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Abstrakt 

Diplomová práca je zameraná na oblasť marketingu, konkrétne komunikačného mixu. 

V rámci teoretickej časti sú definované najdôležitejšie pojmy potrebné k pochopeniu 

problematiky. Zároveň sú tu popísané analýzy, ktoré budú neskôr použité v analytickej 

časti, hodnotiacej súčasný stav vybranej spoločnosti. Na ich základe budú v poslednej 

časti práce navrhnuté riešenia zistených nedostatkov tak, aby korešpondovali s hlavným 

cieľom práce.  
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Marketingový mix, komunikačný mix, marketingové prostredie, analýza PORTER, 

SWOT analýza 

Abstract 

This diploma thesis is focused on marketing, specifically the communication mix. The 

theoretical part defines the most important concepts needed to understand the issue. At 

the same time, there are described analyzes, which will be later used in the analytical part, 

that evaluates the current state of the selected company. Based on that analyzes, the last 

part of the thesis will propose solutions to the identified deficiencies to correspond with 

the main goal of the work. 
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ÚVOD 

Každá spoločnosť potrebuje raz za čas rozšíriť svoj sortiment o nový výrobok či službu, 

aby si udržala záujem svojich zákazníkov. Tak je to aj v prípade firmy The Roses Co. 

s.r.o., ktorá sa rozhodla uviesť v roku 2020 na trh nový produkt s názvom Coffee 

Discovery Box. Táto diplomová práca má slúžiť k vytvoreniu komunikačného mixu 

práve pre tento produkt. Podnik1 v roku 2019 začal s predajom adventných kalendárov 

s podobnou tematikou, ktorého už vytvorený marketingový a komunikačný mix poslúži 

ako odrazový mostík pri tvorbe návrhov.  

Samotná práce je rozdelená na tri základné časti: teoretické východiská, analýza 

problému a vlastné návrhy riešenia. V prvej kapitole bude vytvorený teoretický základ 

potrebný pre spracovávanie analýz. Vysvetlené tu budú základné pojmy, ako sú zložky 

marketingového a komunikačného mixu, ale aj problematika analýz.  

Druhá, analytická, časť začína predstavením spoločnosti The Roses, jej históriou 

a súčasným fungovaním. Nasledovať bude krátky popis ich nového produktu Coffee 

Discovery Box a rozbor marketingového a komunikačného mixu už existujúceho 

adventného kalendára. Vykonané tu budú aj tri druhy analýz, konkrétne analýza 

marketingového mikroprostredia, Porterova analýza a zhrňujúca SWOT analýza, na 

základe ktorej budú identifikované slabé miesta a problémy, ktoré sa budem pokúšať 

vyriešiť v kapitole s návrhmi.   

Tým sa plynulo presúvame k poslednej časti zameranej na predstavenie ideí, ako by mal 

komunikačný mix pre produkt vyzerať. Vytvorené budú odporúčania pre všetky jeho 

zložky tak, aby sa tým vyriešili nedostatky zistené v predchádzajúcej kapitole. Tieto 

návrhy budú vznikať v spolupráci s firmou The Roses Co. s.r.o., takže sa predpokladá, že 

by mohli byť následne zavedené do praxe. 

  

 
1 V práci budú používané výrazy: podnik, firma, korporácia, spoločnosť ako synonymá k výrazu obchodný 

závod, ktorého definíciu je možné nájsť v  §502 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ČR 
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CIELE PRÁCE, METÓDY A POSTUPY SPRACOVANIA 

Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je na základe vykonaných analýz súčasnej 

situácie navrhnúť komunikačný mix pre nový produkt. Ako vedľajší cieľ bolo stanovené 

vytvorenie návrhu predajnej ceny.  

Spoločnosť, ktorá bude v práci rozoberaná sa nazýva The Roses Co. s. r. o. a jej výrobok, 

ma ktorý budú tvorené návrhy Coffee Discovery Box. Produkt predstavuje set rôznych 

druhov kávy líšiacich sa spracovaním, pôvodom, pražením a inými vlastnosťami. 

Nejedná sa iba o jeden set, ale počas roka ich bude predstavovaných hneď niekoľko 

a každý z nich bude v sebe ukrývať iný mix káv. Myšlienkou je priniesť zákazníkom kávy 

zo zahraničia či dokonca z iných kontinentov, prostredníctvom ktorých budú objavovať 

kávové chute celého sveta2.  

Prostriedkom k dosiahnutiu vytýčeného cieľa bude vykonanie analýz vnútorného 

prostredia podniku. Najprv sa vykoná rozbor marketingového mikroprostredia 

nasledovaný Porterovou analýzou, na základe ktorých budú identifikovaní konkurenti 

a možné substitúty novovznikajúceho produktu. Ďalej bude vykonaná SWOT analýza 

potrebná k určeniu silných a slabých stránok produktu a hrozieb a príležitostí, ktoré môžu 

mať na zavedenie výrobku vplyv. Informácie potrebné na vykonanie analýz budú 

získavané pomocou internetu a na základe rozhovorov s výrobcami. Niektoré dáta, 

potrebné k vyvodeniu záverov, budú nadobudnuté aj pomocou vybranej techniky 

marketingového výskumu.  

Výsledky analýz následne poslúžia ako vstupné dáta pre vytvorenie komunikačného mixu 

produktu. V návrhovej časti bude určená predajná cena, umiestnenie produktu (kamenný 

obchod, internetový predaj), bude vytvorený návrh reklám a médií pre ich prezentáciu. 

Pri vytváraní návrhov sa bude prihliadať aj k dátam získaných predajom adventného 

kalendára s podobnou tematikou.  

 

  

 
2 RŮŽIČKA, Matyáš. The Roses Co. s. r. o. [e-mail]. Október 2019 – Marec 2020 [cit. 2020-03-28] 
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

Prvá kapitola tejto diplomovej práce je venovaná popisu podstatných skutočností, ktoré 

budú neskôr využívané v rámci ostatných častí práce. Za kľúčové oblasti, ktoré je nutné 

definovať, boli zvolené nasledovne: marketing, marketingový mix a jeho časti a 

komunikačný mix a jeho zložky. Ďalej sa táto kapitola venuje teoretickému popisu 

marketingového prostredia a analýz, ktoré sú k preskúmaniu tohto prostredia potrebné.   

Pri vytváraní teoretických východísk som využila množstvo rôznych zdrojov od 

knižných, cez internetové, až po odborné články a zákony. Pri popise marketingu 

a marketingového mixu je najčastejšie využívaným zdrojom kniha Miroslava Karlíčka 

s názvom Základy marketingu. Tohto autora som si vybrala, pretože z môjho pohľadu 

najlepšie popísal danú problematiku. Jeho definície boli ľahké na pochopenie 

a spracovanie.  

V rámci kapitoly 1.3 som najviac využívala dva knižné zdroje. Prvým z nich je publikácia 

s názvom Reklama: jak dělat reklamu od autorov Jitky Vysekalové a Jiřího Mikeše. Túto 

knihu som zvolila najmä kvôli jej zameraniu na reklamu a všetko, čo je s ňou spojené. 

Druhým dielom je kniha Moderní marketingová komunikace od autorky Jany Přikrylové, 

ktoré som vybrala preto, lebo má celú kapitolu venovanú čisto komunikačnému mixu.  

Pri definovaní marketingového prostredia je najpoužívanejšia kniha Marcely Zamazalové 

Marketing obchodní firmy. Jej krátke a trefné popisy problematiky boli pre mňa jasnou 

voľbou pri voľbe zdrojov. 

K teoretickému popisu vybraných analýz najlepšie poslúžila publikácia autorky Aleny 

Hanzelkové s názvom Strategický marketing: teorie pro praxi. Rovnako ako u vyššie 

spomenutých titulov som si toto dielo zvolila na základe jeho pochopiteľnosti 

a jednoduchej spracovateľnosti.  

Je nutné podotknúť, že uvedení autori boli primárne využívaní v spomínaných kapitolách, 

no v rámci celej kapitoly Teoretické východiská sa vyskytujú aj diela, ktoré boli 

používané pre viac tém. Celkovo bolo pre napísanie teórie využitých viac ako pätnásť 

knižných zdrojov a množstvo iných prameňov.   Všetky využité zdroje sú uvedené na 

konci tejto práce v zozname použitej literatúry.  
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1.1 Marketing 

Neexistuje iba jedna správna definícia marketingu. Americká marketingová asociácia 

tento pojem definuje ako činnosť, ktorá za pomoci súboru zavedených postupov 

a procesov tvorby, komunikácie, doručenia a výmeny ponúk, produkuje hodnotu pre 

zákazníkov, partnerov aj pre celú spoločnosť. Podobne ho chápe aj Kotler, podľa ktorého 

je marketing vytváranie, komunikovanie a predávanie hodnoty zákazníkovi. Obecnejšie 

môže byť marketing braný ako podnikateľská funkcia vyvažujúca záujmy podniku 

a zákazníkov3. 

1.2 Marketingový mix 

Jedná sa o operatívnu a praktickú konkretizáciu procesu marketingového riadenia, kde 

súbor marketingových premenných, má dopomôcť k tomu, aby sa výrobný program 

podniku čo najviac priblížil požiadavkám cieľového trhu. Marketingový mix tvoria 

vzájomne prepojené prvky a jeho úlohou je nájsť ich optimálnu proporciu4.  

Existujú dva koncepty marketingového mixu: 4P a 4C. Koncept 4P zahŕňa taktické 

marketingové rozhodnutie spoločnosti ohľadom ponúkaného produktu (product), jeho 

ceny (price), dostupnosti (place) a marketingová komunikácia (promotion). 4C skúma 

marketingový mix z pohľadu zákazníka v niekoľkých rovinách, a to hodnota pre 

zákazníka (customer value), jeho náklady (costs), komunikáciu hodnoty 

(communication) a dostupnosť (convenience)5.  

1.2.1 Produkt 

Za produkt, z pohľadu marketingového mixu, môžu byť považované okrem hmotného 

tovaru aj služby, informácie či myšlienky, ba dokonca i zážitky. Podmienkou je, aby boli 

tieto aktíva schopné výmeny6.  

Všetky produkty prechádzajú od svojho vzniku až po zánik rôznymi štádiami. Hovoríme 

tomu životný cyklus produktu. Jeho prvou fázou je zavádzanie. V tomto období je nový 

výrobok uvádzaný na trh. Predaje rastú iba pomaly, pri vysokých nákladoch na produkt, 

 
3 KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. 2., přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2018, s. 

19. ISBN 978-80-247-5869-5. 
4 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Praha: Grada, 2008, s.146 . ISBN isbn978-80-247-

2690-8. 
5 KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. 2., přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2018, s. 

