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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá návrhem komunikačního mixu pro podnik provozující 

kamenný i internetový obchod. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních 

pojmů v oblasti marketingu a komunikace. Analytická část se zabývá současným stavem 

podniku, stanovením možných nedostatků a následně návrhem nového komunikačního 

mixu. Nový komunikační mix by měl přispět k lepšímu postavení na trhu a k přilákání 

nových zákazníků. 

Abstract 

This theses deals with the communication mix for the shop and e-shop. The theoretical 

part of the thesis deals with marketing terminology. The analytical part of the thesis 

contains current state of the company in order to discover its core problems and drawing 

up new communication mix. New communication mix should improve strenghten its 

market position and attract new customers. 
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ÚVOD 

Ve své diplomové práci se budu zabývat návrhem komunikačního mixu ve vybraném 

podniku. Budu zkoumat pobočku podniku se jménem FITHAM, s. r. o., která sídlí 

v   Brně – Bosonohách a která se zabývá prodejem sportovních potřeb. Je to jedna 

z prvních firem, která se začala již v roce 1995 zajímat a specializovat na vybavení 

domácích i profesionálních posiloven. 

Následně je práce rozdělena do tří hlavních částí – teoretické, analytické a návrhové části. 

Teoretická část se zabývá definicemi základních pojmů marketingu, nástroji 

komunikačního mixu a marketingovými analýzami.  

V analytické části budou popsány základní informace o podniku, dále budou využita 

teoretická východiska a marketingové analýzy, které budou prováděny za účelem 

zhodnocení situace komunikačního mixu podniku.  Přesněji využiji analýzy jako                 

je metoda 7S, marketingový mix 4P, PEST analýza, Porterův model 5 konkurenčních sil, 

SWOT analýza, která shrne všechny již zmíněné analýzy a bude vytvořen i dotazník.       

Na základě těchto analýz zjistím nedostatky, které budou vyřešeny v poslední, návrhové 

části. 

V návrhové části budou pak na základě získaných poznatků navrhnuty a zpracovány 

změny v oblasti komunikačního mixu, tak, aby byli ekonomicky i časově výhodné a které 

zlepší činnost podniku a jeho současnou popularitu, přinesou nové zákazníky a také zvýší 

zisk. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU, STANOVENÍ CÍLŮ A 

METOD 

1.1 Vymezení problému 

Problémem diplomové práce je současný komunikační mix pobočky podniku        

FITHAM, s. r. o., který sídlí v Brně, zabývá prodejem sportovních potřeb                                   

a který současně provozuje kamenný obchod i e-shop. Z práce budou vycházet 

skutečnosti, na jejichž základě budou sestaveny konkrétní návrhy pro vylepšení 

komunikačního mixu. 

1.2 Stanovení cíle práce 

Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout komunikační mix ve vybrané pobočce 

podniku na základě analýzy současného stavu a dotazníkového šetření. Nedostatky budou 

zanalyzovány a navrhnu efektivní změny ke zlepšení komunikačního mixu, který by měl 

podniku přivést nové zákazníky a zvýšení zisku. 

1.3 Metody a postupy řešení 

Práce je rozčleněna na 3 části – teoretickou, analytickou a návrhovou část.  

Teoretická část se zabývá teorií marketingu a nástroji komunikačního mixu a souvisí 

s analytickou částí. V analytické části převedu teorii do praxe. Posoudím současnou 

situaci podniku pomocí marketingových analýz jako je metoda 7S, marketingový mix, 

segmentace trhu, PEST analýza, Porterův model 5 konkurenčních sil SWOT analýza            

a dotazníkové šetření. Z těchto analýz zjistíme hlavní problémy a nedostatky společnosti. 

A nakonec návrhová část představí konkrétní návrhy, které pomohou ke zdokonalení 

komunikačního mixu podniku. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

V této kapitole budou pomocí odborné literatury popsány teoretická východiska, týkající 

se marketingu se zaměřením na komunikační mix. 

2.1 Definice marketingu 

Definic marketingu existuje celá řada, ale dle Karlíčka je nejznámější asi definice 

Americké marketingové asociace, která marketing definuje jako činnost, soubor 

zavedených postupů a procesů pro tvorbu, komunikaci, doručení a směnu nabídek, které 

přinášejí hodnotu zákazníkům, a to se ziskem (Karlíček a kol., 2018, s. 19). 

2.2 Marketingové prostředí 

Každé marketingové podnikání probíhá v nějakém prostředí. Toto prostředí lze definovat 

jako trh. Marketéři musí znát trh velmi dobře a správně diagnostikovat jeho budoucí 

vývoj. Marketingové prostředí se dělí na marketingové makroprostředí a marketingové 

mikroprostředí (Kotler a kol., 2007). 

2.2.1 Mikroprostředí 

Následující faktory, které mají úzký vztah s firmou, jsou označovány jako marketingové 

mikroprostředí.  

• Společnost – marketing management by měl uvažovat i o dalších součástech 

podniku, které vytvářejí vnitřní prostředí podniku. Mezi ně patří top management, 

finanční oddělení, výzkum a vývoj, oddělení nákupů, výroba a účetnictví. 

• Dodavatelé – představují pro podnik důležitou a nedílnou součást. Poskytují 

zdroje, na kterých záleží výrobní možnosti podniku (Kotler a kol., 2007). 

• Marketingoví zprostředkovatelé – jsou to firmy, které vypomáhají společnosti 

prodávat, propagovat a distribuovat zboží konečných zákazníkům. Marketingoví 

zprostředkovatelé zahrnují distribuční společnosti, marketingové agentury                

a finanční zprostředkovatele (Kotler a kol., 2007). 

• Zákazníci – jsou pro podnik nezbytní, bez zákazníků by firma nemohla existovat. 

Firma se neobejde bez toho, aniž by podrobně sledovala trhy svých zákazníků. 

Musí vědět proč zákazníci určitý produkt koupí, jak se o koupi rozhodují                    
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a co a kdo je při rozhodování ovlivňuje. Existuje 6 druhů cílových trhů. Prvním 

je spotřebitelský trh, který se skládá z domácností a jednotlivců kupujících zboží 

a služby pro svoji vlastní spotřebu. Průmyslový trh nakupuje zboží a služby pro 

další prodej nebo pro další zpracování ve vlastní výrobě. Trh obchodních 

mezičlánků nakupuje zboží a služby pouze pro další prodej. Institucionální trh 

zahrnuje školy, nemocnice, pečovatelské domy, věznice a další instituce, které 

poskytují zboží a služby lidem v nich. Trh státních zakázek zahrnuje vládní 

instituce, které nakupují zboží a služby za účelem vyprodukování veřejné služby 

nebo přesunu zboží k potřebným lidem. Posledním trhem je mezinárodní trh, 

který se skládá z kupujících ze zahraničí (Kotler a kol., 2007). 

• Konkurenti – pro dosažení úspěchu musí podnik poskytnout vyšší uspokojení pro 

zákazníka než jejich konkurence, proto musí podnik dělat něco více než jejich 

konkurenti (Kotler a kol., 2007). 

2.2.2 Makroprostředí 

Jako marketingové makroprostředí jsou označovány jako širší společenské faktory, 

které ovlivňují celé mikroprostředí:  

• Demografické prostředí – informace o lidech, kteří vytvářejí naše cílové trhy. 

• Ekonomické prostředí – zahrnuje hlavně kupní sílu trhu a spotřebitelů a faktory, 

které je ovlivňují. 

• Legislativní prostředí – zaměřuje se na právní rámec týkající se života firem             

a trhů, ochranu životního prostředí a ochranu spotřebitelů, ale také vynutitelnost 

práva. 

• Přírodní prostředí – zahrnuje přírodní zdroje, které jsou potřeba pro výrobu             

či jinou činnost podniku. V dnešní době je velmi důležitá úloha ekologických 

požadavků a úspora některých druhů surovin a energií. 

• Inovační prostředí – za poslední století přibylo velké množství změn právě 

v oblasti inovací do nových technologií a trendů. Nové technologie neustále 

ovlivňují lidi a ovlivňují také způsob přeměny zdrojů na výrobky. 

• Sociálně-kulturní prostředí – ovlivňuje charakter spotřebního i nákupního 

chování. Jedná se hlavně o podobu poptávky, postoj k reklamě, k výrobkům, 

k firmě nebo třeba i k motivaci ke spotřebě (Kozel a kol., 2006). 
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2.3 PEST analýza 

PEST analýza klíčovou součástí marketingového makroprostředí. Zahrnuje faktory jako 

jsou sociální, technické a technologické, ekonomické, politické a právní. Každý z těchto 

faktorů různou měrou ovlivňuje podnik (Srpová, Řehoř a kol., 2010). 

Zkratka PEST se skládá z počátečních písmen zkoumaných faktorů. 

2.3.1 Politické a legislativní faktory 

Zahrnují zahraniční a národní politickou situaci, členství naší země v Evropské Unii. 

Politická omezení se týkají všech podniků prostřednictvím daňových povinností, cenové 

politiky, regulace vývozu a dovozu, ochrany životního prostředí, a mnoho dalšího. Řada 

zákonů, norem a vyhlášek vymezuje prostor pro podnikatele a jejich podnikání 

(Sedláčková, Buchta, 2006). 

2.3.2 Ekonomické faktory 

Mají vliv na plnění cílů každého podniku. Je to např. vývoj HDP, úroková míra, fáze 

ekonomického cyklu, stav platební bilance státu, daňová politika, měnové kurzy, míra 

zaměstnanosti i nezaměstnanosti a inflace nebo deflace, kurzy, průměrná výše důchodů 

obyvatelstva, životní minimum, dávky státní sociální podpory (Sedláčková, Buchta, 

2006). 

2.3.3 Sociální a kulturní faktory 

Jsou to elementy kulturních, demografických, ekonomických, vzdělávacích, 

náboženských a etických podmínek života. Patří mezi ně např.  spotřební zvyky, postoje 

k životnímu prostředí, kulturní hodnoty, vnímání, jazyk, řeč těla, image, chování, příjmy, 

majetek, vzdělání, životní styl a úroveň (Sedláčková, Buchta, 2006). 

2.3.4 Technické a technologické faktory 

Zahrnují technické a technologické změny v okolí kvůli tomu, aby se podnik vyhnul 

zaostalosti a ukazoval jen aktivní inovační činnost.  Předvídání budoucích schopností         

a pravděpodobnému vývoji se stává nejvýznamnějším činitelem k úspěšnosti podniku 

(Sedláčková, Buchta, 2006). 
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2.4 Porterův model 5 konkurenčních sil 

Porter zmapoval tzv. model pěti sil, který používáme pro analýzu mikroprostředí. Jedná 

se o model, kdy podnik posunuje po Porterův model po mapě světa a hledá prostor            

pro podnikání, kde bude výsledný počet působících sil pro podnikatelský záměr 

nejvýhodnější. Mezi 5 základních faktorů patří:  

• vyjednávací síla odběratelů, 

• vyjednávací síla dodavatelů, 

• bariéry vstupu do odvětví, 

• substituty a jejich hrozba, 

• stávající konkurence v odvětví (Fotr a kol., 2017). 

 

Obrázek č. 1: Porterův model 5 konkurenčních sil 

(Zdroj: Fotr a kol., 2017, s. 28) 

2.4.1 Vyjednávací síla odběratelů 

Všeobecně jde říct, že odběratel má vůči svému dodavateli silnou pozici tehdy, když: 

• je velkým, významným zákazníkem, 

• může přejít ke konkurenci, 
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• zná všechny důležité tržní informace, 

• mohl by si stanovené zboží začít vyrábět sám, 

• existují snadno dostupné a kvalitní substituty, 

• tlačí ceny dolů nebo požaduje vysokou kvalitu a kvalitnější servis (Keřkovský, 

Vykypěl, 2006). 

2.4.2 Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatelů a jejich pozice na trhu může být vysoká především, když: 

• je dodavatel na trhu velkým a významným dodavatelem, 

• zákazník není pro dodavatele dostatečně důležitým, 

• neexistují dostupné a kvalitní substituty a zákazník nemůže lehce přejít                     

ke konkurenci, 

• zákazník nemá dostatek informací o trhu, 

• nemohl by si stanovené zboží vyrábět sám (Keřkovský, Vykypěl, 2006). 

2.4.3 Bariéry vstupu do odvětví 

Hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví je snižována, pokud: 

• fixní náklady vstupu jsou velmi vysoké, 

• odvětví má strukturu přirozených monopolů, 

• existující podniky mají významné výhody díky získaným zkušenostem během 

dlouhé existence na trhu, 

• jsou-li zákazníci připoutáni k existujícím podnikům a pro konkurenty bude 

obtížné si je přetáhnout k sobě (Keřkovský, Vykypěl, 2006). 

2.4.4 Substituty a jejich hrozba 

Hrozba substitutů je nízká především, pokud: 

• neexistuje k danému zboží blízký substitut,  

• konkurenční výrobek nedokáže uspokojit zákazníka lépe než ten náš (Keřkovský, 

Vykypěl, 2006). 
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2.4.5 Stávající konkurence v odvětví 

Konkurence v odvětví je vysoká, pokud: 

• trh neroste, případně se zmenšuje, 

• jedná se o v budoucnu výnosný trh, 

• na trhu je velký počet konkurentů, 

• bariéry ke změně dodavatele jsou vysoké (Keřkovský, Vykypěl, 2006). 

2.5 Segmentace trhu 

Segmentace je roztřídění trhu na stejnorodé skupiny zákazníků, kteří mají jednu             

nebo i více stejných vlastností, za účelem vyhovět každé z nich. Umožňuje zkoumat trh, 

na kterém se podnik nachází a na který by se v budoucnu mohl zaměřit. Obvykle                     

se segmentace trhu dělí na mikrosegmentaci a makrosegmentaci (Kotler, Keller, 2007). 

• Mikrosegmentace je segmentace mezi podniky, zákazníci jsou rozdělení podle 

geografie a demografie. 

• Makrosegmentace je segmentace uvnitř podniku, jejímž cílem je najít 

podobnosti mezi rozhodujícími faktory zákazníků. Není snadné sehnat informace 

potřebné k makrosegmentaci (Kotler, Keller, 2007). 

Dalším způsobem segmentace trhu je klasická segmentace trhu: 

• Geografická segmentace – rozčlenění dle světadílů, podnebí, států, regionů, 

krajů, měst, obcí, dále také např. dle počtu obyvatel, hustoty osídlení, krajiny. 

• Demografická segmentace – rozčlenění dle pohlaví, věku, zájmů, vzdělání, 

povolání, příjmu, struktury rodin, náboženství, místa narození, rasy a společenské 

třídy. 

• Psychografická segmentace – rozčlenění dle životního stylu, osobnosti, aktivit, 

zájmů, názorů, úrovně a osobnostních kritérií. 

• Behaviorální segmentace – rozčlenění dle přístupu zákazníka k produktu 

(Kotler, Keller, 2007). 

Často se také využívá vzájemné kombinace klasické segmentace trhu. Například 

geodemografická segmentace nebo sociodemografická segmentace (Jakubíková, 2013). 

