
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT

ÚSTAV MANAGEMENTU
INSTITUTE OF MANAGEMENT

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE
MARKETING COMMUNICATION

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Bc. Adéla Zamazalová

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

Ing. David Schüller, Ph.D.

BRNO 2020



Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně / Kolejní 2906/4 / 612 00 / Brno

 

Zadání diplomové práce
Ústav: Ústav managementu
 

Studentka: Bc. Adéla Zamazalová
 

Studijní program: Ekonomika a management
 

Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku
 

Vedoucí práce: Ing. David Schüller, Ph.D.
 

Akademický rok: 2019/20
 
 
Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších
předpisů a se Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně zadává diplomovou práci s názvem:

Marketingová komunikace

Charakteristika problematiky úkolu:

Úvod
Cíle práce, metody a postupy zpracování
Teoretická východiska práce
Analýza současného stavu
Vlastní návrhy řešení
Závěr
Seznam použité literatury
Přílohy

Cíle, kterých má být dosaženo:

Hlavním cílem diplomové práce je na základě provedených analýz a vlastního průzkumu navrhnout
vhodnou marketingovou komunikace pro vybranou společnost.

Základní literární prameny:

KOTLER, P. a K. L. KELLER. Marketing management. Praha: Grada Publishing, 2013. 816 s. ISBN
978-80-247-4150-5.

PŘIKRYLOVÁ, J. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2019. 344 s. ISBN
978-80-271-0787-2.

RINGLAND, G. and L. YOUNG. Scenarios in marketing: From Vision to Decision. John Wiley & Sons,
2006. 244 p. ISBN 978-0470032725.



Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně / Kolejní 2906/4 / 612 00 / Brno

STEWART, D. and M. SAREN. The marketing Pathfinder: Key concepts and cases for marketing
stratégy and decision making. John Wiley & Sons, 2014. 265 p. ISBN 978-1119961765.

STRAUSS, R. Marketing planning by design: Systematic planning for successful marketing strategy.
John Wiley & Sons, 2010. 368 p. ISBN 978-0470721674.

TAHAL, R. Marketingový výzkum: postupy, metody, trendy. Praha: Grada Publishing, 2017. 264 s.
ISBN 978-80-271-0206-8.

 
 
Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2019/20
 
 
 

V Brně dne 29.2.2020
 
 
 

L. S.
 
 
 
 

     

 
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D.

ředitel
 

doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
děkan

 



 
 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací zkoumané společnosti 

EMOS spol. s r.o. Práce je rozdělena na několik částí. V první části jsou zpracována 

teoretická východiska potřebná k objasnění dané problematiky, která jsou podkladem pro 

následující analytickou část. V druhé části práce je společnost představena a dochází ke 

zpracování marketingového mixu, jehož součástí je komunikační mix. Dále je zpracována 

analýza marketingového prostředí a dochází k dotazníkovému šetření. V poslední části 

práce jsou na základě analytické části doporučeny návrhy ke zlepšení nástrojů 

komunikačního mixu společnosti. 

Abstract 

This diploma theses deals with marketing communicatin of company EMOS spol. s r.o. 

The theses is divided into several parts. First part consists of theoretical background 

needed as basic for the following analytical part. Second part deals with presentation of 

the company and with marketing mix as a part of communication mix. Third part of the 

theses deals with elaboration of the marketing environment and with questionnaire 

survey. Based on the analytical parts the last part provides the company with some 

recommendations for future improvement of the company´s communication mix. 
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ÚVOD 

Trh s elektronikou a spotřební elektronikou je trhem, který neustále roste. Velká část 

spotřebitelů preferuje spíše méně technologických zařízení, která jsou však kvalitnější. 

Společnosti by se měly snažit držet krok s tímto novým trendem a snažit se nabízet 

kvalitní zboží s dokonalejšími funkcemi. Zásadní schopností produktů by také mělo být 

intuitivní ovládání, jelikož spotřebitelé dávají přednost zařízením, která se snadno 

ovládají. Je to jeden z možných způsobů, jak zvýšit prodejní potenciál ve stále 

nasycenějším trhu. 

Dobře a kvalitně nastavený marketing je v dnešní době nepostradatelnou součástí 

úspěšného chodu podniku. Tak, jako je dnešní doba dobou rychle se měnícího prostředí, 

je i marketing obor s rychlým tempem vývoje, růstu a změn. Společnosti jsou tak nuceny 

rychle reagovat na změny požadavků zákazníků, které s sebou různé nové trendy 

přinášejí. Udržet tempo s těmito novými trendy není leckdy jednoduché, avšak je potřeba 

být na tuto dynamičnost marketingu připraven. 

Jedním z velmi důležitých nástrojů marketingu je reklama. V dnešní době jsou reklamy 

nedílnou součástí našeho života a lidé jsou s reklamou konfrontováni denně. Z tohoto 

důvodu je pro společnost zásadní výběr pečlivě promyšlených a vhodných druhů reklam, 

jakými se chce společnost prezentovat svým zákazníkům, včetně výběru jejich umístění. 

Prioritou je tedy efektivní reklama, která tkví zejména v jednoduchosti, 

nekomplikovanosti a výstižnosti. 

Důležitý trend, který je v dnešní době zcela běžnou praxí, a tudíž ho nelze v žádném 

případě opomenout, je online marketing. Způsob, jakým se společnost v online prostředí 

snaží komunikovat se svými zákazníky, je velmi důležitý. Online prostředí patří k 

nejrychleji se rozvíjejícímu komunikačnímu kanálu. Je proto potřeba pružně reagovat na 

nové trendy a přizpůsobovat se požadavkům zákazníků. 

Motivací pro sepsání diplomové práce u společnosti byla skutečnost, že produkty, které 

nabízí, dnes a denně potřebuje naprostá většina lidí. Navzdory tomu však lidé nevnímají 

značku produktu. Marketing pro společnost věnující se primárně skupinám elektro zboží, 

u kterých zákazník značku často nevnímá, je tak výzvou.  
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cíle práce 

Diplomová práce se primárně zaměřuje na marketingovou komunikaci analyzované 

společnosti EMOS spol. s r.o., která je součástí holdingu s mateřskou společností EMOS 

CZ group a.s. Práce je zaměřena zejména na trh B2C. Hlavním cílem této diplomové 

práce je na základě provedených analýz a vlastního průzkumu navrhnout vhodnou 

marketingovou komunikaci pro vybranou společnost.   

Dílčí cíle práce jsou: 

• zpracování teoretických východisek 

• analýza vnitřního a vnějšího prostředí společnosti  

• vlastní průzkum 

Metody a postupy zpracování 

Diplomová práce je rozdělena na tři základní části, jedná se o teoretickou, praktickou a 

návrhovou část. V první části práce jsou zpracovány teoretické podklady, které byly 

získány jak z českých, tak také zahraničních knižních i online zdrojů. Teoretická část se 

věnuje zejména představení marketingu, popisu marketingového mixu, komunikačního 

mixu, analýzy vnitřního a vnějšího prostředí společnosti a marketingového průzkumu. 

Teoretické podklady objasňují danou problematiku a slouží jako podklad pro analytickou 

část.  

V následující praktické části je nejprve zkoumaná společnost představena, a to i včetně 

aktuální situace. V rámci marketingového mixu je kladen důraz na analýzu marketingové 

komunikace. Poté dochází k analýze vnitřního-mikro prostředí a vnějšího-makro 

prostředí. Vnitřní prostředí společnosti je analyzováno pomocí analýzy mikro okolí podle 

Foreta. Vnější prostředí společnosti je analyzováno pomocí SLEPTE analýzy, u které jsou 

zkoumány faktory, mající vliv na podnik. Dále je na základě podkladů z předchozích 

analýz provedena SWOT analýza, která prezentuje silné a slabé stránky společnosti, 
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příležitosti a hrozby. Poslední částí je prezentace výsledků marketingového průzkumu. 

Tento průzkum byl prováděn pomocí dotazníkového šetření. Při výběru výzkumném 

vzorku byla uplatněna metoda kvótního výběru. 

V návrhové části práce jsou na základě dat z analytické části zpracovány návrhy a 

doporučení a navržena vhodná marketingová komunikace zkoumané společnosti. 

 

 



14 
 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části jsou zpracována teoretická východiska, která slouží jako podklad pro 

zpracování analytické části. 

2.1 Marketing 

Marketing je vědní disciplínou, jež využívá poznatky z jiných vědních oborů. Jedná se 

tedy o interdisciplinární obor. Jelikož je zákazník jednou z nejdůležitějších částí 

marketingu, využívá primárně poznatky z psychologie. [1, s. 25-26] 

Činností marketingu je zjišťování a uspokojování jak společenských, tak lidských potřeb. 

Na marketing lze nahlížet ze dvou úhlů, z úhlu pohledu společnosti nebo z úhlu pohledu 

managementu. Dle Kotlera je společenská definice marketingu následovná: „Marketing 

je společenským procesem, jehož prostřednictvím jednotlivci a skupiny získávají, co 

potřebují a chtějí cestou vytváření, nabízení a volné směny výrobků a služeb s ostatními.“ 

[2, s. 35] Někteří manažeři si mylně vysvětlují marketing jako um prodeje výrobků. 

Prodej výrobků však není alfou i omegou marketingu. Významný představitel 

managementu, Peter Drucker, tento fakt vyjadřuje takto: „Můžeme předpokládat, že 

určitá potřeba prodeje bude existovat vždy. Cílem marketingu je však učinit prodej 

nadbytečným. Marketing se totiž snaží znát a chápat zákazníka natolik dobře, že navržený 

výrobek nebo služba mu budou vyhovovat, a prodají se tudíž samy. Výsledkem marketingu 

by ideálně měl být zákazník připravený koupit. Jediné, co by potom zbývalo, je učinit 

výrobek nebo službu dostupnými.“ [3, s. 64-65] Tato skutečnost však neznamená, že 

prodej a reklama nejsou podstatné, jsou jen součástí nástrojů širšího marketingového 

mixu. [4, s. 38] 

Výše jsou uváděny jen některé vybrané definice marketingu, z důvodu existence 

nepřeberného množství těchto definic. Většina z nich se však zaměřuje na zákazníka a 

uspokojování jeho potřeb. [1, s. 18] 

Jak vyplývá z předchozí části textu, marketing začíná analýzou potřeb zákazníka, která je 

důležitá pro identifikaci produktů nebo služeb, kterými je společnost schopna uspokojit 

jejich potřeby. [5, s. 37] Je proto důležité, aby společnost byla schopna odpovědět na 
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zásadní strategické marketingové otázky, tedy zjištění svého cílového zákazníka, druh 

nabízené hodnoty zákazníkovi, způsob zabezpečení zákazníkovi trvalé spokojenosti, 

identifikace konkurenční výhody společnosti a způsob jejího udržení. Z rozhodnutí a 

odpovědí na tyto otázky pak vycházejí taktické marketingové otázky. Jedná se o zaměření 

na to, jak bude produkt vypadat, jakou bude mít cenu, jaký způsob propagace bude využit 

a jak bude zabezpečena dostupnost daného produktu. V tomto kontextu se jedná o analýzu 

marketingového mixu. Jednotlivá rozhodnutí napomáhají společnostem v případě jejich 

správnosti v budování pevných vztahů se zákazníky a síly vlivu značek. Marketing je pak 

nejen o akvizici nových zákazníků, která je také bezpochyby důležitou činností 

marketingu, ale především o retenci zákazníků nebo budování vztahů ke značce.  [6, s. 

20]  

2.2 Marketingový mix 

Marketingový mix je souborem interních činitelů společnosti. Jedná se o nástroje, pomocí 

nichž je možné působit na chování spotřebitele. [7, s. 39] Mix je tvořen tzv. „4P“. Jedná 

se o nabízený produkt či službu = Produkt (Product), cenu produktu = Cena (Price), 

dostupnost produktu neboli místa, kde jsou produkty prodávány = Místo (Place) a 

posledním P je propagace produktu = Propagace (Promotion). Všechna P jsou 

nepostradatelnou součástí marketingového mixu. [8, s. 33]. Je nutné, aby tyto nástroje 

byly vzájemně sladěny a zkombinovány do takové míry, aby co nejideálněji odpovídaly 

trhu. Na základě toho jsou tyto nástroje schopny účinně plnit funkci a přicházet se 

synergickým efektem (samotný efekt je vyšší než prostý součet). [7, s. 39] 

Rozhodování o mixu je spjato a váže se na marketingovou koncepci a řízení. [9, s. 157] 

Dále je potřeba, aby mix vycházel ze strategických marketingových rozhodnutí 

společnosti [1, s. 152]. Charakteristiky jednotlivých částí marketingového mixu jsou 

následující:  

2.2.1 Výrobek  

Výrobek neboli produkt je považován za nejdůležitější část marketingového mixu, jelikož 

tvoří základ nabídky společnosti na daném trhu, včetně přímého uspokojování potřeb 

zákazníků podniku. [10, s. 199] Může být představován jak fyzickým zbožím, tak 

službami, myšlenkami, informacemi nebo zkušenostmi, a to v případě, že jsou 
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předmětem směny. U produktu jsou na základě produktové politiky upravovány tři 

vrstvy: 

• Jádro: představuje základ produktu a vyjadřuje užitný efekt 

• Skutečný výrobek: představuje důležité vlastnosti produktu, na příklad značku 

produktu, kvalitu, design, doplňky, balení a jiné. 

• Rozšířený výrobek: jde o rozšíření produktu o doprovodné služby, jenž souhrnně 

řeší zákazníkův problém [9, s. 166-167] 

Obrázek 1: Tři vrstvy komplexního produktu (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

U plánování tržní nabídky je nezbytné řešit produkt pomocí daných úrovní, a to z pohledu 

hierarchie hodnot pro zákazníky, přičemž s každou další úrovní hodnota roste. Tyto 

úrovně je potřeba vnímat dynamicky. V průběhu času se zákazník stává náročnějším a to, 

co dříve mohlo platit u produktu jako konkurenční výhoda, se může stát zcela běžným 

standardem. [1, s. 157] Jde o následujících 5 úrovní, rozšířených Kotlerem a Kellerem z 

původních tří: 

• Základní užitek: zaměřuje se na to, proč si daný výrobek zákazník koupí, udává 

důvod 

• Základní produkt: zahrnuje základní podobu/verzi produktu 

• Očekávaný produkt: jedná se o soubor vlastností, jež od produktu zákazník 

očekává  

• Vylepšený produkt: v tomto případě se jedná o vlastnosti, kterými produkt 

disponuje na rozdíl od konkurence a nad očekávání zákazníků 
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• Potenciální produkt: u tohoto produktu jsou využita všechna možná zlepšení a 

pro marketéry jde o oblast, kde mohou pátrat po možných inovacích [6, s. 159-

160] 

Dále je potřeba rozlišovat a zabývat se u jednotlivých výrobků jejich životním cyklem. 

Každý produkt prochází různými fázemi života. Cyklus bývá zpravidla vyobrazen formou 

grafu, přičemž na vodorovné ose bývá označen čas a na svislé ose mohou být zaznačeny 

objemy prodeje, zisk, cash flow a jiné. Do grafu lze vynášet zároveň více veličin, na 

základě čehož je možné jejich porovnávání a analyzování. [11, s. 248] Dle Foreta se 

životní cyklus dělí na pět fází: 

1. Vývoj produktu – v této fázi jde o nalezení idey, jaký produkt by společnost 

chtěla uvést na cílový trh. Vývoj produktu je doprovázen vysokými náklady a 

nulovým ziskem.   

2. Uvedení produktu na trh – uvedení produktu je stále doprovázeno vysokými 

náklady a nulovým ziskem, na druhou stranu objem prodeje začíná mírně růst. 

3. Růst – v této fázi roste jak objem prodeje, tak zisky. 

4. Zralost – u fáze zralosti dochází k postupnému zpomalování růstu prodeje 

objemu výrobku, trh se stává nasyceným a dochází ke vstupu konkurentů na daný 

trh. Zisk je ustálený a začíná klesat. V této fázi se dále začne projevovat potřeba 

růstu nákladů díky potřebné podpoře prodeje a ochraně před konkurenty. 

5. Pokles – dochází k poklesu objemu prodeje a zisku. [12, s. 139-140] 

Co se týče vzhledu a designu, tak jsou tyto znaky řazeny k atributům výrobku. To, jak 

produkt vypadá a jaký je jeho design musí vycházet z vybrané marketingové strategie 

společnosti, jinak strategie nebude fungovat. Vzhled produktu může pro danou společnost 

představovat konkurenční výhodu. Tento nástroj pak může být velmi efektivní z toho 

pohledu, že daný produkt může zákazníka oslovit a upoutat v místě prodeje zajímavým 

či neotřelým designem, a to i na příklad přes to, že společnost neinvestuje nebo není 

schopna investovat horentní sumy do marketingové komunikace (např. rozsáhlých 

reklamních kampaní). Poslední dobou také dochází k růstu významu designu produktů na 

trzích B2B. Dalším znakem, řadícím se k atributům produktu je kvalita a servis. 

Charakteristické znaky daného výrobku by také měly být schopny napomáhat 

positioningu. [1, s. 154-156] Positioning znamená utváření a řízení názorů či představ, 
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které si zákazník vztahuje k danému výrobku. Cílem je podnítit zákazníky, aby se 

ztotožnili s daným produktem a s jeho image. Přesněji jde o pozici konkrétní značky u 

jednotlivých zákazníků vzhledem k jiným konkurenčním značkám (produktům). [13, s. 

74]  

2.2.2 Cena  

Tato část marketingového mixu jako jediná generuje příjmy, ostatní prvky mixu naopak 

představují pro společnost výdaje. Cena znamená nastavenou peněžní částku za produkt 

nebo službu. Společnost svou nastavenou cenou sděluje positioning produktů nebo 

značky. Podstatou je, aby byla cenová strategie společnosti v souladu s marketingovou 

strategií. Nastavené ceny by měly dané společnosti generovat zisk a současně by tyto 

ceny měly být zákazníky přijímány pozitivně. Cena plní následující funkce: 

• Alokační: zákazník se rozhoduje, jakým způsobem má alokovat své finance, tak 

aby maximalizoval svůj užitek z nákupu 

• Informační: zákazníci díky ceně získávají informaci o pozici výrobku na trhu [9, 

s. 193] 

Správné nastavení ceny je pro společnost nesmírně důležité, jelikož má pro společnost 

existenční význam. Cenotvorba (Pricing) je velmi náročná činnost, která zohledňuje nejen 

marketingovou strategii, ale i jiné faktory. Za klíčové faktory lze považovat náklady 

(jedná se o spodní hranici ceny), konkurenční ceny a hodnotu vnímanou zákazníky (zde 

se naopak jedná o horní hranici ceny). [1, s. 171-175] V této oblasti společnosti chybují 

zejména v tom, že zaměřují většinu své pozornosti primárně na provozní a výrobní 

náklady a nereagují včas s dostatečnou pružností na změny na trhu. Další chybou je 

stanovování ceny bez ohledu na zbylé nástroje marketingového mixu a opomíjení 

cenových modifikací podle toho, ve které životní fázi se produkt nachází. [14, s. 265] 

2.2.3 Distribuce  

Distribuci lze v tradičním marketingovém pojetí chápat jako dodání hodnoty zákazníkům 

společnosti ve formě produktů. [15, s. 23] Nový přístup se však zaměřuje přímo na tvorbu 

dané hodnoty pro zákazníka. Jelikož zákazník je ten, kdo je zdrojem peněžní hodnoty 

produktu. Je žádoucí, aby jednotlivé společnosti vytvářely se svými zákazníky blízký vtah 

a kooperaci. Společnosti se pak pro vylepšování vztahů se zákazníky většinou zaměřují a 
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cílí na správné a vhodné doručení produktů na místo, které je uspokojující z pohledu 

zákazníka, a to ve správném a v požadovaném čase, množství a kvalitě, na kterou je 

v dnešní době kladen velký důraz. [16, s. 240] Tento nástroj je oproti zbylým třem 

nástrojům marketingového mixu (4P) dlouhodobějšího charakteru a je za potřebí jeho 

výhledové plánování, organizaci, rozhodování a není možné přistupovat k potřebným 

změnám tohoto nástroje operativně. [17, s. 71]  

Distribuce, jak již bylo uvedeno výše, je tedy nástroj, pomocí kterého se produkty 

společnosti dopravují distribučními cestami k daným zákazníkům. Je důležité, aby byl 

tento produkt při jeho distribuci doplněn o získání komfortu, snadnosti a rychlosti. 

Všechny tyto prvky představují celkovou hodnotu, která je zákazníkovi společností 

poskytována. V případě, že produkt není pro zákazníky v dostatečné míře dostupný, 

nastává problém a následné snahy u ostatních nástrojů pak mohou být neúčinné. Proto je 

na příklad u maloobchodů a obchodů se službami správné umístění prodejny považováno 

za důležitou konkurenční výhodu. [1, s. 211]  

Distribuční cesty propojují výrobce, distributory a zákazníky. Produkty nejsou ve většině 

případů dodávány přímo zákazníkovi od výrobce tzv. prodejními kanály (přímou 

distribuční cestou), ale ve větší míře putují k zákazníkovi přes prostředníky, a to skrze 

maloobchody nebo velkoobchody tzv. distribučními kanály (nepřímou distribuční 

cestou). Tyto obchody (distribuční kanály), které zboží pouze distribuují jsou nazývány 

zprostředkovateli. Mezi jejich úkoly spadá: 

• sběr a poskytování informací ohledně výzkumu trhu 

• podpora prodeje poskytováním nabídek za účelem získání zákazníka  

• kontakt a komunikace se zákazníky  

• uzpůsobení nabídky na základě potřeb a požadavků zákazníků 

• jednání o ceně za účelem uskutečnění nákupu 

• dovršení transakce skrze fyzickou distribuci [9, s. 244-245] 

Na následujícím obrázku jsou znázorněny jednotlivé možnosti distribučních cest. 
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Obrázek 2: Jednotlivé druhy distribučních cest při prodeji spotřebního zboží (Vlastní zpracování: Paulovčáková 2015) 

U přímé distribuční cesty je patrné, jak lze vidět na obrázku výše, že výrobce je v osobním 

kontaktu se spotřebitelem. Může se jednat na příklad o prodej produktů společnosti přes 

e-shop, katalog společnosti, skrze vlastní prodejce nebo prodejní automaty. Tento způsob 

prodeje může být pro společnosti výhodný zejména v tom, že má společnost přehled nad 

svými produkty. Pro řadu produktů však tento způsob distribuce bývá většinou méně 

efektivní a ekonomický. Co se týče nepřímé distribuční cesty, společnost si u této varianty 

pro distribuci vybírá jednoho nebo více distribučních kanálů (mezičlánků). Mezi výhody 

této varianty bezesporu patří skutečnost, že společnost není nucena vynakládat náklady 

týkající se vlastní distribuční sítě, nemusí zřizovat sklady a jiné. V případě rizik jde o 

ztrátu osobního kontaktu se spotřebitelem a také ztrátu celkové kontroly nad 

marketingem. Z tohoto důvodu je důležité, aby byli distributoři vybráni po důkladném 

zvážení. Společnost by se také měla snažit mít přehled a kontrolu nad těmito mezičlánky 

[1, s. 214-219] 

2.2.4 Propagace 

Dle Kotlera je propagace neboli komunikace důležitým a nezbytným prvkem pro 

navázání a budování vzájemných vztahů jak se stávajícími, tak budoucími zákazníky. 

Kromě přípravy produktu samotného, nastavení lákavé ceny a zajištění dostupnosti 

produktu zákazníkům je pro moderní marketing stěžejní právě kvalitní komunikace za 

účelem budování všech vztahů. Kvalitní marketingovou komunikaci podniku většinou 

zajišťují externí společnosti. Jedná se na příklad o reklamní agentury, které jsou 

společnostem schopné zajistit účinnou reklamu, odborníky na přímý marketing, kteří 

vybrané zákazníky přímo kontaktují nebo PR společnosti, jenž se snaží tvořit a zlepšovat 

image společnosti. Majorita společností se v dnešní době nezabývá otázkou, jestli 

komunikovat, ale jakým způsobem komunikovat, a to včetně určování výše prostředků, 
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které společnost vynakládá a také určení do jakých typů komunikace jsou tyto prostředky 

uvolňovány. [4, s. 807] Podstatou komunikace společnosti s daným trhem je plán 

marketingové komunikace, který si však každá společnost upravuje dle situačních analýz. 

Cíle marketingové komunikace jsou poté stanovovány na základě poslání společnosti, 

podnikových a marketingových cílů a dále také na základě cílové skupiny zákazníků a 

fáze životnímu cyklu výrobku nebo značky. Definování těchto cílů patří mezi 

nejpodstatnější rozhodování manažerů. Cíle by měly vést k upevňování kladné pověsti 

podniku. Mezi cíle marketingové komunikace patří:  

• Budování a udržování značky – marketingová komunikace je jádrem charakteru 

značky, které tvoří a zvyšuje povědomí a působí na vztah zákazníků k dané značce 

díky kladným asociacím. Očekávaným efektem je tvorba příznivé image značky 

a dlouhodobých vztahů se zákazníky. Značka je alfou i omegou marketingu 

v rámci prodeje spotřebního zboží, a to v rámci všech kampaní společností. Cílem 

je odlišit značku v rámci cílového trhu, růst získávání nových zákazníků, 

zvyšování prodejů, výkonnosti značky a jiné. 

• Předávání informací – marketingová komunikace je základem pro předávání 

informací cílovým skupinám zákazníků. Tyto informace se týkají dostupnosti 

produktů nebo služeb na daném trhu, včetně dalších podstatných informací. 