152. ISBN 978-80-247-5869-5. 
6 Tamtiež ref. 5, s. 154 
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preto podnik v tomto úseku cyklu nedosahuje zisk. Druhou fázou je rast, kedy  je už 

produkt na trhu prijatý a zisky začínajú rásť. Predposlednou fázou je obdobie zrelosti. 

Rýchlosť rastu predajov klesá a rovnako tak aj príjmy. Veľkú úlohu v tom hrá aj 

vzrastajúca konkurencia. Poslednou fázou životného cyklu výrobku je pokles. V tomto 

štádiu už predaje zaznamenávajú výrazný úpadok a zisky sa opäť približujú nule7. 

Pri boji s konkurenciou je veľmi dôležitým prvkom diferenciácia alebo odlíšenie 

produktu. Produkty sa môžu líšiť v mnohých charakteristikách. Príkladom sú rôzne 

funkčné benefity, materiály, celková kvalita, ale tiež aj rýchlosť doručenia, predajné 

podmienky či po predajný servis. Veľkú pozornosť by mala spoločnosť venovať výberu 

týchto charakteristík s prihliadnutím na potreby a požiadavky zákazníka. Firma by sa 

mala zamyslieť nad tým, či zvolené charakteristiky konečný odberateľ skutočne ocení 

a za akú cenu.  Každá pridaná vlastnosť vytvára aj dodatkové náklady na výrobu daného 

produktu, preto je vhodné o novej charakteristike uvažovať iba vtedy, ak táto zmena 

prinesie aj vyššie tržby8.  

1.2.2 Cena 

Cena je významný faktor ovplyvňujúci hospodárenie firmy. Správne nastavená cena by 

mala odrážať technickú spôsobilosť produktu. Cenou je ovplyvňovaný dopyt, postavenie 

firmy voči konkurencii aj celkové postavenie na trhu9.  

Cena má štyri základné funkcie: informačnú, motivačnú, alokačnú a distribučnú. 

Nositeľom informácie je cena v období, keď dôjde k nejakej vonkajšej zmene. Napríklad, 

ak je neúroda pšenice premietne sa to nielen do jej ceny, ale aj do ceny pšeničných 

výrobkov. Motivátorom sa cena stáva vtedy, keď jej vysoká hodnota vytvára zisky, čo 

výrobcov poháňa vyrábať viac. Alokačná funkcia ceny sa prejavuje v momente, keď 

výrobcovia na základe cenových signálov začnú premiestňovať výrobné zdroje. 

Príkladom môže byť zdraženie typu dreva, z ktorého stolár vyrába stoly. Ak je zdraženie 

natoľko vysoké, že by sa museli výrazne meniť aj ceny jeho produktov, je nútený vybrať 

si iný typ dreva, z ktorého bude vyrábať. Hlavnou úlohou distribučnej funkcie ceny je 

rozdelenie tovaru medzi ľudí, podľa ich ochoty platiť10.  

 
7 KOTLER, Philip. Marketing management. 10. rozš. vyd. Praha: Grada, c2001, s. 303. ISBN 80-247-0016-6. 
8 KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. 2., přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2018, s. 

154 a 157. ISBN 978-80-247-5869-5. 
9 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Praha: Grada, 2008, s. 216. ISBN 978-80-247-2690-8. 
10 HOLMAN, Robert. Ekonomie. 5. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2011, s. 15. ISBN 978-80-7400-006-5. 
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Metódy tvorby cien 

Rozoznávame tri základné metódy cenotvorby: nákladovo orientované, konkurenčne 

orientované a hodnotovo (dopytovo) orientované. Väčšinou sa v podnikovej praxi 

využívajú kombinácie týchto metód. Pri stanovovaní ceny je prihliadané na priebeh 

zákazníckeho dopytu, funkciu nákladov a ceny konkurentov11.  

• Nákladovo orientovaná metóda 

V rámci tejto metódy firma sleduje svoje náklady na produkt. Finálna cena je potom 

vytvorená buď pomocou ziskovej prirážky, alebo pomocou cieľovej rentability. Takto 

utvorená cena je považovaná za „spravodlivú“ ako u zákazníkov, tak aj u výrobcov. 

Vďaka tejto metóde je možné určiť minimálnu cenu, ktorá pokryje náklady a zisk12. 

• Konkurenčne orientovaná cena 

Táto metóda je založená na sledovaní vývoja ceny konkurencie, bez prihliadania na vývoj 

vlastných nákladov na produkt. Nejde však iba o bezhlavé kopírovanie cien konkurencie, 

podnik si môže stanoviť cenu o určité percento nad či pod hodnotu ich ceny. Najčastejšie 

sa k tvorbe ceny využíva priemer cien konkurentov. K využitiu tejto metódy podniky 

pristupujú najmä vtedy, keď je zložité určiť náklady na produkt, keď sa jedná prevažne 

o homogénne výrobky alebo nie je možné jednoznačne určiť reakciu konkurencie na 

cenovú diferenciáciu13.  

• Hodnotovo (dopytovo) orientovaná cena 

Táto metóda sa zaoberá dvoma druhmi vstupných dát. Buď za základ berie zákazníkmi 

vnímanú hodnotu produktu, alebo intenzitu dopytu. V prvom prípade je potrebné, aby 

boli dostatočne presne zaistené názory zákazníka na hodnotu ponúkaného tovaru. To sa 

dá zabezpečiť dvomi spôsobmi: priamym dopytovaním na primeranosť ceny alebo 

bodovým ohodnotením, kedy sa jednotlivým charakteristikám výrobku priradia váhy 

a škály, ktorými môžu byť hodnotené. Výsledná cena je potom vypočítaná na základe 

súčtu bodov14. 

 
11 ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada, 2009, s. 154. ISBN 978-80-247-

2049-4. 
12 Tamtiež ref. 11, s. 155 
13 SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, s. 194. ISBN 

978-80-247-3494-1. 
14 Tamtiež ref.13 ,s. 192 
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Ak podnik využíva tvorbu ceny na základe intenzity dopytu, jedná sa vlastne o cenovú 

diskrimináciu. V tomto prípade sa rovnaký produkt predáva v rovnakom období za rôzne 

ceny. Tento stav môžeme  pozorovať napríklad na cenách v centre mesta a na okraji 

mesta, pri sezónnych výrobkoch alebo pri výrobkoch s možnosťou modifikácie 

prevedenia15.  

1.2.3 Dostupnosť 

Pod pojmom dostupnosť rozumieme všetky spôsoby, akými sa produkt dostáva 

k zákazníkovi. Zámerom je dostať produkt k spotrebiteľovi v správnom čase, na správne 

miesto, spôsobom odpovedajúcim marketingovej stratégii značky, pričom náklady musia 

ostať čo najnižšie. Ak je produkt pre konečného zákazníka z akéhokoľvek dôvodu 

nedostupný, môže sa stať, že celá marketingová snaha vyjde nazmar16.  

Od výrobcu až po konečného spotrebiteľa prejde produkt cez mnoho rôznych 

sprostredkovateľov, ktorí tvoria distribučnú cestu. Voľba distribučných ciest patrí medzi 

najkritickejšie oblasti rozhodovania. Rozhodnutie, ktoré v tomto smere management 

vykoná, ovplyvní všetky ďalšie marketingové kroky17.  

1.2.4 Marketingová komunikácia 

Marketingová komunikácia predstavuje špecifický prostriedok podnikov a iných 

inštitúcii určený k tomu, aby informoval a presviedčal cieľové skupiny zákazníkov, a tým 

napĺňal marketingové ciele. Každá uvedená marketingová kampaň by mala vychádzať 

z celkovej marketingovej stratégie a zodpovedať stanoveným komunikačným cieľom. 

Nutné je pri vytváraní kampane dbať na to, aké charakteristiky produktu či značky 

chceme zdôrazniť a aké celkové posolstvo chceme vyslať. Podľa týchto kritérií sa potom 

volí miesto a čas spustenia kampane, slová, grafika či hudba v nej použitá18. 

Marketingová komunikácia využíva veľké množstvo rôznych nástrojov súhrnne 

nazývaných komunikačný mix, ktorý bude bližšie popísaný v nasledujúcej kapitole. 

 
15 SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, s. 193. ISBN 

978-80-247-3494-1. 
16 KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. 2., přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2018, s. 

216 . ISBN 978-80-247-5869-5. 
17 KOTLER, Philip. Marketing management. 10. rozš. vyd. Praha: Grada, c2001, s. 483. ISBN 80-247-0016-6. 
18 KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. 2., přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2018, s. 

193. ISBN 978-80-247-5869-5. 
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1.3 Komunikačný mix 

Komunikačný mix predstavuje podskupinu mixu marketingového. Obsahuje osobnú 

a neosobnú formu komunikácie. Osobnú formu reprezentuje osobný predaj, neosobné 

formy komunikácie zase reklama, podpora predaja, priamy marketing, PR a sponzoring. 

Ich kombináciu môžete vidieť na veľtrhoch či výstavách19.  

Koncepcia komunikačného mixu by mala byť taká, aby dokázala splniť zvolené 

marketingové a komunikačné ciele.  Voľba správnych komunikačných nástrojov je 

závislá na druhu výrobku a typu trhu, na ktorom bude výrobok ponúkaný. Pre každý typ 

trhu existuje inak vhodná kombinácia nástrojov komunikačného mixu. Ak mierime na trh 

spotrebného tovaru, primárnu rolu väčšinou hrá reklama nasledovaná podporou predaja, 

zatiaľ čo na trhu výrobných prostriedkov je v popredí osobný predaj. Ďalším faktorom 

vplývajúcim na tvorbu komunikačného mixu je štádium životného cyklu výrobku20.  

1.3.1 Reklama 

V zákone je pojem reklama vymedzený nasledovne: „ Reklamou sa rozumie oznámenie, 

predvedenie či iná prezentácie šírené najmä komunikačnými médiami, majúce za cieľ 

podporu podnikateľskej činnosti, najmä podporu spotreby alebo predaja tovaru, 

výstavby, prenájmu alebo predaja nehnuteľností, predaja alebo využitia práv alebo 

záväzkov, podporu poskytovania služieb, propagáciu ochrannej známky, pokiaľ nie je 

ďalej stanovené inak.21“ 

Všeobecne možno reklamu definovať ako prostriedok, ktorý spája zadávateľa a toho, 

komu je produkt či služba ponúkaná, prostredníctvom média, v ktorom je reklama 

umiestnená. Zväčša je reklama používaná ako sprostredkovateľ informácie o produkte 

alebo službe, ktorá môže uspokojiť potreby sprostredkovateľa. Jej úlohou je osloviť 

súčasných aj potenciálnych zákazníkov a prostredníctvom jej obsahu sa snažiť predať 

ponúkaný tovar22.  