Podle Kotlera a Kellera proces segmentace trhu zahrnuje segmentaci trhu, targeting            

a positioning: 
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• Segmentace trhu – rozčlenění na skupiny zákazníků s různými potřebami                

a odlišným chováním, kteří vyžadují odlišný produkt a odlišný marketingový mix. 

• Targeting – jakmile podnik identifikuje dosažitelné tržní segmenty musí 

z hlediska přitažlivosti zvolit na které z nich se zaměří. 

• Positioning – podnik umístí produkt na trh. Hlavním cílem je, aby produkt zaujal 

cílové zákazníky v porovnání s konkurenčními produkty (Kotler, Keller, 2007). 

2.6 SWOT analýza 

SWOT analýza zjišťuje silné (Strenghts) a slabé stránky (Weaknesses), příležitosti 

(Opportunities) a hrozby (Threats) podniku. Jedná se většinou o menší počet položek, 

kterým by měl podnik věnovat více své pozornosti.  

SWOT analýza by měla být pravdivá a měla by být založena na faktech. Jsou 3 základní 

kroky: sběr informací, určení priorit v řešení problémů a volby řešení, shrnutí situace          

a návrhy změn. 

Je doporučeno nejdříve analyzovat vnější faktory prostředí (OT) – příležitosti a hrozby, 

které odhalují důležité trendy, které mohou mít velký dopad na podnik. 

Po analýze vnějšího prostředí následuje analýza faktorů vnitřního prostředí (SW) – silné 

a slabé stránky. I když je podnik v něčem dobrý a konkurenční podnik je v tom ještě lepší, 

stále je to naše slabé stránka (Kotler. Wong, Saunders, Armstrong, 2007).  

 

Obrázek č. 2: SWOT analýza 

(Zdroj: Jakubíková, 2008, s. 103) 
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Na základě kombinací vnějších a vnitřních faktorů lze vytvořit 4 typy situací: 

• Mini-Mini (WT) – pokud uvnitř podniku převládají slabé stránky a ve vnějším 

okolí hrozby. 

• Mini-Maxi (WO) – pokud uvnitř podniku převládají slabé stránky,                           

ale ve vnějším okolí příležitosti.  

• Maxi-Maxi (SO) – pokud uvnitř podniku převládají silné stránky a ve vnějším 

okolí příležitosti. 

•  Maxi-Mini (ST) – pokud uvnitř podniku převládají silné stránky, ale ve vnějším 

okolí hrozby (Zamazalová, 2009). 

2.6.1 Hodnocení faktorů interní analýzy – matice IFE 

Smyslem matice EFE je vybrat ze stanovených silných a slabých stránek takové faktory, 

které mají vliv na podnik (Fotr a kol., 2012).. 

Postup zpracování matice IFE: 

1. stanovení silných a slabých stránek podniku, 

2. přidělení váhy každé silné a slabé stránce podniku v rozsahu                                       

0,00 – 1,00 dle důležitosti, suma vah se musí rovnat 1,00, 

3. ohodnocení silných a slabých stránek stupněm vlivu na stanovené cíle podniku, 

stupnice má 4 stupně: 1 = nízký, 2 = střední, 3 = nadprůměrný, 4 = nejvyšší, 

4. váha se vynásobí stupněm vlivu a poté je provedena suma těchto součinů, 

5. jakmile je provedena suma součinů, je zapotřebí sečíst také sumy silných                   

a slabých stránek (IFE = suma součinů za kategorii silných stránek + suma 

součinů za kategorii slabých stránek) (Fotr a kol., 2012). 

2.6.2 Hodnocení faktorů externí analýzy – matice EFE 

Smyslem matice IFE je vybrat ze stanovených příležitostí a hrozeb takové faktory,             

které mají zásadní vliv na podnik. Tyto faktory jsou většinou rizikové,                                         

a to buď s pozitivním, nebo negativním vlivem na podnik (Fotr a kol., 2012). 

Postup zpracování matice EFE: 

1. stanovení příležitostí a hrozeb podniku, 

2. přidělení váhy každé příležitosti a hrozbě v rozsahu 0,00 – 1,00 dle důležitosti                  

pro úspěšnost podniku, suma vah se musí rovnat 1,00, 
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3. ohodnocení příležitostí a hrozeb stupněm vlivu na stanovené cíle podniku, 

stupnice má 4 stupně: 1 = nízký, 2 = střední, 3 = nadprůměrný, 4 = nejvyšší, 

4. váha se vynásobí stupněm vlivu a poté je provedena suma těchto součinů, 

5. jakmile je provedena suma součinů, je zapotřebí sečíst také sumy příležitostí            

a hrozeb (EFE = suma součinů za kategorii příležitostí + suma součinů za 

kategorii hrozeb). 

Výsledná hodnota SWOT analýzy se rovná bilanci mezi interními a externími faktory. 

Výpočtem konečné hodnoty je Bilance = In – Ex, tzn. uděláme rozdíl mezi sumami 

silných a slabých stránek a sumami příležitostí a hrozeb. 

Výslednou hodnotu poté porovnáme se sumami součinů za každou jednotlivou kategorii 

(Fotr a kol., 2012). 

2.7 Metoda 7S 

McKinsey 7S je analýza hodnocení složitostí v podniku, které jsou spojeny 

s organizačními změnami. Pracovníci konzultační firmy McKinsey navrhli v 70. letech 

model, ve kterém je zahrnuto 7 níže uvedených faktorů (Mallya, 2007). 

 

Obrázek č. 3: Model 7S 

(Zdroj: Smejkal, Rais, 2006) 
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2.7.1 Strategie 

Strategie má většinou formu instrukcí, které by měly být v podniku dodržovány, a tím 

dosahovány určité cíle. Strategie ukazuje, jak podnik reaguje na hrozby a příležitosti 

v daném odvětví, jak vede boj s jinými podniky a dosahuje svých cílů a udržuje si na trhu 

konkurenční výhodu. Základním typem strategie podniku je konkurenční výhoda,                

o kterou podnik usiluje na trhu pomocí nízkých nákladů nebo diferenciací (odlišností) 

(Mallya, 2007). 

2.7.2 Struktura 

Strukturou se chápe obsahová a funkční náplň uspořádání organizace ve smyslu 

podřízenosti a nadřízenosti. Rozdělujeme 5 organizačních struktur:  

• liniová – 1 útvar je nadřazen nad ostatními útvary, existuje přímá nadřízenost            

a podřízenost mezi útvary, 

• funkcionální – 1 útvar má více nadřízených útvarů, 1 vedoucí je nahrazen několika 

více specializovanými vedoucími, 

• liniově-štábní – kombinace liniové a funkcionální struktury, 

• divizní – rozděluje útvary podle geografického umístění, typů zákazníků             

nebo výroby, každá divize má svůj finanční, technický i provozní úsek, 

• maticová – kombinace funkcionální a divizní struktury (Mallya, 2007). 

2.7.3 Systémy 

Řízení každodenní aktivity podniku formálními i neformálními procedurami. Zahrnují 

například komunikační, kontrolní, inovační systémy a systémy alokace zdrojů. Systémy 

žádají znalosti a schopnosti pracovat ve všech informačních technologiích                                 

a organizačních procesech (Mallya, 2007). 

2.7.4 Spolupracovníci 

Lidské zdroje podniku jsou hlavním zdrojem růstu výkonnosti podniku. Je tudíž nutné 

jejich školení, rozvoj, udržování dobrých vztahů na pracovišti, motivace, osobní rozvoj, 

slušné chování a respekt vůči podniku, způsob výběru nových pracovníků atd. (Mallya, 

2007). 
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2.7.5 Schopnosti 

Schopnostmi je myšleno vše, co podnik dělá nejlépe, jeho nejlepší a nejsilnější stránky     

a potenciální cesty ke zlepšení. Pracovníci musí být schopni přijímat nové, požadované 

znalosti a schopnosti, podnik na ně musí také vyvíjet určitý tlak (Mallya, 2007). 

2.7.6 Styl 

Vyjádření toho, jak management přistupuje k řízení a řešení problémů se zaměstnanci, 

jak s nimi komunikuje. Existuje formální a neformální komunikace na pracovišti,                 

a proto musí vedení najít způsob, jak používat tuto komunikaci, aby z toho zaměstnanci 

nebyli zmatení (Mallya, 2007). 

Styl řízení lze podle Smejkala a Raise rozčlenit na: 

• autoritativní styl řízení – nezapojuje ostatní pracovníky do řízení podniku, nemají 

možnost zasahovat do rozhodování vedoucího, 

• demokratický styl řízení – vedoucí dává možnost svým podřízeným podílet            

se na řízení podniku, vyjadřovat se k určitým situacím a deleguje na ně také část 

svých pravomocí, v konečných rozhodnutích si ale ponechává odpovědnost, 

• liberální styl řízení – skupiny pracovníků si sami řeší rozdělení činností a úkolů, 

dělají si věci podle sebe, vedoucí jim do práce zasahuje pouze minimálně 

(Smejkal, Rais, 2006). 

2.7.7 Sdílené hodnoty 

Podniková kultura, které definuje základní hodnoty podniku, úroveň a povědomí                   

o úspěchu a cílech, kterých chce podnik dosáhnout. Hlavní je, aby zaměstnanci a všichni 

uvnitř podniku věděli, čeho a proč chce podnik dosáhnout (Mallya, 2007). 

2.8 Marketingový mix 

Marketingový mix lze definovat jako souhrn vnitřních činitelů podniku, které dokáží 

ovlivnit chování a postoje spotřebitele. Marketingový mix zahrnuje 4 nástroje,            

kterými jsou – produkt (Product), cena (Price), distribuce (Place) a komunikace 

(Promotion). Tyto nástroje musí být vzájemně laděny a kombinovány tak, aby mohly 

účinně plnit své funkce a přinášet nějaký efekt. 
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Pro další funkce byli v různých oborech podnikání přiřazeny další „P“. Jako páté             

„P“ se často zmiňují lidé (People). Ve službách se používá i model 7P, kam se přidávají 

zaměstnanci (Personnel), proces (Process), fyzický důkaz (Physical evidence). 

Někteří autoři doporučují upřednostnit pohled zákazníka a zaměnit 4P za označení          

4C. Do 4C řadíme následující nástroje: řešení potřeb zákazníka (Customer solution), 

výdaje zákazníka (Customer cost), dostupnost řešení (Convenience) a komunikace 

(Communication) (Zamazalová, 2009). 

2.8.1 Produkt 

Nástroj „produkt“ ukazuje všechny výrobky a služby, které lze nabízet cílovému trhu 

k vyvolání pozornosti, nákupu, využívání a ke spotřebě a kterými lze uspokojit potřeby    

a touhy zákazníků. Produkt zahrnuje nejen hmotné zboží ale dále i sortiment, kvalitu, 

design, vlastnosti, značku, obal, služby, záruku.  

Produkt má z hlediska marketingu tři úrovně. Tou nejnižší je základní produkt,             

který hledá odpověď na otázku, co zákazník vlastně kupuje. Další úrovní je vlastní 

produkt, který má 5 charakteristik, které společně zajišťují základní přínosy produktu. A 

poslední úrovní je rozšířený produkt, který zajišťuje doplňkové služby zákazníkům. 

Hlavní charakteristiky tří úrovní můžeme vidět v následujícím obrázku (Kotler a kol., 

2007). 

 

Obrázek č. 4: Tři úrovně produktu  

(Zdroj: Kotler a kol., 2007, s. 616) 
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2.8.2 Cena 

Nástroj „cena“ ukazuje sumu, kterou jsou zákazníci ochotni zaplatit za produkt, 

vyjadřuje, jak moc po daném produktu zákazník touží a jak moc ho potřebuje. Cena, 

kterou podnik stanovuje, bude stanovena mezi úrovní, která je příliš nízká na to,               

aby utvořila podniku zisk a úrovní, která je tak vysoká, že o zboží nebude zájem. Podnik 

musí brát při stanovování cen v úvahu i ceny konkurence a další vnější i vnitřní faktory, 

aby nalezl tu nejlepší. 

Podniky si stanovují ceny z obecných postupů cenotvorby, který zahrnuje jeden             

nebo i více z následujících postupů: 

• Nákladově orientovaný postup – cena s přirážkou zisku k výši nákladů. 

• Stanovení cen dle kupujícího – cena podle vnímané hodnoty produktu 

zákazníkem. 

• Stanovení cen dle konkurence – základem stanovení ceny jsou ceny 

konkurenčních podniků (Kotler a kol., 2007). 

2.8.3 Distribuce 

Nástroj „distribuce“ zajišťuje, aby se produkt doslat ke spotřebiteli. Je to zajištění 

přemístění produktu z podniku do místa spotřeby (Zamazalová, 2009).  

Rozlišujeme 2 typy distribučních cest: 

• Přímé distribuční cesty – nevyužívají se žádné distribuční mezičlánky, podnik 

tudíž vstupuje do kontaktu se zákazníkem. Prodej se uskutečňuje prostřednictvím 

prodejců, e-shopů, prodejních automatů nebo vlastních prodejen. Výhodou přímé 

distribuční cesty je přímý kontakt se spotřebitelem, zpětné vazby od spotřebitelů 

a nižší náklady kvůli neúčasti mezičlánku. Nevýhodou je nutnost navázat 

kontakty s velkým počtem partnerů (Karlíček a kol., 2013). 
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• Nepřímé distribuční cesty – podnik využívá jeden nebo i více distribučních 

mezičlánků (Karlíček a kol., 2013).  

 

Obrázek č. 5: Příklady nepřímých distribučních cest  

(Zdroj: Karlíček a kol., 2013, s. 219) 

Výhodou nepřímých distribučních cest je, že podnik přenechává velkou část úkolů 

distribučním mezičlánkům a nevýhodou, že ztrácí kontrolu nad distribučním 

mezičlánkem, o konečném spotřebiteli jen stěží získá nějaké informace                       

a také se podniku zvýší náklady na distribuci (Karlíček a kol., 2013). 

2.8.4 Marketingová komunikace 

Nástrojem „marketingová komunikace“ se rozumí informování a přesvědčování 

zákazníků ke koupi produktu. Tím podnik dosahuje svých cílů (Karlíček a kol., 2016). 

2.9 Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace musí být efektivní, dosáhneme toho tím, že budeme 

respektovat celou řadu principů a zásad, podobně jako u mezilidské komunikace. 

V následujícím obrázku je model, který ukazuje shrnutí principů efektivní marketingové 

komunikace. Měl by pomoci k přípravě efektivních komunikačních kampaní.                   

Aby marketingové sdělení vyvolalo změnu chování a postojů spotřebitelů musí být 

zajímavé, musí být spotřebiteli správně pochopeno a mělo by být přesvědčivé. Posledním 

faktorem je faktor WOM (word-of-mouth), neboli ústní sdělení. Jedná se o mezilidskou 

komunikaci např. mezi rodinou, přáteli, která má kterýkoliv vztah k nákupu či spotřebě 

produktů (Karlíček a kol., 2016). 
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Obrázek č. 6: Model efektivní marketingové komunikace 

(Zdroj: Karlíček a kol., 2016, s. 23) 

• Zaujetí cílové skupiny – lidé jsou v dnešní době vystaveni šílenému množství 

marketingových sdělení. Důsledkem toho jsou vůči marketingové komunikaci 

lhostejní a moc si jich nevšímají. Většina kampaní nedokáže svou cílovou skupinu 

zaujmout. Je třeba využívat nejrůznější kreativní řešení, která marketingovou 

komunikaci zatraktivní. Tyto typické kreativní nástroje k vyvolání pozornosti 

zahrnují např.: humor, barvy, příběhy, záhady, tajemství. děti, zvířata, celebrity, 

hudbu. praktické tipy, novinky, zvuky (Karlíček a kol., 2016).    