Primárně se podnik zaměřuje na potenciální zákazníky. Společnosti také informují 

v případě důležitých změn, jež se dotýkají pozice společnosti na cílovém trhu. 

Může se jednat na příklad o změnu loga, sídla, podporu projektů, enviromentální 

politiku a další. Tyto informace slouží také jiným osobám, na příklad obchodním 

partnerům nebo investorům.  

• Tvorba poptávky – hlavním cílem majority činností podniku je tvorba a růst 

poptávky po značce. Správnou komunikací lze dosáhnout růstu poptávky a obratu, 

aniž by musel podnik jakýmkoliv způsobem zasahovat do ceny produktů 

(cenovými redukcemi). 

• Diferenciace produktu či značky – zásadním aspektem diferenciace je odlišení 

společnosti od konkurence. Tímto odlišením, především u značky podniku, lze 

dosáhnout větší svobody, co se týče marketingové strategie. Nutná je však 

permanentní činnost v oblasti marketingové komunikace se zákazníky, kdy je 
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zásadní předávat informace o jedinečných vlastnostech značky. Cílem jsou kladné 

asociace zákazníků směrem k dané značce.  

• Důraz na užitek a hodnotu produktu – v tomto případě je třeba zákazníkům 

předat informaci, jakou výhodu získávají z nákupu produktu dané značky. Lze tak 

dosáhnout možnosti prodávat na trhu za vyšší ceny.     

• Ustálení obratu – obrat společnosti není během kalendářního roku konstantní, a 

to z různých důvodů, jako jsou sezónní výkyvy či nepravidelná poptávka. Cílem 

marketingové komunikace je tedy snaha o co nejvyšší ustálení kolísání poptávky. 

• Posilování image společnosti – pro posilování image je nezbytná dlouhodobá a 

společná komunikace, jelikož image společnosti zásadním způsobem ovlivňuje 

uvažování zákazníků o dané značce. Je tedy potřeba integrovat veškeré prvky, 

které utváří totožnost podniku (název, logo, slogan a jiné)  [18, s. 42-44] 

2.3 Komunikační mix  

Komunikační mix je součástí marketingového mixu a označuje nástroje, pomocí nichž 

společnost komunikuje jak se svými stávajícími zákazníky, tak i potenciálními zákazníky 

a dále širokou veřejností. Reklama je nástroj, který je nejvíce viditelný, a proto bývá 

veřejností chápána za synonymum marketingové komunikace. Existují však i další 

nástroje, jež mají své charakteristické znaky. Dle Pelsmackera se mezi nástroje 

komunikačního mixu řadí reklama, podpora prodeje, přímý marketing, public relations, 

osobní prodej, sponzoring a online marketing.  [19, s. 26] Marketingovou komunikaci lze 

dělit na nadlinkovou a podlinkovou: 

• Komunikace nadlinková (jde o reklamu, která probíhá v médiích) 

• Komunikace podlinková (tato komunikace je nemediální a je více zaměřena na 

zákazníka, kterého má přimět k nákupu) [16, s. 297]  

2.3.1 Reklama  

Reklama je nástroj, se kterým se spotřebitel setkává nejčastěji. Jde o neosobní formu 

komunikace, při které se společnost zaměřuje na oslovení jak současných, tak 

potenciálních zákazníků se snahou přesvědčit o kvalitách svého produktu. Pro velkou část 

společností je reklama ústředním nástroje komunikace. Mezi cíle reklamy patří nejen růst 
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obratu, ale také účinná komunikace společnosti. Přesněji se jedná o snahu zákazníka 

informovat, připomenout se mu nebo jej přesvědčit k nákupnímu rozhodnutí. Skrze 

reklamu by měl zákazník zaujmout pozitivní stanovisko, a to díky správné informaci 

obsažené ve sdělení směrem k zákazníkovi. [18, s. 75]. Reklama se dělí na dvě skupiny, 

na tištěnou a na elektronickou. Hlavní využívané formy médií jsou následující: 

• Televize spadá do reklamy elektronické. Mezi výhody patří zejména široké 

pokrytí trhu, náklady na zasaženého spotřebitele jsou nízké. Mezi nevýhody patří 

na příklad vysoké celkové náklady na reklamu. 

• Rádio spadá do reklamy elektronické. Mezi výhody patří vynaložené nižší 

náklady a poměrně dobré lokální přijetí reklamy, mobilita. Mezi nevýhody patří 

na příklad absence vizuální prezentace a dočasnost sdělení. 

• Internet spadá do reklamy elektronické. Mezi výhody patří široký dosah, rychlost 

šíření reklamy, trvalé působení nebo nižší náklady. Mezi nevýhody patří na 

například nutnost internetového připojení uživatele. 

• Noviny spadají do reklamy tištěné. Mezi výhody patří včasnost, flexibilita a určitá 

prestiž. Mezi nevýhody patří na příklad nepozornost čtenářů, kratší doba 

životnosti a to, že velké množství čtenářů přechází elektronické noviny. 

• Časopisy spadají do reklamy tištěné. Mezi výhody patří selektivita, delší doba 

životnosti a prestiž. Mezi nevýhody patří na příklad vysoké náklady, nedostačující 

pružnost. 

• Outdoorová reklama spadá do reklamy tištěné. Mezi výhody patří stálost 

reklamy, flexibilita, nízké náklady a jednoduchost sdělení. Mezi nevýhody patří 

na příklad nutná stručnost, omezenější kreativita, žádná selektivita a obtížné 

vyhodnocování reklamy. [7, s. 194] 

Typy reklam, které lze posuzovat dle její úlohy v životním cyklu daného produktu: 

• Reklama zaváděcí: u této reklamy jde o obeznámení spotřebitelů s produktem 

společnosti. Z tohoto důvodu je využívána v první fázi životního cyklu produktu. 

Produkt je pro spotřebitele méně známý, a proto je třeba poskytnout dostatečné 

množství informací. 
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• Reklama přesvědčovací: tato reklama je využívána v druhé fázi životního cyklu 

výrobku, kdy dochází k jeho růstu. Produkt je již známý a je důležité zejména 

upevnění pozice produktu. 

• Reklama připomínací: tato reklama je využívána ve třetí fázi životního cyklu 

výrobku, tedy u jeho zralosti. Produkt je již známý a je spotřebiteli přijat, přesto 

je důležité produkt spotřebiteli neustále připomínat [14, s. 200-201] 

2.3.2 Podpora prodeje 

Podpora prodeje je nástroj, díky kterému se nabídka společnosti stává lákavější a 

atraktivnější. [20, s. 24] Cílem je utváření spotřebitelských preferencí, jež podporují tržní 

pozici produktu společnosti. Jde o soubor aktivit, pomocí nichž je nákupní chování 

zákazníků podporováno a také napomáhají k růstu efektivity obchodních mezičlánků. 

Tento nástroj je velmi důležitý, a to zejména u marketingových kampaní společnosti. Tyto 

pobídkové nástroje jsou nejčastěji krátkodobého charakteru a jsou využívány pro regulaci 

prodeje, tedy povzbuzení spotřebitele k většímu nákupu v kratším časovém úseku. Pro 

maximální účinnost je vhodné tento nástroj použít zejména s direct marketingem a event 

marketingem. [21, s. 94] 

Mezi metody a nástroje podpory prodeje se řadí: 

• POS/POP materiály (tyto materiály jsou součástí instore marketingu a lze je nalézt 

v prostorách prodejních míst a jejich okolí) 

• Předvádění produktu 

• Vzorky  

• Sleva nebo zvýhodněná produktu 

• Ochutnávky 

• Soutěže  

• Rabaty 

• Věrnostní programy 

• Slevové kupóny [22, s. 99] 
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2.3.3 Přímý marketing 

Přímý neboli direct marketing je souborem nástrojů, pomocí kterých jsou zákazníci 

oslovováni, a to přímo, cíleně, přizpůsobenou formou, s možností zpětné vazby. 

Nejčastěji využívané nástroje jsou direct mail, telemarketing a katalogový prodej.  [23, s. 

83] Přímý marketing je nástroj, pomocí nějž je možné přímé a přesné zacílení, zásadní 

přizpůsobení komunikačního sdělení na základě individuálních potřeb spotřebitelů a 

podnícení jejich bezprostřední reakce. Tento nástroj je na rozdíl od reklamy zaměřen 

pouze na užší segmenty nebo jednotlivce. Na druhou stranu je schopen pro společnost 

v rámci zákazníků (organizací) nalézt nejzajímavější jedince, což může eliminovat 

plýtvání financemi. Díky tomuto zaměření lze sdělení individuálně přizpůsobovat, 

k čemuž je však zapotřebí kvalitní databáze společnosti. [24, s. 87-88]  

2.3.4 Public relations 

Public relations neboli vztahy s veřejností jsou chápány jako soubor technik a činností, 

jenž ovlivňují mínění veřejnosti. Tento nástroj stanovuje, jakou má společnost nebo 

jakákoliv jiná instituce pověst. V současnosti jsou za primární nástroj Public relations 

(PR) využívána masová média, pomocí nichž jsou interpretována zájmová sdělení. Tato 

média masivně ovlivňují názor a povědomí veřejnosti. Velmi důležitým aspektem PR je 

pozornost médií v kladném nebo nejhůře neutrálním smyslu. Toho lze dosáhnout 

tiskovými zprávami, rozhovory, odbornými texty a dalšími prostředky, které jsou médiím 

ze strany společnosti poskytovány. Společnosti nebo jiné instituce by měly médiím 

poskytovat dostatek odborných materiálů, které pak mohou být spolu s dalšími 

nezávislými zjištěními objektivně vyhodnoceny pro mediální sdělení. [25, s. 24] 

Tradiční chápání PR na rozdíl od klasické reklamy nedefinuje cílovou skupinu, jelikož 

PR ovlivňuje širokou veřejnost. Dalším rozdílem je na příklad to, že PR působí 

dlouhodobě a snahou je získání pozitivního mínění veřejnosti a není měřen účinek. Avšak 

díky komercionalizaci a obsahu médií, kdy je vše vysoce zpoplatněno se rozdíly mezi 

placenou reklamou a PR veřejnými materiály v dnešní době téměř stírají. V případě tedy, 

že chce podnik informovat o jeho nových výrobcích, úspěších či událostech a dalších, je 

nucen brát PR jako placený produkt. [26, s. 14-16]  
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PR využívá primárně následující nástroje: 

• Publikace (např. časopisy, informační brožury, výroční zprávy) 

• Veřejně pořádané akce (např. společenské, kulturní, sportovní, pro obchodní 

partnery)  

• Komunikace s médii (např. tiskové zprávy nebo konference) 

• Firemní kultura  

• Lobbyistické aktivity 

• Sociální odpovědnost společnosti (např. společenská odpovědnost) [27, s. 44] 

2.3.5 Osobní prodej 

Tento nástroj má za cíl budovat kladné vztahy s obchodními partnery a na jejich základě 

prodat produkty nebo služby společnosti a vztahy s těmito partnery dále pěstovat a 

udržovat. Osobní prodej může být ve formě: 

• Obchodní prodej: tento prodej probíhá např. v supermarketech a hypermarketech, 

Jedná se tedy o prodej v prodejnách s velkou prodejní plochou. 

• Pultový prodej: je typický zejména u maloobchodů, kdy zákazník přichází do 

styku s prodavači. Zákazníkovi jsou mimo prodej poskytnuty také informace o 

produktech. 

• Terénní prodej: tento prodej spočívá v přímém prodeji produktů, bez prodejní 

jednotky. Příkladem je farmaceutický průmysl, kdy je zboží lékařům nabízeno 

skrze dealery. Lékaři nejsou přímými zákazníky. 

• Misionářský prodej: zaměřuje se hlavně na přesvědčování prostředníků ke koupi 

produktů.  [21, s. 120-121] 

2.3.6 Sponzoring 

Sdělení, které společnost komunikuje skrze sponzoring, může být nástrojem komunikace, 

který účinně oslovuje cílový segment. Díky velkému množstvím reklam, kterým jsou 

potenciální zákazníci trvale atakováni, je právě sdělení ve spojitosti se sponzoringem 

nějaké události přijímáno lépe než tradiční reklama. [22, s. 114] Sponzorské projekty se 

v dnešní době stávají čím dále více promyšlenějšími a propracovanějšími a je u nich 

zapotřebí vysoké úrovně profesionality. [19, s. 327] Primárním důvodem, proč společnost 
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využívá sponzoring není jen reklama, ale také jde o snahu, aby byla sponzorovaná akce 

v povědomí veřejnosti spojována právě s daným podnikem. [28] Sponzoring je dále 

potřeba doplnit i jinými marketingovými aktivitami (reklamy aj.), aby bylo dosaženo 

žádoucího efektu. [22, s. 119] 

2.3.7 Online marketing 

Online neboli digitální marketing je v dnešní době naprosto běžnou a integrální součástí 

marketingové komunikace společnosti. Online komunikace je u některých segmentů trhu 

a cílových skupin více vyhovující a je využívána v daleko vyšší míře než klasická reklama 

jako forma tradičních médií. Dle Freye se pod pojem „digitální marketing“ řadí nejen 

komunikace společnosti na internetu, ale také všechny komunikace, jenž jakýmkoliv 

způsobem používají digitální technologie. Pod digitální marketing tedy spadá online 

marketing, mobilní marketing a také sociální média. Tato oblast marketingové 

komunikace je oblastí s velmi rychlým vývojem. Mezi komunikační kanály v digitálním 

marketingu, jež zásadně ovlivnily celkovou komunikaci, obchodování a propagaci, lze 

řadit mobilní telefony, interaktivní televize, PC/web a ostatní (ultramobilní počítače, 

chytré hodinky, aj.). [29, s. 53] Dále budou rozebírány online nástroje využívané na 

internetu. 

SEO 

SEO neboli Search Engine Optimalization bývá většinou překládána jako optimalizace 

pro vyhledávače. Tímto pojmem je myšlena tvorba a upravovaní webových stránek do 

takové míry, aby podoba a obsah těchto stránek byl vyhovující pro roboty internetových 

vyhledávačů, kteří je mechanicky zpracovávají. Záměrem u výsledku vyhledávání tzv. 

keywords ve vyhledávači je získat co nejvyšší pozici a zlepšit tak jeho umístění. Tyto tzv. 

keywords neboli klíčová slova částečně souvisejí s obsahem webových stránek. Skrze 

SEO lze dosáhnout růstu počtu návštěvníků webových stránek, přičemž u webů nabízející 

zboží nebo služby může jít v konečném důsledku o růst objednávek a tržeb. Dále lze 

analyzovat data o návštěvnících, o délce doby jejich setrvání na webu, vyhledávaných 

klíčových slovech a další. [30, s. 30] 
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Placená reklama 

U placené reklamy jde nejprve o návratnost vložených investic, avšak později se reklama 

mění na samostatně výdělečný nástroj. Důležitým krokem je přiblížit se co nejlépe 

vyhledávacímu výrazu hledanému uživateli ve vyhledávači. Výhodou je, že je inzerent 

schopen přesně sledovat průběh kampaně v inzertním systému a vyhodnocovat tak 

náklady a zisk. Dalším druhem je reklama v obsahové síti, které se má naopak od reklamy 

ve vyhledávání uživateli připomenout, povzbudit jeho poptávku nebo rozšiřovat 

povědomí o značce. Jedná se o textovou nebo bannerovou reklamu. [31, s. 45-46] 

Sociální média 

Sociální média se neustále dynamicky rozvíjí a mění se také obsah těchto médií, který 

neustále roste, včetně jejich funkcí. Hlavní úlohou sociálních médií je obousměrná 

komunikace se zákazníky. Tyto média nejsou primárně určeny k propagaci společnosti, 

avšak většinou se tak děje. Stavebním pilířem sociálních médií je komunikace a 

komunita. Komunita je důležitá zejména pro budování povědomí a dobrého jména 

společnosti. Mezi hlavní využívané sociální média řadí Janouch kromě Facebooku, 

Instagramu, Twitteru a Youtube také korporátní webové stránky nebo e-shop. [32, s. 299-

300] 

Webové stránky 

Korporátní webové stránky jsou základem pro veškeré další aktivity. Růst důvěry 

webových stránek je možné dosáhnout za pomoci volby správného URL, detailního 

popisu společnosti, zajištění bezpečnosti nákupu nebo např. ochrany dat. K růstu 

atraktivity webových stránek může docházet, když jsou na webu prezentovány články 

ohledně novinek, nezávislých hodnocení, zajímavostí nebo událostí. Dalším nástrojem, 

které je možné použít pro získání pozornosti návštěvníků webu jsou různé průzkumy a 

hlasování. [33, s. 71-73]     

2.4 Marketingové prostředí společnosti 

Každý podnik je součástí prostředí, jež nese určité charakteristické rysy a vytváří 

podmínky pro existenci a fungování daného podniku. Společnosti, které jsou součástí 

identického prostředí, na sebe vzájemně působí. V marketingovém prostředí se vyskytují 
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tzv. aktéři a síly, jež mají u dané společnosti vliv na schopnost jejího celkového rozvoje. 

Prostředí je aktuálně silně turbulentní a z toho důvodu se začalo používat nové označení, 

„nová ekonomika“. Aby byla společnost schopna adekvátní reakce na její okolí, je nutná 

analýza, aby rozeznala již zmiňované aktéry a síly prostředí. Okolí se dělí na 

makroprostředí (vnější), na které společnost nemá vliv a na mikroprostředí (vnitřní), na 

které vliv má. [7, s. 48]  

2.4.1 Analýza vnitřního prostředí 

Díky vzájemnému působení mezi jednotlivými složkami mikroprostředí může společnost 

uspokojovat potřeby svých zákazníků. Marketingové mikroprostředí společnosti je 

společností snáze ovlivnitelné. Jedná se o dvě skupiny, přičemž první skupinu tvoří 

marketingový mix, který je lépe a snáze ovlivnitelný. A druhou skupinu tvoří lidé, jež 

nejsou tak snadně ovlivnitelní. Chování a smýšlení lidí a jejich osobitost plně ovlivnit 

nelze, naproti tomu u marketingového mixu společnost pomocí nástrojů ovlivňuje 

poptávku po produktech společnosti. [14, s. 165] 

Do vnitřního prostředí společnosti (mikroprostředí) spadají dle Foreta: 

• Dodavatelé zabezpečují dodávky toho, co společnost ke svému chodu potřebuje 

(energie, materiál, služby atd.). Primární je dodržování nasmlouvaných dodávek 

včas, v předem stanovené kvalitě, objemu a v dohodnuté ceně. 

• Marketingoví zprostředkovatelé jsou stále skupinou dodavatelů. Patří sem 

obchodní a finanční zprostředkovatelé, přepravní a skladovací společnosti a 

marketingové externí agentury. Jsou to tedy dodavatelé služeb, jež jsou 

společnostem externě dodávány, tzv. outsourcing. 

• Veřejnost je skupinou, jejíž síla je často podceňována. Za významné skupiny jsou 

považovány hromadné sdělovací prostředky, nátlakové skupiny, neziskové 

organizace a místní obyvatelé. Tato skupina je velmi důležitá, jelikož tak, jako 

zákazníci může i ona společnost nějak poškodit. Každá společnost zhoršuje 

životní podmínky v místě, kde působí, proto je třeba, aby správně využívala PR a 

této skutečnosti předcházela. 

• Zákazníci jsou ti, jež produkty společnost nakupují. Může se jednat o domácnosti, 

organizace nebo vládu. 
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• Konkurenti jsou naopak ti, kteří prodávají stejné, substituční nebo obdobné 

produkty. [34, s. 46-47] 

2.4.2 Analýza vnějšího prostředí 

Makroprostředí je vnějším okolím společnosti, které zahrnuje faktory, jež jsou pro podnik 

nesnadně kontrolovatelné. Na základě výsledků analýzy makroprostředí a jejich faktorů 

může společnost vytvořit návrhy a plány, jak bude společnost nucena reagovat. [35, s. 16] 

Makroprostředí je tvořeno šesti významnými faktory, na základě kterých je používáno 

označení SLEPTE (počáteční písmena faktorů). Jde o následující faktory: 

• Sociální faktor posuzuje sociální a kulturní prostředí. Je součástí růstu základních 

hodnot, ovlivňuje a formuje chování a postoje obyvatelů. Působení tohoto faktoru 

má dopad na spotřebu statků a služeb, využívání volného času a jiné. Mezi faktory 

tohoto prostředí spadá na příklad jazyk, kultura, hodnoty, životní styl, tradice a 

životní úroveň. Významná je hlavně kultura, jež má vliv na spotřebitelské 

chování. 

• Legislativní a politický faktor se zabývá politickým děním jak na domácí, tak 

mezinárodní scéně. Má vliv na situaci na daném trhu, marketingových rozhodnutí 

společností a rozvíjení podnikání. Je hodnocena celková stabilita politického 

prostředí, výdaje vlády, vzdělávání, rozpočtová politika apod.  

• Ekonomický faktor se zabývá ekonomickým prostředím, které má vliv na 

společnosti, které se v něm vyskytují a také jejich aktivity spojené s kupní silou 

zákazníků, jež se prolíná do poptávky. Na společnosti působí jak vlivy regionální, 

tak národní a mezinárodní, a to i na společností, jež působí jen lokálně. Mezi tento 

faktor řadíme na příklad úroveň HDP, míru inflace, úrokové sazby, úroveň cen, 

průměrnou mzdu. 

• Technologický faktor posuzuje technologické prostředí, které je aktuálně velmi 

dynamické a má vliv na konkurenceschopnost společnosti. Z tohoto důvodu je 

důležité sledovat trendy v této oblasti a snažit se přizpůsobit. Smysl tohoto faktoru 

tkví v tvorbě nových technologií a nových produktů, z čehož plynou také nové 

příležitosti.  
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• Ekologický faktor se zabývá přírodním prostředím, přesněji užívanými, 

vyčerpatelnými zdroji, jež jsou využívány jako vstupy do daných procesů výroby. 

Dále se zabývá geografickými a klimatickými podmínkami. Je vyžadováno 

odpovědné chování společností ve vztahu k přírodě. Aktuální otázky se v této 

oblasti týkají hlavně udržitelného rozvoje, recyklaci, ochraně životního prostředí. 

[9, s. 69-73] 

2.4.3 SWOT 

SWOT je celkovou analýzou marketingového prostředí. Jedná se o výstup analýzy 

makroprostředí a mikroprostředí. Jde o analýzu silných stránek, slabých stránek, hrozeb 

a příležitostí. [35, s. 16] 

Silné stránky u této analýzy představují výhody, které má produkt dané společnosti na 

rozdíl od konkurentů a lépe uspokojuje poptávku zákazníků. Mezi slabiny se řadí např. 

nedokonalé vlastnosti produktů, slabá místa ve struktuře společnosti, organizaci výroby 

a další. Možnosti společnosti jsou v podobě nevyužitého potenciálu výrobků a 

nepředstavují silné stránky. Hrozby jsou negativními faktory, mezi které se řadí na příklad 

pokrok konkurence v oblasti technologie nebo nezískání povolení a registrací 

v potřebném čase. [8, s. 73-78]    

Výsledky, jež vyplynou ze SWOT analýzy, by měl podnik dále vyhodnocovat. Mezi 

účinné metody spadá např. plus minus matice SWOT analýzy (neboli matice párového 

srovnávání). Pomocí této matice je určována váha silných stránek společnosti, slabých 

stránek společnosti, příležitostí a hrozeb. Nejprve je třeba pojmenovat a očíslovat silné 

(S1-Sn) a slabé (W1-Wn) stránky, příležitosti (O1-On) a hrozby (T1-Tn). Poté jsou 

vepsány do matice, ve které se určuje silná oboustranně pozitivní vazba ++, silná 

oboustranně negativní vazba --, slabší pozitivní vazba +, slabší negativní vazba – a žádný 

vzájemný vztah 0. Sečtením jednotlivých hodnot (+, -, 0) se poté určují nejvyšší váhy. 

[36, s. 37] 

2.5 Marketingový průzkum 

Marketingový průzkum je velmi důležitým nástrojem, který společnosti napomáhá 

sledovat její postavení v prostředí, ve kterém se vyskytuje. Tyto průzkumy jsou pro 
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společnost smysluplné v tom případě, když je výstup z průzkumu dále skutečně využit ke 

zdokonalování marketingové činnosti společnosti. Což by mělo vést k tvorbě funkční 

konkurenční výhody a jejím potřebným změnám. Jestliže je toho společnost schopna, pak 

také zvládá vyhodnotit, v jaké chvíli je nutné konkurenční výhodu přezkoumat a poté je 

schopna změny provádět včas. Díky průzkumům je množné mnohdy odhalit neúčinné 

vnitřní uspořádání společnosti. [37, s. 54-55] 

2.5.1 Fáze marketingového výzkumu 

Proces marketingového výzkumu má několik po sobě jdoucích a navazujících fází, jak je 

patrné na obrázku níže. 

 

Obrázek 3: Jednotlivé fáze marketingového výzkumu (Zdroj: Vlastní zpracování: Tahal 2015) 

Všechny jednotlivé fáze budou dále identifikovány a charakterizovány:  

• Definování výzkumného problému: Společnost by si měla na začátku jasně 

stanovit, z jakého důvodu a za jakým účelem chce samotný výzkum provést. Dále 

je potřeba si ujasnit, jak bude nakládat a postupovat s výsledky výzkumu a 

definovat, které pracovní pozice budou tyto data vyhodnocovat. Jen tímto 

způsobem budou požadavky jasně a správně formulovány a prostředky, které 

společnost do tohoto výzkumu vynaloží, budou vynaloženy účelně. V této 

počáteční fázi výzkumu je také možné, aby se vypracovala pracovní forma tzv. 