 
19 PŘIKRYLOVÁ, Jana. Moderní marketingová komunikace. 2., zcela přepracované vydání. Praha: Grada 

Publishing, 2019, s. 45.ISBN 978-80-271-0787-2. 
20 VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Reklama: jak dělat reklamu. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 

2010, s. 22. ISBN 978-80-247-3492-7. 
21 ČESKO. § 1 odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., 

o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. In: Zákony pro lidi.cz [online]. 

© AION CS 2010-2019 [cit. 22. 11. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-40#p1-2 
22 VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Reklama: jak dělat reklamu. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 

2010, s. 16. ISBN 978-80-247-3492-7. 
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Výber médií 

Médiá vybrané k umiestneniu reklamy sa súhrnne označujú ako mediálny mix. Jeho 

zloženie závisí od cieľovej skupiny, ktorú chceme osloviť. Zvolené médiá musia byť 

schopné prenášania informácií, ale aj vyvolania emócií. Každý typ média v sebe nesie 

pozitíva a negatíva, ktoré je dobré poznať. Najčastejšie sa využívajú: tlač, rozhlas, 

televízia, vonkajšia reklama a internet23. 

• Tlač 

Keď sa povie reklama v tlači, najčastejšie sa tým myslia noviny a časopisy. Noviny môžu 

byť národné, regionálne alebo lokálne. Ich veľkou výhodou je flexibilita a často aj 

spoločenská či odborná prestíž, rovnako tak aj rýchlosť, akou je možné správu predať 

pravidelným čitateľom. Pravidelne vydávané noviny sú vhodnejšie pre oslovenie širších 

cieľových skupín než užšie zacieleného segmentu24.   

Časopisy majú rôzne kritériá delenia, čo im umožňuje, na rozdiel od novín, zasiahnuť 

presne zvolenú cieľovú skupinu. Vďaka predplatnému a vlastným výskumom je veľmi 

jednoduché zistiť profil potenciálnych zákazníkov. V prípade časopisov existuje väčšia 

variácia foriem inzercie od klasických vtlačených reklám, cez rozšírené obálky, až po 

vkladanie miniatúr k jednotlivým výtlačkom25.  

• Rozhlas 

Ako každé z uvedených médií, aj rozhlas má svoje výhody a nevýhody. Medzi prednosti 

zaraďujeme nižšiu cenu oproti iným médiám, rýchlosť, s akou je možné reklamu zaradiť 

do vysielania, či osobnú formu oslovenia, kedy je možnosť využitia moderátorov pri 

zahájení predaja. Za nevýhodu rozhlasu je považované to, že pre väčšinu ľudí počúvanie 

„rádia“ vytvára iba pozadie pri vykonávaní iných činností, prípadne preladia stanicu 

v momente, kedy začne reklamný blok, tým pádom reklamnému oznámeniu nevenujú 

plnú pozornosť26. 

 
23 VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Reklama: jak dělat reklamu. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 

2010, s. 37. ISBN 978-80-247-3492-7. 
24 PŘIKRYLOVÁ, Jana. Moderní marketingová komunikace. 2., zcela přepracované vydání. Praha: Grada 

Publishing, 2019, s. 83-84.ISBN 978-80-271-0787-2. 
25 Tamtiež ref. 24, s. 84 
26 VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Reklama: jak dělat reklamu. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 

2010, s. 41-42. ISBN 978-80-247-3492-7. 
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• Televízia 

Najväčšou výhodou televíznej reklamy je možnosť spojenia vizuálnych a zvukových 

vnemov, vďaka čomu je jednoduchšie zaujať cieľovú skupinu potenciálnych zákazníkov. 

Okrem toho, televízia umožňuje vhodné načasovanie reklamy, napríklad ak sa jedná 

o produkt určený deťom, reklama sa bude vysielať v dopoludňajších hodinách. Na druhej 

strane je televízna reklama najviac regulovaným médiom, čo pri vytváraní reklamných 

spotom sťažuje prácu. Nevýhodou sú taktiež rastúce náklady a počet staníc. Ako aj 

v prípade rozhlasu, tak aj pri televízii sa ľudia snažia reklamám vyhnúť, buď prepnutím 

na iný kanál, alebo v súčasnosti je možné aj celé reklamné pásmo jednoducho pretočiť27.  

• Vonkajšia reklama 

Vonkajšia reklama predstavuje dlhotrvácne reklamné oznámenia za skutočne priaznivú 

cenu. 

Vďaka novým technológiám je kvalita tejto formy prezentácie produktu alebo služby 

stále vyššia. Zameranie reklamy môže byť ako celoplošné, tak aj regionálne. Pre outdoor 

reklamu sa  využíva obrovské spektrum nástrojov ako sú billboardy, podsvietené vitríny 

v centrách miest, reklamné stĺpy a mnoho ďalších28.  

Najväčšími nevýhodami tejto formy reklamy je nutnosť použitia iba obmedzeného 

množstva informácii, pretože ľudia sú tejto reklame vystavení iba niekoľko sekúnd a 

nemožnosť selekcie zákazníkov, vzhľadom na charakter  vonkajšej reklamy je možné 

cielenie iba na široko definovanú skupinu29.  

• Internet 

Internet je najmladším a najrýchlejšie sa rozvíjajúcim médiom spomedzi všetkých 

spomínaných.  Pripojiť naň sa dá prostredníctvom stolových počítačov, notebookov, ale 

aj chytrých mobilov či tabletov. To je hlavným dôvodom, prečo je internetová reklama 

pre zadávateľov taká atraktívna. Mimo to je reklama umiestnená na internete relatívne 

lacná, rýchla, flexibilná a vysoko kvalitná. Umožňuje aj schopnosťou presného zacielenia 

 
27 MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing: nové trendy a reflexe změn ve světě. 3. vyd. Praha: Grada, 

c2009, s. 173. ISBN 978-80-247-2986-2. 
28 Tamtiež ref. 27, s. 174 
29 VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Reklama: jak dělat reklamu. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 

2010, s. 42. ISBN 978-80-247-3492-7. 
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jednoduché vyhodnocovanie účinnosti a interaktivitu medzi ponúkajúcimi 

a dopytujúcimi osobami. Tieto aspekty ju odlišujú od reklám v ostatných médiách30.  

Medzi najvýznamnejšie reklamné systémy v Českej republike patria: Google Ads 

(predtým Google AdWords), Seznam Sklik a Facebook ads.  

Prevádzkovateľom Google Ads je spoločnosť Google. Táto služba umožňuje 

spoločnostiam umiestňovať reklamy vo vyhľadávaní Google, v partnerských 

vyhľadávačoch a na reklamných sieťach tohto gigantu, akými sú YouTube, ČSFD.cz 

a ďalšie. Google Ads je považovaný za najpoužívanejší a najprepracovanejší reklamný 

systém využívaný k plánovaniu, vytváraniu, úprave a meraniu kampaní. K zacieleniu 

využíva najmä kľúčové slová31.   

Seznam Sklik je reklamným systémom českého vyhľadávača Seznam. Svojim 

užívateľom ponúka možnosť zobrazovania reklám vo vyhľadávaní a v kontextových 

sieťach, ako sú Firmy.cz, Stream.cz a podobne, no nie je tak prepracovaný, ako vyššie 

spomínaný Google Ads. V Českej republike Seznam a Google dokopy pokrývajú 96 % 

podielu všetkých vyhľadávačov na trhu, a preto sa odporúča, aby firmy používali  

reklamné systémy oboch spoločností súčasne32/33. 

Ako už z názvu vyplýva, Facebook Ads je systém umiestňujúci reklamu na Facebook. 

V Českej republike sociálnu sieť Facebook využíva viac ako 3,5 milióna užívateľov, čo 

z neho robí jednu z najnavštevovanejších stránok. Na zacielenie Facebook Ads využíva 

umiestnenie, demografiu a záujem potenciálnych zákazníkov, čím zvyšuje šance na 

zasiahnutie osôb so skutočným záujmom o propagovaný tovar34.  

1.3.2 Podpora predaja 

Predstavuje najdôležitejší krátkodobý nástroj marketingovej komunikácie. Na rozdiel od 

reklamy, ktorej úlohou je upútať pozornosť na daný produkt, podpora predaja má za cieľ 

podnietiť zákazníka ku kúpnej akcii.  Medzi výhody tohto typu nástroja patria, napríklad 

 
30 PŘIKRYLOVÁ, Jana. Moderní marketingová komunikace. 2., zcela přepracované vydání. Praha: Grada 

Publishing, 2019, s. 83.ISBN 978-80-271-0787-2. 
31Google Adwords vs. Seznam Sklik vs. Facebook. Dostupné z: 

https://www.esonet.cz/cz/adwords_vs._sklik_vs._facebook.html. 
32Tamtiež ref. 31 
33 Infografika: Podíl vyhledávačů Google a Seznam na českém internetu #2019. Dostupné z: 

https://www.evisions.cz/blog-2019-01-24-infografika-podil-vyhledavacu-google-a-seznam-na-ceskem-

internetu-2019/. 
34Google Adwords vs. Seznam Sklik vs. Facebook. Dostupné z: 

https://www.esonet.cz/cz/adwords_vs._sklik_vs._facebook.html. 
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rýchlejšia a intenzívnejšia odozva na strane zákazníka či pružnosť pri využívaní nástrojov 

podľa trhovej situácie. Ako nevýhoda môže byť braná jej krátka pôsobnosť. Pri častom 

použití dokonca môže dôjsť k opačnému efektu, v zmysle, že zákazníkovi začne daný 

produkt pripadať lacný, čo v konečnom dôsledku môže dokonca dopyt znížiť35.  

1.3.3 Vzťahy s verejnosťou 

Vzťahy s verejnosťou alebo public relations (PR) sú tvorené troma základnými piliermi: 

verejná mienka, image a firemná identita (corporate identity). Termín vzťah 

s verejnosťou možno v širšom ponímaní popísať ako sociálno-komunikačnú aktivitu, 

prostredníctvom ktorej podnik pôsobí na verejnosť s cieľom vytvárať a udržiavať 

pozitívne vzťahy a obojstranné porozumenie a dôveru. Z uvedeného vyplýva, že v rámci 

PR sú identifikované dva základné subjekty, a to organizácia, ktorá predstavuje iniciátora 

komunikačného vzťahu a objekt PR, teda cieľová skupina, ku ktorej komunikácia 

smeruje36.  