• Pochopení cílové skupiny – žádná komunikační aktivity by neměla započít,         

aniž bychom věděli, ke komu promlouváme, protože díky tomu určíme,                   

co a jak budeme říkat. Čím více toho o cílové skupině známe, tím efektivněji            

ji dokážeme marketingovou kampaní oslovit a zaujmout (Karlíček a kol., 2016).    

• Přesvědčení cílové skupiny – přesvědčení cílové skupiny je tou nejdůležitější 

fází. Jedná se o to, jak zatraktivnit značku oproti konkurenci. Pokud se cílová 

skupina o produkt zajímá, má sklon k přemýšlení nad obsahem kampaně.                

Proto by se marketéři měli primárně zamyslet nad obsahem sdělení, pracovat         

by měli se silnými argumenty (Karlíček a kol., 2016).    
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• Změna postojů a chování cílové skupiny – aby marketingové sdělení vyvolalo 

změnu postojů a chování cílové skupiny je třeba splnit všechny tři výše uvedené 

faktory (Karlíček a kol., 2016).    

• WOM – lidé diskutují se svou rodinou, přáteli a dalším okolím o nejrůznějších 

tématech. Osobně doporučují či negativně hodnotí produkty či služby podniků. 

Cílem podniku tedy musí také být podpora aktivit, které pomohou produktu tak, 

aby se o něm co nejvíce mluvilo. Osobní doporučení od známého budu 

důvěryhodnost produktu (Karlíček a kol., 2016).    

2.9.1 Obecná komunikace 

Obecná mezilidská komunikace se dělí na verbální a neverbální komunikaci. Verbální 

komunikace se komunikace za použití slov, je umožňována lidským mluveným jazykem. 

Neverbální komunikace je komunikace bez použití slov, za použití pohybů, gest, doteků, 

mimiky atd. Při komunikaci tváří v tvář se míchá verbální a neverbální komunikace.        

Při diskutování se např. usmíváme, mračíme, pláčeme nebo gestikulujeme (DeVito, 

2008). 

2.9.2 Obecné komunikační modely 

Komunikační modely se používají při analýzách a plánování a patří mezi ně: 

• Model AIDA – vyjadřuje, co je úkolem marketingové komunikace.                   

AIDA je akronymem 4 etap (Attention – pozornost, Interest – zájem,                

Desire – přání,   Action – akce zákazníka). Znázorňuje kupujícího, jak postupně 

prochází těmito etapami při komunikační kampani (Jakubíková, 2013). 

• Model DAGMAR – (Defining Advertisement Goals for Measured Advertising 

Results) definuje cíle reklamy pro měřitelné marketingové výsledky (Palátková, 

2006). 

2.9.3 Nástroje marketingové komunikace 

Nástroje marketingové komunikace se dělí na osobní a neosobní formu. Mezi osobní 

formu komunikace patří osobní prodej a mezi neosobní formu reklama, podpora prodeje, 

přímý marketing, public relations a sponzoring. Kombinací těchto dvou forem jsou 

výstavy a veletrhy (Přikrylová a kol., 2019). 
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2.9.3.1 Osobní prodej 

Osobní prodej lze definovat jako mezilidský ovlivňovací proces představení produktu        

či služby prodávajícím v přímém kontaktu se zákazníkem. Jeho podoby jsou například 

mezipodnikový prodej, prodej do distribuční cesty, tzn. do velkoobchodu                                 

a maloobchodu, a prodej konečným spotřebitelům, tzn. přímý prodej. 

Osobní prodej se odehrává „tváří v tvář“. Prodávající a kupující přicházejí do kontaktu         

a mohou vzájemně reagovat na své chování, zodpovídat si otázky a objasňovat problémy 

a obtíže. Přímý styk se zákazníkem také umožňuje péči o něj i po nákupu (Přikrylová           

a kol., 2019). 

2.9.3.2 Reklama 

Reklama je forma komunikace s určitým záměrem. Reklama se nepoužívá proto,            

aby spotřebitele přesvědčila o nákupu něčeho, co nechce nebo nepotřebuje. Používá            

se proto, aby byl informovaný o tom, že existuje produkt nebo služba, která by mohla 

uspokojit jeho potřeby.  

Spotřebitelé jsou v dnešní době vystaveni silnému tlaku reklamy. Pokud chtějí 

prodávající zaujmout musí vytvořit něco velmi kreativního. Vybrané reklamní prostředky 

musí být zároveň i investicí do zviditelnění a budování dobrého jména (Vysekalová, 

Mikeš, 2018).  

Reklamní praxe dělí reklamu na elektronická média (rozhlas, televize, kino a internet)    

a na klasická média (noviny, časopisy a outdoor a indoor média) (Přikrylová a kol., 

2019). 

Rozhlas je považován jako doplňková reklama, je zaznamenávána pouze sluchem 

posluchače a většinou je vnímána pouze jako kulisa při jiné činnosti. Rozhlas je vhodný 

pro kampaně značek, které se potřebují zviditelnit a chtějí být zapamatovány. Poslech 

rozhlasu se v posledních letech prodlužuje z důvodu narůstající mobility                

posluchačů – poslech rádia při jízdě autem (Přikrylová a kol., 2019). 

Audiovizuální reklama zahrnuje televizní reklamu, která je považována za nejsilnější 

typ reklamy, protože obstarává obraz, zvuk i pohyb a dosáhne skoro ke všem 

spotřebitelům. Každá domácnost má totiž v dnešní době televizi a čas, po který je každý 

den televize v domácnosti zapnuta, je dlouhý. Podnik si může zvolit dobu,                         
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která je nejvhodnější pro vysílání jeho reklamy, např. hračky budou prezentovány 

v dopoledních hodinách, kdy se na televizi dívají malé děti. Spot musí vzbudit pozornost 

u diváka hned na začátku, jinak zájem upadá, mnoho lidí přepíná na jiný kanál hned          

při začátku reklamy (Kotler, Keller, 2007). Dále sem patří i reklama v kině,                      

která je založena na stejném způsobu jako televize. Účinek reklamy v kině je ale daleko 

účinnější, protože jí návštěvníci oproti jiným médiím věnují více pozornosti a je méně 

pravděpodobné, že by je někdo nebo něco vyrušilo (Pelsmacker a kol., 2003). 

Tištěná reklama se objevuje v časopisech nebo novinách a umožňuje čtenářům rychlé, 

podrobné a obsáhlé sdělení. Největší výhodou použití tisku pro reklamní kampaně              

je schopnost přesně zasáhnout cílovou skupinu zákazníků. Velmi oblíbené jsou u čtenářů 

vzorky produktů přiložené k časopisu (kosmetika, parfémy, alkohol) (Přikrylová a kol., 

2019). 

Outdoor média neboli venkovní reklama zahrnují billboardy, reklamy lepené                    

na autobusech a tramvajích, citylighty, reklamní sloupy, klaprámy. Hlavní výhodou je,  

že tento druh reklamy nejde „vypnout“, ale působí trvale (Machková, 2006). 

Indoor média neboli reklamní využívání interiérů, např. v supermarketech, 

hypermarketech, na sportovních stadionech, ve školách, nemocnicích, posilovnách, 

kadeřnictvích, kam se vystaví různé reklamní plakáty, panely, klaprámy. Hlavní výhodou 

je přesné zacílení na spotřebitele, který v uzavřeném prostoru tráví více svého času               

a má tak příležitost reklamu vnímat a zpracovávat (Machková, 2006). 

Pro moji diplomovou práci je klíčová reklama internetová, proto jí teď bude věnována 

větší pozornost. 

Internetová reklama je nejmladší a zároveň nejvíce se rozvíjející médium. Žádné jiné 

médium nezažilo tak ohromný rozvoj jako internet. Připojení k internetu přes mobilní 

telefon neuvěřitelně roste, většina populace využívá tohoto připojení. Je to placená forma 

reklamy, kdy propagovanou věcí může být zboží, výrobek, služba, výsledek činnosti, 

značka, firma nebo myšlenka atd. Hlavním cílem je přesvědčování a informování lidí 

k vyvolání zájmu o produkt (Janouch, 2014). 

Hypertextový odkaz neboli link je nejdůležitější funkce internetu z hlediska 

marketingové komunikace. Pomocí těchto odkazů lze sdílet, publikovat a vyhledávat 

informace na které spotřebitel klade svoji pozornost (Janouch, 2014). 
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Klíčová slova jsou další důležitou funkcí internetu. Přes tyto slova se návštěvník dostane 

na webové stránky, kde se z nich stanou zákazníci. Jakmile uživatel internetu napíše          

do vyhledávání slovo nebo slova, je pro podnik tím, kdo by si mohl zakoupit jejich 

produkt (Janouch, 2014). 

Internetová reklama má oproti jiným některé významné přednosti a výhody: 

• monitorování a měření – získání více lepších dat a jednodušší vyhodnocení 

účinnosti kampaně, 

• dostupnost 24 hodin, 7 dní v týdny – nepřetržitý marketing na internetu, 

• komplexnost – zákazníky jde oslovit několika způsoby, 

• individuální přístup – různé komunity, neanonymní spotřebitel, cíloví zákazníci 

přes obsah a klíčová slova, 

• dynamický obsah – nabídka jde neustále měnit a zdokonalovat (Janouch, 2014). 

Typy internetové reklamy: 

• plošná reklama – mezi tuto reklamu patří např. bannery. Bannery lze dělit             

na statické (text se nehýbe a banner se nijak nemění, jedná se o pouhý obrázek)     

a na animované (text, pozadí nebo i jiné elementy mají pohyblivý formát). Platí 

se za to několika způsoby, buď to může být třeba platba za zobrazení na stránce 

nebo fixní cena za časový úsek po který je reklama umístěná na webu. Kvalitní 

banner musí být hlavně zajímavý a líbivý pro oči. Tím dosáhne svou barevností, 

animacemi, obrázky a vhodným textem. Na banneru se nedá rozepisovat                 

do detailů, proto je třeba vybrat ty nejdůležitější vlastnosti propagovaného 

produktu, kvůli kterým by si ho uživatelé internetu měli koupit (Horňáková, 

2011). 

• PPC reklama – mezi tuto reklamu patří textová reklama, při které se platí za její 

proklik. PPC v angličtině znamená pay per click, v překladu česky platba                  

za kliknutí, což je fixní cena, kterou stanoví provozovatel tohoto typu reklamy. 

Naplatí se tedy za reklamu jako takovou, ale za to, že někdo na reklamu klikne       

a tím otevře její webovou stránku. Pokud je vytvořena reklama např. na prodej 

květin, bude se vaše reklama zobrazovat na stránkách jejichž klíčová slova budou 

obsahovat slova jako květiny, narozeniny, kytice (Horňáková, 2011). 
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2.9.3.3 Podpora prodeje 

Podpora prodeje je tvořena krátkodobými pobídkami, které mají podpořit nákup či prodej 

produktu nebo služby. Zatímco reklama nabízí důvody, proč nakupovat, podpora prodeje 

nabízí důvody, proč nakupovat právě teď, v tuto dobu. Má za cíl namotivovat zákazníka 

k okamžitému nákupu (Kotler a kol., 2007).  

Podpora prodeje zahrnuje 4 základní oblasti: 

• spotřebitelská podpora – podpora spotřebitelských nákupů pomocí soutěží, slev, 

bonusů, kupónů, dárků, dárkových karet či poukazů, zvýhodněných balení, 

vzorků, akcí v prodejnách, jako jsou např. ochutnávky, předvádění produktů, 

katalogy nabízených produktů, 

• podpora obchodníka – podpora distributorů pomocí slev, bezplatného zboží, 

kongresů, veletrhů, 

• podpora podniků – podpora určená k získání obchodních nabídek pomocí 

odměňování zákazníků z řady podniků, 

• podpora prodejců – podpora prodejců ke zlepšení jejich práce pomocí prémií, 

soutěží, výhod (Kotler a kol., 2007). 

2.9.3.4 Přímý marketing 

Přímý marketing, který je označován také jako direct marketing je levnější alternativa 

osobního prodeje. Obchodní zástupci tedy nemají povinnost navštěvovat každého 

zákazníka zvlášť osobně (Karlíček a kol., 2011). 

Nástroje přímého marketingu zahrnují 3 skupiny: 

• marketingová sdělení zasílaná poštou (katalogy, neadresovaná roznáška, 

letáky), 

• telefonická sdělení (telemarketing a mobilní marketing), 

• internetová sdělení (e-maily a newslettery). 

Přímý marketing se zaměřuje spíše na užší segmenty nebo dokonce i jednotlivce.               

To umožňuje přizpůsobení marketingového sdělení, proto se přímý marketing přibližuje           

i efektivitě osobního prodeje (Karlíček a kol., 2011).  
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2.9.3.5 Public relations 

Public relations lze v překladu definovat jako vztahy s veřejností. Jejím prostřednictvím 

podnik působí na vnější i vnitřní veřejnost a tvoří a udržuje si s ním kladné vztahy. Snaží 

se dosáhnout vzájemného porozumění a důvěry. Nejdůležitější z nich je vztah s médii 

(Svoboda, 2009). 

Pravidlo PENCILS zahrnuje ty nejvýznamnější nástroje PR pro marketingovou 

komunikaci: 

• Publications – (publikace) výroční zprávy, účetní závěrka, podnikové časopisy, 

brožurky pro potřebu zákazníků. 

• Events – (veřejné akce) vernisáž, výstava, vánoční večírek, sponzorování 

sportovních nebo uměleckých akcí. 

• News – (novinky) newslettery, zprávy o podniku, pracovnících a jeho produktech. 

• Community involvement activities – (zapojení komunity) angažovanost            

pro komunitu, sponzoring vynakládání času a peněžních prostředků na potřeby 

místního společenství. 

• Identity media – (identita) projevy vlastní identity, pravidla pro oblékání, vizitky, 

hlavičkové papíry. 

• Lobbying aktivity – (lobbyistické aktivity) snaha o uplatnění nebo blokování 

různých právních a regulačních opatření. 

• Social responsibility activities – (aktivity sociální odpovědnosti) budování 

dobrého jména podniku v oblasti sociální podnikové odpovědnosti (Svoboda, 

2006). 

2.9.3.6 Sponzoring 

Sponzoring je komunikační možnost, kdy podnik finančně podpoří nějakou událost, 

pořad, publikaci a ti jim na oplátku odprezentují obchodní značku, název či reklamu,          

což jim pomůže k dosažení marketingových cílů a ke zvýšení povědomí o značce. 

Sponzor dává k dispozici finance či věcné dary a za to poté dostává protislužbu.           