Definování výzkumného problému

Stanovení metodiky výzkumu

Určení velikosti vzorku a metoda sběru 
respondentů

Sběr dat

Analýza

Prezentace výsledků výzkumu
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briefu neboli zadání výzkumu. V tomto briefu je třeba jasně a přehledně definovat 

především účel, s jakým má být výzkum proveden a nejzazší termín, kdy 

společnost bude výsledky daného výzkumu potřebovat.  

• Stanovení metodiky výzkumu: Zvolená metodika je závislá na účelu, s jakým je 

výzkum prováděn, celkovému času a velikosti investice pro potřeby výzkumu. 

Níže lze vidět členění metodik marketingového výzkumu.   

 

Obrázek 4: Členění metodik marketingového výzkumu (Vlastní zpracování: Tahal 2015) 

• Určení velikosti vzorku a metoda výběru respondentů: Po zvolení metody 

výzkumu je nutné stanovit počet respondentů, kteří jsou potřeba pro daný výzkum 

a také způsob jejich výběru. Dále je třeba, aby byl vzorek respondentů stanoven 

správně, aby byla získána relevantní data. 

• Sběr dat: U této fáze může sběr probíhat různými způsoby, od osobního setkání 

až po elektronickou formu sběru dat nebo telefonicky. Efektivita sběru dat 

významně ovlivňuje výši nákladů na výzkum. V této fázi se jakékoliv pochybení 

těžce napravuje a má to značný časový i finanční dopad. 

• Analýza: Jestliže byl zvolen výzkum kvantitativní, je zapotřebí získaná data 

statisticky vyhodnotit. Částečně by analýza měla být rozvržena již v části výběru 

metodiky výzkumu, jelikož velikost vzorku a výběr respondentů předem částečně 

stanoví, jaké metody výzkumu bude reálné využít. V každém případě je změna 



34 
 

nebo zpřesnění zvolených metod v průběhu statistické analýzy běžná. U 

kvalitativního výzkumu jde o analýzu dat ze sociologického rozboru dat. 

• Prezentace výsledků výzkumu: U prezentace výsledků je využívána tzv. 

závěrečná zpráva a většinou také osobní prezentace. [38, s. 6-7] 

Marketingový výzkum je dále možné členit na výzkum primární a sekundární nebo na 

výzkum kvalitativní a kvantitativní.  

2.5.2 Primární a sekundární výzkum 

Primární výzkum je možné označovat také jako terénní výzkum. Jde o situaci, kdy 

společnost získává informace z trhu, a to pomocí základních metod, jako je dotazování, 

pozorování nebo experiment. Získávání nových dat je znatelně finančně i časově 

náročnější oproti sekundárním zdrojům dat. K danému výzkumu by se tedy mělo 

uchylovat jen v případě, jsou-li sekundární data nedostačující, zastaralá nebo nepřesná. 

[1, s. 83] Primární informace tedy mají jasné využití a nejčastěji se dělí na: 

• Kvalitativní 

• Kvantitativní [39, s. 111] 

Sekundární výzkum naopak využívá data, která byla již někým sesbírána a 

vyhodnocena. Společnost, která těchto dat využívá je tzv. sekundárním uživatelem dat, 

jež byla sesbírána za jiným účelem. Jde o další zpracování daných dat, a to statistickými 

metodami. Sekundární výzkum je pro společnost vhodným odrazovým můstkem u 

vlastního výzkumu, avšak data z jiného výzkumu nemusí zcela vyhovovat jejím 

požadavkům. [40, s. 37] Nicméně je vždy zapotřebí nejdříve ověřit, jsou-li nějaká 

sekundární data k dispozici a až poté přistoupit ke sběru primárních dat. Sekundární data 

jsou mnohem méně náročná časově i nákladově. [41, s. 53] Existují dva způsoby 

provádění sekundárního výzkumu: 

• Interní sekundární výzkum: tento interní výzkum by měl probíhat dříve než 

externí a  

• Externí sekundární výzkum: tento výzkum naopak využívá data dostupné ze 

zdrojů mimo společnost (publikace, banky atd.) [40, s. 38] 
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2.5.3 Kvantitativní a kvalitativní výzkum 

Výzkum, jež využívá primárních dat se z pohledu zaměření dělí na kvalitativní a 

kvantitativní výzkum. 

Kvantitativní výzkum využívá zejména některé formy strukturovaných dotazníků, které 

slouží pro sběr dat. Tato data jsou označována jako tvrdá data. Otázky v dotazníku jsou 

nejčastěji zastoupeny otázkami uzavřenými, na které je možné odpovědět ano či ne, zvolit 

jednu nebo více odpovědí z nabídky odpovědí nebo zvolit hodnotu na dané škále. Tyto 

otázky by příliš neměly respondenta navádět k dané odpovědi. Problémem u 

kvantitativního výzkumu může být zejména to, že respondent se neztotožňuje s ani jednou 

odpovědí nabízenou u uzavřených otázek a jeho názor pak není objektivní. 

K vyhodnocení dotazníku je zapotřebí dostačující a reprezentativní vzorek. [37, s. 66] 

Kvalitativní výzkum je hloubkovým rozborem určitých jevů, u nějž respondenti 

vyjadřují své názory, pocity nebo myšlenky, a to bez jakéhokoliv omezení. U tohoto 

výzkumu není zapotřebí velký vzorek respondentů, ale je dostačující menší skupina. [42, 

s. 107] Tito respondenti jsou nejčastěji vybírání kvótním způsobem výběru. U rozhovoru 

je využíváno jak otevřených, tak uzavřených otázek a dále také přímých a nepřímých. 

Jedna z velmi častých typů otázek, které tazatel využívá je „co“ a „proč“. [13, s. 57-58] 

Níže budou uvedeny nejvýznamnější rozdíly kvantitativního a kvalitativního výzkumu.  
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Tabulka 1: Charakteristika výzkumu kvantitativního a kvalitativního (Vlastní zpracování: Kašík, Havlíček, 2015) 

Kritérium Kvantitativní výzkum Kvalitativní výzkum 

Využívané metody Standardizovaný postup, jež 

umožňuje kvantifikaci.  

Psychologický postup, jež 

umožňuje hloubkový rozbor.   

Způsoby dotazování Striktně určená formulace 

dotazů, a to včetně počtu a 

pořadí. Není možné klást jiné 

otázky.  

Volně sestavené otázky, 

jejich počet není omezen a 

mají vést k analýze hlavního 

problému. 

Tazatel a způsob činností Tazatel může být laik a nemá 

výrazný vliv na celkový 

průběh rozhovoru. 

Tazatel musí být 

kvalifikovaný a rozhovor 

celkově vede a uzpůsobuje 

situaci. 

Kontakt Stačí akceptace respondenta 

odpovídat. 

Je zapotřebí navázat osobní 

kontakt 

Zkoumaný vzorek Potřeba zajistit 

reprezentativní vzorek. 

Stačí menší vzorek 

respondentů. 

Zpracování výsledků PC zpracování a vyhodnocení 

s využitím statistických 

metod. 

Analýza a vyhodnocování 

získaných dat probíhá 

jednotlivě. 

 

2.5.4 Metody primárního marketingového výzkumu 

Mezi základní metody primárního marketingového výzkumu patří dle Kotlera a Kellera 

dotazování, experiment, pozorování, behaviorální metody a focus group. [9, s. 27] 

Dotazování je nejčastěji využívanou metodou pro získávání dat a probíhá skrze 

využívané nástroje, jako jsou dotazníky a záznamové archy a komunikaci mezi 

výzkumníkem a respondenty. Tuto komunikaci je možné realizovat dvěma způsoby. [43, 

s. 32] V prvním případě jde o přímý kontakt mezi výzkumníkem a respondentem skrze 

písemné zodpovídání dotazníku. V druhém případě je využita asistence vyškoleného 

tazatele, který je mezičlánkem mezi výzkumníkem a respondentem a v tom případě se 

jedná o rozhovor. [44, s. 41-42] 

Experiment je často využíván v situacích, kdy by jiné metody na příklad dotazování 

nemusely vést k žádoucímu výstupu, zejména při dotazování na budoucí chování 
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respondenta. U této metody je třeba mít experimentální a kontrolní skupinu, na kterých 

je nutné změnu otestovat. U skupiny experimentální dochází k testování nových 

podmínek a u kontrolní skupina naopak zůstává beze změny. Experiment je využíván 

hlavně velkými společnostmi, jelikož mají dostatečný počet obchodních míst a klientů, 

ze kterých mohou zmiňované skupiny vytvořit. Finančně jde o náročnou metodou. [38, s. 

16] 

Pozorování je metoda, při níž nedochází ke kontaktu s respondenty. [45, s. 68] Může se 

jednat o otevřenou nebo skrytou formu. V případě, že je forma pozorování nějakým 

způsobem striktně stanovena, dochází k přiblížení k průzkumu kvantitativnímu. U 

skrytého pozorování je nutné zabývat se otázkami etiky, aby na příklad nedocházelo 

k přílišnému narušování soukromí zákazníků. [37, s. 68] 

Focus group je metoda, která se využívá pro stanovení dalšího směřování výzkumu. U 

dané metody je osloveno šest až deset lidí, kteří byli důkladně vybráni. Vybraní jedinci 

poté diskutují na předem stanovené téma. Tuto diskuzi vede moderátor, jež se snaží získat 

odpovědi respondentů na dané dotazy. Následně dochází k jejich vyhodnocení. [9, s. 28] 

2.6 Faktorová analýza 

Faktorová analýza je statistická metoda, na jejímž základě je zjišťován význam daných 

faktorů (latentních proměnných) a eliminace jejich počtu. Jde o měření něčeho, co není 

měřitelné přímo. Cílem této analýzy je tržní segmentace. Faktorová analýza se dělí na 

exploratorní a konfirmační. U exploratorní analýzy jde o snahu rozpoznat jednotlivé 

faktory (hypotetické proměnné) a cílem je, jak již bylo nastíněno, snížení jejich počtu a 

zjišťování struktury vztahů mezi proměnnými. [46] 

Výsledkem exploratorní analýzy je tedy tvorba menšího množství faktorů (hypotetických 

proměnných). Tyto faktory objasňují vztahy mezi původními proměnnými. U korelace 

více faktorů se hledají jejich shluky, které spolu korelují silně a s ostatními málo či vůbec. 

[46] 

 



38 
 

3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

V praktické části je nejprve blíže představena zkoumaná společnost a poté je provedena 

analýza mikro okolí a makro okolí. Dále je zpracován marketingový mix společnosti, 

jehož součástí je komunikační mix, SWOT analýza a dotazníkové šetření. 

3.1 Představení společnosti 

Název společnosti: EMOS spol. s r.o. 

Datum vzniku: 18.7.1991 

IČO: 19014104 

Statutární orgán (jednatel): Jiří Lupač 

         Ing. Miroslav Fikr [47] 

Analyzovaná společnost EMOS spol. s r.o. (dále jen EMOS) byla založena v roce 1991 

v Přerově a jejím zakladatelem byl pan Jiří Lupač. Společnost začala působit na poli 

elektroniky a s tím související montáží, servisem a opravami. Vizí EMOSU bylo a stále i 

je „stát se evropskou moderní obchodní společností“ a uspokojovat požadavky zákazníků, 

a to díky nejmodernějším technologiím, know-how a kvalitním produktům. Na začátku 

se EMOS zaměřoval na slaboproudá zařízení, později se však začal soustředit na 

elektroniku s vyšší přidanou hodnotou, tedy denně zákazníky využívanou. [48] 

Postupem času začala společnost expandovat na zahraniční trhy a vytvořila dceřiné 

společnosti na Slovensku v roce 1993, ve Slovinsku v roce 1996, v Polsku v roce 

2004, Maďarsku v roce 2009 a chce i nadále expandovat. Obchodně pokrývá 23 zemí. 

Stále však klade velký důraz na to, že jde o českou rodinnou společnost, které dbá 

především o kvalitu nabízených výrobků, jejich servis a technickou inovaci. Motem 

EMOSU je „dělat život jednodušší“. [48] 

V současnosti, u této společnosti zabývající se prodejem drobného elektro zboží, patří 

mezi jejich prodávaný sortiment: žárovky, LED reflektory, LED svítidla, vánoční 

osvětlení, baterie, nabíječky, powerbanky, svítilny, meteostanice, teploměry, osobní a 

kuchyňské váhy, detektory CO a kouře, hodinky, budíky, prodlužovací kabely, kabely, 
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domácí videotelefony a antény. Významným milníkem byl pro společnost rok 1993, kdy 

začala být exkluzivním distributorem baterií GP Batteries. Tyto baterie jsou dostupné na 

českém, slovenském, slovinském, maďarském a chorvatském trhu. EMOS nabízí více než 

2500 položek skladovaných v logistickém centru, které se nachází v Přerově. [48] Na 

následujícím grafu lze názorně vidět procentuální vyjádření prodejů produktů společnosti, 

jež byly rozděleny do čtyř skupin.  

Graf 1:Procentuální zastoupení prodeje daných produktů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pro EMOS je kvalita dováženého zboží velmi důležitá, a proto provádí testování jeho 

kvality v autorizovaných zkušebnách či v sídle společnosti (v testovací laboratoři). [49] 

Mezi distribuční kanály společnosti patří nadnárodní řetězce, velkoobchody, 

maloobchodní sítě, e-commerce. [50] 

V této práci se analýza zaměřuje pouze na EMOS spol. s r.o. se sídlem v České republice, 

která je součástí holdingu s mateřskou společností EMOS CZ Group a.s. Ke sjednocení 

sesterských společností do tohoto holdingu došlo v roce 2017. Toto sjednocení bylo 

důležité pro zefektivnění řízení a mnoha procesů ve společnosti. Z posledních známých 

údajů, které společnost zveřejnila, je roční obrat EMOS spol. s r.o. 1008 mil. Kč, 

zaměstnává 305 zaměstnanců a obchodní tým je tvořen přibližně 40 obchodními zástupci. 

V současnosti patří EMOS na českém trhu k největším společnostem s elektro zbožím a 

pohybuje se na B2B a poměrově v menší míře na B2C trzích. [48] 

Světelné zdroje 
35%

Baterie 
15%

Kabeláž 
25%

Drobné elektro
25%
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Ve společnosti došlo v roce 2018 k významné grafické změně, přičemž změna grafické 

tváře EMOSU je patrná v celé společnosti (od obalů výrobků, tiskovin, vizitek, polepů 

aut, budov, až po online aplikace atd.). Změna, jinak dříve úspěšného loga, byla nutná 

zejména kvůli zastaralosti a těžší použitelnosti. Níže lze vidět vlevo novou a vpravo 

zastaralou podobu loga společnosti. [48] 

 

Obrázek 5: Aktuální a zastaralá podoba loga společnosti (Zdroj: www.emos.cz/tiskoviny) 

Co se týče úspěchů, které společnost EMOS získala, jedná se o: 

• Prestižní ocenění v projektu „Ocenění českých lídrů“ Olomouckého kraje za rok 

2017, kde se umístila na 2. místě. Mezi parametry, které se hodnotily patřily nejen 

ekonomické výstupy, ale také na příklad etika či schopnost inovace.  

• Ocenění TOP EXPO získal EMOS za nejlepší výstavní expozici v roce 2013 na 

veletrhu FOR ELECTRON 2013. 

• Označení některých GP produktů „Testováno záchranáři“ získaly testované 

produkty, na mezinárodním cvičení RESCUE PATROL 2016, které prošly 

náročnými testy. Na tomto cvičení se podíleli záchranáři České republiky, 

Německa a Slovenska. 

• Nabíjecí GP Baterie byly v České republice a na Slovensku v roce 2012-2013 

nejprodávanějšími bateriemi (na trhu nabíjecích baterií) dle průzkumu společnosti 

AC Nielsen.  

• Vítězství nabíjecí baterie GB ReCyko+ v testu časopisu dTest, jehož se účastnilo 

16 nabíjecích baterií.  V testu získala tato baterie 92 % s označením VELMI 

DOBŘE. Výsledek lze nalézt v časopise dTest č. 12/2010. 

• EMOS držitelem certifikátu „Ověřeno zákazníky“ na Heuréce, který informuje o 

kvalitách obchodu. Hodnocena je na příklad komunikace s daným obchodem nebo 

rychlost dodání zboží. [51] 
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V roce 2017 EMOS zřídil podnikovou prodejnu, která je zároveň výdejnou e-shopu 

společnosti. V této prodejně je možné produkty osobně vyzkoušet a nechat si odborně 

poradit. [52] 

3.2 Marketingový mix 

V této kapitole bude zpracován marketingový mix pro analyzovanou společnost EMOS. 

Jedná se o popis následujících čtyř oblastí (nástrojů): 

a) Výrobek (Product) 

b) Cena (Price) 

c) Místo-Distribuce (Place) 

d) Propagace (Promotion) 

3.2.1 Výrobek  

 

Obrázek 6: Hlavní prodejní skupiny společnosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

Společnost EMOS se primárně jako velkoobchod zaměřuje na prodej drobné elektroniky. 

Mezi hlavní produktové kategorie společnosti patří baterie, nabíječky baterií, 

powerbanky, zdroje, svítilny, světlené zdroje, svítidla, vánoční osvětlení, dekorace,  

Obrázek 7: Příklad baterií GP Batteries super Alkaline (Zdroj: https://shop.emos.cz/1013102000-alkalicka-baterie-
gp-super-lr03-(aaa),-2-ks) 

Hlavní rozdělení 
prodejů 

Světelné zdroje Baterie Kabeláž Drobné elektro

https://shop.emos.cz/1013102000-alkalicka-baterie-gp-super-lr03-(aaa),-2-ks
https://shop.emos.cz/1013102000-alkalicka-baterie-gp-super-lr03-(aaa),-2-ks
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meteostanice, teploměry, váhy, audio, TV příslušenství, prodlužovací přívody, navijáky, 

vidlice, zásuvky, adaptory, časovače, kabely, antény, přijímače, VF technika, 

videotelefony, zvonky, multimetry, zkoušečky, termostaty, detektory CO a kouře, 

instalační materiál a pásky. [53] Co se však týče procentuálního vyhodnocení prodejů 

produktů, společnost uvádí jejich rozdělení do čtyř skupin, jedná se o světelné zdroje, 

baterie, kabeláž a drobné elektro. Mezi klíčový prodejní sortiment patří baterie GP 

Batteries, jichž je EMOS exkluzivním distributorem. Mimo baterií tato značka nabízí také 

powerbanky GP Powerbank pro mobilní telefony a tablety. [54] Dále je společnost 

předním dodavatelem výrobků značek GP Batteries, GP Powerbank, EMOS, EmGo, 

Raver a BENsat. Snahou a cílem společnosti je, aby od daných značek společnost 

distribuovala svým zákazníkům co nejnovější produkty. [49] 

Co se týče obalů produktů, těch se v roce 2018 dotkla velmi výrazná změna, kdy došlo 

k celkové změně grafické tváře společnosti neboli redesignu. Logo společnosti již bylo 

zastaralé a nesnadně použitelné na obalech. Aby společnost dostála svému cíli, kterým je 

růst viditelnosti produktů na daném trhu, rozhodla se přistoupit k popisovaným změnám. 

Bylo vytvořeno výrazné a moderní logo. Což s sebou neslo nutnost mnoha 

transformací různých prvků. Celkově ještě stále dochází k dolaďování stavu grafické 

stránky. [48] 

EMOS klade důraz na maximální kvalitu svých produktů a servisu, proto všechny 

produkty podléhají přísné kontrole. Jsou testovány v autorizovaných zkušebnách či 

v sídle společnosti. V sídle společnosti lze od roku 2009 nalézt moderně vybavenou 

laboratoř, kde probíhá okolo 1100 testů za rok. Cílem je kontrola kvality a deklarovaných 

parametrů od výrobce. Společnost v této oblasti usiluje o trvalou modernizaci a také 

investuje do pořizování speciálních zařízení. Produkty společnosti se obecně vyznačují 

nízkou mírou reklamace (společnost uvádí 0,12 % reklamací z celkového objemu 

prodaného zboží ročně), tento fakt je podpořen množstvím ocenění, průběžnými 

certifikacemi spolu s ISO 9001 (norma pro řízení kvality) a výsledky v nezávislých 

testech, jako je na příklad dTest (EMOS je vítězem testu kvality v kategorii nabíjecích 

bateriích s baterií GP ReCyko+). Společnost si na kvalitě produktů zakládá, a na některé 

z nich je poskytována prodloužená záruka na dobu tří či pěti let. [49] 
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3.2.2 Cena  

Společnost si zakládá na konkurenceschopných cenách zboží a služeb a snaží se, aby bylo 

pro zákazníky cenově dostupné a přijatelné. Navzdory tomu, že na portálu Heureka 

figuruje společnost spíše mezi dražšími [55], celková cena pro zákazníka je při 

objednávce, díky tomu, že společnost nabízí dopravu zdarma, konkurenceschopná. 

EMOS také pořádá pravidelné slevové akce na své výrobky. Některé z nich je možno 

využít pomocí slevových kódů, zveřejněných na e-shopu společnosti, jiné jsou z daných 

produktů odečteny automaticky. Dále EMOS využívá kampaně, které mají delší trvání na 

předem definované časové období (např. pro nedávno proběhlou kampaň GP Batteries 

byly zřízeny navíc i samostatné webové stránky). 

K produktům zakoupeným přes e-shop je tedy pro koncové zákazníky nabízena doprava 

zdarma a dárky k nákupům nad určitý finanční limit.  

Ceny zboží pro koncové zákazníky jsou uváděny běžně na e-shopu společnosti. 

Velkoobchodní ceny pro B2B obchodní partnery jsou dostupné pouze v B2B portálu, do 

kterého si obchodní partner zřizuje přístup osobně u obchodního zástupce společnosti. 

V následující tabulce je cenový přehled vybraných produktů zastupujících jedny z 

hlavních prodejních skupin.  
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Tabulka 2: Cenový přehled vybraných produktů společnosti z e-shopu (Zdroj: Vlastní zpracování: 
www.shop.emos.cz) 

Hlavní prodejní 

skupiny 
Příklady podskupin Příklady produktů Ceny 

 

Světelné zdroje 
Žárovky a zářivky 

LED žárovka Classic A60, 14 W, 

E27 
109 Kč 

Reflektory LED reflektor TAMBO, 10 W 239 Kč 

 

Nabíječky baterií, 

powerbanky, zdroje 

Nabíječky baterií Nabíječka baterií UNI6  849 Kč 

Powerbanky 
Powerbanka EMOS AlphaQ 10, 

10000 mAh 
449 Kč 

 

Svítilny 
Bateriové svítilny 

CREE LED nabíjecí svítilna 

P4527, 360 Im, 1400 mAh 
499 Kč 

Outdoor svítilny 
CREE LED ruční svítilna GP 

Discovery C32, 300 Im 
399 Kč 

 

Baterie 
Baterie AA – 

tužkové 

Alkalická baterie GP Super LR6, 

4 ks 
69 Kč 

9 V  
Alkalická baterie GP Super 

6LF22, 1 ks 
79 Kč 

 

3.2.3 Místo (distribuce) 

Společnost se větší měrou pohybuje na B2B trhu, kde dodává zboží dalším obchodníkům. 

Mezi jedny z hlavních obchodních partnerů se řadí na příklad: 

• Kaufland 

• Globus 

• AHOLD 

• Alza CZ 

• DATART 

• ELKOV elektro 

• OBI a jiné [50] 

Pro B2B partnery je navíc dostupný samostatný e-shop, na kterém je možné objednávat 

a nakupovat za velkoobchodní ceny (přístup do tohoto e-shopu je možný po registraci, 
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kterou zřizují obchodní zástupci společnosti). Společnost svým obchodním partnerům 

v rámci distribuce deklaruje přehlednost, jenž je na B2B portálu poskytována, 

zodpovědnost, a to hlavně díky neustálému kontaktu zaměstnanců EMOSU s dodavateli 

zboží a kontrole produktů ve výrobě u dodavatele a pružnost, co se týče nového 

logistického centra a vyšší pružnosti reakce na rostoucí požadavky. A dále se EMOS 

pohybuje na B2C trhu, kde prodává zboží přímo koncovým zákazníkům, pomocí e-shopu 

a podnikové prodejny (showroomu). E-shop pro koncové zákazníky navíc získává na 

stále větším významu. [50] 

Společnost tedy u dodávání zboží, jak je patrné z výše uvedených informací využívá 

služeb mezičlánků, jedná se tak o nepřímou distribuční cestu, kdy nedochází k přímému 

střetu mezi výrobcem a koncovým zákazníkem. Mezi mezičlánky neboli distribuční 

kanály společnosti patří nadnárodní řetězce, velkoobchody, maloobchody a e-commerce. 

[50] 

U dopravy je při objednání zboží přes e-shop společnosti pro B2C zákazníky možné 

využít několik způsobů doručení. Jedná se o přepravní službu PPL nebo osobní odběr ve 

výdejně společnosti. Cena dopravy zboží je v případě osobního vyzvednutí v podnikové 

prodejně nebo u objednání zboží přes e-shop nad 500 Kč zdarma. V případě objednávky 

do 500 Kč je poštovné účtováno, aktuálně je však i tato objednávka zdarma, a to díky 

dlouhodobě probíhající akci. Možnosti plateb, které EMOS při objednávkách přes e-shop 

nabízí jsou dobírka, osobní odběr na podnikové prodejně (lze platit hotově i kartou), 

platba převodem nebo online kartou. 