Verejná mienka  

Verejnú mienku je veľmi ťažké charakterizovať. Existuje ale niekoľko rysov, ktorými sa 

dá tento pojem opísať. Je to napríklad fakt, že verejná mienka je odrazom súčasných 

názorov, postojov a nálad verejnosti, nie je možné ju považovať za presné rozumové 

poznanie. Vo verejnej mienke môžeme vždy objaviť prvky subjektívnosti, približnosti 

a dojmov. Ovplyvniť sa dá prejavmi politikov, manipuláciou demagógov či masovými 

médiami. Verejná mienka sa môže vytvoriť iba k dôležitým podnetom, akými sú známe 

osobnosti, rôzne javy či názory. Vzťah verejnej mienky a vzťahov s verejnosťou sa 

prejavuje tým, že PR sa snaží vytvoriť priaznivú verejnú mienku, na čo využíva všetky 

dostupné informácie týkajúce sa pôsobenia verejnej mienky vo vybraných cieľových 

skupinách37.  

Image 

Image je možné chápať ako zjednodušený symbol založený na súhrne predstáv, pojmov, 

postojov, názorov a skúseností osoby vo vzťahu k určitému objektu. Image teda 

 
35 PŘIKRYLOVÁ, Jana. Moderní marketingová komunikace. 2., zcela přepracované vydání. Praha: Grada 

Publishing, 2019, s. 98 – 99. ISBN 978-80-271-0787-2. 
36 SVOBODA, Václav. Public relations moderně a účinně. 2. vyd. Praha: Grada, 2009, s. 14, 17 a 20. ISBN 

978-80-247-2866-7. 
37 SVOBODA, Václav. Public relations moderně a účinně. 2. vyd. Praha: Grada, 2009, s. 15. ISBN 978-

80-247-2866-7. 
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predstavuje určitú subjektívnu predstavu človeka o konkrétnom produkte či spoločnosti. 

Tieto predstavy sú následne komunikované do spoločnosti, kde sa spoja a vytvoria 

jednotný obraz a ďalej ovplyvňujú ostatných spotrebiteľov, pomáhajú im zorientovať sa 

na trhu, na ktorom nemusia mať vlastné skúsenosti. Práve kvôli tomuto aspektu je image 

pre podniky dôležitý. Zjednodušene sa dá povedať, že dobrý image zaistí viac zákazníkov 

a zlý naopak menej38.  

Firemná identita 

Firemná identita využíva rad nástrojov, ktoré vytvárajú jednotný obraz o spoločnosti. 

Medzi týmito nástrojmi existujú vzájomne väzby, navzájom sa ovplyvňujú. Ich pôsobenie 

sa prejavuje ako v rámci firmy, tak aj mimo nej. Medzi tieto nástroje radíme najmä: 

firemný designe, komunikáciu, kultúru, produkt alebo službu. Firemný designe je 

označenie pre vizuálny konštánt, ktorým sa firma reprezentuje (logo, typ písma, farby, 

grafika obalov, a iné). Do firemnej komunikácie spadajú všetky komunikačné 

prostriedky, prostredníctvom ktorých spoločnosť komunikuje s vonkajším aj vnútorným 

prostredím. Kultúru firmy predstavujú zvyklosti a rituály v podniku zaužívané, ktoré 

určujú charakter a celkovú atmosféru firmy a ktoré sa prejavujú vo všeobecných vzorcoch 

správania všetkých zamestnancov. Za produkt vo firemnej identite je brané všetko, čo 

dokáže uspokojiť potreby cieľových zákazníkov, tým pádom je považovaný za podstatu 

existencie spoločnosti39. 

1.3.4 Priamy (direct) marketing 

Priamy marketing predstavuje aktivity firmy spojené s ponukou produktov a služieb 

prostredníctvom hromadných médií, akými sú telefóny či internet, ktorých cieľom je 

získať priamu odpoveď zákazníkov.  Federácia európskeho direct marketingu delí priamy 

marketing na štyri základné skupiny: reklama s priamou odozvou, telemarketing, direct 

mail a online marketing40.  

Reklama s priamou odozvou 

Tento typ priameho marketingu využíva na komunikáciu so spotrebiteľmi masové médiá. 

Prostredníctvom nich sa snaží vyvolať priamu reakciu. K tomuto účelu sú do televíznych 

 
38 VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Image a firemní identita. Praha: Grada, 2009, s. 94-97. ISBN 978-

80-247-2790-5. 
39 Tamtiež ref. 38, s. 40, 63, 67 a74.  
40 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Praha: Grada, 2008, s. 261. ISBN 978-80-247-2690-8. 
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alebo rádiových reklám zakomponované frázy ako napríklad: „Zavolajte ihneď!“, ktoré 

priamo nabádajú k reakcii. V tlači to môžu byť vratné kupóny v kombinácii s výzvou 

k návšteve webovej stránky. Forma komunikačného kanálu je závislá na cieľovej skupine 

a charaktere ponúkaného produktu. Tento typ propagácie môžete najčastejšie poznať vo 

forme teleshoppingu41.  

Telemarketing 

Telemarketing sa dá vysvetliť dvoma rôznymi spôsobmi. Prvým z nich je ten, kedy sú za 

telemarketing považované iba ponukové telefonáty, druhý spôsob charakterizuje 

telemarketing ako komplex aktívnych (odchádzajúcich) a pasívnych (prichádzajúcich) 

hovorov. O pasívnom telemarketingu hovoríme vtedy, keď operátori využívajú telefonáty 

zákazníkov, ktorí sami zavolajú spôsobom, kedy využijú dotaz či žiadosť volajúceho na 

to, aby mu ponúkli nejakú výhodnejšiu službu, či nejaký produkt. Pri aktívnom 

telemarketingu sú oslovovaní predom vybratí zákazníci.  Často je prostredníctvom 

takéhoto hovoru obchod rovno uzavretý, klient nemusí podnikať žiadne akcie naviac, aby 

si produkt, či službu zadovážil42. 

Direct mail 

Direkt mail predstavuje priamu zásielku v písomnej forme, ktorá obsahuje správu 

obchodného charakteru. Informácie uvedené v tejto správe majú zákazníka doviesť ku 

kúpe. Direkt mail môže mať formu letáku, katalógu, brožúry a iné. Rozmanitosť foriem 

tohto nástroja priameho predaja je výhodou pre zadávateľov, ktorí si tak môžu svoje 

reklamné posolstvo nechať vytvoriť na mieru svojim potenciálnym zákazníkom43.   

Dairekt mail má dve formy: adresný a neadresný. Charakteristickou črtou mailu 

adresného je, že má svojho adresáta, a teda správa je mierená na konkrétnu osobu. 

Neadresný mail, aj keď nie je určený iba jednému človeku, neobsahuje masovú reklamu. 

Distribúcii totižto predchádza segmentácia, ktorá vymedzí skupinu príjemcov správy 

doručovanej touto formou44.  

 
41 PŘIKRYLOVÁ, Jana. Moderní marketingová komunikace. 2., zcela přepracované vydání. Praha: Grada 

Publishing, 2019, s. 111-112.ISBN 978-80-271-0787-2. 
42 SANTLEROVÁ, Květoslava. Telemarketing v praxi: jak profesionálně telefonovat se zákazníky. 2. vyd. 

Praha: Grada, s. 62.2011. ISBN 978-80-247-3928-1. 
43 PŘIKRYLOVÁ, Jana. Moderní marketingová komunikace. 2., zcela přepracované vydání. Praha: Grada 

Publishing, 2019, s. 107.ISBN 978-80-271-0787-2. 
44 Tamtiež ref. 43, s. 107 
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Online marketing 

Je to súhrnné označenie pre všetky marketingové aktivity spoločnosti vykonávané 

prostredníctvom internetu. Online marketing operuje na viacerých platformách, ako sú 

webové stránky, vrátane extranetov a intranetov, sociálne siete, elektronická pošta a iné45. 

• Influencer marketing 

Spotrebitelia čím ďalej tým viac využívajú sociálne siete k získaniu informácií 

o produktoch. Z toho dôvodu sa značky rozhodli využívať tieto médiá k propagácií 

vlastných produktov a služieb. Platené spolupráce medzi zadávateľmi a sociálnymi 

médiami sa bežne realizujú vo forme sponzorovaného obsahu46. Tento typ marketingu 

využíva predom identifikovaných užívateľov sociálnych médií a ich aktivity na týchto 

platformách k tomu, aby podporovali určitú značku či konkrétny produkt. Samotná 

identifikácia takýchto osôb je ale veľkou výzvou. V dnešnej dobe sa za najvhodnejších 

adeptov v tejto oblasti považujú osoby s najväčším počtom sledovateľov. Takto zvolený 

influencer (pozn. autora: osoba s vplyvom na sociálnej sieti) vytvára a uverejňuje 

príspevky týkajúce sa produktov za predom dohodnutú kompenzáciu od značky47.   

Jednou z najznámejších sociálnych sietí súčasnosti je platforma Youtube. Na základe 

výskumu uvedeného v článku s názvom Influencer marketing: The impact of disclosing 

sponsorship compensation justification on sponsored content effectiveness bolo zistené, 

že označenie spolupráce v príspevkoch na Youtube zvýšilo dôveryhodnosť propagátora, 

ale zmena postoja k prezentovanej značke sa výrazne nezmenila. V tomto prípade to 

mohlo byť spôsobené tým, že výskumníci pri vykonávaní výskumu použili známu 

značku, na ktorú už potenciálni zákazníci názor vytvorený mali. Preto nie je vylúčené, že 

 
45 Internetový marketing. In: ManagementMania.com [online]. Wilmington (DE) 2011-2019, 05.08.2015 

[cit. 03.12.2019]. Dostupné z:   https://managementmania.com/sk/internetovy-marketing 
46STUBB, Carolina, Anna-greta NYSTRÖM a Jonas COLLIANDER. Influencer marketing. Journal of 

Communication Management [online]. Emerald Publishing Limited, 2019, 23(2), 109-122 [cit. 2019-12-

21]. DOI: 10.1108/JCOM-11-2018-0119. ISSN 1363-254X.  
47 DE VEIRMAN, Marijke, Veroline CAUBERGHE a Liselot HUDDERS. Marketing through Instagram 

influencers: the impact of number of followers and product divergence on brand attitude. International 

Journal of Advertising [online]. Routledge, 2017, 36(5), 798-828 [cit. 2019-12-22]. DOI: 

10.1080/02650487.2017.1348035. ISSN 0265-0487. Dostupné z: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02650487.2017.1348035 
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v prípade novej značky môže priznanie spolupráce zvýšiť ako dôveryhodnosť 

influencera, tak aj vnímanie značky48.  