Tento typ marketingové komunikace se většinou soustřeďuje na kulturní, sociální                

či sportovní akce (Vysekalová, Mikeš, 2018). 
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2.9.3.7 Výstavy a veletrhy 

Výstavy a veletrhy jsou místo, kde se setkávají výrobci a prodávající určité kategorie 

produktů, aby jednali o obchodu a prezentovali své produkty. Dají se rozdělit na veřejné 

a obchodní. Veřejné výstavy a veletrhy jsou otevřeny široké veřejnosti a obchodní 

výstavy a veletrhy slouží pouze odborníkům z určitého oboru působení. Tento typ 

marketingové komunikace je velice osobní. Dochází zde k přímému kontaktu                       

se zákazníky. Zákazník si tudíž může produkt na vlastní oči prohlédnout, osahat, 

poslechnout, ochutnat nebo očichat, může ho vnímat všemi svými pěti smysly 

(Pelsmacker a kol, 2003). 

2.9.4 Nové nástroje marketingové komunikace 

V současné době využívají marketéři nových netradičních nástrojů marketingové 

komunikace z důvodu neuvěřitelné rychlosti vývoje informačních technologií. Mezi tyto 

nové nástroje patří marketingová komunikace na sociálních sítích, virální neboli virový 

marketing, guerilla marketing a event marketing a product placement (Vaštíková, 2014). 

Já do nových nástrojů marketingové komunikace zařadila i retargeting. 

2.9.4.1 Marketingová komunikace na sociálních sítích 

Marketingová komunikace na sociálních sítích je jednou z forem internetová reklamy. 

Sociální sítě využívá čím dál víc lidí na celém světě, což umožňuje oslovit velký počet 

lidí. Největší výhodou sociálních sítí je, že zde lidé uvádí svůj věk, pohlaví, zájmy            

nebo rodinný stav, a proto lze přímo zacílit na požadovanou cílovou skupinu. 

Nejrozšířenější sociální sítě jsou Facebook, Instagram a YouTube (Vysekalová, Mikeš, 

2018). 

Facebook je celosvětově nejvíce rozšířená sociální síť, která slouží ke komunikaci               

mezi uživateli a ke sdílení obrázků, fotek, videí, hudby a pocitů. Dá se zde nastavit cílová 

skupina, které se bude reklama zobrazovat (Vysekalová, Mikeš, 2018). 

Instagram je sociální síť, která uživatelům dovoluje sdílet fotografie a videa,                  

která okomentují hashtagy (#). Instagram má dále jednu speciální funkci,                            

kterou je označení sponzorovaného obsahu. Pokud příspěvek vznikl v rámci spolupráce, 

má influencer povinnost to dát najevo právě touto funkcí. Novější funkcí jsou                           

i Instastories, které trvají maximálně 15 sekund, a které se na síti objeví pouze na 24 hodin 
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a poté zase zmizí. Mají větší počet zhlédnutí než obyčejné příspěvky,                                    

protože jsou jednoduché a zábavné (Vysekalová, Mikeš, 2018). 

YouTube je největší sítí, která je určena pro sdílení videí. Mezi videi nebo i během nich 

se zobrazují reklamy (Vysekalová, Mikeš, 2018). 

2.9.4.2 Virální marketing 

Představuje metodu, je opět internetová verze marketingu, která slouží k růstu povědomí 

o značce nebo produktu z doslechu, word-of-mouth nebo prostřednictvím e-mailu       

nebo jiné marketingové akce.  Reklama musí být „nakažlivá“ tak moc, aby se o ni chtěl 

zákazník podělit i s ostatními (Kotler a kol., 2007). 

2.9.4.3 Guerillový marketing  

Proces, při kterém se tvoří zajímavá, a hlavně nezapomenutelná reklama s využitím mála 

finančních prostředků. Za to je potom mnohem náročnější vymyslet originální a kreativní 

nápad, nad kterým se zákazníci pozastaví. Marketingová kampaň tohoto typu by měla 

splňovat několik kritérií. Měla by být nečekaná, zábavná, krátkodobá, vymezující                 

a nakažlivá (Jakubíková, 2013).  

2.9.4.4 Product placement 

Product placement je v překladu umístění produktu a jeho definicí je záměrné a placené 

umístění produktu do audiovizuálního díla za účelem jeho reklamy. Spočívá v tom,               

že se určitý produkt smluvního partnera vloží a zakomponuje do filmového děje, 

televizních pořadů, seriálů nebo i počítačových her. Například ve filmu hlavní hrdina 

vlastní automobil značky Škoda nebo mobilní telefon značky Nokia (Vysekalová, Mikeš, 

2018). 

2.9.4.5 Retargeting 

Vyhledávače Google.com a Seznam.cz používaní tzv. „značkování uživatelů“. Jedná            

se o to, že uživatelé internetu navštíví konkrétní webovou stránku, tím projeví o produkty   

či služby zájem a budou se jim i nadále cíleně tyto reklamy na daný podnik zobrazovat 

(Janouch, 2014). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato část diplomové práce je zaměřena na analýzu současného stavu vybraného podniku, 

a především na analýzu komunikačního mixu. Já se pro svoji diplomovou práci zaměřím 

na pobočku, která sídlí v Brně – Bosonohách na ulici Pražská od začátku roku 2019. 

3.1 Charakteristika podniku 

Společnost FITHAM, s. r. o. je právnická osoba zapsána v obchodním rejstříku                      

u krajského soudu v Ústí nad Labem. Byla založena panem Eduardem Nyplem v květnu 

roku 1995 a má hlavní sídlo v Liberci. Předmětem podnikání této společnosti                              

je sportovních potřeb. Pro moji diplomovou práci je pro mě ale stěžejní její pobočka,  

která je v Brně v Bosonohách na ulici Pražská teprve od loňského roku 2019 (justice.cz, 

2019). 

3.1.1 Historie 

Společnost FITHAM, s. r. o. byla založena roku 1995 jako jedna z prvních firem. která 

se specializovala na vybavení pro domácí i profesionální posilovny. V průběhu času                  

se rozrůstala, v dnešní době má 3 pobočky se skladovacím prostorem v Praze, Liberci              

a Brně. V Hranicích na Moravě má ještě navíc jeden podpůrný sklad (Cihlář, 2019).  

3.1.2 Cíle 

Cílem podniku je již celých 24 let neustále růst, rozšiřovat svoji působnost, budovat nové 

kamenné prodejny, zvětšovat nabídku produktů a tím získávat nové a nové zákazníky.  

Dalším cílem je samozřejmě mít spokojené zákazníky a dobré vztahy s dodavateli.                

Tím lze dosáhnout kvalifikovaností a příjemným vystupováním zaměstnanců za každé 

situace.  

Jako celek se podnik snaží dosáhnout toho, že když se řekne slovo FITHAM, aby všichni 

věděli a ihned si vzpomněli a uvědomili, že je to obchod s fitness vybavením. 

Z důvodu prodeje hlavně „zimního sortimentu“ má podnik sezónu hlavně přes zimu.       

Do „letního sortimentu“ se dají zařadit pouze elektrokola. Dalším cílem podniku je tedy 

rozšířit „letní sortiment“, pro neustálý aktivní prodej po celý rok (Cihlář, 2019).  
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3.1.3 Sortiment 

Podnik se zaměřuje na maloobchodní a internetový prodej. Hlavním sortimentem 

podniku je kompletní vybavení pro fitness, aerobic, stolní tenis a bojové sporty. Prodejny 

v Brně, Praze a Liberci jsou svou plochou největšími specializovanými prodejnami,        

kde se nachází vystavené produkty jako jsou např. rotopedy, elipticaly, posilovací stroje, 

běžecké a veslařské trenažéry, vybavení pro aerobic, bojové sporty a stolní tenis                  

aj. věhlasných značek jako je např. NORDICTRACK, TUNTURI, PROFORM, 

KETTLER, FINNLO, HOUSEFIT, TRINFIT a mnoho dalších. Součástí všech prodejen 

je i sklad, odkud si lze vybrané zboží v případě zájmu ihned odvézt, domluvit na rozvozu 

s techniky či přepravní firmou. Jeden sklad je postaven i samostatně bez prodejny 

v hranicích na Moravě (Cihlář, 2019). 

Jejich MENU na e-shopu se rozděluje na několik dílčích skupin. Na následujících 

obrázkách můžeme vidět příklady produktů z každé z nich.  

  

Obrázek č. 7: Ukázka produktu ze skupiny Domácí 

fitness 

(Zdroj: fitham.cz, 2019) 

Obrázek č. 8: Ukázka produktu ze skupiny 

Cvičební pomůcky 

(Zdroj: fitham.cz, 2019) 

  

Obrázek č. 9: Ukázka produktu ze skupiny 

Komerční stroje 

(Zdroj: fitham.cz, 2019) 

Obrázek č. 10: Ukázka produktu ze skupiny 

Elektrokola 

(Zdroj: fitham.cz, 2019) 
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Obrázek č. 11: Ukázka produktu ze skupiny Stolní 

tenis 

(Zdroj: fitham.cz, 2019) 

Obrázek č. 12: Ukázka produktu ze skupiny 

Váhy, pulsmetry 

(Zdroj: fitham.cz, 2019) 

  

Obrázek č. 13: Ukázka produktu ze skupiny Bojové 

sporty 

(Zdroj: fitham.cz, 2019) 

Obrázek č. 14: Ukázka produktu ze skupiny 

Sportovní výživa 

(Zdroj: fitham.cz, 2019) 

3.2 Metoda 7S 

Zde zanalyzuji kritické faktory v podniku pomocí McKinseyho modelu 7S. 

3.2.1 Strategie 

Základní vizí podniku je, aby byl stále natolik žádaný a aby udržoval stále vedoucí pozici 

na trhu. Aby byla tato vize naplněna, je nutno si dále zakládat na kvalitě nabízených 

výrobků a přistupovat ke každému zákazníkovi s osobním, příjemným a profesionálním 

přístupem. 

Další strategií a jednou z priorit podniku je neustálé rozšiřování kamenných prodejen.    

Jak bylo již zmíněno, 3 prodejny se již vyskytují ve městech Liberec, Praha a Brno.                  

Tento cíl je velice důležitý z důvodu získávání nových zákazníků (Cihlář, 2019). 
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3.2.2 Struktura 

Pobočka má 3 kmenové zaměstnance – 2 prodejce a technika, řadí se tedy dle velikosti 

mezi mikropodnik. V Liberci na hlavní pobočce sídlí majitel a ředitel společnosti.               

Za pobočku v Brně – Bosonohách nese plnou odpovědnost jeden ze dvou prodejců,            

který je tedy zároveň i odpovědný vedoucí pobočky. Technik má na starosti rozvoz, 

montáže, servis, reklamace a další doplňkové služby. 

V zimním období, které je pro podnik hlavní sezónou, mají na výpomoc i brigádníka, 

který pod vedením servisního technika pomáhá s rozvozem. 

Otevírací doba kamenné prodejny v Brně je od 9:00 do 18:00 od pondělí až do pátku            

a v sobotu od 9:00 do 12:00. K dispozici je i e-shop, který zákazníci mohou využívat           

a objednávat produkty 24 hodin 7 dní v týdnu. Infolinka funguje v době provozu prodejen 

(Cihlář, 2019). 

 

Obrázek č. 15: Organizační struktura společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 

Majitel podniku

Ředitel podniku

Odpovědný vedoucí 
prodejny/prodejce

Servisní technik

Brigádník

Prodejce
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3.2.3 Systémy 

Podnik používá informační systém ke všem bankovním a hotovostním operacím, 

fakturacím, účetnictví a evidenci majetku i EET informační systém Money S4 (Cihlář, 

2019). 

3.2.4 Skupina 

Snahou vedení je zajistit na všech pracovištích – kamenných prodejnách, skladech                

a infolinkách příjemnou spolupráci a komunikaci mezi zaměstnanci. Tato vzájemná 

harmonie mezi zaměstnanci je nezbytná k tomu, aby podnik navenek působil sympaticky. 

Pozitivní či negativní atmosféra na pracovištích je nezbytná pro kvalitu poskytovaných 

služeb a spokojenost zákazníků. Důležité také je, aby byli všichni zaměstnanci náležitě 

vyškolení a kvalifikovaní ve fitness oborech (Cihlář, 2019). 

3.2.5 Schopnosti 

Na všech kamenných prodejnách je k dispozici kvalifikovaný, odborný a vstřícný 

personál, který ochotně poradí s výběrem vhodného stroje. Stroj musí být vhodný              

pro účely zákazníků a musí brát ohled na tělesné proporce i finanční možnosti zákazníka. 

Aby zaměstnanci pracovali efektivně a dosahovali stanovených cílů, je zapotřebí,             

aby byli motivováni a podporováni i z řad vedení. Součástí motivace zaměstnanců              

je i např. vánoční večírek a jiné teambuildingy (Cihlář, 2019). 

3.2.6 Styl 

Pan ředitel je v častém kontaktu se svými zaměstnanci. Důraz je hlavně kladen                     

na spolehlivost, příjemné a odborné vystupování k zákazníkům a zodpovědnost každého 

zaměstnance za svoji práci. Vzájemné vztahy v podniku jsou založené na důvěře mezi 

zaměstnanci a nadřízenými. Styl řízení je liberální, cíle stanovuje vedení společnosti            

a způsob jejich splnění je již týmová práce celého podniku, a všech oddělených pracovišť, 

kdy se nekladou meze vlastním nápadům. Vedení průběžně kontroluje plnění cílů 

zaměstnanci a spokojenost všech zákazníků (Cihlář, 2019). 
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3.2.7 Sdílené hodnoty 

Sdílené hodnoty představují strategie, cíle a vize podniku, kterých se snaží dosáhnout. 

Hlavním cílem podniku je kvalifikované a příjemné vystupování zaměstnanců. Vždy         

se snaží zákazníkům porozumět a vyslechne jeho potřeby a touhy a snaží se jim za 

každých okolností poradit s výběrem stroje či jiného produktu (Cihlář, 2019). 

3.3 Marketingový mix 

V této kapitole budou rozebrány jednotlivé prvky marketingového mixu vybraného 

podniku.  

3.3.1 Produkt  

Podnik nevyrábí své vlastní zboží, ale prodává více jak 100 renomovaných značek               

od různých dodavatelů. Těmito značkami jsou např. NORDICTRACK, TUNTURI, 

PROFORM, KETTLER, FINNLO, HOUSEFIT, TRINFIT a mnoho dalších. U většiny 

z nich také zajišťují i poprodejní servis. FITHAM má v České republice největší 

specializované prodejny, co se týče rozlohy a počtu vystaveného sortimentu, kde najdeme 

vše od vybavení pro fitness, jako jsou např. kardio trenažéry, posilovací stroje, doplňkový 

sortiment a speciální podlahy do fitness až po vybavení na aerobic a bojové sporty.  

Podnik také nabízí na většinu značkových strojů prodlouženou záruku v délce 3 – 5 let, 

z důvodu, že jsou přesvědčeni o jejich kvalitě. 

V případě, že si zákazník neví rady s výběrem správného produktu pro jeho účely,               

je zřízena i infolinka, která je k dispozici celý den na prodejnách. 