EMOS disponuje vlastním logistickým centrem v Přerově, které je neustále 

modernizováno a zvětšováno, zejména pro zkvalitnění služeb a uspokojení požadavků 

zákazníků. Do rozvoje a rozšíření logistického centra investovali v nedávné době více 

než 300 mil. Kč. Aktuální plocha tohoto skladu činí 14000 m2. V tomto centru je také 

kompletační a expediční pracoviště. Od roku 2016 je práce usnadněna díky novým 

výškovým automatizovaným zakladačům. Vychystávání a dodávání zboží je tak 

významně zrychleno. V případě, že je zboží na e-shopu společnosti skladem, je 

společností zásluhou velké kapacity skladu deklarováno, že tomu tak skutečně je a zboží 

je připraveno k bezprostřední expedici. EMOS dále díky směnnému provozu garantuje 
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dodání zboží do dvou pracovních dnů (v případě objednání do určitého stanoveného času 

během dne), zpravidla to ale bývá do dvaceti čtyř hodin. [49]  

Níže lze vidět mapu, kde je červeně vyznačeno umístění podnikové prodejny a výdejny 

e-shopu EMOSU v Přerově a dále fotografii daného objektu. 

Obrázek 8: Mapa s vyznačeným umístěním podnikové prodejny (Zdroj: Vlastní zpracování, www.google.com/maps) 

Obrázek 9: Podniková prodejna a výdejna e-shopu (Zdroj: Vlastní zpracování, www.google.com/maps) 

3.2.4 Propagace (komunikace) 

Propagací společnosti se zabývá komunikační mix, který bude níže v následující kapitole 

detailněji rozebrán. Jde o velmi důležitý nástroj, který zároveň patří mezi nejvíce 

viditelné. Společnost využívá k propagaci sebe a svého zboží klasický i online marketing. 

Z klasického marketingu využívá na příklad POS materiály v místě prodeje, katalogy 

výrobků, letáky, brožury o výrobcích, články v časopisech, účastní se veletrhů a 
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předváděcích akcí, kontraktačních dnů a rozesílá novinky, akce a slevy skrze email nebo 

v papírové podobě (direct mail) a další. Co se online marketingu týče, tak společnost 

využívá ke komunikaci se zákazníky sociální sítě Facebook, Instagram, LinkedIn, video 

server YouTube, vlastní webové stránky, e-mailing (newslettery) a jiné. 

3.3 Komunikační mix  

V této kapitole bude zpracován komunikační mix společnosti, jenž vychází 

z marketingového mixu. Jedná se o popis následujících sedmi oblastí (nástrojů). 

 

Obrázek 10: Nástroje komunikačního mixu společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.3.1 Reklama 

Mezi tištěnou formu reklamy, jež společnost využívá, patří EMOS magazín. Tento 

časopis je poměrně novým projektem společnosti EMOS spol. s r.o. a je vydáván 

pravidelně, dvakrát ročně. V tomto časopise je možné najít informace o EMOSU, o 

aktuálním dění, novinkách a faktických změnách ve společnosti. Dále přináší přehled 

informací z podnikání v oboru, ve kterém se společnost pohybuje, přehled úspěchů, 

nových druhů zboží a jejich recenze. Časopis je vydáván s cílem zaujmout čtenáře jak po 

obsahové, tak vizuální stránce. [48] 

Další formu reklamy, jež společnost využívá, je inzerce ve vybraných časopisech, ve 

kterých si pravidelně pronajímá inzertní místo (stránku časopisu). V daných časopisech 

vychází články, které podrobně informují o produktech společnosti a jejich hodnocení. 

Jedná se na příklad o časopis CHIP. [53] CHIP je český IT časopis, který vychází každý 

měsíc a přináší výsledky testů jednotlivých zařízení, tipy k produktům a informace a 

novinky ze světa digitální techniky. Testování produktů se odehrává v laboratoři redakce. 

[56] EMOS tedy v CHIPU prezentuje své výrobky, které prochází testy a následným 

Komunikační 
mix

Reklama Podpora 
prodeje

Přímý 
marketing 

Public 
relations

Osobní 
prodej Sponzoring Digitální 

marketing
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hodnocením. Produkty společnosti získaly od časopisu CHIP čtyři typy ocenění pro svých 

pět produktů: 

• Ocenění CHIPU výborný produkt:  

o LED stolní lampa MARIO 

o Digitální osobní váha EV107 

o Bezdrátový zvonek do sítě P5760 

 
• Ocenění CHIPU velmi dobrý produkt 

o Powerbanka EMOS Alpha 20, 20000 mAh 

o Přepěťová ochrana EMOS – 8 zásuvek, 3 m 

o Bluetooth reproduktor EMOS TIFFY  

 
• Ocenění CHIPU cenový tip 

o Set-top box EMOS DVB-T2 STB EM190-S [57] 

Obrázek 11: Značka příkladu ocenění časopisu CHIP (Zdroj: www.emos.cz/novinky/nase-produkty-ziskaly-oceneni-
casopisu-chip) 

EMOS dále každoročně vydává svůj produktový katalog. Katalog je vydáván v české a 

anglické jazykové mutaci a obsahuje 13 produktových kategorií. Tento katalog je možné 

stahovat i online a přináší seznam všech položek, které jsou běžně v nabídce společnosti 

(baterie, nabíječky baterií, svítilny a další). U jednotlivých položek jsou vždy uváděny 

základní parametry a fotografie. Dále položky obsahují QR kódy, pomocí kterých lze 

získat díky hypertextovému odkazu informace o daném produktu a návody k jednotlivým 

druhům zboží, a to i pro již vyřazené kusy, což je ovšem možné pouze u B2B obchodních 

partnerů. [58] 
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Obrázek 12: Produktový katalog společnosti 2019/2020 (Zdroj: www.emos.cz/listovaci-katalog-emos-2019-2020-cz) 

Vedle produktového katalogu je každoročně vydáván také vánoční katalog, a to v šesti 

jazykových mutacích, jelikož je společný pro sesterské společnosti EMOSU (Slovensko, 

Polsko, Maďarsko a Slovinsko). Forma tohoto katalogu je téměř shodná s produktovým 

katalogem, lze stahovat také online na stránkách společnosti a jsou v něm prezentovány 

produkty primárně s vánoční tématikou. Dále je vydáván katalog Lighting. Tento 

katalog staví na stejné platformě jako předchozí katalogy, zaměřuje se na různé druhy 

svítidel, je vydáván v české a anglické jazykové mutaci a lze ho stahovat také online. 

Nově je možné stahovat také fotometrická data k jednotlivým svítidlům. [59] 

Z elektronických forem reklam využívá EMOS jako nástroj pouze internet. Jedná se o 

využívání vlastních webových stránek, sociálních sítí jako Facebook, Instagram nebo 

Youtube a dalších nástrojů digitálního marketingu. Využívání jiných prostředků 

elektronické reklamy je spíše okrajové. Na příklad v roce 2017 bylo možné vidět značku 

EMOS v televizi na ČT sport, při události mistrovství světa v biatlonu v Hochfilzenu 

v Rakousku. Českou televizí byla cíleně během vstupů zabírána digitální meteostanice 

EMOS na komentátorském stolku. [60] Tyto nástroje budou dále detailněji zpracovány 

v kapitole online marketingu. 
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3.3.2 Podpora prodeje 

V rámci podpory prodeje společnost EMOS nabízí svým B2B obchodním partnerům POS 

materiály v místě prodeje svého zboží. Jedná se o různé druhy stojanů, prezentérů, 

samolepek, magnetických pásů, roll-up bannerů, cedulí dle individuálních potřeb 

prodejců, pultových zásobníků, hexakošů a jiných. O všechny tyto položky si může 

obchodní partner zažádat prostřednictvím B2B portálu. Tyto propagační materiály jsou 

také využívány v podnikové prodejně společnosti určené pro koncového zákazníka. [53] 

Další podporou prodeje jsou slevy, které jsou společností poskytovány na produkty na e-

shopu pro koncové zákazníky. Společnost poskytuje určité procentuální slevy na 

produkty po zadání kódu, který je uveden na stránkách společnosti a e-shopu nebo je 

zboží na e-shopu zlevněno přímo. Další dlouhodobější podporou prodeje je doprava 

zdarma pro všechny produkty, dárky k nákupům nad určitý finanční limit a prodloužená 

záruka na 3 nebo 5 let, kterou společnost poskytuje na vybrané zboží a na základě předem 

definovaných požadavků. 

EMOS také pravidelně pořádá kampaně, kterými své produkty propaguje. Na příklad na 

minulou kampaň GP Batteries na čelovky a svítilny, která probíhala dva měsíce byly 

vytvořeny i samostatné webové stránky. Na sociální síti Facebook pak probíhají 

pravidelné soutěže o ceny (v minulých soutěžích se soutěžilo na příklad o lístky na 

veletrh, bluetooth reproduktor, svítilnu a další). Tyto soutěže jsou podmíněny většinou 

tím, že soutěžící odpoví na otázku. Soutěže také někdy probíhají přímo v časopise CHIP. 

3.3.3 Přímý marketing  

V rámci přímého marketingu (neboli direct marketingu) společnost využívá zasílání 

newsletterů zákazníkům, které má ve své databázi. Zákazníkům jsou tyto letáky zasílány 

dvakrát měsíčně elektronicky do emailu nebo v papírové podobě. Tyto letáky obsahují 

aktuální akce, slevy a novinky. B2B partneři EMOSU jsou také oslovováni adresně 

pomocí e-mailu a jednou měsíčně je jim zasílán leták a leták s novinkami. Dále jsou jim 

nabízeny různé semináře a školení jako vzdělávací platforma. 

3.3.4 Public relations  

Mezi nástroje, které společnost využívá pro rozvoj vztahů s veřejností jsou různé veletrhy 

a výstavy, kterých se pravidelně účastní. Mezi tyto akce se řadí následující události. 
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Kontraktační veletrh FOR DECOR & HOME je událost, které se společnost účastní 

pravidelně. Tento veletrh se konává v prostorách výstaviště Letňany, v Praze. Jedná se o 

mezinárodní veletrh týkající se bytových doplňků, dekorací a dárkového zboží. 

Společnosti zde vystavují a prezentují své výrobky na pronajatých výstavních expozicích. 

EMOS se naposledy tohoto veletrhu účastnil 5.9.-7.9.2019 a byly zde společností 

představovány novinky, a to zejména z oblasti vánočního osvětlení, vánoční trendy, 

dekorativní a LED osvětlení. Účastníkům veletrhu, kteří navštívili stánek EMOSU byl 

k dispozici erudovaný tým a větší výstavní plocha o rozloze přibližně 50 m2. [61] 

Obrázek 13: Veletrh FOR DECOR & HOME 2019 (Zdroj: https://www.emos.cz/novinky/ohlednuti-za-veletrhem-for-

decor-home)       

Veletrh AMPER je dalším veletrhem, kterého se EMOS pravidelně účastní. Naposledy 

se konal 19.3.-22.3.2019 tradičně na výstavišti v Brně. Jedná se o největší mezinárodní 

veletrh z oblasti elektroniky, elektrotechniky a osvětlení ve střední Evropě. Na tomto 

veletrhu vystavoval EMOS ve svém stánku novinky ve zboží z oblasti domovních 

zvonků, termostatů, LED osvětlení, nabíjecích svítilen a jiné. Opět byl k dispozici tým 

kvalifikovaných odborníků, kteří dané produkty prezentovali účastníkům veletrhu a velká 

výstavní plocha EMOSU o rozloze přibližně 100 m2. [62] 

Veletrh Light + Building, jehož se společnost EMOS účastní poprvé v září roku 2020, 

patří k nejvýznamnějším veletrhům zaměřujícím se na osvětlení a technologie budov. 

Koná se pravidelně každé dva roky v Německu, ve Frankfurtu nad Mohanem a v roce 

https://www.emos.cz/novinky/ohlednuti-za-veletrhem-for-decor-home
https://www.emos.cz/novinky/ohlednuti-za-veletrhem-for-decor-home
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2020 se navíc jedná o jubilejní ročník 20. výročí. EMOS tam bude ve svém stánku 

představovat zejména nové typy svítidel se systémem CRI s indexem vyšším než 95. 

Tento veletrh cílí na projektanty, architekty, designéry, obchodníky a další. [63] 

Dalším nástrojem jsou kontraktační dny. Tyto kontraktační dny jsou pořádány lokálně 

nebo plošně i v dceřiných společnostech (v České republice, Slovensku, Maďarsku, 

Polsku nebo Slovinsku). Probíhá zde prezentace výrobků EMOSU, které jsou na této akci 

prezentovány maloobchodníkům. Ti se zde mohou setkat blíže s dodavatelskou 

společností, s představiteli společnosti EMOS. Zároveň jsou zde poskytovány slevy nebo 

zvýhodněné podmínky pro objednání zboží. [53] 

3.3.5 Osobní prodej 

Osobní prodej je zajišťován díky showroomu (podnikové prodejně) společnosti. V této 

prodejně si zákazník může vyzvednout své objednané zboží nebo může využít rad 

kvalifikovaného a proškoleného personálu, který mu poradí ve všech oblastech u 

produktů, které společnost nabízí. Zákazník si zároveň může prohlédnout všechno zboží 

vystavené na prodejně. K osobnímu kontaktu dochází také na veletrzích, kterých se 

EMOS pravidelně účastní a opět si může zákazník dané zboží prohlédnout a využít 

erudovaných rad personálu. 

Na B2B trhu jde o osobní prodej obchodním partnerům. Osobní jednání začíná v podobě 

obchodního zástupce společnosti, který předvádí zboží potenciálním partnerům a 

případně zřizuje jejich přístup k portálu a další potřebné úkony. Další kontakt se 

zákazníky probíhá na veletrzích a při kontraktačních dnech. Tyto kontraktační dny jsou 

pořádány lokálně nebo plošně (v České republice, Slovensku, Maďarsku, Polsku nebo 

Slovinsku) a výrobky jsou prezentovány maloobchodníkům, viz. předchozí kapitola. [53] 

3.3.6 Sponzoring 

Společnost je sponzorem různých druhů akcí. Jednou z hlavních akcí, ve které byl EMOS 

několikrát generálním partnerem, je Zlatý kanár (jde o tradičního partnera této ankety). 

Vyhlašování pak nese název EMOS Zlatý kanár. U této akce se vyhlašuje anketa o 

nejlepší české tenisty kalendářního roku. Přenos zlatého kanára je vysílán také v televizi, 

přičemž u minulého 27. ročníku se jednalo o stanici TV NOVA Sport. Vyhlášení probíhá 

ve sportovní tenisové hale v Přerově. [64] 
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Tenis je s městem Přerov neodmyslitelně spjat a má v něm dlouholetou tradici. EMOS se 

proto angažuje v podporování aktivit spojených zejména s tenisem a další akcí, kterou 

pak společnost sponzoruje je FED CUP Přerov (FED CUP je ženská týmová soutěž 

v tenise). Dále podporuje hokej, ve kterém sponzoruje přerovské ZUBRY a každý rok 

pořádá několik společenských akcí jak pro obchodní partnery, tak zaměstnance. [65] 

3.3.7 Digitální marketing 

Společnost pro propagaci sebe a svého zboží využívá vlastní webové stránky, sociální 

sítě a další nástroje online marketingu. Níže budou tyto nástroje specifikovány. 

Vlastní webové stránky 

Na webových stránkách (dále jen stránkách) společnosti, lze nalézt prezentaci společnosti 

EMOS. Na úvodní stránce je možné vidět několik reklam na právě probíhající akce 

(doprava zdarma, 20 % nebo 15 % sleva na vybrané produkty a jiné) či novinky, skrze 

které je možnost prokliku na e-shop společnosti na danou položku. Dále jsou zde uvedeny 

novinky jako jsou aktuální události, ocenění či veletrhy. V další záložce si zákazník může 

přečíst o prezentaci analyzované společnosti a všech získaných ocenění. Přes web 

EMOSU se lze prokliknout na e-shop pro koncové zákazníky a na portál pro B2B 

obchodní partnery nebo na sociální sítě, tedy na Facebook, Youtube a dále na Linkedin. 

Na Instagram se prokliknout nelze. [66] 

Dále má EMOS pro značku GP Batteries, jíž je výhradní distributor, samostatné webové 

stránky, které byly vytvořeny v souvislosti s kampaní pro tuto značku. Skrze tyto stránky 

se zákazník přes odkaz e-shopu proklikne na e-shop EMOSU a také se může prokliknout 

na facebookové stránky GP Batteries. Na těchto facebookových stránkách společnost 

zveřejňuje informativní příspěvky o produktech této značky, o jejich testování, soutěžích 

a akcích (např. účast na elektro veletrhu IFA v Berlíně). [67] 

Pro značku GP Batteries probíhala od října 2019 do ledna 2020 tříměsíční online kampaň, 

jež byla zajišťována a vyhodnocována externí marketingovou společností. Kampaň byla 

zaměřena na čelovky a svítilny této značky. Výsledky kampaně následně prezentovala 

externí marketingová společnost. Z dat vyplývá, že dosah kampaně byl na Facebooku a 

Instagramu v součtu okolo 570 tisíc. Míra prokliku na stránky e-shopu byla 6,2 % 

z celkových 14 tisíc návštěv stránek vytvořených pro online kampaň.  
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YouTube 

Společnost EMOS se prezentuje pomocí videí na sociální síti YouTube. Tento kanál nese 

název EMOS spol. s r.o. a má 200 odběratelů. Registrace na server proběhla v roce 2012 

a celkový počet zhlédnutí videí k datu 2.5.2020 je 312 165. Videa jsou zaměřena 

primárně na prezentaci novinek produktů společnosti, výstav a jiných akcí. Konkurenční 

společnosti, které se také mimo jiné zabývají prodejem obdobného sortimentu a produktů 

EMOS, mají následující data: 

- T.S. BOHEMIA: 441 odběratelů, registrace v roce 2011, počet zhlédnutí videí 

k datu 2.5.2020 je 2 790 599, je uveden odkaz na Facebook i Instagram 

- MALL: 17 300 odběratelů, registrace v roce 2008, počet zhlédnutí videí k datu 

2.5.2020 je 29 619 239, je uveden odkaz na Facebook i Instagram 

- CZC: 15 000 odběratelů, registrace v roce 2010, počet zhlédnutí videí k datu 

2.5.2020 je 35 951 927, je uveden odkaz na Facebook i Instagram [68] 

I přesto, že registrace EMOSU na YouTube proběhla nejpozději ze všech v roce 2012, 

jedná se oproti uvedeným konkurentům o zanedbatelný rozdíl a ve srovnání s nimi 

dosahuje nejnižších hodnot ve všech kategoriích. Nutno však podotknout, že dané 

společnosti mají mnohem širší prodejní sortiment a rozsah reklam, čemuž EMOS nemůže 

se svým portfoliem konkurovat. 

Společnost nemá tento YouTube kanál, pomocí kterého se prezentuje, propojený s 

facebookovými stránkami a ani tyto videa na Facebooku nebo Instagramu nesdílí. Na 

YouTube kanálu nejsou uvedeny odkazy (prokliky) na tyto sociální sítě. Nově však na 

stránkách Youtube lze najít odkaz na e-shop společnosti. [68] 

Facebook 

Společnost EMOS se na stránkách Facebooku jmenuje EMOS spol. s r.o. a k datu 

2.5.2020 má 5 195 fanoušků, a 5 265 uživatelů, kteří sledují aktivitu tohoto profilu. 

Stránky byly založeny v roce 2011. Společnost zde přidává příspěvky o novinkách v 

sortimentu, aktuálních či nadcházejících událostech (veletrhy, výstavy aj.), o pracovních 

příležitostech a soutěžích, pomocí kterých se společnost snaží o růst povědomí o EMOSU 

a fanouškovské základny (v minulosti se soutěžilo na příklad o lístky na veletrh FOR 

DECOR, bluetooth reproduktor, soundbox, set cyklo svítilen a další). 
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Co se týče propojení ostatních sítí, tak EMOS nemá svůj profil na Facebooku propojený 

s Instagramem a ani zde nesdílí žádná videa z YouTube, kde však svá videa pravidelně 

uveřejňuje.  

Konkurenční společnosti, vykazují na Facebooku následující data: 

- T.S. BOHEMIA: k datu 2.5.2020 má 83 391 fanoušků a tento profil byl založen

v roce 2010

- MALL.CZ: k datu 2.5.2020 má 205 874 fanoušků a tento profil byl založen v roce

2009

- CZC: k datu 2.5.2020 má 230 856 fanoušků a tento profil byl založen v roce 2010

EMOS má nejnižší počet fanoušků z výše uvedených společností, avšak jak již bylo 

uvedeno výše, společnost nemůže konkurovat konkurenčním společnostem zejména 

šířkou nabízeného sortimentu a objemem reklam. 

Instagram 

Společnost si svůj instagramový účet založila v roce 2017 pod názvem emos.cz. K datu 

2.5.2020 má 141 sledujících a 18 příspěvků. Příspěvky se skládají pouze z fotek a týkají 

se produktů, které společnost prodává. Společnost není na tomto účtu příliš aktivní, první 

příspěvky začala vkládat až v roce 2019 a všechny příspěvky za rok 2019 byly přidány 

pouze v rámci dvou dnů. Konkurenční společnosti vykazují na Instagramu následující 

data:  

- T.S. BOHEMIA: k datu 2.5.2020 má 1227 sledujících a tento účet byl založen

v roce 2016

- MALL.CZ: k datu 2.5.2020 14,1 tisíc sledujících a tento profil byl založen v roce

2011

- CZC: k datu 2.5.2020 77,4 tisíc sledujících a tento profil byl založen v roce 2014

LinkedIn 

EMOS se dále prezentuje na profesní sociální síti LinkedIn, a to na účtu s názvem EMOS 

spol. s r.o. a má k datu 2.5.2020 592 sledujících. Jsou zde zveřejňovány pracovní 

příležitosti a sdíleny aktuality společnosti z Facebooku. 
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Další nástroje digitálního marketingu 

Společnost využívá k zajištění viditelnosti svého webu jak reklamu PPC, tak SEO. 

V rámci PPC systémů využívá společnost k podpoře prodeje oslovování zákazníků na 

základě jejich předchozí návštěvy webových stránek, tzv. retargeting. Těmto 

návštěvníkům se poté zobrazují bannerové reklamy vztahující se k danému navštívenému 

webu. Společnost také využívá PPC reklam, díky nimž figuruje ve vyhledávačích na 

prvních pozicích. Dále EMOS také využívá optimalizaci pro vyhledávače, tzv. SEO. Jde 

o metodu, pomocí níž se u webových stránek snaží u výsledků organického vyhledávání 

o vyšší pozici dané stránky. [53] 

Společnost také využívá služeb cenových srovnávačů, na kterých figuruje. Jedná se na 

příklad o Heureku, Zboží.cz, Srovnánícen, Srovname.cz, HyperZbozi.cz, Hledejceny.cz 

nebo Pricemania.cz. Na Heurece je společnost oceněna certifikátem „Ověřeno 

zákazníky“, jež informuje o kvalitách e-shopu a má celkové hodnocení spokojenosti 

zákazníků s obchodem 4,9 z 5 hvězdiček. [55] 

3.4 Analýza prostředí společnosti 

V této kapitole bude provedena analýza mikrookolí a makrookolí společnosti pro zjištění 

současné situace na cílovém trhu. 

3.4.1 Analýza vnitřního prostředí 

Analýza vnitřního neboli mikrookolí společnosti bude provedena dle Miroslava Foreta. 

V kombinaci s analýzou SLEPT bude sloužit jako podklad pro sestavení SWOT matice. 

Foret do této analýzy řadí následující skupiny.  

Zaměstnanci  

Společnost EMOS Česká republika zaměstnává 255 zaměstnanců (2018). Nedá se proto 

v žádném případě hovořit o úzké skupině. Přesto je v rámci jednotlivých 

zaměstnaneckých skupin snaha udržet přátelskou atmosféru a soudržnost kolektivu kvůli 

rozvíjení motivace k dosažení společného cíle. I díky tomu společnost vykazuje nízkou 

míru fluktuace. 
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Výběr zaměstnanců probíhá v závislosti na typu pozice. Uchazeči o zaměstnání 

v administrativě společnosti musí absolvovat standardizované výběrové řízení. Na pozice 

v logistickém centru je potřeba především zajistit uchazeče s dobrou fyzickou kondicí. 

Ovšem každý zaměstnanec bez rozdílu by měl vnímat společnost jako svou vlastní. 

Společnost pracovní příležitosti zveřejňuje na vlastních webových stránkách, na sociální 

síti Facebook a LinkedIn a také na stránkách, zabývajících se nabídkami práce (Jobs.cz, 

indeed a jiné). S obsazením pracovních pozic kvalitními zaměstnanci však EMOS nemá 

na Přerovsku problém. 

K zajištění prosperujícího a funkčního velkoobchodu je třeba silných organizačních 

dovedností. Ve spoustě činností pomáhá EMOSU i kvalitní nová IT infrastruktura, jejíž 

úroveň chce společnost nadále zvyšovat. Pro jeho obsluhu je potřeba schopné a zkušené 

zaměstnance, jenž si společnost pečlivě vybírá. 

Co se týče marketingové oddělení analyzované společnosti EMOS spol. s r.o. se sídlem 

v Přerově, je tvořeno dvěma týmy zaměstnanců. Jeden tým se skládá z marketingových 

specialistů (4-5 členů), kteří udržují vše potřebné z oblasti marketingu v chodu. Druhý 

tým se skládá přibližně z osmi členů a jde o grafický tým. Dva členové tohoto týmu se 

věnují různým potřebám marketingu a zbytek se věnuje produktovému designu. 

Společnost také v nedávné době začala rozšiřovat své skladovací prostory v Přerově a 

zároveň společně s tím vedle logistického centra vystavěla i administrativní prostory. 

Současně byly sklady modernizovány tak, aby měli zaměstnanci možnost lepší orientace. 