Štúdia, primárne zameraná na sociálnu sieť Instagram, uverejnená v článku  Marketing 

through Instagram influencers: the impact of number of followers and product divergence 

on brand attitude zistila, že väčší počet followerov (sledovateľov) môže viesť k vyššiemu 

vnímaniu popularity a následne k zvýšeniu sympatickosti influencera. Bolo ale 

preukázané, že toto uvedené tvrdenie viac platí u žien na Instagrame. Na druhej strane, 

ak má influencer vysoký počet followerov, ale nízky počet stránok, ktoré sám sleduje, 

jeho dôveryhodnosť sa zmenšuje, pretože sa predpokladá, že takýto profil je vytvorený 

iba na reklamné účely. Druhá štúdia v rovnakom článku skúmajúca, ako užívatelia 

sociálnej siete vnímajú značku alebo konkrétny produkt prezentovaný osobami na 

Instagrame ale zistila, že v prípade unikátneho nového produktu je lepšie, ak má 

influencer, ktorý ho propaguje menej sledovateľov. Tento jav je spôsobený tým, že pokiaľ 

je produkt prezentovaný pre masy, teoreticky stráca svoju jedinečnosť49.  

Z uvedených skutočností vyplýva, že pokiaľ chcú podniky využiť influencer marketing, 

musia v prvom rade hľadať osobu, ktorá je uznávaná a dôveryhodná. K identifikácii 

takého človeka im môže dopomôcť aj počet followerov. Za druhé, firmy musia 

spoluprácu so zvoleným influencerom priznať. Tento krok zvýši ako dobré meno 

propagátora, tak aj vnímanie najmä novej značky.    

1.3.5 Osobný predaj 

Jedná sa o formu predaja, kedy medzi predajcom a kupujúcim prebehne osobný kontakt 

s hlavným cieľom uzavrieť obchod. Medzi čiastkové ciele radíme vyhľadávanie 

a komunikáciu so zákazníkmi, predaj tovarov a služieb, zhromažďovanie informácií, 

rozmiestňovanie tovaru a ďalšie. Osobný predaj môže byť vykonávaný prostredníctvom 

telefónu, korešpondencie alebo stretnutím tvárou v tvár. Personál venujúci sa osobnému 

 
48STUBB, Carolina, Anna-greta NYSTRÖM a Jonas COLLIANDER. Influencer marketing. Journal of 

Communication Management [online]. Emerald Publishing Limited, 2019, 23(2), 109-122 [cit. 2019-12-

21]. DOI: 10.1108/JCOM-11-2018-0119. ISSN 1363-254X. 
49 DE VEIRMAN, Marijke, Veroline CAUBERGHE a Liselot HUDDERS. Marketing through Instagram 

influencers: the impact of number of followers and product divergence on brand attitude. International 

Journal of Advertising [online]. Routledge, 2017, 36(5), 798-828 [cit. 2019-12-22]. DOI: 

10.1080/02650487.2017.1348035. ISSN 0265-0487. Dostupné z: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02650487.2017.1348035 
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predaju je najskôr špeciálne trénovaný, následne odborne vedený a motivovaný, aby 

dosahoval čo najlepšie výsledky50. 

Medzi výhody osobného predaja patrí možnosť sledovania bezprostrednej reakcie 

zákazníka na danú situáciu, na základe čoho je možné podľa potreby meniť predajný 

prístup. Vďaka osobnému kontaktu si predajca dokáže vytvoriť so zákazníkom bližší 

vzťah, čo zvyšuje šance na ďalší nákup. Za nevýhodu tejto formy predaja  sú považované 

vysoké náklady, ktoré vznikajú z dôvodu vyplácania vysokých provízií predajcom, 

preplácania cestovných nákladov a podobne51.  

1.3.6 Komunikácia v mieste predaja POP/POS 

Skraty POP a POS pochádzajú z anglického originálu slovných spojení point of purchase 

a point of sale. V preklade POP znamená reklama umiestnená v mieste nákupu a POS 

predstavuje reklamu umiestnenú v mieste predaja. Hlavným cieľom oboch je podpora 

predaja a stimulácia impulzívnych nákupov52.  

POP komunikácia je popisovaná ako aktivita v mieste predaja z pohľadu zákazníka. 

Cieľom tejto komunikácie je ovplyvniť správanie nakupujúceho v prospech nákupu 

v konkrétnej predajni. Primárnou cestou k dosiahnutiu tohto zámeru  je sprostredkovanie 

príjemného a hlavne pozitívneho zážitku z nákupu, čo má viesť k zvýšeniu času 

stráveného v predajni zákazníkom a následne k vyššej útrate. Výhodou tejto formy 

komunikácie je flexibilita a teda schopnosť prispôsobiť sa rôznym typom zákazníkov na 

rôznych miestach v rôznom čase. Zavedenie POP komunikácie by malo uľahčiť 

nakupujúcim ich hľadanie tovaru, po ktorý primárne prišli a vytvoriť tak priestor na 

impulzívne nákupy. Za najväčší prínos je ale považované pôsobenie POP komunikácie 

práve v situáciách, kedy dochádza u zákazníkov k finálnemu rozhodovaniu, kedy tento 

prostriedok zviditeľní určitý tovar či značku, a tým ju vyzdvihne v očiach kupujúceho53.  

POS materiály sú určené k tomu, aby si ich zákazník po nákupe odniesol so sebou, 

môžeme sem zaradiť napríklad vzorky. Tieto prostriedky sú využívané na to, aby 

 
50 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Praha: Grada, 2008, s. 260. ISBN 978-80-247-2690-8. 
51 Tamtiež ref. 50, s. 260-261 
52 JESENSKÝ, Daniel. Marketingová komunikace v místě prodeje: POP, POS, in-store, shopper marketing. 

Praha: Grada, 2018, s. 37.ISBN 978-80-271-0252-5. 
53 JESENSKÝ, Daniel. Marketingová komunikace v místě prodeje: POP, POS, in-store, shopper marketing. 

Praha: Grada, 2018, s. 39-40.ISBN 978-80-271-0252-5. 
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vytvorili tlak na zákazníka, na rozdiel od POP materiálov, ktoré sa sústreďujú na nákupnú 

situáciu54.  

1.3.7 Stratégie komunikačného mixu 

Existujú dve základné stratégie komunikačného mixu: push a pull, ktoré sa líšia v dôraze 

na konkrétny komunikačný nástroj. Ich porovnanie je znázornená na obrázku číslo 155.  

 

Obrázok 1: Komunikačné stratégie (Upravené podľa56) 

Push stratégia 

Táto komunikačná stratégia využíva predajcov a propagáciu smerom k obchodníkom 

s cieľom potlačiť produkt distribučnými kanálmi. Vzniká tu reťazec, kedy výrobca 

propaguje produkt veľkoobchodníkom, tí zasa maloobchodníkom a oni ho propagujú 

konečným spotrebiteľom57. 

Pull stratégia 

Pri tejto stratégii oslovuje výrobca konečného spotrebiteľa priamo za použitia rozličných 

foriem komunikácie. Opäť tu vzniká reťazec, kedy sa spotrebiteľ dopytuje na produkt 

u obchodnej firmy, tá u obchodníka a nakoniec sa obchodník dopytuje u výrobcu. 

Momentálne je viac využívaná práve táto stratégia a to najmä kvôli rastúcim nákladom 

na kampane v masových médiách, klesajúcej efektivite reklám a mnohým ďalším 

činiteľom. Využívaním push stratégie sa posilňuje cenová konkurencia, znižujú sa ceny 

a redukujú marže58.  

 
54 PŘIKRYLOVÁ, Jana. Moderní marketingová komunikace. 2., zcela přepracované vydání. Praha: Grada 

Publishing, 2019, s. 99.ISBN 978-80-271-0787-2. 
55 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. vydání. Praha: Grada, 2007, s. 837.ISBN isbn978-80-247-1545-2. 
56 ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada, 2009, s. 187. ISBN 978-80-247-2049-4. 
57 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. vydání. Praha: Grada, 2007, s. 838.ISBN isbn978-80-247-1545-2. 
58 ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada, 2009, s. 188. ISBN 978-80-247-2049-4. 
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1.4 Marketingový výskum 

Jedná sa o systematický, cieľavedomý proces získavania potrebných informácií. Takto 

získané informácie nazývame primárne59.  

1.4.1 Pozorovanie 

Táto technika výskumu sa používa v prípade, kedy výskumník potrebuje získať 

informácie o zmyslovo vnímaných skutočnostiach, napríklad o chovaní zákazníkov. 

Pozorovanie umožňuje využívať respondentov nepriamo, nie je závislé na ich ochote a 

pripravenosti poskytovať informácie. Existuje niekoľko rozdelení pozorovania. Prvým 

z nich je skryté a zjavné. Pri skrytom pozorovaní sa využívajú prostriedky ako skrytá 

kamera, snímací prístroj na meranie pozornosti a podobne, kedy sa hodnotia záznamy 

takto nadobudnuté, zatiaľ čo pri zjavnom pozorovaní je výskumník sám prostriedkom 

získavajúcim informácie. Zjavné pozorovanie sa ďalej delí na zúčastnené, kedy sa 

pozorovateľ stáva členom pozorovanej skupiny a nezúčastnené, kedy je mimo túto 

skupinu a sledovanú situáciu. Ďalším delením pozorovania je laboratórne, v rámci 

ktorého je situácia vytvorená umelo a terénne, kedy sú objekty záujmu pozorované 

v prirodzenom prostredí. Pred začatím pozorovania je potrebné, aby mal výskumník 

ujasnené čo chce pozorovať, s akými prostriedkami chce pracovať, akým spôsobom chce 

pozorovanie vykonať a podľa čoho chce overovať zistené skutočnosti60.  

1.5 Marketingové prostredie 

Podniky robia svoje rozhodnutia na základe informácií, ktoré získali pozorovaním svojho 

prostredia, inak nazývaného aj trh. Keďže je toto podnikové okolie náchylné k zmenám, 

je nutné sa im neustále prispôsobovať. Trhové činitele vplývajúce na firmy sa rozdeľujú 

na dve skupiny: mikroprostredie a makroprostredie.  Mikroprostredie je súhrnný názov 

pre faktory, ktoré sú podniku najbližšie, podrobnejšie budú popísané v nasledujúcej 

kapitole. Makroprostredie naopak zahŕňa širší rámec faktorov vplývajúcich na podnikanie 

na danom trhu. Sú to najmä politicko-právne, ekonomické, sociálno-kultúrne, 

technologické a ekologické faktory61.  

 
59 KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum. Praha: Grada, 2006. s. 58 Expert (Grada). ISBN 80-247-0966-x. 
60 TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Marketing od myšlenky k realizaci. 2. vyd. Praha: Professional 

Publishing, 2008. s. 50 - 51, ISBN 978-80-86946-80-1. 
61 KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. 2., přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2018, s. 