Většinu nabízeného zboží najdeme na prodejnách a veškeré zboží na e-shopu,                  

který má doménu fitham.cz (fitham.cz, 2019). 

Konkurence bude zanalyzována pouze v okolí Brna ve vzdálenosti do 25ti kilometrů         

od kamenné prodejny Bosonohách. Podnik je na trhu již od roku 1995, má své pobočky 

již v Liberci, Praze a v Hranicích na Moravě, avšak na Brno se zaměřil až začátkem 

loňského roku. 
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Obrázek č. 16: Logo společnosti 

(Zdroj: fitham.cz, 2019) 

3.3.2 Cena 

Cena se stanovuje v závislosti na nákupních cenách. TRINFIT je jejich hlavní značka, 

kterou si sami dováží. Zde si mohou dovolit stanovit větší přirážku zisku k výši nákladů 

podle sebe. U ostatních značek je to složitější, platí zde politika dodržování cen,                

tzn. že jsou s nimi domluvené přesné maloobchodní ceny a ty podnik nesmí překročit. 

K ceně se připočítává i přeprava či montáž (Cihlář, 2019). 

3.3.3 Distribuce 

Podnik posílá zboží svým zákazníkům s využitím přepravního mezičlánku.                         

V České republice je to přepravní firma PPL nebo Česká pošta – Balík do ruky.                     

U PPL je cena dopravy 95 korun, v případě dobírky ještě +25 korun. U České pošty                

je cena dopravy 90 korun, v případě dobírky jinak také ještě +25 korun. Dodávka               

lze uskutečnit také v rámci České republiky technikem, který rovnou vybavení                                

i namontuje a předá funkční stroj k použití. U tohoto typu dopravy se cena pohybuje 

v rozmezí 1 190 – 2 490 korun. Při nákupu nad 2 000 korun je přepravné zdarma 

(fitham.cz, 2019). 

V případě, že je na webových stránkách vybrané zboží označeno „Montáž zdarma“,                 

mají zákazníci dopravu i montáž zajištěnou od technika zdarma. U zboží označeného 

„Servis u zákazníka zdarma“ je zajištěn i servis v případě poruchy, bez nutnosti                           

jej někam vést. 

V kamenných prodejnách lze využít osobní odběr zdarma (fitham.cz, 2019). 

Podnik slibuje doručení zboží do 24 hodin od převzetí zásilky přepravní firmou. 

V případě, že je objednávka přijata v pracovní den do 15:00, je zboží, které je skladem 

expedované ještě v ten den (Cihlář, 2019). 
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Na Slovensko lze dodávka uskutečnit pomocí přepravní firmy DPD nebo Geis.                      

U DPD i Geis stojí přeprava zásilek do 10 kg 475 korun (cca 18 EUR) a zásilka                    

od 10 do 50 kg 750 Kč (cca 35 EUR) a nad 50 kg pak +25 korun/kg (1 EUR/kg).                  

Při nákupu nad 10 000 korun je přepravné zdarma (fitham.cz, 2019). 

Zakoupené zboží lze zaplatit několika způsoby – platba v hotovosti při převzetí zboží, 

bankovním převodem, platba kartou online nebo dokonce i na splátky prostřednictvím 

společnosti Home Credit a. s. nebo Hello Bank a. s. (fitham.cz, 2019). 

3.3.4 Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace se zákazníky v současné době probíhá pouze formou osobního 

prodeje, reklamy a přímého marketingu. 

Osobní prodej probíhá v kamenné prodejně, kde dochází ke komunikaci mezi prodejcem 

a zákazníky. Prodejce musí být kvalifikovaný a proškolený, aby mohl dobře znát 

nabízený sortiment, musí být schopný odpovědět na dotazy, poradit s výběrem laikům        

a být příjemný a ochotný, aby byli všichni zákazníci spokojení a rádi se vraceli.  

Podnik nabízí i právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Vrácené 

zboží musí být ale nepoškozené a kompletní včetně příslušenství, záručního listu, návodu 

atd. Doprava zpět probíhá na vlastní náklady kupujícího. Podnik do 14 dní od obdržení 

zboží zašle peníze zpět na bankovní účet (Cihlář, 2019). 

 

Obrázek č. 17: Kamenná prodejna FITHAM v Brně – Bosonohách 

(Zdroj: fitham.cz, 2019) 
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Hlavním reklamním nástrojem jsou sociální sítě. Díky sociální síti Facebook udržují 

vztahy s veřejností. Zveřejňují zde novinky, akční zboží s webovým odkazem na produkt, 

soutěže, nově namontované stroje u zákazníků, vtipná fitness videa a fotky atd.                   

Pro získání nových zákazníků je na sociálních sítích komunikace velice důležitá, stránka 

tím získává nové sledující a jsou zde k dispozici také recenze. Podnik má zde výborné 

hodnocení od zákazníků, což představuje důvěryhodnost pro nové potenciální zákazníky 

(Cihlář, 2019). 

 

Obrázek č. 18: Příklad hodnocení od zákazníka na FB 

(Zdroj: facebook.com/fitham.cz, 2019) 

  

Obrázek č. 19: Příklad vtipného postu na FB 

(Zdroj: facebook.com/fitham.cz, 2019) 

Obrázek č. 20: Příklad soutěže na FB 

(Zdroj: facebook.com/fitham.cz, 2019) 
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Mají založený i Instagram, kde ale nejsou moc aktivní. Příspěvky jsou přidávány spíše 

nárazově. Mají sice Facebook propojený s Instagramem, ale stejný příspěvek 

z Facebooku na Instagram nasdílí jen málokdy (Cihlář, 2019). 

Dalším marketingovým nástrojem je rádio Evropa 2. FITHAM má zde reklamní spot, 

který trvá cca 30 sekund a je vysílán v dopoledních i odpoledních hodinách (Cihlář, 

2019). Evropa 2 je nejposlouchanější rádio především z řad mladých lidí. Její týdenní 

poslechovost je cca 1 598 mil. a má podíl 8,8 % na trhu a má pokrytí po celé                          

České republice (radiohouse.cz, 2019). 

Nejčastěji využívaný vyhledávač Google.com nabízí několik typů reklam. Podnik zde 

využívá PPC reklamu ve vyhledávání pomocí klíčových slov (Cihlář, 2019).  

Přes e-shop neprodávají jen své produkty, mají zde pro zákazníky také odkazy na různé 

zajímavé články. První rubrika je nazvaná „Nákupní rádci“, druhá „Cvičení na fitness 

trenažérech“, třetí „Cvičební pomůcky a cvičení na nich“, čtvrtá „Tréninkové aplikace      

a software“ a poslední „Posilovací trénink – cvičení“ (fitham.cz, 2019). 

 

Obrázek č. 21: Příklad článků z rubriky „Nákupní rádci“ 

(Zdroj: fitham.cz, 2020) 

Na webu mají také záložku „Partneři“, kde propagují své obchodní partnery z oblasti 

zdraví a sportu jak z odvětví prodeje, tak z odvětví poradenství. Partneři je na oplátku 

zase propagují na svých webových stránkách (Cihlář, 2019). 
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Obrázek č. 22: Příklad obchodních partnerů 

(Zdroj: fitham.cz, 2020) 

Promlouvání k zákazníkům pomocí e-mailu se děje až poté, co se na e-shopu zaregistrují 

k odběru informačních e-mailů tím, že do kolonky zadají svoji e-mailovou adresu. 

Podnik poté registrované zákazníky přednostně informuje o akcích, slevách a novinkách 

(Cihlář, 2019). 

FITHAM, s. r. o. využívá i reklamu způsobem polepení firemního auta podniku,                    

které je určeno pro rozvoz zboží. Je to vlastně reklamní plocha zadarmo, všichni účastníci 

provozu si reklamy vědomě i nevědomě všimnou a někdy jim i zůstane v paměti (Cihlář, 

2019). 

 

Obrázek č. 23: Polepené auto 

(Zdroj: facebook.com/fitham.cz, 2019) 

Dále mají k dispozici na pobočce svůj katalog všech nabízených produktů (Cihlář, 2019). 
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Sponzoring uplatňuje v případě sportovních akcí, většinou bojových umění. Závodníci    

a účinkující zde mají na svém oblečení potisk loga podniku. Podnik jim zase na oplátku 

dá nějaký sponzorský dar (Cihlář, 2019). 

Na začátku a konci Bosonoh mají světelné billboardy, které jsou viditelné i z dálnice      

D1 (Cihlář, 2019).  

3.4 Segmentace trhu 

Mezi potenciální zákazníky podniku patří jednotlivci, domácnosti, soukromé osoby, lidé 

po úrazech i vrcholoví sportovci, kteří si jsou vědomi ceny svého zdraví a kteří produkty 

kupují pro svoji vlastní domácí potřebu. Z profesionálnější sféry to jsou rehabilitační          

a lékařské provozy, školní, hotelové, klubové a firemní posilovny, wellness centra                       

a fitness centra, které si nechávají své prostory plně nebo zčásti vybavit. 

Dle psychografické segmentace by se dalo říct, že mezi zákazníky patří lidé,                              

kteří se zajímají o zdravý životní styl a sportování. 

Geografickým segmentem klíčovým pro moji diplomovou práci je Brno a jeho blízké 

okolí do 25ti km (Cihlář, 2019). 

3.5 PEST analýza 

V této kapitole zanalyzujeme vnější prostředí podniku pomocí PEST analýzy.  

3.5.1 Politické a legislativní faktory  

Na začátku příštího roku 2020, nebo v průběhu může dojít k nejrůznějším změnám 

v zákonech, nebo také mohou být vydávány zákony nové. Zákony jsou vydávány                  

a upravovány na základě světové politické situace nebo podle potřeb obyvatelstva. 

Prvním analyzovaným právním problémem je nekalá soutěž, jejímž cílem je zabránit 

podnikům negativně hodnotit a komentovat záležitosti jiného. 

Dále podnik užívá formu internetové reklamy na sociálních sítí, zejména na Facebooku    

a Instagramu a na webu, proto si musí při sdílení všech fotek dávat pozor na autorská 

práva. Dříve než pořízené fotky z různých míst a akcí sdílíme na sítě,                                                   

je nezbytné mít od všech vyfocených účastníků, povolení k šíření a vystavování                

(m-journal.cz, 2016). 
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Podnik se také musí řídit obecně platnou legislativou České republiky jako je např.: 

• Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

• Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

• Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, 

• Zákon č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb, 

• Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, 

• Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

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

• Zákon č. 468/1991 Sb., o ochraně osobních údajů, 

• Zákon č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, 

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

• Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, 

• Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (businessinfo.cz, 2018). 

3.5.2 Ekonomické faktory 

Je jedním z nejdůležitějších faktorů celé PEST analýzy, který ovlivňuje celý chod 

podniku. Za nejdůležitější ekonomické faktory považuji HDP, míru inflace, míru 

nezaměstnanosti, DPH, kurz EURA a vývoj mezd. 

• HDP – hrubý domácí produkt je konečná peněžní hodnota statků a služeb 

vyprodukovaná za dané období na určitém území. HDP vzrostlo ve třetím čtvrtletí 

roku 2019 mezičtvrtletně o 0,3 % a meziročně o 2,5 % (kurzy.cz/hdp, 2019). 

• Míra inflace – inflace je definována jako růst všeobecné cenové hladiny zboží       

a služeb ze určité časové období. Spotřebitelské ceny zboží vzrostly v říjnu roku 

2019 o 0,6 % a služeb o 0,2 % (kurzy.cz/inflace, 2019). 

• Míra nezaměstnanosti – nezaměstnanost je stav, kdy je trh práce v nerovnováze, 

poptávka po práci je vyšší než nabídka. V listopadu roku 2019 je v České 

republice méně než 200 000 nezaměstnaných, což je 2,6 % 

(kurzy.cz/nezamestnanost, 2019). 

• DPH – daň z přidané hodnoty je nejvýznamnější nepřímou daní a je příjmem 

státního rozpočtu, platíme ji všichni pro nákupu zboží a služeb. Máme 3 základní 

sazby daně: základní sazba 21 %, první snížená sazba 15 % a druhá snížená sazba 
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10 %. FITHAM jako plátce je povinen daň spočítat a odvést státu (kurzy.cz/dph, 

2019). 

• Kurz EURA – aktuální kurz EURA je pro podnik důležitá, protože dováží 

sortiment i ze zahraničí. Česká národní banka každý den okolo 14. hodiny 

zveřejňuje aktuální kurzy všech měn (kurzy.cz/kurzy-men, 2019). 

• Vývoj mezd – průměrná hrubá měsíční mzda ve 2. čtvrtletí vzrostla meziročně      

o 7,2 % na 34 105 korun. Medián mezd činil okolo 29 127 korun. Medián                        

je ukazatel mezd, na který dosáhne 50 % zaměstnaných (kurzy.cz/mzdy, 2019). 

Minimální mzda za rok 2019 činí 13 350 korun, ale v příštím roce by měla vzrůst 

o 1 250 korun na 14 600 korun (kurzy.cz/zpravy, 2019). 

3.5.3 Sociální a kulturní faktory 

Sociální prostředí je charakteristické neustálým rozvojem technologií, životního stylu, 

trendů atd. Pro podnik provozující e-shop jsou velmi důležité moderní informační 

technologie v domácnostech, přesněji počet počítačů, notebooků, tabletů a chytrých 

mobilních telefonů, které jsou připojeny k internetu. S těmito faktory je také úzce spjata 

počítačová gramotnost, která je v dnešní době vyučována již na základních školách. 

Pro podnik jsou také velice důležití lidé, kteří mají za své koníčky různé sporty a fitness 

a posilovny, které zahajují svoji činnost nebo chtějí dokoupit či inovovat fitness vybavení 

(Cihlář, 2019). 

3.5.4 Technické a technologické faktory 

Pokud chce mít podnik konkurenční výhody, je potřeba, aby využíval komunikačních        

a informačních technologií. Je také potřeba internetové připojení pomocí drátového 

připojení, bezdrátového připojení nebo mobilní připojení hlavně pro možnost využívat 

zařízení EET a obsluhovat e-shop. Dále také telefony pro obsluhu infolinky (Cihlář, 

2019). 

3.6 Porterův model 5 konkurenčních sil 

V této kapitole bude provedena analýza mikroprostředí pomocí Porterova modelu pěti 

konkurenčních sil.  
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3.6.1 Potenciální konkurenti 

Hrozba vstupu nových konkurentů na trh představuje pro každý podnik nepříjemnou 

situaci, v dnešní době totiž může podnikat kdokoli, protože zřízení podniku není drahé       

a domluva s dodavateli není obtížná. Obtížné na rozdíl od toho je mít dobrý, originální 

nápad, aby se podnik na trhu uchytil a dozvěděli se o něm potenciální zákazníci. 

V současné době není pro podnik vstup nového konkurenta na trh hrozbou.                        

FITHAM je tradičním prodejcem fitness vybavení již 24 let. Ve svém oboru byl                      

jako jeden z prvních. A díky svým velkým prodejnám a skladům po celé České republice 

a také díky svému kvalitnímu zboží ho nový konkurent v nejbližší době rozhodně nemůže 

předběhnout (Cihlář, 2019). 