Dosavadní situace ve společnosti byla taková, že logistické centrum na okraji města bylo 

odděleno od administrativní budovy v centru. Od centralizace a modernizace skladů si 

společnost slibuje vyšší rychlost odbavení jednotlivých objednávek zaměstnanci a tím 

pádem celkově větší kapacitní možnosti.    

Zákazníci 

Mezi klienty společnosti patřily dříve především maloobchody. Od doby, kdy společnost 

zřídila e-shop (na území České republiky, ale i Slovenska a Slovinska), však dodává 

přímo i koncovým zákazníkům. Na rozdíl od spolupráce s podnikateli, jsou prodeje 

koncovým zákazníkům v poměru k celkovým obratům nízké. Naproti tomu ale tržby přes 

e-shop skokově rostou. 
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Spolupráce s podnikateli je do značné míry založena na osobní bázi. Při objednání zboží 

z internetu je pochopitelně osobní kontakt nulový. Přesto je způsob komunikace se 

zákazníkem velmi důležitý, a může být rozhodujícím v případě opětovného zvažování 

nákupu. Navíc se kupující v e-shopech často dívají také na hodnocení od ostatních, a tudíž 

negativní zkušenost může ovlivnit více než jen jednoho zákazníka. Co se analyzované 

společnosti týče, tak je aktuálně držitelem certifikátu „Ověřeno zákazníky“ od Heuréky a 

má na tomto srovnávači cen hodnocení 4,9 z 5, což znamená celkovou spokojenost 

zákazníků s obchodem. 

Samozřejmě spokojenost zákazníka ovlivní především samotný produkt, jeho technické 

parametry a vlastnosti. Nicméně jsou zákazníci ovlivněni i doplňkovými službami, 

prostředím samotných internetových stránek či jejich uživatelskou přívětivostí. 

Dodavatelé 

Část dodavatelů EMOSU je tvořena skupinou dodavatelů, kteří vyrábějí zboží přímo pod 

značkou společnosti. Společnost nemá pouze jednoho dodavatele „privátní značky“, 

jedná se proto o skupinu dodavatelů. Dále se jedná o dodavatele, který si zvolil společnost 

jako svého výhradního distributora nebo dodavatelé ostatních značek. 

Naprostá většina sortimentu je dovážena od dodavatelů z Asie. Primárně jsou to 

dodavatelé z Číny a okrajově z ostatních asijských zemí. Menší část zboží, která se 

nevyplatí dovážet z Asie a je společností prodávána v menších objemech je dodávány 

lokálně, od dodavatelů z Evropy. V případě výpadků u asijských dodavatelů se společnost 

snaží dané výrobky zaštiťovat jiným způsobem a to tak, že využívá nakupování u 

lokálních dodavatelů z Evropy. Co se týče aktuální celosvětové krize způsobené 

koronavirem, tak výpadek v dodávkách ze strany asijských dodavatelů společnost 

zaznamenala přibližně na začátku května. Čína však omezila provoz továren již před 

Novým čínským rokem díky šíření koronaviru. Společnost ovšem tradičně očekávala 

pokles objemu dodávek díky konání tohoto čínského svátku, který připadal v roce 2020 

na 25.ledna a z tohoto důvodu se předzásobila, aby měla dostatečně vysokou skladovou 

zásobu. Tento trend se však následně obrátil a Asie se začala přibližovat běžnému režimu 

chodu s dostatečným množstvím vyrobených výrobků a aktuálně je spíše problém na 

straně odbytu. Český trh je stále částečně ochromen a EMOS si své objednávky snaží 

posouvat v čase. I přes tuto situaci se nestalo, že by měl EMOS nedostatek zboží. [53] 
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Marketingoví zprostředkovatelé 

Společnost využívá služeb externích specializovaných společností tzv. outsourcingu, a to 

na některé dílčí činnosti. Jedná se na příklad o využívání těchto služeb v oblasti online 

marketingu. EMOS si část činností zajišťuje pomocí svého týmu marketingových 

specialistů a grafického týmu. Na rozsáhlejší online kampaně využívají služeb externích 

společností, kdy společně s EMOSEM připraví celou časovou osu kampaně a poté již 

sami řeší publikaci článků. Dále společnost využívá tyto marketingové zprostředkovatele 

na grafické služby v případě, když EMOS potřebuje externí grafické studio, jelikož 

interní kapacity společnosti (grafický tým) nestíhají. Společnost má také interního 

fotografa, ale v případě, že je velké množství práce, tak je nasmlouvaný externí fotograf, 

který zajišťuje fotografie, které jsou potřeba, na příklad produktové fotografie nebo 

lifestylové fotografie. Dále má EMOS kontakty na PR agentury, které zajišťují kontakt 

s různými novináři a médii, aby se o EMOSU psalo. Toto aktuálně společnost nevyužívá, 

ale na dané agentury má kontakt.   

Dále společnost využívá spoustu zprostředkovatelů pro zajištění různého materiálu, jedná 

se na příklad o letáky, tedy obecně tiskoviny a různé reklamní poutače vyrobené 

z kartonu. 

Veřejnost 

Společnost není veřejností vnímána jako znečišťovatel. Především z toho důvodu, že se 

jedná o velkoobchod a výroba jejich produktů neprobíhá na území České republiky. 

Společnost se však snaží být společensky odpovědnou. EMOS klade také velký důraz na 

okolí, ve kterém se vyskytuje a zajímá se o situaci a dění v blízkém i vzdálenějším okolí 

podniku. Při veškerých činnostech bere společnost ohledy na přírodu a životní prostředí. 

Přírodní zdroje potřebné k činnosti společnost využívá efektivně a šetrně. Snaží se 

minimalizovat produktový odpad a recykluje obalové materiály. Společnost se také snaží 

podporovat individuální potřeby lidí. Jedná se o podporování dobrovolnických 

organizací, lidí se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním. Dále EMOS 

podporuje sportovní události v České republice týkající se zejména tenisu a hokeje. 

Každý rok také organizují několik společenských událostí.  
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Konkurenti 

 

Obrázek 14: Konkurenti společnosti EMOS (Zdroj: Vlastní zpracování) 

V prostředí internetových obchodů je konkurence v současné době velmi silná. V případě 

velkoobchodu (dodávání zboží obchodním partnerům) je situace odlišná z důvodu 

zavedenosti značky společnosti v rámci České republiky. Z pohledu velkoobchodu je pro 

EMOS nespornou výhodou to, že je výhradním distributorem tužkových baterek GP 

Batteries. 

Z pohledu potenciální konkurence mají v současné době oba trhy (velkoobchod a e-shop) 

určité bariéry vstupu. V případě e-shopu se jedná o zavedenost e-shopu samotného a 

zkušenost jiných zákazníků s ním. To by ještě před nedávnem neplatilo, ale vzhledem 

k množství e-shopů zákazníci čím dál více přistupují k výběru nejen podle ceny. Při 

pohledu na situaci velkoobchodů je problémem při vstupu na trh především kapitálová 

náročnost, což se týká zejména skladovacích prostor, nákupu zboží, smlouvami s 

dodavateli atd. 

Společnost má pět hlavních produktových skupin.  Obchodní řetězce, které od EMOSU 

odebírají zboží z určitých sortimentních skupin jsou velmi dobří zákazníci, a naopak ve 

zbylých sortimentních skupinách jsou to konkurenti. Nastává také situace, že jeden rok 

obchodní řetězec od EMOSU určité zboží odebírá a další rok ho začne odebírat od 

konkurenta EMOSU a stává se tak konkurentem. Dalším možným případem je, že si 

řetězce některé produkty začnou nechávat vyrábět přímo v Asii. Z hlavních konkurentů 

se jedná na příklad o CZC, Mall, Alza, Elektroworld a další. 

V rámci prodejního sortimentu společnosti jsou substituty baterií opět jen baterie. 

Společnost nabízí veškeré typy baterií včetně dobíjecích. Jiný sortiment je také těžké 

substituovat. V případě powerbanky to může být klasický adaptér či bezdrátové dobíjení. 

LED žárovky nabízené společností již aktuálně substituty nemají, jelikož se původní 

Konkurenti 
společnosti 

EMOS

CZC MALL Alza Elektroworld Datart
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halogenové žárovky v září loňského roku na území EU definitivně přestaly prodávat. 

Videotelefony nabízené společností jsou dražší alternativou ke klasickým venkovním 

zvonkům. Ty ale společnost také nabízí. V případě meteostanic nabízí alternativu v 

podobě teploměrů. Společnost nabízí obě tyto alternativy. 

 

3.4.2 Analýza vnějšího prostředí 

V této kapitole bude zpracována analýza vnějšího makroprostředí společnosti (SLEPTE). 

SLEPTE analýza 

SLEPTE analýza sestává z analýzy šesti aspektů makrookolí – sociálního prostředí, ve 

kterém podnik funguje; legislativních, ekonomických, politických, technologických a 

ekologických faktorů v daném odvětví. V kombinaci s dalšími analýzami bude 

podkladem pro doporučení formulovaných v této diplomové práci, čemuž bude i částečně 

podřízen obsah SLEPTE analýzy. 

(S) – Sociální aspekty 

V České republice je v posledních letech tendence vzrůstající porodnosti [69] (zdroj), 

která má sice stále daleko k čisté reprodukci (udržení počtu obyvatel na současných 

hodnotách bez započtení migrace – porodnost by v takovém případě musela být rovna 2), 

ale není příliš vzdálena od průměru za Evropskou Unii, tedy 1,59. [70] (zdroj) 

S dynamikou porodnosti souvisí věková struktura obyvatelstva, která se stále více 

posouvá směrem k pokročilejšímu věku. V současné době tvoří téměř 20 % populace 

obyvatelé ve věku 65+, [71] (zdroj) přičemž většina takových lidí se stále příliš nezajímá 

o nové technologie a nákupy na internetu. [72] (zdroj) S nastupujícími generacemi 

seniorů však nastupuje trend digitálního třetího věku. Hlavním limitem se tak pro využití 

nových technologií v pokročilém věku stává postupně spíše výše důchodu, která v České 

republice podle OECD činí jen okolo 60 % mzdy. [73] 

V souvislosti s „koronavirovou krizí“ potom mohou své nákupní chování měnit mladší 

zákazníci, a to z důvodu krátkodobého poklesu příjmů. Někteří zaměstnavatelé přistoupili 

i k propouštění zaměstnanců. Krize by tedy mohla negativně ovlivnit míru 



62 
 

nezaměstnanosti v České republice. Ta byla před krizí na konci 4. čtvrtletí 2019 na úrovni 

2 %. [74]   

(L) – Právní a legislativní hledisko 

Právní forma společnosti je společnost s ručením omezeným. Mateřská společnost má 

formu akciové společnosti. Rozdíly mezi akciovou společností a společností s ručením 

omezeným jsou navenek ve výši základního kapitálu a vnitřním uspořádání (statutární 

orgán, kontrolní orgán, nejvyšší orgán společnosti), což vyplývá ze Zákona č. 90/2012 

Sb., o obchodních korporacích. Společnosti s ručením omezeným nyní stačí korunový 

základní kapitál, akciové společnosti 2 000 000 Kč. Holdingová akciová společnost dále 

na základě Zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech podléhá auditu. 

Legislativní rámec v České republice je do značné míry podřízen skutečnosti, že je 

součástí Evropské Unie, z čehož plyne i povinná harmonizace zákonné úpravy. V tomto 

smyslu je výrazně harmonizací dotčena úprava zdanění, ačkoliv si jednotlivé státy mohou 

určovat její míru. (viz tabulka níže). 

Tabulka 3: Sazba DPH a daně z příjmu PO v České republice 

Stát 
Snížená sazba DPH 

(v %) 

Základní sazba DPH 

(v %) 

Daň z příjmu PO (v 

%) 

Česká 

republika 
10 a 15 21 19 

Zdroje: https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/sazba-dph-v-eu/sazby-dph-ve-statech-evropske-unie/ ; 

https://www.finance.cz/dane-a-mzda/dane-v-cr-a-v-eu/dane-v-eu/ 

Od prosince 2016 v České republice funguje elektronická evidence tržeb, do níž byl ve 

druhé vlně od 1.3.2017 zapojen i zkoumaný podnik. [75] U zkoumané společnosti však 

tato skutečnost má spíše marginální vliv s ohledem, že společnost provozuje pouze 

jedinou kamennou prodejnu. Nelze tedy hovořit o nějakém nadměrném zatížení. 

Dalšími podstatnými zákony pro fungování komunikace se zákazníky jsou Zákon č. 

634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele a Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Pakliže společnost svým jednáním například z důvodu neznalosti poruší jeden z těchto 

zákonů, může čelit nejen ohrožení dobrého jména, ale rovněž možným pokutám a 

soudním přím. Zákon o ochraně spotřebitele definuje, co je nekalá obchodní praktika a 

která jednání má prodávající zakázaná. Dalším zákonem, který je pro společnost důležitý, 
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je Zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, jelikož společnost nabízí zpětný odběr 

elektro odpadu.  

(E) – Ekonomické hledisko

Ekonomickým faktorem je nezaměstnanost zmíněná již ve výčtu sociálních faktorů. 

Dalším významným ekonomickým faktorem je ekonomický růst, tedy růst ekonomiky 

vyjádřený hrubým domácím produktem. Za rok 2018 se podařilo globální ekonomice 

zrychlit tempo růstu na 4,1 % z 3,7 % v roce 2017. České republice se v tomto ohledu 

dařilo méně, [76] protože už dříve téměř vyčerpala rezervy na trhu práce díky pozitivnímu 

vývoji v předešlých letech. [74] 

Nedávná ekonomická situace byla relativně stabilní, ale „koronavirová krize“ s sebou 

přinesla extrémní recesi. S ohledem na masivní opatření v České republice je pokles HDP 

velmi pravděpodobný. Už doba předkoronavirová však přinášela první zprávy o možné 

recesi.  V Německu proběhly médii informace o poklesu HDP ve dvou posledních po sobě 

jdoucích čtvrtletích a poklesu průmyslové produkce v září, [77] což tyto teorie 

podporovalo. 

Vývoj posledních týdnů a měsíců ovšem znamenal pro většinu evropských ekonomik 

poměrně zásadní změnu v uvažování, a aktuálně se už spíše hovoří o tom, jak velký 

pokles HDP nakonec za rok 2020 bude. 

Procento nezaměstnanosti se v posledních letech v České republice postupně snižovalo. 

Olomoucký kraj a přerovský region obzvlášť však patří mezi místa s vyšší 

nezaměstnaností v porovnání se zbytkem republiky. [78] Na základě rozhovoru 

s managementem vyplynulo, že společnost nemá problém s hledáním zaměstnanců – 

odborných. Daleko horší je situace u nekvalifikované práce – zaměstnanci skladu aj., a to 

navzdory zdánlivým rezervám v zaměstnanosti v porovnání s ostatními českými regiony. 

(P) – Politické hledisko

Ve volbách v České republice v roce 2017 obhájila pozici vládní koalice, avšak ve 

výrazně odlišném poměru sil oproti předešlému volebnímu období. [79] Levicově 

orientovaná politika ovšem zůstala i po obměně v pozici silnější vládní strany. 
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Země původu většiny produktů poskytovaných zkoumanou společností, Čína se 

v nedávné potýkala s obchodní válkou s USA. (Zdroj) Zároveň v posledních měsících 

byla tlumena výroba napříč Čínou kvůli zamezení šíření koronaviru. [80] Obě dvě tyto 

skutečnosti mohou mít vliv na cenu zboží dováženého z Číny, a tudíž i na jeho cenu 

koncovému zákazníkovi. 

(T) – Technické, technologické hledisko

Z pohledu techniky či nových technologií se na trhu s baterkami v posledních letech nic 

zásadního nezměnilo. Ostatní technologie, které by mohla společnost v současné době 

nabízet, se již snaží zahrnovat do portfolia. Společnost například nabízí různé 

prodlužovačky, nabíječky a powerbanky. V nedávné době představila proto i zboží, které 

umí bezdrátově dobíjet. Dalším sortimentem nabízeným společností jsou žárovky. Zde 

v září roku 2018 došlo k definitivnímu konci prodeje halogenových žárovek a nadále jsou 

nabízeny pouze úspornější LED žárovky. [81] 

Technologické změny však provázejí i logistiku a skladování. Významnou modernizaci 

v posledních letech zaznamenaly skladovací systémy, které dnes mohou sloužit na 

inteligentní bázi. Sklady lze propojit s ERP systémem, díky čemuž má společnost přehled 

o svých zásobách v reálném čase. [82]

(E) – Ekologické hledisko

Společnost v rámci svých aktivit vždy jedná s ohledem na životní prostředí a přírodu. 

Snaží se minimalizovat produktový odpad a zabezpečuje recyklaci pro obalové materiály, 

dále nabízí zákazníkům zpětný odběr použitých baterií (elektro odpadu). S přírodními 

zdroji, které společnost využívá, se snaží jednat co nejšetrněji. Dále je společnost 

držitelem osvědčení EKO-KOM, ECOBAT a ASEKOL, jež se zabývají recyklací 

odpadů. [65] 

3.5 Marketingový průzkum 

V této kapitole bude zpracován vlastní kvantitativní marketingový průzkum. Ten bude 

proveden prostřednictvím dotazníkového šetření, jehož cílem je identifikovat informace 

z reklamního sdělení vnímané a preferované zákazníky. Vedlejšími cíli jsou zjistit znalost 
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značek prodávaných společností mezi zákazníky a jimi pozorovanou úroveň 

marketingové propagace společnosti. 

3.5.1 Metodika sběru dat 

Elektronický dotazník týkající se marketingové komunikace analyzované společnosti byl 

vytvořen pomocí Google Docs. Tento dotazník byl šířen primárně online pomocí 

facebookových skupin, e-mailu zákazníkům a dále byli osloveni zaměstnanci vybraných 

společností skrze vedoucí pracovníky, kteří svolili k šíření dotazníku mezi své 

zaměstnance.  

K určení vzorku respondentů byla použita metoda kvótního výběru, přičemž respondenti 

byli definováni následujícími charakteristikami: pohlaví, věk, bydliště a příjem. 

3.5.2 Plán marketingového průzkumu 

Marketingový průzkum probíhal v druhém čtvrtletí roku 2020. Před samotným 

dotazníkovým šetřením proběhl Focus group a pilotní šetření. Na základě výstupu z Focus 

group s potenciálními zákazníky byl následně sestaven samotný dotazník. Otázky byly 

navíc projednány a zkorigovány ze strany vedení společnosti. Focus group proběhl 

v rámci desetičlenné skupiny, kdy byly zúčastněným respondentům pokládány předem 

připravené otázky. Na základě těchto dat byl vytvořen dotazník. Před hlavním výzkumem 

dále proběhlo již zmíněné pilotní šetření, které bylo testováno na prvních deseti 

respondentech a ověřovala se tak proveditelnost výzkumu. Dotazník byl po těchto 

jednotlivých krocích vypuštěn. Níže je uvedena tabulka s jednotlivými časovými milníky. 
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Tabulka 4: Časový plán průzkumu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Časový harmonogram 

Přípravná fáze 26.3.-
4.4. 

  

Focus group 
 

5.4.-
6.4. 

Rozhovor s marketingovým 
ředitelem 

 
7.4. 

Pilotní testování 13.4.-
14.4. 

Dotazníkové šetření 
 

15.4.-
29.4. 

Zpracování a analýza 
informací 

 
30.4.-
3.5. 

Návrhy a opatření 
 

4.5.-
15.5. 

Dotazník obsahuje celkem 16 otázek, z toho jsou 3 otázky otevřené a 13 uzavřených. 

V uzavřených otázkách jsou zastoupeny dichotomické i polytomické otázky. U 

dichotomických se přesněji jedná o otázky, zda respondenti znají značku EMOS a GP a 

jaké je jejich pohlaví. Zbylé otázky jsou polytomické a jedná se o otázky škálové, tedy 

ty, které používají Likertovu stupnici, výčtové nebo výběrové. U škálových otázek, které 

využívají Likertovu škálu byl zvolen nižší rozsah škály, 1-4 a středová neutrální odpověď 

„nevím“ byla zcela vynechána. U otázek, které se týkaly znalosti značky EMOS a značky 

GP, byla respondentům nejprve položena otázka, zda značku znají. V případě kladné 

odpovědi je čekaly další otázky na četnost setkávání se se značku v jednotlivých 

prodejních kanálech a jak vnímají úroveň propagace společnosti skrze zvolená kritéria. 

Jestliže však člověk již na začátku odpověděl záporně, že značku nezná, automatiky 

přecházel na další otázku.  Otevřené otázky se týkaly zjištění věku a příjmů respondenta 

a dále jejich znalosti značek drobného elektro zboží na českém trhu. Co se týče osobních 

(identifikačních) otázek, ty byly uvedeny až na konci dotazníku, jako ty nejjednodušší. 

3.5.3 Výsledky dotazníkového šetření 

Sběr dat do dotazníku probíhal během dvou týdnů druhého čtvrtletí roku 2020. Celkem 

se výzkumu zúčastnilo 327 respondentů. 

Dotazník byl rozdělen na čtyři sady otázek, přičemž první sada byla věnována obecným 

dotazům na nákupní chování respondentů a jejich vnímání reklamních sdělení. Druhá část 

otázek se věnovala zmapování znalosti značky, tedy částečně efektivity dosavadního 

marketingu. Třetí část dotazníku se soustředila na vnímání reklamních sdělení 
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nejvýznamnějších dvou značek společnosti. Na tyto otázky odpovídali jen respondenti, 

kteří v předešlých otázkách odpověděli, že danou značku znají. Čtvrtá část byla věnována 

identifikačním otázkám. 

V závislosti na odpovědi u filtračních otázek na znalost značky se části věnované 

marketingu společnosti EMOS zúčastnilo 180 (EMOS), respektive 163 respondentů (GP 

Batteries). 

Identifikační otázky 

Ačkoliv se v rámci dotazníku jedná až o poslední část, z hlediska vyhodnocení bude 

nejprve představen vzorek respondentů. 

1. Pohlaví

Graf 2: Pohlaví respondentů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tato otevřená otázka zjišťovala věk respondentů. Z celkových 327 respondentů vyplnilo 

dotazník 124 mužů a 203 žen.  

37,9%

62,1%

Pohlaví respondentů

Muž Žena
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2. Věk

Graf 3: Věkové skupiny respondentů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Věkové rozložení respondentů bylo nejvíce soustředěno kolem věku 18-35 let 

(dohromady celkem 67 % respondentů). Nejmenší zastoupení ve vzorku má potom 

skupina respondentů starších 55 let (pouze 2 %).  

3. Bydliště respondentů

Graf 4: Bydliště respondentů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Nejvyšší počet respondentů pochází z Olomouckého kraje (48,9 %) a dále z 

Jihomoravského kraje (32,7 %). Třetím a čtvrtým nejvíce zastoupeným krajem jsou Praha 
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(5,8 %), respektive Zlínský kraj (5,5 %). Ostatní regiony jsou zastoupeny spíše 

marginálně.  

4. Příjmy

Graf 5: Příjmy respondentů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Nejvíce zastoupenou skupinu tvoří respondenti s příjmy 25 001 Kč – 35 000 Kč, a to z 

33,6 %. Naopak nejméně zastoupená skupina respondentů je s příjmy 45 001 Kč a více, 

a to z 10,7 %. Co se týče skupiny s nejnižšími příjmy do 15 000 Kč, je tvořena z 20,2 %. 

Z odpovědí týkajících se hrubého příjmu respondentů lze usuzovat, že část respondentů 

z důvodu nižšího věku ještě studuje, a tudíž nemá pravidelný měsíční příjem. Druhá 

skupina respondentů se potom mohla snažit zkreslit skutečnost z důvodu obavy o 

anonymitu dat v dotazníku. 

5. Nákupní chování respondentů a vnímání reklamy

První otázka úvodní sady otázek se věnovala tomu, kde respondenti hledají informace, 

pokud se rozhodují o koupi sortimentu prodlužovacích kabelů, žárovek, svítidel, svítilen 

a baterií (dále jen drobného elektro zboží). 

20,2%

33,6%
11,3%

10,7%

24,2%

Příjmy respondentů

15 001 - 25 000 Kč 25 001 - 35 000 Kč 35 001 - 45 000 Kč

45 001 Kč a více Do 15 000 Kč
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Tabulka 5: Rozhodování o koupi přes jednotlivé kanály (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Webové 
stránky Facebook Instagram Youtube Elektr. 

direct mail 

Časopis 
/ 

noviny 
Letáky Billboard Showroom

/ prodejna 

Nejčastěji 60,9 % 4,9 % 3,7 % 9,2 % 6,1 % 10,1 % 19,6 % 5,8 % 36,4 % 

Méně často 21,4 % 9,8 % 2,4 % 18,3 % 15,3 % 22,0 % 32,4 % 10,4 % 39,4 % 

Téměř nikdy 9,5 % 21,4 % 15,3 % 20,2 % 19,0 % 28,7 % 19,6 % 27,5 % 12,8 % 

Nikdy 8,3 % 63,9 % 78,6 % 52,3 % 59,6 % 39,1 % 28,4 % 56,3 % 11,3 % 

Respondenti mohli vybírat z celkem 4 možností. Škálování na 4 možnosti bylo užito 

s cílem zamezit centrování výsledků kolem střední hodnoty (nevím/ ani ano, ani ne). 

Tento způsob škálování byl využit napříč celým dotazníkem. 

Z dat je patrné, že nejvíce respondenti využívají informací přímo na webových stránkách 

společnosti (dohromady 82,3 % respondentů v součtu za první dvě možnosti), hledají-li 

takové informace. Další dva více zastoupené zdroje informací jsou přímo prodejna 

s daným zbožím (v součtu 75,8 %), a letáky (52 %). 