38. ISBN 978-80-247-5869-5. 
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Vzhľadom na zameranie diplomovej práce makroprostredie bližšie definované nebude. 

1.5.1 Mikroprostredie 

Do marketingového mikroprostredia sú zaraďované nasledujúce zložky: podnik sám, 

konkurencia, dodávatelia, pomocné distribučné články, zákazníci/spotrebitelia62.  

Podnik 

Podnik je neoddeliteľnou súčasťou marketingového mikroprostredia. Jeho existencia je 

okrem vplyvov z okolia závislá aj od fungovania interných podnikových útvarov a ich 

súčastí. Ciele spoločnosti sú napĺňané, pokiaľ je zaistená spolupráca všetkých oddelení 

s marketingovým oddelením v úlohe koordinátora a integrujúceho prvku. Úspech 

v dosahovaní vytýčených podnikových cieľov závisí od finančného zázemia, 

schopnostiach firmy orientovať sa na trhu a predávať svoje výrobky a od schopnosti 

vlastného rozvoja. Z toho dôvodu je nutné, aby bol podnik oboznámený s tým, ako môže 

byť ovplyvnený alebo ako môže ovplyvniť toto bezprostredné okolie63.  

Konkurencia 

V dnešnej dobe je na trhu oveľa viac konkurentov ako v minulosti, preto je potreba 

diferenciácie vlastného produktu veľmi vysoká. Ak nie je možné produkt na trhu 

rozoznať, bude veľmi ťažké udržať si lojalitu zákazníka. Aby mohol podnik svoj produkt 

od konkurencie odlíšiť, je nutná dokonalá znalosť týchto konkurentov, ich stratégií, 

silných a slabých stránok. Vedomosti o slabých stránkach konkurenta prinášajú firme 

príležitosti, ktoré môže využiť. Naopak silné stránky konkurenta zastávajú rolu hrozieb64. 

V kapitole Analýza PORTER bude bližšie popísané, ktoré situácie zvyšujú hrozbu vstupu 

nových konkurentov na trh. 

Dodávatelia 

Dodávatelia sú definovaní, ako všetky subjekty poskytujúce spoločnosti zdroje potrebné 

k predaju vlastných produktov, preto do tejto skupiny radíme okrem dodávateľov vstupov 

pre výrobu aj napríklad rôzne poradenské firmy65.   

 
62 ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada, 2009, s. 53. ISBN 978-80-247-2049-4. 
63 Tamtiež ref. 62, s. 53 
64 KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. 2., přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2018, s. 

55. ISBN 978-80-247-5869-5. 
65 KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. 2., přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2018, s. 

57. ISBN 978-80-247-5869-5. 
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Pri analýze dodávateľov sa spoločnosti zaujímajú najmä o ich postavenie na trhu, úroveň 

kvality, získané certifikácie, dodržiavanie termínov dodania a iné. Podstatné sú, 

samozrejme, aj ceny skúmaného dodávateľa, ktoré sú neskôr premietané aj do konečnej 

ceny vytváraného produktu66.  

Pomocné distribučné články 

Distribučné medzičlánky predstavujú všetky organizácie, ktoré sa aktívne podieľajú na 

procese výmeny tovaru a sú podniku nápomocné pri vykonávaní jeho činností. 

Zaraďujeme sem spoluprácu s dodávateľskými organizáciami, marketingovými či 

reklamnými agentúrami, distribučnými a prepravnými spoločnosťami a v neposlednom 

rade aj s finančnými ústavmi a poisťovňami67.  

Zákazníci/spotrebitelia 

Existujú dva základné typy zákazníkov: jednotlivci a právnické osoby, ktoré sa ďalej 

delia na skupiny podľa vzťahu k firme. Týmito skupinami sú kupci, užívatelia, možní 

kupci a možní užívatelia pre určitý produkt či kategórie produktov. Úlohou marketingu 

je zistiť, čo podmieňuje zákazníkov vytvoriť si vzťah k produktu a ako prebieha ich 

rozhodovací proces68. 

Povinnosťou podniku je neustále sledovanie zákazníckych trhov. Podľa Kotlera 

rozlišujeme šesť cieľových trhov, ktorým treba venovať pozornosť. Prvým z nich je 

spotrebiteľský trh pozostávajúci z jednotlivcov a domácností, ktoré si zaobstarávajú tovar 

pre uspokojenie osobných potrieb. Ďalším je priemyslový trh, kde podniky nakupujú 

tovary a služby preto, aby ich mohli ďalej spracovávať alebo inak využiť v ich výrobnom 

procese. Na druhej strane trh obchodných medzičlánkov sa snaží pomocou následného 

predaja získaného tovaru či služby dosiahnuť profit.  Špecifickým trhom je trh 

inštitucionálny tvorený školami, nemocnicami, opatrovateľskými domami a podobnými 

inštitúciami poskytujúcimi tovary a služby osobám im zvereným. Trh, na ktorom operujú 

vládne inštitúcie s cieľom vyprodukovať verejnú službu alebo presunúť tovary a služby 

k tým, ktorí ich potrebujú, sa nazýva trh štátnych zákaziek. A nakoniec je tu 

 
66 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013, s. 

104 .ISBN 978-80-247-4670-8. 
67 ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada, 2009, s. 55. ISBN 978-80-247-

2049-4. 
68 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Praha: Grada, 2008, s. 85-86. ISBN 978-80-247-2690-8. 



 

32 

 

medzinárodný trh, pri ktorom už z názvu vyplýva, že sa skladá z kupujúcich zo 

zahraničia. Úlohou podniku je starostlivo študovať všetky trhy na ktorých sa pohybuje69.   

1.6 Analýza PORTER 

Jedná sa o päťfaktorový model skúmajúci odborové okolie spoločnosti. Hlavným cieľom 

Porterovej analýzy je zmapovanie konkurenčnej pozície firmy.  Hlavným predpokladom, 

z ktorého model vychádza je, že konkurenčná pozícia podniku je určená piatimi silami: 

vyjednávacou silou zákazníkov, vyjednávacou silou dodávateľov, hrozbou vstupu 

nových konkurentov, hrozbou substitútov a rivalitou firiem pôsobiacich na danom trhu70. 

V rámci analytickej časti práce budú podrobené analýze iba vybrané faktory. 

Vyjednávacia sila zákazníkov 

Faktory ovplyvňujúce chovanie zákazníka sú najmä cena, kvalita a čas. Zákazníci tlačiaci 

na zníženie cien či na vyššiu kvalitu, takýmto konaním vytvárajú napätie medzi 

súperiacimi podnikmi. Zákaznícka vyjednávacia sila sa zvyšuje s ich počtom, 

koncentráciu a organizovanosťou, rovnako aj v prípade, že na trhu existujú substitučné 

produkty. Ak je pre zákazníka suma, ktorú vydá na naše výrobky len nepatrným zlomkom 

jeho nákladov, zatiaľ čo pre nás je kľúčovým klientom, tento stav mu tiež zlepšuje jeho 

vyjednávaciu pozíciu71.  

Vyjednávacia sila dodávateľov 

Faktorov ovplyvňujúcich vyjednávaciu silu dodávateľov je mnoho, najčastejšími z nich 

sú ale prípady, ak je, napríklad, pre zákazníka zložité prejsť k inému dodávateľovi 

z dôvodu nízkeho počtu podnikov ponúkajúcich potrebný tovar (príkladom môže byť 

prostredie monopolu), alebo ak je zákazník oproti svojmu dodávateľovi neporovnateľne 

menší, a tým pádom je pre dodávateľa nepodstatný. Nevýhodnou pre firmu je aj situácia, 

kedy si nemôže potrebný produkt, z akejkoľvek príčiny, vyrobiť sám alebo inak zaistiť 

vlastnými silami. Pri výbere dodávateľa by mala spoločnosť dbať na prieskum trhu, 

 
69 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. vydání. Praha: Grada, 2007, s. 133.ISBN isbn978-80-247-1545-2. 
70 HANZELKOVÁ, Alena. Strategický marketing: teorie pro praxi. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 109.ISBN 

978-80-7400-120-8. 
71 KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a 

techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. Praha: Grada, 2006, s. 31. ISBN 80-

247-0966-x. 
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nedostatočný prehľad je totiž ďalším z faktorov, ktoré zvyšujú vyjednávaciu silu 

dodávateľa, ďalej je to napríklad neexistencia substitútov, cenová hladina či kvalita72.  

Hrozba vstupu nových konkurentov 

Množstvo nových konkurentov na trhu je závislé od výšky bariér vstupu a výstupu. 

Z výškou vstupných bariér sa priamoúmerne zvyšuje aj veľkosť možného dosiahnutého 

zisku. Nízke bariéry vstupu predstavujú jednoduchší príchod na trh. Veľkosť výstupnej 

bariéry vyjadruje ekonomická náročnosť odchodu z odvetvia73. 

Hrozbu vstupu nových konkurentov, okrem uvedeného, zvyšuje aj situácia, ak sa 

v danom odvetví nachádza väčší počet rovnako silných konkurentov, alebo ak sú 

produkty nediferencované a k ich produkcii nie sú potrebné špeciálne licencie či know-

how74.  

Hrozba substitútov 

Hrozbu substitútov zvyšuje najmä to, ak spoločnosti, ktoré ich ponúkajú sú tieto schopné 

vyrobiť s nižšími nákladmi a určiť im tak aj nižšiu cenu. Ďalším ohrozujúcim scenárom 

je, ak firmy ponúkajúce substitučné výrobky výrazne zvýšia svoju ponuku alebo ak sú 

náklady spojené s prechodom k týmto substitučným tovarom nízke75.  

Rivalita firiem pôsobiacich na danom trhu 

Atraktivita trhu sa zvyšuje, ak sa na ňom nenachádza veľké množstvo silných 

konkurentov, naopak znižujúcu tendenciu má vtedy, keď na trhu dochádza k poklesu 

tempa rastu predajov alebo k ich úplnému zastaveniu. Ak tento stav znižujúcich sa 

predajov pretrváva, výrobné kapacity nie sú dostatočne využívané a fixné náklady sú 

vysoké rovnako aj bariéry výstupu, môže to viesť až k cenovým vojnám, a teda k celkovo 

väčšej rivalite firiem v odvetví76. 