Aby mohl nový podnik vstoupit na trh, je nutné si zajistit základní podmínky                       

pro podnikání. Těmi jsou: 

• opatření živnosti a registrace na živnostenském úřadě, 

• evidence příjmů pro daňové evidenci, evidence DPH, pokud jsme plátci DPH, 

nebo registrace k silniční dani, 

• registrace na finančním úřadě, 

• EET neboli elektronická evidence tržeb, která je nutná při úhradách v hotovosti, 

• registrace podnikatele ve zdravotní pojišťovně a na správě sociálního 

zabezpečení, 

• zrealizování prodejny nebo e-shopu a webu, popřípadě marketing,                           

aby se o nás dozvěděli potenciální zákazníci (jakpodnikat.cz, 2020). 

3.6.2 Rivalita mezi podniky 

V okolí Brna, kde FITHAM na začátku roku 2019 otevřel novou kamennou prodejnu                 

je středně silná konkurence. Mnoho podniků nabízí srovnatelné zboží, pak už je rozdíl 

jen v ceně a kvalitě. 

Prvním, nejdůležitějším rivalem je prodejna inSPORTline, která má ještě větší škálu 

nabízeného sortimentu, např. vybavení na motorku a na zimní sporty, jízdní kola, 

koloběžky, kolečkové brusle, masážní křesla, campingové doplňky a mnoho dalšího.               

Je to doslova největší český prodejce fitness vybavení. Také nabízí doplňkové služby    

jako je prodloužená záruka 10 let, profesionální montáž a servis atd. Zaměřuje se,              
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jak na profesionální sféru jako jsou fitness centra, tak i na jednotlivce, kteří nakupují                 

pro svoji vlastní potřebu. Provozují jak e-shop tak i kamennou prodejnu v okolí Brna 

(Cihlář, 2019). 

Druhým největším konkurentem je Domafit fitness, s. r. o., kteří jsou také jedni 

z největších specializovaných prodejců v České republice pro domácí i profesionální 

fitness. Mají obrovské skladové prostory, tudíž mají 95 % produktů skladem a mohou               

se ihned expedovat zákazníkům. Také nabízí všechny doplňkové služby. Kamennou 

prodejnu mají ale pouze v Praze, pobočce v Bosonohách tedy může konkurovat pouze 

jeho internetovým obchodem (Cihlář, 2019). 

Nové Fitness, s. r. o. je společnost, která poskytuje zákazníkům know-how na výstavbu 

nebo vybudování výstavbu a provozování komerčních, hotelových a firemních fitness         

a kompletní vybavení fitness center a posiloven a jejich spolehlivý servis. Jejich e-shop    

i prodejna se zaměřuje pouze na provozovatele fitness center. Nové Fitness nemá nabídku 

pro jednotlivce, zaměřuje se opravdu jen na fitness centra. Provozují jak e-shop                   

tak i kamennou prodejnu v okolí Brna (Cihlář, 2019). 

Fitness ČR s. r. o. nabízí produkty pro všechny jednotlivce, sportovce a aktivní lidi. 

Jejich další službou je databáze všech fungujících fitness center a fitness trenérů                

v České republice. Provozují jak e-shop tak i kamennou prodejnu v okolí Brna (Cihlář, 

2019). 

Předmětem podnikání společnosti Hsport s. r. o. je opět výbava fitness center.               

Dále dodávají zboží specializovaným prodejnám fitness, cyklistickým prodejnám, 

obchodům zdravé výživy, lékárnám i masérům. Zaměřuje se i na jednotlivce. Provozují 

jak e-shop tak i kamennou prodejnu v okolí Brna (Cihlář, 2019). 

Konkurujícími podniky pouze v oblasti sportovní výživy jsou např. Aktin, NUTREND, 

Fitness Muscle Shop, Fitness & Welness Shop ForActiv.cz, 4FITNESS aj.                 

Všechny tyto prodejny mají jak e-shop tak i kamennou prodejnu v okolí Brna (Cihlář, 

2019). 

Doteď jsem rozebírala konkurenty, kteří nabízí zboží stejné kvality za podobnou cenu, 

nyní si ještě probereme konkurenty sportovních řetězců. 
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Hervis sports, Decathlon, Sportisimo, Intersport nabízí širokou škálu sportovního 

oblečení i vybavení, avšak ne dost kvalitních fitness strojů. Najdeme zde spíše levnější, 

ne tak kvalitní modely fitness strojů a vybavení (Cihlář, 2019). 

Dalším konkurentem jsou i brněnské posilovny ze strany jednotlivců. Lidé si radši zaplatí 

vstup nebo rovnou časovou nebo vstupovou permanentku a jdou si zacvičit do fitness 

center, které jsou plně vybavené a mají zde širokou škálu fitness vybavení,                           

než aby si domů koupili 1 nebo 2 stroje. 

3.6.3 Smluvní síla kupujících 

Síla kupujících je poměrně vysoká, což je zapříčiněno velkým množstvím nabízeného 

zboží tohoto typu, avšak s různou kvalitou. Kupující většinou vybírá podle kvality                      

a taky hlavně podle svých finančních možností. 

Odběratelé se dají rozdělit do dvou skupin. První skupinou je domácnost čili jednotlivec 

a druhou podniky čili posilovny. Jejich silou je ale to, že když jim je jinde u konkurence 

nabídnuta výhodnější nabídka, mohou buď vyjednávat, nebo rovnou odejít                             

ke konkurenci. Zákazníci jsou pro ně číslo jedna, proto takové „vyjednávání“ řeší a snaží 

se vyjít vstříc, jen aby zákazník neodešel. 

V současné době spotřebitelé využívají internetový srovnávač cen a kvality heureka.cz, 

kde si podnik FITHAM vede velice dobře (Cihlář, 2019). 

3.6.4 Smluvní síla dodavatelů 

Podnik má okolo 200 dodavatelů, síla dodavatelů je tedy vysoká. Se všemi je spokojen     

a váží si jich, ještě se naštěstí nestalo, že by se mezi nimi vyskytl nějaký větší konflikt      

a tím byl ohrožen chod prodeje. Mají mezi sebou stanovenou politiku dodržování cen, 

což znamená, že dodavatelé mají stanovené přesné maloobchodní ceny a ty podnik nesmí 

překročit (Cihlář, 2019). 

3.6.5 Hrozba substitučních výrobků 

Hrozba substitučních výrobků je vysoká jak u specializovaných prodejen sportovních 

potřeb, tak i u obchodních sportovních řetězců. U obchodních řetězců se většinou jedná 

o zboží s nižší kvalitou a také s nižší cenou, kde nám konkurují pouze ze strany 

domácností. Posilovny jsou většinou vybaveny přímo přes zakázku specializované 
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prodejny. Produkty lze tedy substituovat tím, že budeme chodit do plně vybavených 

posiloven nebo na venkovní workoutová hřiště. Venkovní posilovny čili workoutová 

hřiště mnoho měst a vesnic realizuje pro své občany. Posiluje se zde s vlastní vahou. 

V prostoru je rozestavěno několik strojů, které jsou sestaveny pouze z kovových 

konstrukcí a dřeva nebo jiného materiálu. U každého stroje je tabule, která udává,              

jak se na něm má cvičit. Pro občany je to zdarma a je také dobrá varianta pro zdravý             

a fitness životní styl (Cihlář, 2019). 

 

Obrázek č. 24: Venkovní posilovna 

(Zdroj: mapy.cz, 2017) 

3.7 Dotazníkové šetření 

V rámci analytické části bylo provedeno i dotazníkové šetření, díky kterému lze získat 

v krátkém časovém období odpovědi od respondentů. Bylo důležité, abych všechny 

otázky jasně a stručně formulovala, jelikož nedochází k přímému kontaktu 

s respondentem a není možno otázky případně dovysvětlit. Respondenti mají na vyplnění 

dotazníku čas, mohou si v klidu všechny otázky promyslet. Dotazníky jsem vytiskla              

a dala panu Cihlářovi na prodejnu FITHAM v Brně – Bosonohách. Zákazníci dotazníky 

vyplňovali přímo na prodejně nebo je s sebou technik vozil i na montáže a servisy. 

Dotazníkové šetření probíhalo v měsíci říjen 2019. Dotazník mi vyplnilo celkem 102 

respondentů. 

Otázka č. 1 se dotazovala, jak se respondenti o podniku nebo přímo pobočce 

v Bosonohách dozvěděli. Z celkového počtu 102 respondentů se o podniku dozvědělo 

přes známé celkem 33 (32 %) respondentů, přes internet nebo sociální síť nejvíce 

respondentů, přesně 38 (37 %), díky reklamnímu spotu na Evropě 2 15 (15 %) 
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respondentů, z tisku celkem 10 (10 %) respondentů a zbytek, 6 (6 %) respondentů                    

se o podniku dozvědělo jinak. (viz Graf č. 1) 

 

Graf č. 1: Jak jste se o podniku/pobočce FITHAM, s. r. o. dozvěděli? 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 

Otázka č. 2 zjišťovala, zda by respondenti doporučili FITHAM, s. r. o. svým známým. 

Z celkového počtu 102 respondentů by podnik doporučilo 75 (73 %) respondentů,              

spíše ano 21 (21 %) respondentů, spíše ne 4 (4 %) respondenti a 2 (2 %) respondenti                

by podnik nedoporučili vůbec. (viz Graf č. 2) 

 

Graf č. 2: Doporučili byste FITHAM, s. r. o. svým známým? 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 

Otázka č. 3 se ptala, zda se respondentům zdá jejich e-shop přehledný a dostačující.          

95 (93 %) respondentů odpovědělo, že ano, 2 (2 %) respondenti odpověděli ne. Odpověď 
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nevím zvolilo 5 (5 %) respondentů, protože jejich e-shop vůbec neviděli, chodí                          

jen do kamenné prodejny. (viz Graf č. 3) 

 

Graf č. 3: Je jejich e-shop přehledný a dostačující? 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 

Otázka č. 4 požadovala po respondentech hodnocení nabídky a výběru zboží z jejich 

sortimentu. Velmi spokojeno bylo 72 (71 %) respondentů, spokojeno bylo 28 (27 %) 

respondentů a nespokojeni byli 2 (2 %) respondenti. (viz Graf č. 4) 

 

Graf č. 4: Jak jste byli spokojení s nabídkou a výběrem zboží z jejich sortimentu? 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 

Otázka č. 5 se zajímala o to, zda byli respondenti spokojeni s chováním zaměstnanců 

kamenné prodejny. 88 (86 %) respondentů odpovědělo ano, velmi, 12 (12 %) respondentů 

odpovědělo ano i ne a odpověď ne uvedli 2 (2 %) respondenti. (viz Graf č. 5) 
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Graf č. 5: Byli jste spokojeni se zaměstnanci kamenné prodejny v Bosonohách? 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 

Otázka č. 6 požadovala po respondentech hodnocení doplňkových služeb                           

jako je např. montáž, servis a reklamace. Odpověď ano, velmi uvedlo 62 (61 %) 

respondentů, odpověď ano i ne uvedlo 8 (8 %) respondentů a nespokojen byl pouze             

1 (1 %) respondent. Doplňkové služby zatím vůbec nevyužilo 31 (30 %) respondentů. 

(viz Graf č. 6) 

 

Graf č. 6: Byli jste spokojeni s doplňkovými službami pobočky? (montáž, servis, reklamace atd.) 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 

Otázka č. 7 zjišťovala, zda je pro respondenty důležité doporučení od známého či rodiny 

při koupi produktu. Doporučení známých či rodiny jsou pro 92 (90 %) respondentů velmi 

důležitá. Rádo si doporučení poslechne, ale poté stejně dá na svoje pocity a zkušenosti 
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celkem 10 (10 %) respondentů. Žádný respondent neuvedl, že by doporučení známých 

nebral v úvahu. (viz Graf č. 7) 

 

Graf č. 7: Jsou pro Vás doporučení známého či rodiny důležité při koupi produktu? 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 

Otázka č. 8 se ptala, kde si respondenti myslí, že na ně nejvíce působí reklama. Více než 

půlka respondentů, celkem 42 (41 %) si myslí, že na ně nejvíce působí reklama                     

na internetu nebo na sociálních sítích. Pouze 2 (2 %) respondent si myslí, že v dopravních 

prostředcích, 10 (10 %) respondentů uvedlo televizi, 8 (8 %) respondentů si myslí,             

že v rádiu, 5 (5 %) respondentů odpovědělo, že v tisku. Dále 12 (12 %) respondentů             

má pocit, že na ně reklama působí hlavně na ulici, 10 (10 %) respondentů uvedlo obchody      

a 12 (12 %) respondentů výstavy a veletrhy. (viz Graf č. 8) 

 

Graf č. 8: Kde si myslíte, že na Vás nejvíce působí reklama? 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 
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Otázka č. 9 zjišťovala, čím respondenty dokáže reklama zaujmout. 51 (50 %) 

respondentů odpovědělo originalitou a nápaditostí. 10 (10 %) respondentů hudbou,           

38 (37 %) respondentů vtipem a 3 (3 %) respondentů nedokáže zaujmout reklama ničím. 

(viz Graf č. 9) 

 

Graf č. 9: Čím Vás reklama dokáže zaujmout? 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 

Otázka č. 10 hodnotila, zda respondenti volí spíše internetový obchod nebo kamennou 

prodejnu. 46 (45 %) respondentů volí spíše internetový obchod a 56 (55 %) respondentů 

spíše kamennou prodejnu. (viz Graf č. 10) 

 

Graf č. 10: Jakou formu nákupu upřednostňujete? 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 
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Otázka č. 11 se snažila zjistit, kterou formou podpory prodeje jsou respondenti 

nejspokojenější. Odpověď slevy zvolilo nejvíce respondentů, celkem přesně 54 (53 %) 

respondentů. Vzorky upřednostňuje 5 (5 %) respondentů, zvýhodněná balení 18 (17 %) 

respondentů, prodejní akce 11 (11 %) respondentů a soutěže 14 (14 %) respondentů.      

(viz Graf č. 11) 

 

Graf č. 11: Které formy podpory prodeje upřednostňujete? 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 

Otázka č. 12 hodnotila podnik celkově. Velmi spokojeno je 73 (72 %) respondentů, 

spokojeno je 28 (27 %) respondentů. A nespokojen byl pouze 1 (1 %) respondent. 

 

Graf č. 12: Jak celkově hodnotíte pobočku v Bosonohách? 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 
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Otázka č. 13 zjišťovala, zda se jedná o jednotlivce či podnikatele a zároveň jeho pohlaví. 

Z celkového počtu 102 respondentů je z hlediska jednotlivých zákazníků mužem               

33 (32,35 %) respondentů a ženou 19 (18,63 %) respondentů. Z podnikatelské sféry                

je mužem 28 (27,45 %) respondentů a ženou 22 (21,57 %) respondentů.                                