Naopak velká část respondentů vnímá sociální sítě jako prostor, kde v žádném případě 

informace potřebné ke koupi nehledají. Této otázce se dále věnuji ve faktorové analýze 

hodnocení důležitosti komunikačních kanálů níže. 

Faktorová analýza hodnocení důležitosti komunikačních kanálů 

U statistické metody faktorové analýzy je zjišťována struktura vztahů sledovaných 

proměnných. Pro tyto účely byly vybrány komunikační kanály společnosti (viz předchozí 

otázka). Pomocí faktorové analýzy byla nalezena skupina komunikačních kanálů, jejichž 

hodnocení preferencí spolu nejvíce souvisí, viz následující tabulka. 
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Tabulka 6: Faktorová analýza (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kde nejčastěji čerpáte informace, pokud se 
rozhodujete o koupi sortimentu prodlužovacích 
kabelů, žárovek, svítidel, svítilen a baterií (dále 

jen drobného elektro zboží)?  

Faktorové zátěže 

Webové stránky společnosti 0,035636 -0,598463
Facebook 0,847522 0,036860 
Instagram 0,766479 0,183853 
Youtube 0,741001 0,002937 
Elektronický direct mail 0,740646 0,141834 
Časopisy/noviny 0,432257 0,658222 
Letáky 0,229304 0,787397 
Billboard 0,504104 0,567604 
Showroom/prodejna -0,175105 0,235158 

Komunikační kanály lze rozdělit na dva faktory, kdy první faktor lze nazvat online 

komunikační kanály a druhý tradiční komunikační kanály. Takto rozdělené komunikační 

kanály potom posloužily jako nové proměnné s výše uvedenými názvy. 

Důvodem pro rozdělení bylo, aby bylo dále zjištěno, zda důležitost typu komunikace 

koreluje s věkem či nikoliv. Věk je metrická (číselná) proměnná stejně jako dvě nové 

proměnné důležitosti komunikačních kanálů. Nejdříve bylo za pomoci Shapiro-Wilkova 

testu ověřeno, zda data pochází z normálního rozložení. 

Shapiro-Wilkův test normality 

Tabulka 7: Shapiro-Wilkův test normality (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Shapiro-Wilkův test normality Hodnota testovacího
kritéria p-hodnota

Věk 0,893 0,0000 
Online komunikační kanály 0,795 0,0000 
Tradiční komunikační kanály 0,977 0,0001 

Ani jedna proměnná však normální rozložení dat nesplňuje. Proto byl dále použit pro 

popis závislosti neparametrický Spearmanův korelační koeficient. 
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Tabulka 8: Spearmanův korelační koeficient (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pair of Variables 
Spearman Rank Order Correlations 

Marked correlations are significant at p <,05000 

Valid Spearman t(N-2) p-value
On-line komunikační 
kanály & Kolik je 
Vám let? 

327 0,1803 3,305 0,001 

Tradiční 
komunikační kanály 
& Kolik je Vám let? 

327 -0,1439 -2,621 0,009 

Korelační koeficienty jsou sice nízké, ale statisticky významné (p<0,05). Hodnocení 

důležitosti závisí na věku. 

Snahou tohoto testu bylo zjistit možnosti přesouvání marketingové činnosti primárně na 

online komunikační kanály a nakolik je nutné zachovávat tradiční komunikační kanály. 

S ohledem na věkové složení respondentů (především do 35 let věku) lze očekávat, že by 

u starších byla preference tradičních komunikačních kanálů ještě větší.

6. Preference informací v rámci reklamního sdělení

Druhá otázka úvodní sady otázek dotazníku pokrývá téma respondenty vnímaných 

informací v reklamním sdělení. Jde o zjištění, jaké informace respondenty nejvíce 

upoutají v rámci reklamního sdělení na drobné elektro zboží. 
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Tabulka 9: Preference informací v rámci reklamního sdělení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  

Novinky v 
sortimentu Zboží v akci Cena Specifikace 

produktů 

Nezávislé 
hodnocení 

kvality 
produktů 

Nejvíce upoutají 21,4 % 44,6 % 46,5 % 25,4 % 36,4 % 
Spíše upoutají 46,5 % 41,0 % 42,5 % 56,9 % 39,8 % 
Spíše neupoutají 19,3 % 11,6 % 9,8 % 13,5 % 19,0 % 
Vůbec neupoutají 12,8 % 2,8 % 1,2 % 4,3 % 4,9 % 

  

Informace o 
společnosti 

Ocenění 
společnosti 

Fotografie 
inzerovaného 

zboží 
Dostupnost 

Nejvíce upoutají 8,9 % 7,3 % 34,9 % 31,8 % 
Spíše upoutají 23,2 % 19,3 % 44,3 % 49,2 % 
Spíše neupoutají 41,6 % 37,9 % 16,5 % 15,9 % 
Vůbec neupoutají 26,3 % 35,5 % 4,3 % 3,1 % 

 

Nejvíce dle odpovědí respondenty upoutají informace o ceně výrobku, o zboží v akci, 

společně s fotografií, nezávislým hodnocením kvality produktu a o jeho dostupnosti. 

Specifikace produktů v reklamním sdělení uvítají respondenti vlažněji. Z odpovědí 

respondentů je patrné, že rozsah informací v reklamním sdělení preferují širší a 

s výjimkou informací o ceně a zboží v akci se většina odpovědí pohybovala kolem 

nevyslovené střední možnosti (spíše upoutají/spíše neupoutají). Významná část 

respondentů (35,5 %) poněkud překvapivě označila jako nezajímavou informaci o 

oceněních společnosti. 

7. Preference u koupi jednotlivých zástupců drobného elektro zboží. 

Další otázka byla zaměřena na to, co vnímají respondenti u jednotlivých typů produktů 

za podstatné při jejich koupi, podle čeho se rozhodují. První zkoumanou skupinou byly 

prodlužovací kabely a rozbočovací zásuvky.  
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Graf 6: Preference u koupi prodlužovacích kabelů a zásuvek (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Respondenti měli na výběr z celkem 9 možností, přičemž mohli vybrat hned několik 

najednou. Možnostmi, které jsou v grafu uvedeny, jsou značka produktu, cena, technické 

parametry, poměr cena/ výkon, design produktu, design obalu, výsledky spotřebitelských 

testů, odborné recenze, dárek k nákupu. Nejvíce zastoupenými skupinami jsou v případě 

prodlužovacích kabelů technické parametry, cena a poměr cena/ výkon. 

Podobný závěr vyplynul už při pilotáži dotazníku a při konzultaci jednotlivých otázek 

s managementem společnosti. Lidé při nákupu prodlužovacích a rozbočovacích kabelů 

zřídkakdy hledají konkrétní značku či se orientují podle odborných recenzí nebo designu. 

52% 51%

40%

16% 13% 12% 11% 2% 1%

Prodlužovací kabely a rozbočovací zásuvky
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Graf 7: Preference u koupi žárovek (Zdroj: Vlastní zpracování) 

V případě žárovek respondenti při rozhodování o koupi žárovek nejvíce preferují 

technické parametry, a to z 64 %, dále cenu z 51 % a poměr cena/výkon z 48 %. 

Významnější je i zastoupení spotřebitelských testů (22 %). Je tedy možné, že část 

respondentů si v případě koupi žárovky již dá práci s malým průzkumem trhu a nespoléhá 

se pouze na garantovanou svítivost na obalu produktu. Přesto i zde má poměrně výrazný 

vliv na konečné rozhodnutí samotná cena produktu. Respondenti se u koupi žárovek 

nejméně rozhodují na základě designu obalu (1 %) nebo dárku k nákupu (2 %). 

 

Graf 8: Preference u koupi svítidel (Zdroj: Vlastní zpracování) 

64%

51% 48%

22%
17% 17% 10% 2% 1%

Žárovky

64%
53% 48%

41%

19% 17% 14% 2% 1%

Svítidla



76 
 

U nákupu svítidel se respondenti nejvíce rozhodují z pohledu designu produktu, a to z 64 

%. Dále následují technické parametry (53 %). Je patrné, že respondenti jsou z důvodu 

designu ochotni i upustit od technických vlastností produktu, které dostanou za 

srovnatelnou cenu. Nejméně se respondenti u koupi žárovek rozhodují opět na základě 

designu obalu nebo dárku k nákupu. 

 

Graf 9: Preference u koupi svítilen a reflektorů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Poměr ceny a výkonu (48 %) společně s technickými parametry (52 %) jsou nejvíce 

vnímanými důvody pro koupi svítilny či reflektoru respondenty. Design produktu má 

však stále výrazné zastoupení, a to z 35 %. Nejméně se respondenti u koupi svítilen a 

reflektorů rozhodují na základě designu obalu nebo dárku k nákupu. 

 

Graf 10: Preference u koupi baterií (Zdroj: Vlastní zpracování) 

52% 48%
41%

35%

24% 22%
13% 2% 1%

Svítilny a reflektory

61%

48%
36%

24%
16% 10% 2% 2% 2%

Baterie (tužkové, mikro, knoflíkové, aj.)
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Suverénně nejvíce je potom důležitá cena v případě baterií. Životnost, tedy hlavní 

technický parametr u baterie, řeší pouze 36 % respondentů. Z pochopitelných důvodů 

respondenti nehledají designově atraktivní baterie či obaly na ně. 

V další částí dotazníku byl cíl filtrovat respondenty, kteří značky společnosti neznají, a 

také zjistit popularitu značky mezi respondenty. 

8. Spontánní znalost značky 

Tabulka 10: Spontánní znalost značky (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 

První otázka z této sady otázek byla otevřená a kladla si za cíl zjistit, nakolik respondenti 

znají značku v souvislosti se zkoumanou částí portfolia. Úkolem účastníků 

dotazníkového šetření bylo vyjmenovat značky, které si vybaví v případě výrobců či 

prodejců drobného elektro zboží působících na českém trhu. 

9. Vyvolaná znalost značky u baterií a žárovek 

Tabulka 11: Vyvolaná znalost značky u baterií a žárovek (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Spontánní znalost značky 

EMOS  25,7 % 

GP  2,1 % 

Vyvolaná známost značky (baterie) 

Duracell 318 97,2 % 

Energizer 254 77,7 % 

Varta 235 71,9 % 

GP Batteries 164 50,2 % 

alzapower 30 9,2 % 

Maxell 88 26,9 % 

Panasonic 250 76,5 % 

Verbatim 136 41,6 % 
 

 

Vyvolaná známost značky (žárovky) 

OSRAM 215 65,7 % 

Philips 315 96,3 % 

EMOS 172 52,6 % 

TESLA 214 65,4 % 

Solight 38 11,6 % 

Panasonic 247 75,5 % 

Immax 8 2,4 % 

GP 98 30,0 % 

Sencor 206 63,0 % 
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Druhou a třetí otázkou tohoto okruhu jsem zjišťovala znalost značek vyvolanou, tedy 

výběrem z předem definovaného seznamu producentů / prodejců.  

Z dat uvedených výše v tabulkách vyplývá, že v rámci šetření je výrazně vyšší podíl 

znalosti obou značek v případě vyvolané, z hlediska značky GP je to dokonce až 

25násobná hodnota. U spontánní znalosti značky (otevřené otázky) se u EMOSU jedná o 

25,7 % a u GP pouhých 2,1 %. Podobná výrazná změna byla však zaznamenána například 

i u nejznámější značky tužkových baterií (dle tohoto šetření) – Duracell, kdy pouze 30 

respondentů uvedlo tuto značku v otevřené otázce. Možným důvodem této výrazné 

změny je až přílišná obecnost otevřené otázky. Tento trend je například patrný na typu 

odpovědí v otázce, kdy nejčastěji zastoupenými byly prodejny elektro Datart, 

ElectroWorld, aj. 

Následující uzavřená otázka společně s přímou otázkou na znalost jednotlivých značek 

posloužila jako otázka filtrační. Na poslední sadu otázek dotazníku odpovídali pouze ti 

respondenti, kteří mají z minulosti nějakou zkušenost se značkami společnosti, respektive 

odpověděli, že značku znají.  

10. Četnost propagace značky EMOS na komunikačních kanálech 

Následují dvě otázky byly v dotazníku totožně použity jak pro značku EMOS, tak GP 

Batteries. Otázka níže zjišťuje, jak často se respondent setkává s propagací značky EMOS 

na jednotlivých komunikačních kanálech. Na otázku odpovídali pouze ti respondenti, 

kteří danou značku znají.   
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Tabulka 12: Četnost střetu s propagací značky EMOS na jednotlivých kanálech (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  

Webové 
stránky 

společnosti 
Facebook Instagram Youtube Elektronický 

direct mail 

Velmi často 4,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Méně často 24,4 % 6,7 % 2,2 % 6,7 % 6,7 % 
Spíše se nesetkávám 27,8 % 20,0 % 6,7 % 8,9 % 16,7 % 
Vůbec se nesetkávám 43,3 % 73,3 % 91,1 % 84,4 % 76,7 % 

 

Respondenti označili, že se s propagací značky EMOS nejvíce setkávají v letácích a 

v prodejně společnosti, a to z 18,9 %. Nejméně zastoupeným kanálem, se kterým se 

respondenti vůbec nesetkávají je Instagram (91,1 %) a Youtube (84,4 %).  

11. Vnímaná úroveň propagace značky EMOS 

Tabulka 13: Vnímaná úroveň propagace značky EMOS (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Kreativita Hezké 
slogany 

Přehlednost a 
srozumitelnost 

sdělení 

Dostatečný 
objem 

propagace 
Velmi dobrá 1,1 % 0,0 % 10,0 % 2,2 % 
Spíše dobrá 36,7 % 28,9 % 45,6 % 21,1 % 
Spíše nedostačující 37,8 % 42,2 % 28,9 % 42,2 % 
Zcela nedostačující 24,4 % 28,9 % 15,6 % 34,4 % 

 

Tato otázka cílila na zjištění úrovně propagace značky EMOS vnímanou respondenty dle 

jednotlivých kritérií. Respondenti odpovídali, že propagace značky EMOS je především 

přehledná a srozumitelná, z 45,6 %. Co do ostatních hodnocených atributů reklamy, byly 

marketingové snahy vzorkem respondentů vnímány spíše vlažně. 

12. Četnost propagace značky GP na komunikačních kanálech 

Jak již bylo výše nastíněno, následují dvě otázky jsou totožné jako dvě předchozí, avšak 

pro značku GP Batteries.  Otázka níže zjišťuje, jak často se respondent setkává 

  

Časopis / 
noviny Letáky Billboard Showroom / 

prodejna 

Bannerová 
reklama na 
internetu 

Velmi často 8,9 % 18,9 % 11,1 % 18,9 % 5,6 % 
Méně často 36,7 % 38,9 % 22,2 % 24,4 % 12,2 % 
Spíše se nesetkávám 12,2 % 15,6 % 24,4 % 24,4 % 27,8 % 
Vůbec se nesetkávám 42,2 % 26,7 % 42,2 % 32,2 % 54,4 % 
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s propagací značky GP na jednotlivých komunikačních kanálech. Na otázku odpovídali 

pouze ti respondenti, kteří danou značku znají.  

Tabulka 14: Četnost střetu s propagací značky GP na jednotlivých kanálech (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  

Webové 
stránky 

společnosti 
Facebook Instagram Youtube Elektronický 

direct mail 

Velmi často 4,3 % 0,6 % 0,6 % 1,8 % 0,6 % 
Méně často 14,7 % 2,5 % 0,0 % 1,2 % 3,7 % 
Spíše se nesetkávám 28,2 % 12,3 % 7,4 % 8,6 % 12,3 % 
Vůbec se nesetkávám 52,8 % 84,7 % 92,0 % 88,3 % 83,4 % 

 

Podobně jako v případě značky EMOS, i zde byly jako kanály využívané společností pro 

propagaci značky GP vnímány především letáky (11,7 %) a prodejny (9,2 %). To však 

neznamená, že by společnost neinvestovala do jiného typu reklamy. 

13. Vnímaná úroveň propagace značky GP 

Tabulka 15: Vnímaná úroveň propagace značky GP (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  
Kreativita Hezké slogany 

Přehlednost a 
srozumitelnost 

sdělení 

Dostatečný 
objem 

propagace 

Velmi dobrá 3,3 % 1,1 % 4,4 % 0,0 % 
Spíše dobrá 23,3 % 8,9 % 31,1 % 21,1 % 
Spíše nedostačující 33,3 % 46,7 % 27,8 % 36,1 % 
Zcela nedostačující 30,6 % 33,9 % 27,2 % 33,3 % 

 

Vnímaná úroveň propagace značky GP je dle respondentů spíše nedostačující. Za nejlepší 

hodnocení lze považovat skutečnost, že respondenti hodnotí propagaci značky GP jako 

přehlednou a srozumitelnou, a to z 31,1 %. Co se týče ostatních hodnocených atributů, 

byly marketingové snahy respondenty vnímány opět spíše vlažně. 

  

Časopis / 
noviny Letáky Billboard Showroom / 

prodejna 

Bannerová 
reklama na 
internetu 

Velmi často 3,1 % 11,7 % 0,6 % 9,2 % 0,6 % 
Méně často 17,2 % 33,1 % 14,7 % 28,2 % 11,0 % 
Spíše se nesetkávám 17,2 % 20,9 % 18,4 % 23,3 % 27,0 % 
Vůbec se nesetkávám 62,6 % 34,4 % 66,3 % 39,3 % 61,3 % 
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Z dat získaných z dotazníku je patrné, že většina respondentů patří mezi konzervativní 

nákupčí. Tato skutečnost se projevila jak ve vnímaném přínosu reklamního sdělení, tak i 

v dalších odpovědích (hlavní informací je cena, dostupnost a technické parametry).  

3.5.4 SWOT 

SWOT analýza představuje vyústění a do určité míry shrnutí předešlých poznatků 

z dílčích analýz makrookolí společnosti (SLEPTE) a mikrookolí společnosti (Foret) a 

také marketingového výzkumu. Nejprve se budu věnovat silným a slabým stránkám 

holdingu. Ty vychází ze situace ve společnosti a případně i z porovnání s konkurencí. 

Druhou část představují příležitosti a hrozby. Zde budu využívat i poznatků obecnějších 

(především z analýzy SLEPTE). 

Silné stránky 

Společnost se na trhu pohybuje již přes 25 let a za tu dobu si vytvořila ve svém regionu 

image stabilní, zavedené a úspěšné značky. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že značku 

EMOS zná 75 % respondentů z celého Olomouckého kraje. Pravidelně se lokálně 

prezentuje díky sponzorské účasti například na Zlatém Kanárovi – tenisová sportovní 

anketa a cena každoročně vyhlašovaná v Přerově. 

Zaměstnanci společnosti a jejich spokojenost jsou pro úspěch klíčovým prvkem. 

V případě holdingu EMOS může být proto právě nízká fluktuace silnou stránkou. Na 

náročnějších a déletrvajících projektech tak může pracovat relativně stabilní tým. Silnou 

stránkou společnosti je rovněž její pozice výhradního distributora jedné z předních 

značek baterií, konkrétně GP Batteries. 

Slabé stránky 

Společnost má i přes nedávné rozšíření portfolia stále poměrně úzké zaměření svého 

sortimentu. V případě velkoobchodu byla paleta nabízeného zboží dostatečná. Pokud 

však v České republice nabízí e-shop koncovým zákazníkům, mohlo by být portfolio 

zboží pestřejší. Úzká specializace v případě e-shopu totiž limituje vytváření vazeb se 

zákazníky. 
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Objedná-li si zákazník například žárovky, tak potrvá velmi dlouho, než je bude potřebovat 

znovu. Je proto možné, že při příštím objednání bude znovu vyhledávat obchod, ve 

kterém žárovky koupí. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že značka GP Batteries je pátou nejznámější značkou 

baterií z výběru. Zde je proto potenciální prostor pro růst v povědomí o značce.  

Analýzy ve společnosti se věnovaly v minulosti především finančním ukazatelům. 

Marketingové kampaně byly co do analýz upozaděny. 

Příležitosti 

Příležitostí je pro společnost stále narůstající význam internetových obchodů. Se 

současnou kapacitou a vybaveností logistického centra má společnost dostatečný prostor 

pro větší zaměření na e-shop. 

Ačkoliv se jedná především o hrozbu, může blížící se ekonomická recese společnosti být 

v jistém slova smyslu příležitostí. Menším nebo hůře hospodařícím konkurentům může 

působit potíže, zatímco dlouhodobě finančně stabilní společnosti s nízkou fluktuací 

mohou z nastalé situace těžit. Další výhodou v tomto kontextu může být skutečnost, že 

holding má pouze jediného akcionáře, a to původního zakladatele původní společnosti. 

Společnost se pokouší oslovit své zákazníky na e-shopu. Jako příležitost se proto jeví i 

rozšíření nabízeného sortimentu, například o další drobné elektro zboží. Pro snazší 

obslužnost napříč republikou by se mohla jevit také jako příležitost druhého menšího 

logistického centra v Čechách. 

Hrozby 

Nejaktuálnější hrozbu představuje dopad koronavirové krize. Pokud se budou aktuální 

omezení opakovat, je možné, že dojde krátkodobě k propadu v prodejích drobného 

elektro zboží u běžných obchodů. 

Dále na společnost může negativně působit omezení obchodu EU s Čínou. Aktuálně jsou 

již sice uvalená cla na zboží z Číny, ale gradace obchodní války USA s Čínou by mohla 

dále negativně ovlivnit i obchod EU a Číny. V souvislosti s celním zatížením je 

potenciálním rizikem i možné zvýšení daňových sazeb. 
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Z hlediska velkoobchodu může být hrozbou do budoucna přesun obchodování 

s koncovými zákazníky na internet. Nejnovější data maloobchodu tomu nenasvědčují, 

ovšem význam e-commerce dále sílí. [83] Vstup nových konkurentů je z důvodu 

kapitálové náročnosti nepravděpodobný, přesto může představovat hrozbu. 

Tabulka 16: SWOT matice (Zdroj: vlastní zpracování) 

 
SWOT analýza 

V
ni

tř
ní

 fa
kt

or
y 

Silné stránky Slabé stránky 

S1 finanční stabilita W1 poměrně úzké portfolio 

S2 dobré jméno podniku W2 nedostatečný důraz na analýzy 
marketingových kampaní 

S3 tradice společnosti W3 omezenější využívání 
marketingových nástrojů 

S4 nízká fluktuace zaměstnanců W4 nízké povědomí o značce GP 
Batteries 

S5 pozice výhradního distributora  

S6 sponzoring  

V
ně

jš
í f

ak
to

ry
 

Příležitosti Hrozby 

O1 e-shop T1 omezení obchodů s Čínou 

O2 ekonomická recese T2 přesun obchodů čistě na internet  

O3 rozšíření sortimentu T3 vstup nových konkurentů 

O4 rozšíření skladovacích prostor 
do Čech T4 koronavirová krize 

 T5 růst daňového a celního zatížení 

 

Vyhodnocení SWOT analýzy za pomoci plus minus matice 

Na následujících řádcích bude vyhodnocena SWOT analýza pomocí plus minus matice 

(neboli matice párového srovnávání). Jde o porovnání vzájemných vazeb mezi silnými 

stránkami společnosti, slabými stránkami společnosti, příležitostmi a hrozbami.  

Toto porovnání je provedeno za pomoci následujících pravidel (značení): 

 Silná oboustranně pozitivní vazba ++ 

 Silná oboustranně negativní vazba -- 



84 
 

 Slabší pozitivní vazba + 

 Slabší negativní vazba - 

 Žádný vzájemný vztah 0 

Vyhodnocení plus minus matice 

Tabulka 17: Vyhodnocení plus minus matice (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  O1 O2 O3 O4 T1 T2 T3 T4 T5 ∑ Pořadí 
S1 ++ + + 0 0 0 + - -- 2 2. 
S2 + 0 0 + 0 + + 0 0 4 1. 
S3 0 0 0 0 0 0 + 0 0 1 3. 
S4 0 + 0 0 0 0 - - 0 -1 4. 
S5 + 0 0 0 -- 0 0 - 0 -2 5.-6. 
S6 + - 0 0 0 0 - - 0 -2 5.-6. 
W1 - 0 -- 0 - -- - 0 0 -8 4. 
W2 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -1 1. 
W3 - 0 0 0 0 -- - 0 0 -5 3. 
W4 - 0 0 0 0 - - 0 0 -3 2. 
∑ 2 1 -1 1 -3 -4 -3 -4 -2 

 
  

Pořadí 1. 2.-3. 4. 2.-3. 2.-3. 4.-5. 2.-3. 4.-5. 1.     

 

Z vyhodnocení SWOT analýzy za pomocí párového srovnávání vyplývá: 

• Nejsilnější stránkou společnosti je dobré jméno podniku. Společnost si zakládá 

na tom, že je ryze českou rodinnou společností a klade důraz na kvalitu svých 

prodávaných produktů a servisu. Společnost se snaží maximálně uspokojovat 

potřeby svých zákazníků.  

• Největší slabinou společnosti je nedostatečný důraz na analýzy marketingových 

kampaní. Analýzy ve společnosti se v minulosti věnovaly především finančním 

ukazatelům. Marketingové kampaně byly co do analýz upozaděny. 

• Největší příležitostí pro společnost je e-shop a jeho stále narůstající význam. S 

aktuální kapacitou a vybaveností logistického centra má společnost dostatečný 

prostor pro větší zaměření na e-shop. 

• Největší hrozbou je pro společnost růst daňového a celního zatížení, jelikož je 

naprostá většina sortimentu dovážena od dodavatelů z Asie. Primárně jsou to 

dodavatelé z Číny a okrajově z ostatních asijských zemí.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části budou prezentovány návrhy vyplývající z předešlé SWOT analýzy 

společnosti. Jednotlivé návrhy mohou být použity zvlášť, ale jsou navrženy tak, aby 

mohly působit i jako komplexní návrh intenzivnější marketingové kampaně působené na 

poměrně krátký časový úsek. 