 
72 HANZELKOVÁ, Alena. Strategický marketing: teorie pro praxi. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 111.ISBN 

978-80-7400-120-8. 
73 KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a 

techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. Praha: Grada, 2006, s. 31. ISBN 80-

247-0966-x. 
74 HANZELKOVÁ, Alena. Strategický marketing: teorie pro praxi. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 111.ISBN 

978-80-7400-120-8. 
75 HANZELKOVÁ, Alena. Strategický marketing: teorie pro praxi. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 111.ISBN 

978-80-7400-120-8. 
76 KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a 

techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. Praha: Grada, 2006, s. 31. ISBN 80-

247-0966-x. 
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1.6.1 Kroky PORTEROVEJ analýzy 

Podľa knihy Business strategie napísanej viacerými autormi, by mala byť Porterova 

analýza realizovaná v dvoch, prípadne troch nižšie popísaných krokoch. 

Krok prvý 

Prvou vecou, ktorú by mal podnik vykonať je identifikácia základnej hrozby, ktorú môže 

predstavovať silný zákazník, veľká konkurencia či vysoká rivalita v odvetví, ktoré 

vyplývajú z vyššie popísaných piatich oblastí. Ak sa preukáže, že žiadna hrozba 

neexistuje (čo je veľmi výnimočný stav),  v takom prípade je Porterova analýza 

irelevantná a nasledujúce kroky sa vykonávať nemusia77. 

Krok druhý 

Ak už boli hrozby identifikované, nastáva čas na hľadanie príležitostí či námetov, ktoré 

by mali poslúžiť k eliminácii alebo oslabovaniu oných hrozieb. Príkladom môže byť 

zvyšovanie informovanosti o možnosti rozšírenia dodávateľského súboru, čím by sa 

znížila vyjednávacia sila dodávateľov, alebo poisťovanie si kľúčových pracovníkov 

rôznymi benefitmi, zlepšovaním firemnej kultúry a podobne, aby nemali potrebu 

prechodu ku konkurencii, čím by sa znížila hrozba ich vniknutia do odvetvia78. 

Krok tretí 

Posledný krok sa uplatňuje v situácii, ak na počiatku neboli identifikované žiadne 

hrozby. V takom prípade by sa aj tak mal spraviť prieskum príležitostí, ktoré by mohli 

pozíciu firmy ďalej zlepšovať79.  

Hrozbám a príležitostiam sa ale podrobne venuje SWOT analýza, ktorá bude podrobne 

popísaná v nasledujúcej kapitole.  

1.7 SWOT analýza 

SWOT analýza skúma súčasnú stratégiu spoločnosti, jej silné a slabé stránky, a zisťuje, či 

je schopná ustáť zmeny v prostredí. SWOT analýzu rozdeľujeme na dve čiastkové analýzy, 

a to SW (strenghts, weeknesses) analýzu zaoberajúcu sa už spomínanými silnými a slabými 

stránkami spoločnosti a OT (oportunities, threats) analýzu zisťujúcu príležitosti a hrozby80.  

 
77 HANZELKOVÁ, Alena. Business strategie: krok za krokem. V Praze: C.H. Beck, 2013, s. 70. ISBN 

978-80-7400-455-1. 
78 Tamtiež ref. 77, s. 70 a 72 
79 Tamtiež ref. 77, s. 70 a 72 
80 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Praha: Grada, 2008, s. 103. ISBN 978-80-247-2690-8. 
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1.7.1 Analýza SW 

Hľadanie silných a slabých stránok sa primárne zameriava na oblasť kritických faktorov 

úspechu. Zistené silné a slabé stránky sú relatívne, nie absolútne. Znamená to, že pokiaľ 

vaša spoločnosť niektoré zo svojich procesov vykonáva na vysokej úrovni, no konkurencia 

ich vykonáva lepšie, stále je to považované za vašu slabú stránku. Medzi silné stránky sa 

radí vedúca pozícia na trhu, špičkové technológie a do slabých stránok zas napríklad nízky 

rozpočet na propagáciu, malá ziskovosť, a tak ďalej81.  

1.7.2 Analýza OT 

Za marketingovú príležitosť sa podľa Kotlera pokladá oblasť zákazníckych potrieb, ktoré 

keď sú uspokojené, dokážu priniesť spoločnosti zisk.  Príležitosti sa hodnotia na základe 

ich príťažlivosti a pravdepodobnosti. Manažéri by sa mali primárne zaoberať takými 

príležitosťami, ktoré majú ako vysokú pravdepodobnosť, tak aj vysokú príťažlivosť.  

V podnikovom okolí sa môžu vyskytovať aj hrozby, ktoré vznikajú nepriaznivým vývojom 

trendov vo vonkajšom prostredí. Pokiaľ nebudú aplikované účinné marketingové aktivity, 

môžu ohroziť predaje, ba dokonca aj celkový zisk. Hrozby hodnotíme z hľadiska 

závažnosti a pravdepodobnosti výskytu82. 

1.7.3 Postup vykonávania SWOT analýzy 

V rámci tejto podkapitoly bude uvedený postup vykonávania SWOT analýzy v 9 krokoch. 

Pri vypracovávaní SWOT analýzy sa používa matica, ktorá je znázornená na obrázku 

číslo 2. 

 

Obrázok 2: Matica SWOT analýzy (Upravené podľa83) 

 
81 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. vydání. Praha: Grada, 2007, s. 98-99.ISBN isbn978-80-247-1545-2. 
82 KOTLER, Philip. Marketing management. 10. rozš. vyd. Praha: Grada, c2001, s. 90-91. ISBN isbn80-247-0016-6. 
83 KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a 

techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. Praha: Grada, 2006, s. 39. ISBN 80-

247-0966-x. 
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1. krok: Identifikácia silných a slabých stránok z interného prostredia spoločnosti a ich 

následne zapísanie do matice. 

2. krok: Identifikácia príležitostí a hrozieb z externého prostredia spoločnosti a ich 

následné zapísanie do matice. 

3. krok: Priradenie bodov jednotlivým parametrom v každom kvadrante. Pre silné stránky 

a príležitosti sa využíva kladná stupnica, napríklad v rozmedzí +1 až +5, pre slabé stránky 

a hrozby je využívaná záporná stupnica, napríklad v rozmedzí -1 až -5. Pri silných a slabých 

stránkach tieto body predstavujú ich výkonnosť, pri príležitostiach a hrozbách ich 

príťažlivosť. 

4. krok: Priradenie váh jednotlivým parametrom. V každom kvadrante musí byť súčet váh 

rovný jednej. Váhy sa priraďujú podľa dôležitosti parametra, čím dôležitejší parameter je, 

tým je koeficient váhy vyšší.  

5. krok: Zistenie celkovej hodnoty parametra vynásobením bodov (3. krok) a váh (4. krok). 

6. krok: Sčítanie celkových hodnôt parametrov (5. krok) v rámci každého kvadrantu.  

7. krok: Sčítanie celkových hodnôt kvadrantov silné a slabé stránky (internej časti SWOT 

analýzy). 

8. krok: Sčítanie celkových hodnôt kvadrantov príležitosti a hrozby (externej časti SWOT 

analýzy). 

9. krok: Zakreslenie do grafu (obrázok číslo 3) a vyvodenie záveru84/85. 

 

Obrázok 3: Graf pre SWOT analýzu (Upravené podľa86) 

 
84 SWOT analýza. EUROEKONÓM.SK [online]. Košice: Falcon Air, ©2004-2019 [cit. 2019-12-25]. 

Dostupné z: https://www.euroekonom.sk/manazment/strategicka-diagnostika/swot-analyza/ 
85 KOPČÁKOVÁ, Janka. Prostredie podniku a jeho vplyv na SWOT analýzu. 
86 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Praha: Grada, 2008, s. 104. ISBN 978-80-247-2690-8. 
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1.7.4 Závery analýzy SWOT 

Podľa výsledkov SWOT analýzy je spoločnosť schopná si zvoliť jednu zo štyroch 

stratégii. Konkrétne sa jedná o stratégie ofenzívnu, defenzívnu, spojenectva a ústupu 

alebo likvidácie, ktoré budú bližšie popísané.  

Ofenzívna stratégia 

Ofenzívna stratégia, inak nazývaná aj stratégia SO, sa považuje za najatraktívnejšiu.  

Môže byť vybraná iba spoločnosťou, ktorej príležitosti prevládajú nad hrozbami, 

a zároveň má viac silných ako slabých stránok. Vďaka silnej pozícií by podnik mal byť 

schopný využiť všetky núkajúce sa príležitosti87.  

Defenzívna stratégia 

Defenzívnu, alebo ST stratégiu, využívajú podniky, ktorých silné stránky prevažujú nad 

slabými, ale v okolí sa nenachádza dostatok príležitostí. Z dôvodu nízkej atraktivity sa 

takejto spoločnosti odporúča opustiť dané prostredie a nájsť taký priestor, kde môže svoj 

potenciál zužitkovať88.  

Stratégia spojenectva 

Táto stratégia, s označením aj WO, je vhodná pre podniky, v ktorých slabé stránky 

prevyšujú silné, no na trhu nie je núdza o príležitosti. Aby bola spoločnosť schopná tieto 

príležitosti využiť, musí najskôr posilniť svoju pozíciu a odstrániť nedostatky. Tohto 

cieľa môže dosiahnuť s pomocou spoľahlivého spojenca89.  

Stratégia ústupu alebo likvidácie 

Stratégia ústupu alebo likvidácie, rovnako známa pod skratkou WT, sa odporúča 

podnikom, u ktorých bolo zistených viac slabých ako silných stránok, a zároveň sa 

nachádzajú v prostredí plnom hrozieb. Podnik by mal dané neatraktívne prostredie 

opustiť a vymeniť ho za také, kde by dokázal prežiť a po odstránení slabých stránok sa aj 

rozvíjať90.  

 
87 SWOT analýza. EUROEKONÓM.SK [online]. Košice: Falcon Air, ©2004-2019 [cit. 2019-12-25]. 

Dostupné z: https://www.euroekonom.sk/manazment/strategicka-diagnostika/swot-analyza/ 
88 KOPČÁKOVÁ, Janka. Prostredie podniku a jeho vplyv na SWOT analýzu. 
89 SWOT analýza. EUROEKONÓM.SK [online]. Košice: Falcon Air, ©2004-2019 [cit. 2019-12-25]. 

Dostupné z: https://www.euroekonom.sk/manazment/strategicka-diagnostika/swot-analyza/ 
90 KOPČÁKOVÁ, Janka. Prostredie podniku a jeho vplyv na SWOT analýzu. 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU 

Druhá kapitola tohto dokumentu je zameraná na predstavenie skúmanej spoločnosti, 

načrtnutie problému a vykonanie analýz. V tomto prípade bude kapitola rozdelená na päť 

logických podkapitol, v ktorých budú uvedené všetky informácie potrebné na vytvorenie 

návrhu pre poslednú časť práce. 