(viz Tabulka č. 1) 

Tabulka č. 1: Věková kategorie 

(Zdroj: Vlastní pracování, 2019) 

Status/pohlaví jednotlivec/muž jednotlivec/žena podnikatel/muž podnikatel/žena 

absolutní 

četnost 
33 19 28 22 

relativní 

četnost (v %) 
32,35 % 18,63 % 27,45 % 21,57 % 

Otázka č. 14 zjišťovala věk respondentů. Z celkového počtu 102 respondentů                        

je v kategorii do 18ti let 5 (4,90 %) respondentů, v kategorii 19 – 30 let je 33 (32,35 %) 

respondentů, v kategorii 31 – 40 let je respondentů celkem 42 (41,18 %), v kategorii        

41 – 50 let je 19 (18,63 %) respondentů a v kategorii 51 a více let je nejméně respondentů, 

celkem 3 (2,94 %). (viz Tabulka č. 2) 

Tabulka č. 2: Věková kategorie 

(Zdroj: Vlastní pracování, 2019) 

Věková 

kategorie 
do 18ti let 19 – 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 a více let 

absolutní 

četnost 
5 33 42 19 3 

relativní 

četnost  

(v %) 

4,90 % 32,35 % 41,18 % 18,63 % 2,94 % 
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3.8 SWOT analýza 

SWOT analýza je přehled výstupů z analýz vnějšího a vnitřního prostředí. Vyhodnotím 

silné a slabé stránky podniku a jeho příležitosti a hrozby. Silné stránky by si měl podnik 

snažit udržet pro postavení na trhu, slabé stránky a hrozby eliminovat a příležitosti 

uchopit a zapracovat na nich.  

3.8.1 Silné stránky – strenghts  

Do silných stránek podniku můžeme zařadit spokojenost zákazníků díky dlouholeté 

tradici, individuálnímu přístupu kvalifikovaných zaměstnanců, kvalitnímu sortimentu        

a také díky poprodejním doplňkovým službám jako je např: montáž, servis atd.                       

Díky skladům u každé prodejny mají výhodu v rychlosti doručení objednávek. 

Do silných stránek jsem zařadila následující: 

• e-shop, 3 kamenné prodejny a 4 sklady po ČR, 

• individuální přístup kvalifikovaných zaměstnanců k zákazníkovi, 

• kvalitní a široký sortiment, 

• poprodejní doplňkové služby, 

• spokojenost zákazníků 

• dlouholetá tradice (Cihlář, 2019). 

3.8.2 Slabé stránky – weaknesses  

Do slabých stránek podniku patří nepříznivá poloha prodejny na okraji Brna.                            

Dále vytíženost zaměstnanců, vyšší cena sortimentu z důvodu vysoké kvality zboží,                   

a velká konkurence se stejným typem sortimentu. 

Do slabých stránek jsem zařadila následující: 

• nedostatek marketingových aktivit, 

• vytíženost zaměstnanců, 

• vyšší cena  

• lokalita na okraji Brna (Cihlář, 2019). 
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3.8.3 Příležitosti – opportunities  

Příležitosti podniku spočívají v přibývajícímu zájmu lidí o zdravý životní styl a fitness, 

dále vznik nových posiloven pro nové zakázky na jejich vybavení, zároveň ale představují 

i hrozbu, kterou představím v následujícím bodě. Také vidím velkou příležitost 

v rozšíření marketingové komunikace také díky neustálému rozvoji sociálních sítí, hlavně 

influencerů na Instagramu. Díky dostupné a levné pracovní síle by si mohli dovolit                

i zaměstnat na dohodu o provedení práce brigádníka, který jim pomůže třeba ve skladu. 

Do příležitostí jsem zařadila následující: 

• silná počítačová gramotnost, 

• zájem lidí o zdravý životní styl, 

• zlepšení marketingové komunikace, 

• brigádníci, 

• síla sociálních sítí, 

• vznik nových posiloven pro jejich vybavení (Cihlář, 2019). 

3.8.4 Hrozby – threaths  

Hrozbou pro FITHAM jsou hlavně všechny konkurenční podniky a také sportovní 

řetězce, kde je vše samozřejmě levnější. Dále vidíme hrozbu i ve fitness centrech,             

protože čím více nových a kvalitních posiloven v Brně bude, tím méně budou mít 

jednotlivci potřebu koupě nějakého fitness vybavení pro sebe domů. 

Do hrozeb jsem zařadila následující: 

• posilovny, 

• vstup nové konkurence na trh, 

• sportovní řetězce, 

• silná konkurence  

• konkurenční výrobky se stejnou úrovní kvality (Cihlář, 2019). 
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Tabulka č. 3: SWOT analýza 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 

SILNÉ STRÁNKY (Strenghts) SLABÉ STRÁNKY (Weaknesses) 

S1 
E-shop, 3 kamenné prodejny a 4 

sklady po ČR 
W1 Nedostatek marketingových aktivit 

S2 
Individuální přístup kvalifikovaných 

zaměstnanců k zákazníkovi 
W2 Vytíženost zaměstnanců 

S3 Kvalitní a široký sortiment W3 Vyšší cena 

S4 Poprodejní doplňkové služby W4 Lokalita na okraji Brna 

S5 Spokojenost zákazníků   

S6 Dlouholetá tradice   

PŘÍLEŽITOSTI (Opportunities) HROZBY (Threats) 

O1 Silná počítačová gramotnost T1 Posilovny 

O2 Zájem lidí zdravý životní styl T2 Vstup nové konkurence na trh 

O3 Zlepšení marketingové komunikace T3 Sportovní řetězce 

O4 Brigádníci T4 Silná konkurence 

O5 Síla sociálních sítí T5 
Konkurenční výrobky se stejnou 

úrovní kvality 

O6 
Vznik nových posiloven pro jejich 

vybavení 
  

 

 

 

 

 

 



66 

 

3.8.5 Hodnocení faktorů interní a externí analýzy – matice IFE a EFE 

Tabulka č. 4: Matice IFE 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 

  Váha Hodnocení 
Součin 

(V*H) 

Suma 

součinů za 

kategorii 

S1 
E-shop, 3 kamenné prodejny a 4 sklady 

po ČR 
0,20 3 0,60 

3,35 

S2 
Individuální přístup kvalifikovaných 

zaměstnanců k zákazníkovi 
0,20 4 0,80 

S3 Kvalitní a široký sortiment 0,20 3 0,60 

S4 Poprodejní doplňkové služby 0,15 3 0,45 

S5 Spokojenost zákazníků 0,20 4 0,80 

S6 Dlouholetá tradice 0,05 2 0,10 

W1 Nedostatek marketingových aktivit 0,40 3 1,20 

2,00 

W2 Vytíženost zaměstnanců 0,20 2 0,40 

W3 Vyšší cena 0,20 1 0,20 

W4 Lokalita na okraji Brna 0,20 1 0,20 

Interní faktory (IFE) = suma součinů za kategorii silných stránek + suma součinů                

za kategorii slabých stránek 

IFE = 3,35 + 2,00 = 5,35 
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Tabulka č. 5: Matice EFE 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 

  Váha Hodnocení 
Součin 

(V*H) 

Suma 

součinů za 

kategorii 

O1 Silná počítačová gramotnost 0,05 3 0,15 

3,45 

O2 Zájem lidí zdravý životní styl 0,25 4 1,00 

O3 Zlepšení marketingové komunikace 0,20 3 0,60 

O4 Brigádníci 0,05 2 0,10 

O5 Síla sociálních sítí 0,20 3 0,60 

O6 
Vznik nových posiloven pro jejich 

vybavení 
0,25 4 1,00 

T1 Posilovny 0,20 2 0,40 

3,30 

T2 Vstup nové konkurence na trh 0,10 1 0,10 

T3 Sportovní řetězce 0,30 4 1,20 

T4 Silná konkurence 0,40 4 1,60 

Externí faktory (EFE) = suma součinů za kategorii příležitostí + suma součinů                      

za kategorii hrozeb 

EFE = 3,45 + 3,30 = 6,75 

Výsledná hodnota SWOT analýzy se rovná bilanci mezi interními a externími faktory. 

Bilance = Interní faktory – Externí faktory 

Bilance = 5,35 – 6,75 = – 1,40 

Vypočtený výsledek se rovná – 1,40 a bylo by vhodné se zaměřit na posílení externích 

faktorů, zvláště na příležitosti, jejich hodnota totiž převažuje nad hrozbami. Po je třeba 

se zaměřit na silné stránky podniku, jejichž hodnota převyšuje nad slabými stránkami.    

Na základě hodnot se zvolí strategie Maxi-Maxi (SO), tzn. pokud uvnitř podniku 

převládají silné stránky a ve vnějším okolí příležitosti. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části mé diplomové práce navrhnu, na základě získaných poznatků z analytické 

části i z vlastních zkušeností, několik řešení pro vylepšení komunikačního mixu podniku 

FITHAM, s. r. o. Na základě šetření společnost nedopadla nejhůř, ale vždy se najde něco, 

co by se dalo vylepšit. Veškeré vylepšování a inovování komunikačních prostředků 

společnosti vede k získání lepší pozice na trhu a její následné udržení.  

Veškeré návrhy řešení budou navrhnuty tak, aby byly pro podnik co nejefektivnější              

a zároveň co nejlevnější a nejpřijatelnější. Aby vylepšili činnost podniku                                    

a jeho současnou popularitu, přinesou nové zákazníky, a tudíž i zvýší zisk. Vedení 

společnosti pro mé návrhy na rozšíření komunikačního mixu stanovilo roční rozpočet 

okolo 150 000 Kč vč. DPH.  

4.1 Návrh nového komunikačního mixu 

4.1.1 Billboard 

Podnik prodává sportovní potřeby i elektrokola. Myslím, že velmi efektivní reklamou               

by byla reklama formou billboardu přímo na cyklostezce na ulici Kníničská. Cyklostezka 

vede z Brněnské přehrady až k Olympii. Každý den tudy projede několik desítek i stovek 

cyklistů, běžců, lidí na in-linech nebo jen tak na procházce. Přímo vedle cyklostezky          

je čtyřproudová silnice, kudy denně projede tisíce aut.  

Oslovila jsem společnost Confidence media, s. r. o., která mi e-mailem nabídla pronájem 

plochy na billboardu (viz Obrázek č. 21). Cenová nabídka pronájmu plochy je stanovena 

na cenu 7 744 Kč s DPH za měsíc, tisk papírového plakátu 872 Kč s DPH a doprava 

plakátu z tisku na adresu billboardu 484 Kč s DPH. Výlep plakátu na billboard je zdarma. 

Plocha bude pronajata v jarním a letním období, tzn. od měsíce dubna do měsíce září,    

kdy se po cyklostezce pohybuje nejvíce osob. Plakát by byl po třech měsících, v měsíci 

červenci, aktualizován. Celková cena za pronájem tedy činí 49 176 Kč s DPH    

(pronajem-billboardu.cz, 2020). 
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Obrázek č. 25: Nabídka plochy k pronájmu 

(Zdroj: pronajem-billboardu.cz, 2020) 

4.1.2 Reklama v nemocnici 

Fakultní nemocnice v Brně v Bohunicích nabízí mnoho reklamních ploch.                                 

Jsou to například inzertní klaprámy v čekárnách, reklama formou bannerů na jejich 

webových stránkách, interiérová a exteriérová reklama a reklama na LCD monitorech 

v čekárnách.  

Pro FITHAM bych zvolila reklamu formou inzertního klaprámu velikosti                              

A1 vystaveného v čekárně na rehabilitačním oddělení. Pacienti, kterým je doporučena 

rehabilitace, by měli poté cvičit i v domácím prostředí. K tomu by mohli využít                              

i sportovní náčiní.  

Cena inzertního klaprámu v čekárně je 2 178 Kč s DPH na měsíc. Uvažujeme reklamu 

v nemocnici po celý rok. Celková cena tedy bude činit 26 136 Kč s DPH (fnbrno.cz, 

2020) 

Na reklamním plakátu bude zveřejněno logo firmy, informace o tom, že pracovníci 

ochotně poradí s výběrem vybavení, poté vybavení i dovezou až domů a následně 

smontují. Na plakátu by měla být také viditelná adresa pobočky a webová adresa e-shopu. 
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Obrázek č. 26: Návrh reklamního plakátu do nemocnice 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

4.1.3 Dárkové poukazy 

Dárkové poukazy se většinou dávají k Vánocům nebo k narozeninám. Lidé, kteří koupí 

druhému poukázku, se vyhnou času stráveného nad přemýšlením, co by koupili. 

Obdarovaný si sám vybere z nabídky podniku a za to poukaz vymění. Platba předem                   

je skvělá platba, dárkový poukaz navíc přináší nové klienty. Obdarovaný se přátelům                       

a známým chlubí tím, co dostal za dárek.  

Dárkové poukazy se musí líbit na první pohled, musí vypadat luxusně. Musí být vytištěny 

na kvalitním papíru a zabaleny v pohledné obálce. Hodí se také mít navrhnuto                 

hned několik variant – k Vánocům, narozeninám, svátku, Valentýnu, ke dni žen, matek 
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nebo „jen tak“. Podle těchto různých variant je třeba mít i sladěné obálky. Na poukazu 

musí být uvedeno jméno podniku, částka, na kterou je poukaz vystaven a stručné 

obchodní podmínky. 

Dárkové poukazy či karty jsou kvalitním marketingovým kamarádem. Musí být 

v podniku vystaveny na viditelném místě. Zároveň je také musíme vystavovat                          

i na sociálních sítích a webových stránkách. V případě zasílání newsletteru se dají vložit 

do přílohy a ukázat a nabídnout zákazníkům. V dalším případě se dárkové poukazy dají                   

i rozdávat za věrnost, nejlepším zákazníkům i například k narozeninám. Navíc se o ně dá 

i soutěžit na sociálních sítích. Uživatelé budou v podmínkách soutěže stránku podniku 

sdílet a dozví se o něm mnoho dalších potenciálních zákazníků. 

Vybrala jsem firmu EXPRESSPRINT, která se přímo na tisk poukazů specializuje. 

V případě, že se pro začátek objedná 100 ks univerzálních a 100 ks narozeninových 

dárkových poukázek o velikosti 155 mm x 70 mm, vytištěných na matném, tvrdém 

papíru, je cena 6,85 Kč za kus. Obálka je za 2,36 Kč za kus. Dohromady to tedy vychází 

na 1 370 Kč s DPH plus poštovné za 99 Kč (expressprint.cz, 2020). 

 

Obrázek č. 27: Návrh univerzálního dárkového poukazu 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 
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Obrázek č. 28: Návrh narozeninového dárkového poukazu 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

4.1.4 Instagram 

Jak už bylo zmíněno, podnik má založený Instagram, ale příspěvky jsou zde přidávány 

pouze nárazově (Cihlář, 2019). Proto bych doporučila zvýšit aktivitu na Instagramu a poté 

zvážit i navázání spolupráce s veřejně známou osobností. S touto sociální sítí bude 

pracovat jeden z prodejců. 