Společnost je v hybridním postavení, kdy zároveň své produkty nabízí koncovým 

zákazníkům prostřednictvím e-shopu a zároveň prostřednictvím distribučních kanálů 

v podobě hypermarketů, supermarketů, hobbymarketů, drogerií, aj. Její odběratelé tak 

jsou i jejími konkurenty. Přestože je dané postavení pro společnost výhodné, jeví se 

s rostoucím podílem online prodejů větší důraz na e-shop jako vhodná diverzifikace.  

V dotazníkovém šetření většina respondentů uváděla, že si nejčastěji hledá informace 

přímo na webových stránkách společnosti. Problematické v takovém případě je to, pokud 

danou společnost neznají, nebo nevědí o možnosti objednat zboží přímo od výhradního 

distributora. Jako stěžejní se proto jeví rozšiřovat povědomí o značce směrem k širší 

veřejnosti. 

Spontánní znalost značky na základě dotazníkového šetření byla na vzorku 327 

respondentů pouze 26 % (85 respondentů uvedlo značku EMOS spontánně). Přímo 

v místě působnosti společnosti, v Olomouckém kraji, se jednalo o 65 respondentů ze 160 

(40,6 %). 120 respondentů z Olomouckého kraje potom odpovědělo, že společnost 

EMOS zná při přímém dotazu (75 %). 

Spontánní znalost značky GP byla ještě nižší – 7 respondentů z celkových 327, přičemž 

všech 7 respondentů bylo z Olomouckého kraje. Vyvolaná znalost značky GP Batteries 

na úrovni 50,2 % je v porovnání se spontánní znalostí vysoká, ale při porovnání 

s vyvolanou znalostí konkurentů (Duracell, Energizer, Varta) pohybující se od 71 % do 

97 %, je stále nízká.  Velkou rezervu v tuto chvíli proto představuje znalost značek EMOS 

a GP Batteries (tzv. brand awareness). 

V následujících dvou tabulkách jsou uvedeny výpočty mzdových nákladů na 

zaměstnance a vedoucí pracovníky, se kterými bude dále pracováno při výpočtu 
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finančních nákladů jednotlivých návrhů. V návrzích je pracováno s průměrnou 

superhrubou hodinovou mzdou.  

Tabulka 18: Výpočet mzdových nákladů zaměstnance (Zdroj: Vlastní zpracování)  

Výpočet mzdových nákladů – zaměstnanec 

Hrubá mzda 31 101 Kč Zaměstnanec (Kč) Zaměstnavatel (Kč) 

Zdravotní pojištění 1 400 2 799 

Sociální pojištění 2 022 7 776 

Odvody celkem 3 422 10 575 

Superhrubá mzda 41 676  

Základ pro výpočet zálohy 

na daň 

41 700  

Záloha na daň z příjmu 6 255  

Sleva na poplatníka 2 070  

Daň 4 185  

Čistá mzda 23 494  

Mzdový náklad na 

zaměstnance 
41 676 

 

Tabulka 19: Výpočet mzdových nákladů na vedoucí pracovníky (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výpočet mzdových nákladů – vedoucí pracovník 

Hrubá mzda 99 979 Kč Zaměstnanec (Kč) Zaměstnavatel (Kč) 

Zdravotní pojištění 4 500 8 998 

Sociální pojištění 6 499 24 995 

Odvody celkem 10 999 33 993 

Superhrubá mzda 133 972  

Základ pro výpočet zálohy 

na daň 

134 000  

Záloha na daň z příjmu 20 100  

Sleva na poplatníka 2 070  

Daň 18 030  

Čistá mzda 70 950  

Mzdový náklad na 

zaměstnance 
133 972 
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 Sponzoring sportovních akcí v místě působení společnosti – GEROY a 

ULTIMATUM GEROY 

V minulosti společnost sponzorovala velká sportovní klání přímo ve vysílání České 

televize. Současné vedení marketingového oddělení při nedávné schůzce přiznalo, že 

takovému sponzorování pořadů chyběla následná analýza a vyhodnocení úspěšnosti 

kampaně. Jak již bylo zmíněno v předešlých analýzách, společnost pravidelně sponzoruje 

i sportovně-kulturní akci Zlatý Kanár. Navzdory tomu, že společnost i tímto způsobem 

buduje povědomí o značce a image, problémem je, že reklama není cílená na akce, které 

by mohly přímo souviset s portfoliem společnosti. 

Z dalších kampaní zaměřených na sportovní akce byl zajímavý pokus o spojení propagace 

portfolia a sponzorování dané akce u série Night Run. Minimálně v jednom ročníku 

společnost EMOS figurovala jako generální sponzor akce. Především se jednalo o 

propagaci produktů značky GP – svítilny, tzv. čelovky. Přímo v prostředí stránek akce 

byly čelovky značky GP závodníkům doporučeny. Jednalo se o běžecký závod městem 

v noci. Nešlo tak plně ukázat odolnost a využitelnost čelovky v typickém outdoorovém 

prostředí. Bylo by proto vhodnější vybrat takovou akci, která by podobnou propagaci i 

s prezentací výhod produktu v nehostinném prostředí umožnila. 

Akce by měla skloubit oba záměry – posloužit jako akce zviditelňující značky GP a 

EMOS a zároveň sloužit k propagaci produktů. Akcí podobného ražení jako výše je 

v České republice jen pár [84], jmenovitě se jedná o závody série GLADIATOR RACE 

(vloni dohromady více jak 700 účastníků [85] jen na nočních závodech), závody GEROY 

Přerov (vloni celkem více jak 700 účastníků) [86], a Bahňák Race v Sokolově (maximální 

počet účastníků nočního běhu omezen na 120). [87] 

Akce, která by alespoň lokálně mohla dále zviditelnit značky EMOS a GP, by proto mohla 

být právě výše zmíněný GEROY Přerov. Samotný noční závod dohromady čítal 54 

účastníků ve třech kategoriích, ale dosah reklamy z akce může být díky ostatním závodům 

série výrazně vyšší. Závody série GLADIATOR RACE by po zvážení byly vhodnější, 

ale zároveň i nákladnější na výši sponzorství. Navíc jak bylo výše nastíněno, i na území 

Olomouckého kraje mají značky EMOS a GP Batteries výraznou rezervu v ukazateli 

znalosti značky. 
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Návrh je mířen přímo na stánkovou propagaci v místě závodu v den závodu 

ULTIMATUM i během jiných závodů série v roce 2021 (celkem dva závody v Přerově/ 

Beňově a jeden závod ve Frýdlantu nad Ostravicí). Nad ročníkem 2020 visí otazník kvůli 

současné situaci okolo opatření spojených s pandemií koronaviru. Nejprve je nutné 

oslovit pořadatele se zájmem sponzorovat sérii závodů. Součástí toho by měla být dohoda 

na formě a rozsahu sponzorování a prezentace na akci, což bude rozvrženo níže. 

Značky EMOS a GP Batteries se stanou sponzory akce a zároveň by, podobně jako během 

série Night Run, byly propagovány produkty společnosti pořadatelem závodu. V místě ve 

stáncích budou moci jednotliví zájemci vyzkoušet přímo produkt společnosti. Během 

denních závodů by pro zkoušení účinnosti čelovky byla připravena ve stánku potemnělá 

„místnost“. Obsluhu stánku budou zajišťovat dva zaměstnanci společnosti současně, 

dohromady se u stánku vystřídají za konání všech tří akcí maximálně čtyři zaměstnanci. 

Další dva zaměstnanci budou zajišťovat pomoc se sestavením a dovezením stánku do 

místa konání akce. 

Důvody pro omezení počtu zaměstnanců jsou: 

1. Přímá odpovědnost jednotlivých zúčastněných 

2. Předávání informací a zaručená jedna kontaktní osoba pro účely kontaktu 

s pořadatelem 

3. Lepší kooperace a sladění procesů u stálejších týmů 

Společnost EMOS pravidelně vystavuje své produkty na veletrzích, kde má vždy 

perfektně připravené propagační prostory. V tomto případě by se mělo jednat o 

jednodušší propagační stan, který by byl použit na všech třech akcích. Cena stanu s 

potiskem se pohybuje v závislosti na složitosti a velikosti od cca 9 tisíc Kč do 300 tisíc 

Kč. [88] 

Pro potřeby této akce byl vybrán stan o rozměrech 3x6 metrů, který by nabízel zázemí 

pro uložení produktů i pro hosty. Cenový odhad je v takovém případě minimálně 18 900 

Kč. [89] Souprava neobsahuje ovšem kolíky a jiné doplňky. Proto bude dále raději 

pracováno s rezervou, a finální cena stanu proto bude 20 tisíc Kč. Tento stan bude předem 

objednán od společnosti, která stan dodá i s požadovaným potiskem značkami EMOS a 

GP. 
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Po první akci bude stan skladován v prostorách centrálního skladu společnosti v Přerově 

a bude připraven k dispozici pro další dvě akce (případně více akcí, pakliže by byla 

následně propagace rozšířena o GLADIATOR RACE či jiný obdobný závod). Termíny 

jednotlivých závodů budou zveřejněny až na konci letošní sezony. Je proto těžké 

předjímat. Mělo by se ovšem jednat o tři dny postupně rozmístěné během roku. 

Nejdřívější závod bude pořádán o jednom květnovém či červnovém víkendu, další dva 

závody budou pořádány v září a říjnu, pokud bude zachován termínový rámec z letošního 

roku. 

Další z přípravných prací by měla být zvážení rozsahu možností v rámci propagace ve 

stánku – zda se bude jednat pouze o stan s možným prodejem v místě, či u stanu bude 

například i zázemí pro focení závodníků a diváků. V závislosti na scénáři budou dvě 

cenové nabídky. Cena fotokoutku se obvykle pohybuje do 10 tisíc Kč, v tomto případě 

bude použita cenová nabídka stránek fotocamp.cz – 9 400 Kč. [90] 

Pro propagaci v místě budou ještě vytištěny propagační letáky, které budou vyzývat 

návštěvníky k návštěvě e-shopu společnosti. Předpokládaný objem počtu letáků na 

všechny akce série GEROY je 4 000 kusů formátu A6. Cena 4 000 kusů letáků je 

odhadována na 1 560 Kč. [91] V případě nevyužití všech letáků je díky absenci data na 

letáčku možné je využít opakovaně na jiné akci pořádané společností. 

Možným rizikem je nízká účast na dané akci způsobená odlivem zájmu veřejnosti směrem 

k jiným typům sportů. Riziko je v tomto případě vnější, a nelze předem příliš ovlivnit. 

Lze však snížit dopady takového rizika. Pakliže by první a zároveň největší akce z celé 

série GEROY čelila nižší účasti, mohl by být omezen způsob propagace na dalších dvou 

závodech na pouhá muší křídla, která i tak budou součástí původního zázemí se stanem. 

Dané riziko je ovšem nízké, protože popularita podobných závodů rok od roku roste. 

S největší pravděpodobností naopak bude o akci ještě větší zájem než v letech minulých. 

Rizik spojených s pořádáním venkovních závodů je více. Výsledky a úspěch celé 

propagační akce může zhatit i počasí. Pro tuto potřebu by měl být stan vyroben 

z nepromokavého materiálu tak, aby ochránil obaly s novým zbožím. Vedlejším efektem 

při nepřízni počasí může být větší účast přítomných diváků na prezentaci produktů. 

Riziko špatného počasí je obzvlášť reálné v pozdně letních a raně podzimních týdnech. 
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Níže je vše prezentováno přehledně nejprve s rozvržením časového harmonogramu a 

následně s detailnějším pohledem na finanční hledisko. 
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Tabulka 20: Časový harmonogram propagace (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Projekt: Propagace značky na sportovní akci 

ID  Jméno úkolu Odpovědná osoba/ skupina osob Začátek Konec Dnů 

1 Příprava návrhů Marketingové oddělení 02.11.2020 15.11.2020 14 
2 Oslovení pořadatele Vedoucí marketingového oddělení 16.11.2020 16.11.2020 1 
3 Dotvoření konkrétního návrhu zázemí Marketingové oddělení 17.11.2020 29.11.2020 13 
4 Objednávka stanů Zaměstnanec marketingového oddělení 30.11.2020 30.11.2020 1 
5 Přípravná fáze na první závod --- 01.12.2020 24.01.2021 55 
6 Převzetí stanů do skladu společnosti Zaměstnanec marketingového oddělení 25.01.2021 05.02.2021 12 
7 Koordinace rozmístění propagačních ploch Zaměstnanci market. oddělení pověření akcí 06.02.2021 21.02.2021 16 
8 Zajištění doplňkových atrakcí v rámci stanu, zajištění letáků Zaměstnanci market. oddělení pověření akcí 22.02.2021 29.04.2021 67 
9 Převoz stanu do prostoru startu a cíle a jeho zajištění Zaměstnanci market. oddělení pověření akcí 30.04.2021 30.04.2021 1 

10 Propagační činnost v prostoru startu a cíle Zaměstnanci market. oddělení pověření akcí 01.05.2021 01.05.2021 1 
11 Uskladnění stanu Zaměstnanci market. oddělení pověření akcí 02.05.2021 02.05.2021 1 
12 Vyhodnocení úspěšnosti propagace prvního závodu Zaměstnanec ekonomického úseku 03.05.2021 23.05.2021 21 
13 Zvážení změn (omezení/ rozšíření propagace) Ekonomické oddělení, marketingové oddělení 24.05.2021 02.09.2021 102 
14 Převoz stanu do prostoru startu a cíle a jeho zajištění Zaměstnanci market. oddělení pověření akcí 03.09.2021 03.09.2021 1 
15 Propagační činnost v prostoru startu a cíle Zaměstnanci market. oddělení pověření akcí 04.09.2021 04.09.2021 1 
16 Uskladnění stanu a příprava na poslední závod Zaměstnanci market. oddělení pověření akcí 05.09.2021 07.10.2021 33 
17 Převoz stanu do prostoru startu a cíle a jeho zajištění Zaměstnanci market. oddělení pověření akcí 08.10.2021 08.10.2021 1 
18 Propagační činnost v prostoru startu a cíle Zaměstnanci market. oddělení pověření akcí 09.10.2021 09.10.2021 1 
19 Uskladnění stanu Zaměstnanci market. oddělení pověření akcí 10.10.2021 10.10.2021 1 
20 Dotazníkové šetření pro dobrovolníky po akci Marketingové oddělení 11.10.2021 07.11.2021 28 
21 Celkové zhodnocení úspěšnosti propagace Ekonomické oddělení, marketingové oddělení 08.11.2021 21.11.2021 14 
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Pro lepší grafické znázornění je tato tabulka ještě převedena do Ganttova diagramu, viz níže. 

 

Obrázek 15: Ganttův diagram (Zdroj: Vlastní zpracování)
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Dále bude tento návrh shrnut v následující tabulce: 

Tabulka 21: Shrnutí návrhu sponzoringu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Cíl návrhu 
Růst prestiže a image značky za pomoci reklamní 

kampaně na sportovní akci. 

Finanční hledisko 

Celkové finanční náklady na tuto kampaň byly 

vyčísleny v závislosti na zahrnutí foto koutku či jeho 

absenci na 194 565 Kč, respektive 185 165 Kč. 

Z toho náklady na zázemí (stan, aj.) činí 20 tis. Kč, 

výše sponzorského daru/ úhrady za prostor pro 

propagaci na akci cca. 50 tis. Kč v pozici hlavního 

(nikoliv generálního) sponzora, náklady na 

zaměstnance za danou akci dohromady 113 605 Kč 

(včetně přípravy a vyhodnocení). Náklady na letáky 

na akci jsou 1 560 Kč. Náklady na zajištění foto 

koutku jsou 9 400 Kč. 

Časové hledisko 

Reklamní kampaň by byla opakovanou akcí, která by 

probíhala ve třech dnech během roku 2021 na území 

Přerova/ Beňova, a Frýdlantu nad Ostravicí. 

K oslovení pořadatelů závodu by došlo nejprve po 

ukončení letošní série závodů, konkrétně nejprve 

první celý týden v listopadu. Jednotlivé termíny 

závodů by byly rozmístěny od května do října roku 

2021. 

Lidské zdroje 

Odpovědnost za přípravu podkladů pro akci by neslo 

marketingové oddělení a jeho vedoucí. Odpovědnost 

za úspěšnost akce by nesli zaměstnanci, kteří by 

společnost reprezentovali v místě akce. Odpovědnost 

za přípravu zázemí by nesla dodavatelská společnost 

a vedoucí marketingového oddělení. Posledními 

odpovědnými osobami by byli zaměstnanci 

ekonomického oddělení společně se zvolenými 

zaměstnanci marketingového oddělení, kteří by měli 

na starosti vypracovat analýzu úspěšnosti kampaně 

v průběhu a po jejím ukončení. 
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 Billboardy  

Druhým návrhem vedoucím k propagaci společnosti je použití outdoorové reklamy – 

billboardů.  Navzdory tomu, že v dotazníkovém šetření uvedla většina respondentů, že se 

zřídkakdy řídí u nákupu informacemi z billboardů, se billboardy dlouhodobě řadí mezi 

hojně využívanou formu reklamy vedoucí k budování image značky a povědomí o značce 

[92]. Pomáhá tomu skutečnost, že díky billboardu jsou lidé pravidelně a opakovaně 

vystavováni konkrétní jednoduché informaci podél cesty do práce či do obchodního 

centra.  

Tato reklamní kampaň by probíhala jak pro značku EMOS, tak pro značku GP, aby 

docházelo nejen k budování povědomí o značce a image značky, ale také propojení těchto 

dvou značek v mysli těch, kteří by se s danou reklamou setkali. Kampaň by probíhala 

měsíc a byla by celostátní. Je důležité, aby kampaň neprobíhala pouze lokálně 

v Olomouckém kraji. Lokální působení v tomto ohledu zajišťuje první návrh – 

sponzorování sportovní akce. 

Billboardy by byly rozmístěny ve všech krajských městech na místech s vyšší viditelností 

a vyšší koncentrací lidí. Počet billboardů by se pro konkrétní město lišil individuálně dle 

počtu obyvatel. Na billboardu by bylo grafické zpracování kombinace obou značek, jež 

by zároveň poukazovala na spojitost těchto dvou značek a odkazovala je na existenci e-

shopu společnosti. Současná situace okolo koronaviru nahrává rychlejšímu přesunu 

koncových zákazníků na internet. 

Ačkoliv se vracejí tržby e-shopů na úroveň z doby před koronavirovou krizí, krátkodobě 

zaznamenaly výrazný nárůst [93]. Částečně bylo navýšení způsobeno tím, že zákazníci 

byli nuceni přesunout se čistě do online prostředí, pakliže chtěli některé zboží. Nově se 

tak k e-shopům dostali ti, kteří doposud využívali online služeb zřídkakdy, nebo je 

nevyužívali vůbec. Do budoucna tak mohou právě tito noví uživatelé být další příležitostí 

pro růst e-shopu.  

Společnost by k návrhu designu billboardu využila tzv. outsourcingu, tedy externího 

dodavatele marketingových služeb. Tvorbu tohoto návrhu by mělo na starosti webové a 

grafické studio dle výběru společnosti. Pro názornost byla vybrána společnost LUCZI 

DESIGNE [94], přičemž odpovědnou osobou za celkovou tvorbu a design daného návrhu 



95 
 

by byl vedoucí pracovník marketingového oddělení, za kterým stojí marketingový tým 

společnosti. 

Dále by EMOS oslovil společnost zabývající se pronájmem reklamních ploch. Jedná se o 

vybranou společnost Plakátov, na jejichž webových stránkách by si vybral z volných 

ploch v online databázi ty, které by splňovaly předem stanovená kritéria.  Mezi tato 

kritéria spadá výběr reklamních ploch v krajském městě s vyšší viditelností, a to zejména 

u hlavních silničních tahů. Dle počtu obyvatel v krajích by byly umístěny 4 billboardy 

v Praze, Středočeském, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji. Ve zbylých krajích 

by bylo využito vždy po alespoň dvou billboardech. Tento výběr by opět probíhal podle 

stejného modelu jako v předchozím příkladě a odpovědnost za tento úkol by nesli čtyři 

delegovaní marketingoví pracovníci a dodavatelská agentura Plakátov by zpracovala 

zakázku.  

Co se časového harmonogramu týče, kampaň by měla trvat celý měsíc a probíhala by od 

1.5.2021 do 31.5.2021 tak, aby zároveň probíhala souběžně s organizováním první akce 

z prvního návrhu. Mělo by se jednat o jednorázovou plošnou reklamu. Oslovení externí 

společnosti se zadáním zakázky na návrh reklamy by probíhalo s dostatečným 

předstihem, a to minimálně tři měsíce dopředu, aby bylo možné doladit případné 

připomínky a detaily. Oslovení a zpracování by probíhalo od 1.2.2021. Oslovení 

společnosti, která pronajímá reklamní plochy po celé České republice by proběhlo dva 

měsíce před spuštěním kampaně, tedy k 1.3.2021.  

Náklady tohoto návrhu se skládají z ceny grafického zpracování billboardu danou 

agenturou, které činí 3500 Kč a mzdová sazba daného pracovníka činí 420 Kč na hodinu, 

což při čistém času 22 hodin potřebných ke zpracování činí celkem 9 240 Kč. Dále by 

strávil vedoucí pracovník celkem 10 hodin čistého času nejprve prací na návrhu. Mělo by 

se jednat o činnosti od sdělení myšlenky zaměstnanci externí společnosti přes korekce 

jednotlivých návrhů až po výběr finální podoby billboardu. To by při vynásobení 

průměrnou hrubou mzdou činilo 8 370 Kč. 

Náklady za pronájem jednotlivých reklamních ploch billboardů za měsíc činí 300 451 Kč 

na základě dat uvedených na stránkách společnosti Plakátov. Čtyři pracovníci 

z marketingového týmu EMOS, na něž by byl tento úkol delegován, by všichni strávili 



96 
 

dohromady vyhledáváním a zjišťováním informací ke kampani 84 hodin. Při vynásobení 

těchto hodin průměrnou hodinovou superhrubou mzdou jde o 21 880 Kč. 

Tabulka 22: Vyčíslení ceny pronájmů reklamních ploch (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kraj 
 

Cena pronájmu reklamní 

plochy 
Celková cena za region 

Hlavní město Praha 5 191 Kč, 8 785 Kč, 10 382 Kč, 

17 364 Kč 

41 722 Kč 

Středočeský 4 392 Kč, 4 659 Kč, 5 506 Kč, 

8 785 Kč 

23 342 Kč 

Jihočeský  8 785 Kč, 17 364 Kč 26 149 Kč 

Plzeňský 5 929 Kč, 13 685 Kč 19 614 Kč 

Karlovarský 8 785 Kč, 23 159 Kč 31 944 Kč 

Ústecký 4 392 Kč, 4 659 Kč 9 051 Kč 

Liberecký 8 785 Kč, 10 382 Kč 19 167 Kč 

Královéhradecký 8 785 Kč, 10 382 Kč, 19 167 Kč 

Pardubický 4 659 Kč, 8 785 Kč 13 444 Kč 

Olomoucký 4 392 Kč, 5 191 Kč 9 583 Kč 

Moravskoslezský 4 392 Kč, 4 659 Kč, 8 785 Kč, 

14 387 Kč 

32 223 Kč 

Jihomoravský 4 659 Kč, 5 191 Kč, 5 929 Kč, 

14 387 Kč 

30 166 Kč 

Zlínský 5 929 Kč, 8 785 Kč 14 714 Kč 

Kraj Vysočina 4 659 Kč, 5 506 Kč 10 165 Kč 

 
Cena pronájmu celkem 300 451 Kč 

 

Riziko může představovat nespolehlivost externí společnosti – grafického studia, či 

nespokojenost s prezentovanými návrhy. Částečně se tato rizika dají eliminovat předem 

výběrem studia, se kterým společnost již dříve spolupracovala, či důkladným výběrem 

dodavatelské společnosti. Byla-li by však z důvodu nespokojenosti u tohoto projektu i 

přes přijatá předběžná opatření nemožná další spolupráce s grafickým studiem, je 

možností před vypuštěním kampaně oslovit jiné grafické studio. 
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V tabulce níže jsou přehledně vyjmenovány činnosti, které jsou v plánu zahrnuty i s 

následným grafickým znázorněním pomocí Ganttova diagramu. 
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Tabulka 23: Časový harmonogram propagace (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Projekt: Propagace značky prostřednictvím billboardové kampaně 

ID  Jméno úkolu Odpovědná osoba/ skupina osob Začátek Konec Dnů 

1 Oslovení grafického studia Marketingové oddělení 01.02.2021 01.02.2021 1 
2 Příprava návrhů grafickým studiem Grafické studio, vedoucí marketingového oddělení 02.02.2021 14.02.2021 13 
3 Prezentace návrhů a výběr finální podoby kampaně Grafické studio, vedoucí marketingového oddělení 15.02.2021 28.02.2021 14 
4 Výběr umístění billboardů 4 zaměstnanci marketingového oddělení 18.02.2021 28.02.2021 11 
5 Oslovení pronajímatele reklamní plochy 4 zaměstnanci marketingového oddělení 01.03.2021 01.03.2021 1 
6 Objednání reklamní plochy na období 1.5.-31.5. 4 zaměstnanci marketingového oddělení 01.03.2021 01.03.2021 1 
7 Zaslání finální podoby kampaně k tisku pronajímateli Marketingové oddělení 02.03.2021 04.03.2021 3 
8 Přípravná fáze před kampaní (časový prostor pro komplikace) --- 05.03.2021 29.04.2021 56 
9 Instalace billboardů Pronajímatel reklamní plochy 30.04.2021 30.04.2021 1 

10 Celorepubliková reklamní kampaň Pronajímatel reklamní plochy 01.05.2021 31.05.2021 31 
11 Zhodnocení celkových nákladů propagace Ekonomické oddělení, marketingové oddělení 01.06.2021 14.06.2021 14 
12 Monitoring využití e-shopu v období před, po a během kampaně Ekonomické oddělení, marketingové oddělení 01.06.2021 01.07.2021 31 
13 Celkové zhodnocení úspěšnosti propagace Ekonomické oddělení, marketingové oddělení 02.07.2021 08.07.2021 7 
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 Obrázek 16: Ganttův diagram (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Konečné shrnutí návrhu je uvedeno v následující tabulce. 