Není zrovna nejjednodušší najít veřejně známou osobnost, influencera nebo youtubera, 

který se pohybuje ve sportovním odvětví a lze s ním dohodnout spolupráci. Nejlepší                

by bylo oslovit nějakého sportovce a nabídnout mu nějaké podmínky, on buď bude 

souhlasit, podmínky pozmění, nebo odmítne. Podnik mu nabídne peníze, nebo nějaký 

produkt a on na oplátku ten samotný produkt nebo celou značku firmy ukáže svým 

sledujícím na Instagramu. Jednou za měsíc, třeba v průběhu jednoho víkendu, vystaví                  

na svém Instagramu slevový kód pro internetový nákup, například na 10 nebo 15 %. 

Podniku FITHAM bych doporučila sjednat spolupráci například s Evou Krausovou 

(Instagram: fitnessevisek), která má 135 tisíc sledujících. Dále připadá v úvahu Petra 

Elblová (Instagram: jmenujisepeta), která má 78,5 tisíc sledujících.  

Podnik si spolupráci s influencerem domluví sám a sám mu také nabídne podmínky. 

Z toho důvodu nemohu spočítat finanční výdaje na reklamu a nemohu ani vědět,                        

jak dlouho bude spolupráce trvat a jak často bude influencer sdílet podnik na svém 

Instagramu. 
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4.1.5 Výzvy na Instagramu 

V poslední době jsou také hodně populární tzv. výzvy neboli challenge na Instagramu. 

To znamená, že by podnik na svůj Instagram, například každý týden, přidával jeden úkol, 

pravidlo nebo radu, která se týká sportu a fitness. Zapojit se může každý. Jejich sledující 

si vždy udělají screenshot (fotku obrazovky) výzvy, po splnění do čtverečku na fotce 

namalují „fajfku“, označí zde Instagram podniku FITHAM a poté ji sdílí na svůj 

Instagramový účet. 

 

Obrázek č. 29: Návrh výzvy na Instagramu 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Jednoho člověka, který aktivně výzvy dodržuje sdílí můžeme po měsíci vybrat a odměnit 

například dárkovým poukazem v hodnotě 200 Kč. Za celý rok by to tedy vyšlo                             

na 2 400 Kč vč. DPH. 
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4.1.6 Festival Life! 

Každý rok v listopadu se na brněnském výstavišti koná Festival Life!, jinak zvaný 

Festival sportu, tance a zábavy. Festival obsahuje různé sekce, kde si každý přijde na své. 

Těmi sekcemi jsou SPORT Life!, DANCE Life!, IN-JOY Life!, BIKE Life a Datart Life!. 

Návštěvníci si zde vyzkouší tradiční i netradiční sporty, tanec a mohou se zúčastnit 

různých workshopů a soutěží. V sekci BIKE Life! jsou vidět různá cyklistická kola,                     

a navíc i elektrokola, která si návštěvníci mohou vyzkoušet. V loňském roce 2019 festival 

navštívilo dohromady 53 927 lidí (bvv.cz, 2020). 

Dle následujícího obrázku č. 24 se na prvních třech příčkách umístilo vybavení                   

na turistiku a horolezectví (48 %), příslušenství a vybavení obytných přívěsů                                    

a automobilů (42 %) a vybavení pro cyklistiku, kola a koloběžky (34 %). Vybavení pro 

fitness a rehabilitaci dle průzkumu skončilo až na posledních příčkách s pouhými 7 %.  

 

Obrázek č. 30: Zájem návštěvníků o vystavovaný sortiment za rok 2019 na festivalu Life! 

(Zdroj: bvv.cz, 2020) 

Na základě tohoto výzkumu se na festivalu Life! bude podnik FITHAM prezentovat 

elektrokola v sekci BIKE Life!. Součástí této sekce je i dráha pro testování elektrokol, 

každý, kdo přijde si tedy výrobek může i zkusit (bvv.cz, 2020).  

V nabídce balíčků pro vystavovatele jsem vybrala balíček STANDARD, který zahrnuje 

30 m² komerční plochy a 20 m² plochy pro doprovodný program a stojí                                  

78 650 Kč vč. DPH. V ceně jsou zahrnuty i 2 články o podniku na jejich webu,                        

3 facebookové příspěvky, 3 příspěvky v e-Zpravodaji a 1 příspěvek v deníku a na portálu 

(bvv.cz, 2020).  
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Dohromady na 50 m² bude postaven reklamní stánek. Na stránkách firmy                             

PRO HM Systems, která se již od roku 1997 zabývá reklamními předměty, jsem našla 

hned několik typů promo stolků a stánků. Za cenu 5 082 Kč nabízí kvalitní promo stolek 

s kovovou konstrukcí a za příplatek 847 Kč ho libovolně barevně potisknou. Dohromady 

tedy promo stolek vyjde na 5 929 Kč s DPH. Stolek se dá kdykoliv složit a zase rozložit. 

Je k němu v ceně i přepravní taška (prohm.cz, 2020). Tento stánek bude obsluhovat jeden 

z prodejců. Zde bude k dispozici katalog, vizitky a další reklamní prostředky. Hned vedle 

bude stolek se třemi křesly, které má podnik dostupné již na své pobočce v Bosonohách, 

aby si zde návštěvníci mohli v klidu projít katalog, zeptat se na pár informací,                        

nebo jen počkat na svůj doprovod, který si zrovna prohlíží nebo zkouší elektrokolo.  

Podnik má ve své nabídce městská elektrokola, treková elektrokola, horská elektrokola, 

skládací elektrokola a dětská elektrokola. Na festivalu bude vystaveno z každého odvětví 

jedno kolo. Obsluhovat je bude druhý z prodejců a servisní technik. Na pomoc si s sebou 

radši vezmou i brigádníka. 

4.1.7 Klaprám 

Klaprám je vlastně zaklapávací rám, do kterého se vloží reklamní plakát, který můžeme 

kdykoliv vyměnit za jiný. Jelikož má pobočka v Bosonohách hned u vstupu zastávku 

MHD, pohybuje se zde neustále mnoho lidí. Doporučuji tedy vedle vstupních dveří 

umístit tento klaprám velikosti A1. Prodejna tím informuje každého, kdo jde okolo                  

nebo čeká na autobus, o novinkách, zboží ve slevě apod. Cena za klaprám činí                    

733 Kč s DPH. Prodejce má dopravu po celé ČR zdarma (abstore.cz, 2020).  

Instalaci vedle vstupních dveří provede jeden z prodejců, který zároveň bude i vymýšlet, 

tvořit a každý měsíc aktualizovat reklamní plakáty. Tisk plakátů se provede přímo               

na prodejně, jelikož mají svoji profesionální kopírku. 
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4.2 Shrnutí návrhů 

V následujících dvou tabulkách lze vidět časové a finanční shrnutí všech návrhů 

dohromady. 

4.2.1 Časové shrnutí návrhů 

Marketingové aktivity probíhají v průběhu celého roku 2021. Některé jen jeden měsíc, 

některé pár měsíců a některé klidně i celý rok.  

U Instagramu jsou otazníky. Záleží na podniku, kterého influencera si vybere                          

a na jak dlouhé časové období s ním navážou spolupráci. 

Tabulka č. 6: Časové shrnutí návrhů 

(Zdroj: Vlastní pracování, 2020) 

Návrh/Měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Billboard    X X X X X X    

Reklama v nemocnici X X X X X X X X X X X X 

Dárkové poukazy X X X X X X X X X X X X 

Instagram ??? 

Výzvy na Instagramu X X X X X X X X X X X X 

Festival Life!           X  

Klaprám X X X X X X X X X X X X 

4.2.2 Finanční shrnutí návrhů 

Celkové vynaložené finanční prostředky na zlepšení komunikačního mixu                                 

činí dohromady 164 965 Kč s DPH. Podnik stanovil roční rozpočet okolo                            

150 000 Kč s DPH. Tyto návrhy řešení budou zhodnoceny vedením společnosti a ty,  

které se jim budou líbit aplikují. Vybrané aktivity budou aplikovány jednorázově,                          

po následném vyhodnocení se některé, hlavně ty úspěšnější zopakují. 

U časového období i finančních výdajů u Instagramu jsou otazníky. Bude záležet                

na podniku, kterého influencera si vyberou a na jak dlouho s ním navážou spolupráci.  
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Tabulka č. 7: Finanční shrnutí návrhů 

(Zdroj: Vlastní pracování, 2020) 

Návrh Časové období Finanční výdaje (vč. DPH) 

Billboard celoročně 49 176 Kč 

Reklama v nemocnici celoročně 26 136 Kč 

Dárkové poukazy celoročně 1 941 Kč 

Instagram ??? 

Výzvy na Instagramu celoročně 2 400 Kč 

Festival Life! listopad 84 579 Kč 

Klaprám celoročně 733 Kč 

Výdaje celkem 164 965 Kč vč. DPH 

4.2.3 Přínosy návrhů 

Přesná návratnost vynaložených finančních prostředků na zlepšení marketingových 

aktivit nelze předpovědět. Co se týče finančních přínosů, lze sem zařadit zvýšení tržeb 

oproti předchozím měsícům, nebo oproti předchozím rokům. Přínosy ale nebudou jen 

finančního charakteru. Mezi nefinanční přínosy řadíme například zvýšení povědomí           

o podniku FITHAM a jeho pobočce v Brně – Bosonohách mezi potencionálními 

zákazníky a zlepšení komunikace s veřejností. Dále sem můžeme zařadit zlepšení 

konkurenceschopnosti mezi konkurenty v tomto oboru podnikání.  
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ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout vylepšení pro komunikační mix podniku 

FITHAM, s. r. o., které by mělo pomoci k získání ještě lepší pozice na trhu a její udržení. 

Podnik provozuje e-shop, má pobočku v Brně v Bosonohách a jejich předmětem 

podnikání je prodej sportovních potřeb a vybavení. Na základě šetření podnik nedopadl 

nejhůř. Co se týče internetu a sociálních sítí, má podnik svůj komunikační mix velmi 

dobře propracovaný. 

K porozumění všech nástrojů jsem nastudovala teoretická témata a pojmy, které souvisejí 

s komunikačním mixem a marketingem. Poté následovalo zanalyzování současného 

stavu podniku pomocí několika analýz jako je metoda 7S, marketingový mix 4P,          

PEST analýza, Porterův model 5 konkurenčních sil a celková shrnující SWOT analýza. 

Z výsledné SWOT analýzy vyšla strategie Maxi-Maxi (SO), což znamená,                              

že by se podnik měl zaměřit na využití svých silných stránek a příležitostí. Analytická 

část je ještě doplněna dotazníkovým šetřením, a nakonec návrhy pro zlepšení. 

Veškeré vlastní návrhy řešení byly navrhnuty tak, aby byly pro podnik co nejefektivnější, 

nejpřijatelnější, a zároveň, aby svou finanční náročností nepřesáhlo, vedením stanovený, 

roční rozpočet okolo 150 000 Kč vč. DPH. Všechny návrhy jsou tudíž sestaveny pro jeden 

kalendářní rok, některé na celý, některé jen v řádu měsíců. Vybrala jsem dohromady           

7 nových komunikačních zlepšení se zákazníkem. Jedná se o reklamu formou billboardu 

na velmi frekventované silnici, podél které vede i cyklostezka, reklamu formou inzertního 

klaprámu vystaveného v čekárně rehabilitačního oddělení ve Fakultní nemocnici v Brně, 

zavedení dárkových poukazů, vylepšení reklamy na sociální síti Instagram ve spolupráci 

s veřejně známou osobností. Dále také Festival Life!, jinak zvaný festival sportu,                       

na brněnském výstavišti, reklamní stánek na různých sportovních akcích a klaprám,   

který bude vystaven zvenku, vedle vstupních dveří. Tyto aktivity by celkově vyšly              

na 164 965 Kč vč. DPH. Následně tedy budou zhodnoceny vedením společnosti a ty, 

které se jim budou líbit aplikují. 

Věřím, že se návrhy na zlepšení komunikačního mixu pobočky FITHAM v Bosonohách 

budou vedení podniku líbit a budou nápomocné při jejich neustálém růstu. 
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I 

 

Příloha č. 1: Dotazník 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 

Vážený respondente,  

jsem studentka 5. ročníku magisterského studia Řízení a ekonomiky podniku na Fakultě 

podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. Ráda bych Vás požádala o vyplnění 

tohoto krátkého dotazníku, který bude sloužit k analýze komunikačního mixu prodejny 

FITHAM, s. r. o. v Brně – Bosonohách.   

 

Děkuji Vám za Váš čas a za Vaši ochotu. 

Bc. Petra Matoušková 

 

1. Jak jste se o podniku/pobočce FITHAM, s. r. o. dozvěděli? 

o od známých 

o internet/sociální síť 

o rádio Evropa 2 

o tisk 

o jinak 

 

2. Doporučili byste FITHAM, s. r. o. svým známým? 

o ano 

o spíše ano 

o spíše ne 

o ne 

 

3. Je jejich e-shop přehledný a dostačující? 

o ano 

o ne 

o nevím, jejich e-shop jsem neviděl/a 

 

 



II 

 

4. Jak jste byli spokojeni s nabídkou a výběrem zboží z jejich sortimentu?  

o velmi spokojen/a 

o spokojen/a 

o nespokojen/a 

 

5. Byli jste spokojeni se zaměstnanci kamenné prodejny v Bosonohách? 

o ano, velmi 

o ano i ne 

o ne 

 

6. Byli jste spokojeni s doplňkovými službami pobočky? (montáž, servis, 

reklamace atd.) 

o ano, velmi 

o ano i ne 

o ne 

o doplňkové služby jsem zatím nevyužil/a 

 

7. Jsou pro Vás doporučení známého či rodiny důležité při koupi produktu? 

o jsou pro mě velmi důležitá  

o rád si doporučení poslechnu, ale dám na svoje pocity a zkušenosti 

o doporučení známých neberu v úvahu 

 

8. Kde si myslíte, že na Vás nejvíce působí reklama? 

o na internetu/na sociálních sítích 

o v dopravních prostředcích 

o v televizi 

o v rádiu 

o v tisku 

o na ulici 

o v obchodech 

o výstavy a veletrhy 



III 

 

9. Čím Vás reklama dokáže zaujmout? 

o originalitou a nápaditostí 

o hudbou 

o vtipem 

o ničím 

 

10. Jakou formu nákupu upřednostňujete? 

o internetový obchod 

o kamenná prodejna 

 

11. Které formy podpory prodeje upřednostňujete? 

o slevy 

o vzorky 

o zvýhodněná balení (např. 2+1 zdarma) 

o prodejní akce (např. ochutnávky, předvádění produktů) 

o soutěže 

 

12. Jak celkově hodnotíte pobočku v Bosonohách? 

o velmi spokojen/a 

o spokojen/a 

o nespokojen/a 

 

13. Zákazníkem je? (vyplňte status i pohlaví) 

o jednotlivec 

o podnikatel (majitel fitness centra aj.) 

o muž 

o žena 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

14. Jaká je Vaše věková kategorie? 

o do 18ti let 

o 19 – 30 let 

o 31 – 40 let 

o 41 – 50 let 

o 51 a více let 

 

15. Prostor pro Vaše připomínky k prodejně FITHAM, s. r. o. v Bosonohách. 

……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………. 

 

Děkuji Vám za Váš čas při vyplňování tohoto dotazníku.       

 Bc. Petra Matoušková 