 Tabulka 24: Shrnutí návrhu využití billboardů (Zdroj: Vlastní zpracování)

Cíl návrhu 
Růst prestiže a image značky za pomoci 

reklamní kampaně skrze billboardy. 

Finanční hledisko 

Celkové finanční náklady na tuto kampaň byly 

vyčísleny na 343 444 Kč. Z toho náklady na grafika 

činí 12 740 Kč, pronájem reklamních ploch 

300 451 Kč a zaměstnance společnosti 30 253 Kč. 

Časové hledisko 

Reklamní kampaň by byla jednorázovou akcí, která 

by probíhala od 1.5.2021 do 31.5.2021 po celé 

České republice. 1.2.2021 by došlo k oslovení 

vybraného grafického studia a 1.3.2021 agentury, 

která pronajímá reklamní plochy. 

Lidské zdroje 

Odpovědnost za tvorbu a design návrhu billboardu 

by nesl vedoucí marketingového oddělení 

společnosti a dodavatelská agentura LUCZI 

DESIGNE by zajišťovala realizaci. Stejná situace 

by byla u zajišťování reklamní plochy, kterou by 

zajišťovala společnost Plakátov a vedoucí 

marketingového oddělení by byl odpovědný za celý 

průběh. 

T27 T28T21 T22 T23 T24 T25 T26T15 T16 T17 T18 T19 T20T9 T10 T11 T12 T13 T14T6 T7 T8
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 Online marketing 

Další návrhy se zaměřují na komplexní kampaň v online prostředí, konkrétně na webové 

stránky společnosti, Facebook a Instagram. Cílem online kampaně je podpořit běžící 

billboardovou kampaň a zároveň lze tuto kampaň propojit se sponzorováním závodů série 

GEROY. 

V minulosti společnost využívala sociální sítě ke komunikaci se zákazníky především 

v souvislosti s prezentací novinek v sortimentu, nových ocenění, a během různých 

svátků. Za poslední dobu se častěji začaly objevovat i různé soutěže o ceny. Tyto soutěže 

zaznamenaly v porovnání s jinými příspěvky na Facebookových stránkách společnosti 

výrazně větší organický dosah, což je patrné i na počtu komentářů. Paradoxně soutěž o 

ceny může být levnější a výrazně účinnější než sponzorované příspěvky lákající na nákup 

na e-shopu, musí však fungovat propojení profilu a příspěvku na sociální síti se stránkami 

e-shopu společnosti. 

Společnost má profily svých dvou hlavních značek na všech významných sociálních 

sítích. Stránky jsou navzájem částečně propojeny. Na Youtube i na Facebooku značky 

EMOS je odkazováno na e-shop EMOS. Ze stránek jde nalézt proklik na Facebook i na 

Youtube, propojení sociálních sítí navzájem však chybí. Instagram společnosti je zcela 

oddělen a není na něj nikde odkazováno, přestože společnost na této sociální síti již 

aktivně začíná působit. Navíc je na stránkách společnosti odkazováno na již neexistující 

sociální sít Google+. Facebook značky GP Batteries CZ je podobně jako Instagram 

značky EMOS oddělen, a chybí odkaz alespoň na e-shop EMOS. 

Webové stránky společnosti a Facebook 

Webové stránky společnosti a jejich funkční design jsou v dnešní době nezbytnou 

součástí života většiny společností. Jak vyplynulo z dotazníkového šetření, nejčastějším 

komunikačním kanálem, kde respondenti vyhledávají informace, pokud se rozhodují o 

koupi drobného elektro zboží, jsou právě webové stránky společnosti. 

Celkem se takto chová 60,9 % respondentů. Na Facebooku hledá či nachází informace ke 

koupi pouze 3,7 % respondentů. Cílem tohoto návrhu je aktivnější zapojení stávající 

fanouškovské základny a další růst počtu fanoušků na Facebooku. Ačkoliv Facebook není 
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příliš využíván pro získávání informací k nákupu, tedy alespoň ne cíleně, jedná se o 

komunikační kanál společnosti, který může přinést dodatečné zvýšení prodejů e-shopu. 

V souvislosti se spuštěním kampaně prostřednictvím billboardů by vzrostl počet návštěv 

na stránkách společnosti. Na domovské stránce webu by byla zveřejněna reklama, pomocí 

které by se potenciálního zákazníka společnost pokoušela přilákat na své facebookové 

stránky. Například by mohla reklama cílit na slevy, znění by bylo následující: „Kupóny 

se slevou až 30 %“ a dále by tento slogan byl doplněn informacemi, že pro získání kódu 

k dané slevě je nezbytné, aby návštěvník navštívil Facebook EMOS spol. s r.o., kde 

slevové kódy nalezne na zmiňovaných kupónech. 

Aby strávil návštěvník na Facebookových stránkách více času, byl by příspěvek ve formě 

hry, na jejímž konci návštěvník, rozluští-li například šifru na obrázku, získá kód. 

Gamifikace je v současné době hojně využívána v online marketingu pro vzbuzení zájmu 

zákazníka. Proto se jedná o vhodný nástroj pro začátek budování vztahu mezi prodejcem 

a zákazníkem [95]. 

Tyto kódy by se pro uplatnění a aktivaci vypisovaly u objednávky v posledním kroku. 

V reklamě by také byla možnost prokliku na Facebook. Efektem tohoto kroku by mělo 

být to, že zákazník začne sledovat facebookové stránky společnosti, aby mu žádné jiné 

případné akce a události tohoto typu neunikly. 

Podobná událost by probíhala opakovaně. První akce tohoto typu by proběhla v rozmezí 

dvou týdnů, a to od 3.5.2021 do 17.5.2021. Událost by probíhala zároveň s reklamní 

kampaní využívající billboardy a podpořila by tak jeho účinnost. Odpovědné osoby by 

byli dva pracovníci, kteří se zabývají online marketingem a starají se o chod sociálních 

sítí. Ti by vytvořili jak reklamu na webových stránkách společnosti, tak kupóny na 

Facebooku.  

Náklady této akce by byly tvořeny zaměstnanci společnosti, kteří by graficky zpracovali 

reklamu na webu a příspěvek v podobě kupónů na Facebooku. Reklama na webových 

stránkách by navíc od běžných poplatků za správu webu nebyla nijak zpoplatněna. To 

samé se týče Facebooku, kde by kupóny graficky zpracovali daní pracovníci společnosti 

a příspěvek zveřejnili. 

 



102 
 

Webové stránky společnosti – e-shop 

Sekce pro registrované uživatele aktuálně nabízí čtyři výhody. Jedná se o přednostní 

doručení a vyřízení objednávek, rychlejší nákup, protože údaje o uživateli jsou 

předvyplněny při další objednávce, snadnější reklamaci nebo vrácení zboží díky snadné 

dohledatelnosti, a speciální nabídky pro registrované zákazníky zasílané e-mailem. Tyto 

výhody získává každý momentem registrace na stránkách e-shopu společnosti a stává se 

okamžitě tzv. VIP členem. 

Takovému způsobu registrace uživatelů chybí motivační prvek k pravidelným nákupům. 

Souběžně se všemi předchozími návrhy by bylo vhodné zvážit přeměnu současného 

systému registrovaných uživatelů. Ti uživatelé, kteří by například provedli dohromady 

za čtvrtletí nákupy nad 2 500 Kč, měli by bronzový stupeň VIP členství, stříbrní uživatelé 

by museli nakoupit v prostředí e-shopu dohromady nad 5 000 Kč a zlatí by za tutéž dobu 

měli limit 10 000 Kč. 

Jednotlivé úrovně by byly odstupňovány například tak, že by nejnižší, tedy zákazníci 

bronzové úrovně dostali trvalou slevu na dopravu či by průběžně byli informováni o 

blížících se akcích. Podobně je tomu i nyní, ale jedinou motivací pro návrat zákazníka je 

potenciální sleva. Odstupňované členství má tu výhodu, že může zákazníky motivovat 

k přesunu nákupu z kamenné prodejny přímo do e-shopu. Druhou výhodou je 

přehlednější evidence katalogu zákazníků dle významnosti. 

Nastavení webových stránek by bylo zajištěno externí společností, protože zbytek 

marketingového oddělení by byl plně vytížen výše zmíněnými návrhy. 

Instagram 

Instagram je dalším prostředkem k oslovování nových zákazníků a k budování značky. 

Aktuálně si Instagram společnosti žije svým životem, a to proto, že není nijak propojen 

se zbytkem sociálních sítí. Snaha společnosti by proto měla být zaměřena na propojení se 

zbylými sociálními sítěmi tak sjednotit komunikaci na jednotlivých sítích. Podobně jako 

v případě Facebooku, i zde by mohla být uspořádána soutěž o ceny. Organický dosah 

Instagramu je v porovnání s Facebookem ještě stále vyšší, ačkoliv se již vlivem 

masivního zájmu o tuto síť od různých značek snížil [96]. 
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Hlavní pro Instagram by tak u značky EMOS měla být snaha tvořit obsah, využívat více 

denních příběhů a příběhů přímo na profilu značky. V popisu profilu by měl být odkaz na 

e-shop. A po dobu konání kampaně by mohli být osloveni menší influenceři. Ti by ve 

svých příbězích sdíleli v provozu zboží, které propagují. 

Časový rámec soustředěnější propagace by byl od 1.5. do 31.5.2021. Zbylé změny by 

byly vhodné zavést co nejdříve bez ohledu na intenzivní květnovou kampaň během 

příštího roku. Primárně by úkolem byl pověřen zaměstnanec pověřen správou Instagramu, 

vytipování možných influencerů by mohlo být zadáno externí společnosti. 

Celou propagaci je možné rozšířit o placenou reklamu na Instagramu, konkrétně o 

reklamu ve stories. Ta má ovšem nevýhodu z pohledu dalšího navyšování rozpočtu na 

marketingovou agenturu. 

Finanční stránka online kampaně 

Samotná soutěž by měla nabízet dostatečně atraktivní ceny, především kvůli plošné 

propagaci. Jednou z cen by měla být čelovka (999 Kč) [97] kvůli provázanosti se 

sportovní kampaní. Hlavní cena v soutěži může být sada videotelefonu (4 690 Kč) [98]. 

Druhou či třetí cenou by mohla být například sada žárovek (2 180 Kč) [99], jakožto 

zástupce jedné z nejvýznamnějších skupin produktů společnosti. Celkové náklady na 

ceny v soutěži jsou tak 7 869 Kč. 

Výhodou kampaně na Facebooku a Instagramu je to, že pokud je prováděna přímo 

z prostředí stránek, dodatečné náklady na více účastníků jsou nulové. Menší influenceři 

často chtějí jen produkt samotný, maximálně si mohou říct o pár set korun navíc za 

propagaci. Celkově se tedy kampaň s propagovanými LED čelovkami pohybuje v úrovni 

nákupních cen. 

Pro částečný finanční polštář (z důvodu honoráře influencera, který je variabilní a předem 

neznámý) bude pracováno s tržní hodnotou produktů. Cena nejdražší čelovky v nabídce 

e-shopu je 999 Kč [97]. V případě oslovení menšího influencera se může cena ještě 

navýšit [100], maximálně však bude stanoveno navýšení o cenu produktu. Maximální 

tolerovaná finanční náročnost příspěvků influencera je tedy 2 000 Kč. Cílem je získat 

alespoň pět influencerů s počtem sledujících do 10 tisíc. 
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Celkové náklady na propagaci na Facebooku mohou být vyšší kvůli podílu kreativní 

činnosti na návrhu hry potřebné k získání slevových kupónů. Podobně bude významné 

navýšení ceny celé kampaně kvůli změnám v prostřední webových stránek. Cenové 

nabídky komunikačních agentur jsou individuální v závislosti na komplexnosti a 

hodinové náročnosti. 

Agentura by měla na starosti vyhledání a oslovení menších influencerů, návrh prostředí 

na webových stránkách, a přípravu jak hry o ceny, tak hry o kupóny, které by běžely 

souběžně na Facebookových stránkách společnosti. Vyhodnocení s prezentací výsledků 

online kampaně by rovněž zajišťovala externí společnost. Celková cena zajištění 

kampaně agenturou je tak minimálně 100 tisíc Kč [101]. Je počítáno s cca 20 hodinami 

práce juniorního zaměstnance věnujícímu se přípravným pracím a s 20 hodinami práce 

programátora. 

Poslední nákladovou položkou je práce zaměstnanců, která se bude soustředit především 

na běžnou údržbu Facebookových a Instagramových příspěvků, pravidelnou interakci 

s fanoušky či followery na těchto dvou sítích. Jedná se o dlouhotrvající činnost, ale nijak 

výrazně časově náročnou, z celkového fondu 120 dnů pak může být této činnosti 

vyhrazeno 30 hodin práce jednoho zaměstnance marketingového oddělení. Celkové 

náklady na tuto činnost jsou tedy 7 814 Kč. 

V tabulce níže jsou vyjmenovány činnosti i s následným grafickým znázorněním pomocí 

Ganttova diagramu. 
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Tabulka 25: Časový harmonogram online marketingu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Projekt: Online marketing 

ID  Jméno úkolu Odpovědná osoba/ skupina osob Začátek Konec Dnů 

1 Údržba Instagramu a Facebooku Marketingové oddělení 01.02.2021 31.05.2021 120 

2 Oslovení influencerů na Instagramu Marketingová agentura 01.04.2021 30.04.2021 30 

3 
Odkazování na soutěž na Facebooku a kampaň s 
influencery Marketingová agentura 01.05.2021 31.05.2021 31 

4 Příprava soutěže na Facebook – kreativní část Marketingová agentura 14.04.2021 30.04.2021 17 

5 Facebook soutěž 
Grafické studio, vedoucí marketingového 
oddělení 01.05.2021 31.05.2021 31 

5 
Příprava grafického zpracování reklamy na stránkách 
společnosti Grafické studio 14.04.2021 29.04.2021 16 

6 Webové stránky společnosti odkazování na soutěž 
Grafické studio, vedoucí marketingového 
oddělení 30.04.2021 31.05.2021 32 

7 Monitoring návštěv všech online komunikačních kanálů Marketingové oddělení 01.05.2021 31.05.2021 31 

8 Celkové zhodnocení úspěšnosti propagace 
Ekonomické oddělení, marketingové 
oddělení 01.06.2021 07.06.2021 7 
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Obrázek 17: Ganttův diagram (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tabulka 26: Shrnutí návrhu na online marketing (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Cíl návrhu 
Růst počtu fanoušků značky za pomoci 

online reklamní kampaně. 

Finanční hledisko 

Odhadované náklady na komunikační 

agenturu jsou celkem 100 000 Kč, náklady na 

zaměstnance 7 814 Kč, ceny do soutěže jsou 

v celkové hodnotě 7 869 Kč a náklady na 

propagaci prostřednictvím influencerů jsou 

10 000 Kč. Celkové náklady online kampaně 

jsou 125 683 Kč. 

Časové hledisko 

Reklamní kampaň by probíhala během května 

roku 2021. Přípravné fáze by byly zahájeny už 

v únoru. 

Lidské zdroje 

Odpovědnost za přípravu akce by neslo 

marketingové oddělení společně s externí 

agenturou. 

 

V následující tabulce budou shrnuty celkové finanční náklady potřebné pro realizaci 

návrhů.  

T8T6 T7 T20T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T21 T22 T23 T24
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Tabulka 27: Celkové finanční náklady (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Celkové finanční náklady jednotlivých návrhů 

Sponzoring 194 565 Kč, respektive 185 165 Kč 

Billboardy 343 444 Kč 

Online marketing 125 683 Kč 

Celkem 663 692 Kč, respektive (654 292 Kč) 

 

Ekonomické hledisko 

Společnost EMOS aktuálně patří v České republice k největším obchodním společnostem 

na trhu s drobným elektro zbožím. V roce 2018 dosáhla společnost hrubého obchodního 

obratu ve výši téměř 1,620 mil. Kč a zisku po zdanění téměř 76 mil. Kč. Z tohoto pohledu 

je tedy společnost tyto návrhy schopna financovat. Také má dostatečnou finanční rezervu 

v hotovosti téměř 54 mil. Kč (2018). [47] Návrhy jsou realizovatelné. 

4.1 Kontrola úspěšnosti propagace 

Sponzoring 

Kontrola úspěšnosti propagace společnosti v rámci sponzoringu běžeckých závodů 

proběhne opakovaně, jelikož se jedná o tři různé akce/závody. Cílem akce je růst 

povědomí o společnosti. Po skončení první akce bude provedena kontrola úspěšnosti 

propagace pomocí porovnání návštěvnosti propagačního stanu v místě závodu. Bude se 

pracovat v relativních hodnotách, jelikož není předem znám počet návštěvníků. Jako 

úspěšnou bude možné akci hodnotit, pokud propagační stan navštíví alespoň 10 % všech 

návštěvníků akce. 

Druhým ukazatelem pro úspěšnost akce bude zohlednění počtu rozdaných letáčků. Cílem 

bude rozdat alespoň 500 letáčků v místě konání každé akce. Sekundární ukazatel může 

být nárůst návštěvnosti na webu maximálně dva dny po konání akce. Jakékoliv pozdější 

nárůsty návštěvnosti mohou být přisuzovány zbylým formám propagace značky v měsíci 

květnu (v případě první akce).  
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Billboardy 

Kontrola úspěšnosti reklamní kampaně v podobě billboardů bude probíhat kontinuálně 

po dobu jednoho měsíce a bude se vyhodnocovat porovnání se stavem návštěvnosti 

webových stránek ku dvěma srovnatelným měsícům – měsíci dubnu toho roku a měsíci 

květnu roku 2020. Druhým ukazatelem úspěšnosti kampaně bude počet prodejů na 

stránkách společnosti, jak v absolutních hodnotách, tak v hodnotách relativních (míra 

konverze). Třetí ukazatel bude opět jak v absolutních, tak v relativních hodnotách, a to 

počet nově registrovaných zákazníků na webových stránkách. 

V souvislosti s tím, že souběžně poběží ještě dvě další kampaně, by mělo být snahou 

společnosti to zohlednit. Nabízí se proto z celého měsíce vyjmout dny konání a dva dny 

po konání akce GEROY. Druhou cestou je vytvořit speciální URL adresu pro přístup 

pomocí letáčku z první akce, díky níž by alespoň částečně mohl být vliv propagační akce 

výše přisuzován přímo dané akci. 

Online kampaň 

Online kampaň je svým záběrem nejrozsáhlejší, a bude proto obtížnější i její 

vyhodnocení. Vyhodnocování úspěšnosti online kampaně bude proto probíhat primárně 

na sociálních sítích a měřítkem úspěšnosti bude počet nově získaných fanoušků stránek 

Facebooku a Instagramu a počet interakcí u jednotlivých příspěvků. Zde budou 

srovnávaná data prvního červnového dne (konec kampaně) s posledním dubnovým dnem 

(počátek kampaně). 

4.2 Analýza rizik 

V této kapitole proběhne analýza rizik. Nejprve budou definována možná rizika plynoucí 

z jednotlivých návrhů a dále opatření, která povedou k jejich snižování (minimalizaci). U 

jednotlivých rizik je nastíněn jejich krátký popis (scénář). K vyhodnocení je využívána 

metoda FMEA, dle které je uvedena pravděpodobnost vzniku tohoto rizika, jaký dopad 

by riziko mělo pro společnost a na základě toho vypočítaná hodnotu RPN (risk priority 

number). 

RPN se vypočítává jako součin pravděpodobnosti a dopadu. Tato hodnota se sníží po 

zavedení jednotlivých opatření. U pravděpodobnosti i dopadu jsou voleny hodnoty 
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z rozmezí 1-10 (1 znamená nejmenší hodnotu pravděpodobnosti nebo dopadu a 10 

znamená nejvyšší hodnotu pravděpodobnosti nebo dopadu. Stejný systém je využit u 

druhé hlavní tabulky níže. Místo scénáře jsou v tabulce uvedena opatření, která by měla 

vést ke snížení rizika.   

Následující tabulka je doplňková k tabulce č. 29 a 30 a objasňuje klasifikaci 

pravděpodobnosti. 

Tabulka 28: Klasifikace pravděpodobnosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

Klasifikace pravděpodobnosti 
1 = 1-10 % 
2 = 11-20 % 
3 = 21-30 % 
4 = 31-40 % 
5 = 41-50 % 
6 = 51-60 % 
7 = 61-70 % 
8 = 71-80 % 
9 = 81-90 % 

10 = 91-100 % 
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Tabulka 29: Analýza rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Riziko Popis Scénář Pravděpodobnost Dopad RPN 
R1 

Vytíženost pracovníků 

Pracovníci společnosti 

budou zaneprázdněni 

jinými činnostmi v 

rámci zajišťování 

reklamní kampaně 

7 9 63 

R2 
Špatné počasí pro 

závod 

V den závodu budou 

nepříznivé povětrnostní 

podmínky 
5 8 40 

R3 

Nespolehlivost 
grafického studia 

Grafické studio nebude 

spolehlivé a návrh 

nedodá v čas a v 

požadované podobě  

5 9 45 

R4 

Zahlcení e-shopu 
objednávkami 

V průběhu reklamní 

kampaně dojde k 

významnému nárůstu 

objednávek oproti 

původnímu 

stavu/hodnotám a dojde 

k prodlevám v jejich 

vyřizování  

4 7 28 

R5 
Špatné načasování 

kampaně 

Kampaň je špatně 

načasována a nestihnou 

se oslovit influenceři 
2 8 16 

 

V následující tabulce budou definována opatření, která by měla vést ke snižování 

(minimalizaci) rizika. Na základě toho jsou definovány nové hodnoty pravděpodobnosti 

a na základě toho určeny hodnoty RPN.  
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Tabulka 30: Snížení rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Riziko Popis Opatření Pravděpodobnost Dopad RPN 
R1 

Vytíženost 
pracovníků 

Větší zapojení externí 

společnosti, co se týče 

Facebooku a Instagramu 
3 9 27 

R2 
Špatné počasí pro 

závod 

Zajištění prostorného 

nepromokavého stanu v 

místě závodu a zajištění  
4 8 32 

R3 

Nespolehlivost 
grafického studia 

Výběr studia, se kterým 

společnost již v 

minulosti 

spolupracovala nebo 

výběr studia na základě 

hodnocení   

2 9 18 

R4 
Zahlcení e-shopu 

objednávkami 

Opatřením je nastavení 

delších dodacích lhůt u 

objednávek 
2 7 14 

R5 
Špatné načasování 

kampaně 

Nahrazení infuencerů 

placenou reklamou na 

instagramu 
1 8 8 

Jednotlivé hodnoty rizik společnosti před a po zavedení opatření budou níže graficky 

vyobrazena pomocí pavučinového grafu.  
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Graf 11: Rizika analyzované společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo na základě provedených analýz a vlastního průzkumu 

navrhnout návrhy, jež povedou ke zlepšení nástrojů komunikačního mixu analyzované 

společnosti. Práce byla primárně zaměřena na trh B2C. Nejprve byla vypracována 

teoretická východiska, která se zabývají danou problematiku a která byla podkladem pro 

následující analytickou část. 

V analytické části byla na začátku společnost EMOS představena a poté došlo ke 

zpracování marketingového a komunikačního mixu společnosti. Dále byla zpracována 

analýza mikrookolí dle Miroslava Foreta a makrookolí společnosti ve formě SLEPTE 

analýzy. Následovalo vyhodnocení vlastního marketingového průzkumu. Ze získaných 

dat z dotazníkového šetření je zřejmé, že většina respondentů patří mezi konzervativní 

nákupčí. Tato skutečnost se projevila jak ve vnímaném přínosu reklamního sdělení, tak i 

v odpovědích dotazníku. Dotazník byl podroben faktorové analýze, pomocí níž byl 

zjišťován význam jednotlivých faktorů. 

Všechny tyto analýzy byly dále využity jako podklad u zpracování SWOT analýzy, která 

byla dále vyhodnocena pomocí plus minus matice (neboli matice párového srovnávání). 

Šlo o porovnávání vazeb mezi silnými stránkami společnosti, slabými stránkami 

společnosti, příležitostmi a hrozbami.   

Poslední částí diplomové práce byla návrhová část. V této části byly navrženy návrhy. 

Oblasti návrhů byly definovány a rozpracovány na základě výsledků SWOT analýzy a 

vlastního dotazníkového šetření. Tyto návrhy by měly vést ke zlepšení nástrojů 

komunikačního mixu. K těmto návrhům je také vypracováno časové a finanční hledisko 

a personální zdroje. Jednotlivé definované soubory činností k realizaci úkolů jsou 

doplněny Ganttovým diagramem.  

Dále je vyhodnocena realizovatelnost těchto návrhů vzhledem k finanční situaci 

společnosti a analýza vybraných rizik návrhů, ke kterým jsou navržena opatření k jejich 

minimalizaci. 
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