2.1 Predstavenie spoločnosti 

Predstavenie spoločnosti bude rozdelené do troch častí. Prvá z nich uvedie základné 

informácie o podniku od jeho názvu, až po štatutárny orgán. Následne bude popísaná 

história a súčasnosť firmy a nakoniec bude opísaný novo ponúkaný produkt, pre ktorý 

bude v rámci návrhovej časti vytváraný komunikačný mix. Vybranou spoločnosťou je 

The Roses Co. s. r. o.. 

2.1.1 Základné údaje 

Názov obchodnej spoločnosti The Roses Co. s. r. o. 

Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Sídlo Purkyňova 2396/108, Královo Pole, 612 00 Brno 

Dátum založenia 06. 02. 2017 

Základný kapitál 50 000 CZK 

Predmet podnikania 

Výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

Hostiteľská činnosť 

Predaj kvaseného liehu, konzumného liehu a liehovín 

Štatutárny orgán Traja konatelia91  

 

Obrázok 4: Logo spoločnosti92 

 
91Justice [online]. Praha: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, ©2017 [cit. 2020-01-13]. Dostupné 

z: https://justice.cz/  
92 The roses [online]. Brno: The Roses Co., ©2019 [cit. 2020-01-13]. Dostupné z: http://theroses.cz/ 
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2.1.2 História a súčasnosť 

The Roses je rodinná firma, ktorú vlastní otec s jeho dvoma synmi. Zameriava sa najmä 

na výberovú kávu, pivá z remeselných pivovarov, baristické kurzy, catering a mnoho 

ďalších aktivít. S ideou založiť podnik tohto druhu sa zakladatelia pohrávali už od roku 

2015. Nápad sa zmenil na skutočnosť o dva roky neskôr, kedy bol vytvorený unikátny 

koncept spájajúci výberovú kávu a remeselné pivá pod jednou strechou. Na príležitosť 

prvých narodenín sa majitelia rozhodli uvariť vlastné pivo, ktoré po úspešnom prijatí 

medzi zákazníkmi varia dodnes a ponúkajú ho nie iba vo vlastnom bare, ale môžete ho 

nájsť aj vo vyhlásených pivniciach v Brne a v Prahe93.  

Ako už bolo spomínané, podnik vlastnia traja spolumajitelia. Prvý z nich, Vojtěch 

Růžička, sa venuje káve od svojich dvanástich rokov. Zúčastňuje sa mnohých súťaží, 

akými sú napríklad Barista roka alebo Cup Tasting, kde obsadzuje vysoké priečky. 

V spoločnosti má za úlohu výber kávy, varenie piva, baristické kurzy a školenia. Jeho 

brat, Matyáš Růžička, nezaostáva a rovnako ako on sa venuje súťaženiu v oblasti 

baristiky. V podniku má na starosti administratívu, bežnú prevádzku, a tiež baristické 

kurzy a školenia. Posledný spolumajiteľ, Oldřich Řůžička, má vo firme nespočetne veľa 

menších, ale nemenej dôležitých úloh. Vystupuje tu ako degustátor, milovník kvalitného 

piva a kávy, kameraman, zvukár, strihač, režisér a predáva svojim synom dlhoročné 

podnikateľské skúsenosti94.  

2.2 Predstavenie produktu Coffee Discovery Box 

Coffee Discovery Box je projektom vyššie popisovanej spoločnosti The Roses Co. s. r. 

o., ktorého hlavnou myšlienkou je priniesť zákazníkom možnosť ochutnať kávy z celého 

sveta v jednom balení. Kávy sa budú líšiť spracovaním, pôvodom, spôsobom praženia 

a ďalšími vlastnosťami. Jeden Coffee Discovery Box bude obsahovať šesť 

päťdesiatgramových zatavených balíčkov kávy, aždý bude samostatne zabalený do 

papierovej krabičky. Výrobok bude obsahovať ešte jeden súhrnný vonkajší obal95.  

 
93 The roses [online]. Brno: The Roses Co., ©2019 [cit. 2020-01-15]. Dostupné z: http://theroses.cz/ 
94 Tamtiež ref. 93 
95 RŮŽIČKA, Matyáš. The Roses Co. s. r. o. [e-mail]. Október 2019 – Marec 2020 [cit. 2020-03-28] 



 

40 

 

2.3 Marketingový a komunikačný mix adventného kalendára 

Adventný kalendár pozostáva z dvadsiatich štyroch plechoviek, z ktorých každá obsahuje 

dvadsať gramov kávy rôzneho pôvodu. Zákazník má tak každý deň možnosť ochutnať 

kávu z rôznych plantáží a pražiarní od európskych lídrov v tejto sfére. Základné 

informácie o káve sú vytlačené na jednotlivých plechovkách. Jedná sa o prvý produkt zo 

skupiny Coffee Discovery Box96.  

 

Obrázok 5: Adventný kalendár od spoločnosti The Roses Co. s. r. o.97  

2.3.1 Marketingový mix 

Ako bolo v rámci teoretickej časti popísané, marketingový mix sa skladá zo štyroch 

základných častí: produkt, cena dostupnosť a marketingová komunikácia. Produkt 

adventný kalendár bol popísaný v úvode kapitoly 2.2, kde sa nachádza aj obrázok jeho 

balenia. 

Cena 

Cena za adventný kalendár bola stanovená na 990 CZK. Náklady na jeden kus boli 

vyčíslené na 582 CZK, z čoho vyplýva, že zisk z jedného predaného kusa činí 408 CZK. 

Prirážka v tomto prípade činí 70,10 %. Objednávky kalendárov prebiehali do 15. 

novembra 2019. Predalo sa 450 kusov tohto produktu98.  

Dostupnosť 

Adventný kalendár bolo možné zakúpiť na e-shope spoločnosti. K odkazu naň sa 

zákazník dostal cez webovú stránku www.theroses.cz dvoma spôsobmi – buď klikol na 

 
96 The roses [online]. Brno: The Roses Co., ©2019 [cit. 2020-01-15]. Dostupné z: http://theroses.cz/ 
97 Tamtiež ref. 96 
98 RŮŽIČKA, Matyáš. The Roses Co. s. r. o. [e-mail]. Október 2019 – Marec 2020 [cit. 2020-03-28] 

http://www.theroses.cz/
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veľký obrázok adventného kalendára priamo na úvodnej stránke webu, odkiaľ bol 

presmerovaný na článok o produkte, kde sa nachádzalo tlačidlo s odkazom na e-shop, 

alebo klikol na záložku e-shopu na záhlaví stránky. Na facebookovej stránke spoločnosti 

ani samotného produktu som priamy odkaz na e-shop nenašla, ten bol pripojený jedine 

k príspevkom o adventnom kalendári. 

Marketingová komunikácia 

Marketingová kampaň bola spustená v októbri 2019. Na youtubový kanál The Roses bola 

reklama nahraná 20. 10. 2019, do dnešného dňa (20. 1. 2020) eviduje 409 pozretí, 3 

označenia „páči sa mi to“, 0 označení „nepáči sa mi to“. K reklame na youtube nie sú 

uvedené žiadne komentáre99. Na facebookovej stránke The Roses Beer&Coffee bola 

reklama zverejnená v rovnaký deň, teda 20. 10. 2019. Do 20. 1. 2020 bolo na tejto 

reklame nazbieraných 38 „páči sa mi to“ označení a 10 označení „super“. Príspevok 

okomentovali traja ľudia a dve osoby ho zdieľali.  Pre produkt Coffee Discovery Box bola 

dňa 15. 10. 2019 zriadená aj samostatná, rovnomenná facebooková stránka, na ktorej bola 

uvedená reklama na adventný kalendár už 16. 10. 2019. Tu získala do 20. 1. 2020 47 

označení „páči sa mi to“, 20 označení „super“, 7 označení „žasnem“ a jedno označenie 

„štve ma to“, ďalej 23 zdieľaní a komentáre od štyroch osôb. Prehľadnejšie sú tieto údaje 

z oboch faceboojových stránok spracované v grafe číslo 1100/101. Posledné umiestnenie 

reklamy bolo na stránke www.the roses.cz, z tohto zdroja, žiaľ, nie je možné zistiť 

štatistiky ohľadom pozretí, či iné náležitosti sledované v predchádzajúcich prípadoch102. 

Príspevok o tomto produkte bol zavesený aj na instagramový profil spoločnosti, 

konkrétne dňa 24. 10. 2019, kde nazbieral 94 „páči sa mi to“103.  

 
99The Roses. In: Youtube [online]. [cit. 2020-01-15]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/channel/UCWdtT6LIG54p_wVLY8U4MUQ 
100The Roses Beer&Coffee. In: Facebook [online]. [cit. 2020-01-15]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/TheRosesBar/ 
101Coffee Discovery Box. In: Facebook [online]. [cit. 2020-01-15]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/CoffeeDiscoveryBox/?__tn__=kCH-

R&eid=ARAYlwuW7jCsmvYnqka2njVeBv9-

vn3sYL4XhamJHhgZUUDe4Gr70jKCENTAR9oSjm9ef0qnq_Z59zFN&hc_ref=ARRAk4qqrbEHgew57

mEcfpsmzGSgYTA4jLIPUvYevoaCFL3TtYOpkoOH1StoLTyPMDU&fref=nf 
102 The roses [online]. Brno: The Roses Co., ©2019 [cit. 2020-01-15]. Dostupné z: http://theroses.cz/ 
103Theroses_beer_coffee. In: Instagram [online]. [cit. 2020-01-15]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/theroses_beer_coffee/?hl=sk 

https://www.youtube.com/channel/UCWdtT6LIG54p_wVLY8U4MUQ
https://www.facebook.com/TheRosesBar/
https://www.facebook.com/CoffeeDiscoveryBox/?__tn__=kCH-R&eid=ARAYlwuW7jCsmvYnqka2njVeBv9-vn3sYL4XhamJHhgZUUDe4Gr70jKCENTAR9oSjm9ef0qnq_Z59zFN&hc_ref=ARRAk4qqrbEHgew57mEcfpsmzGSgYTA4jLIPUvYevoaCFL3TtYOpkoOH1StoLTyPMDU&fref=nf
https://www.facebook.com/CoffeeDiscoveryBox/?__tn__=kCH-R&eid=ARAYlwuW7jCsmvYnqka2njVeBv9-vn3sYL4XhamJHhgZUUDe4Gr70jKCENTAR9oSjm9ef0qnq_Z59zFN&hc_ref=ARRAk4qqrbEHgew57mEcfpsmzGSgYTA4jLIPUvYevoaCFL3TtYOpkoOH1StoLTyPMDU&fref=nf
https://www.facebook.com/CoffeeDiscoveryBox/?__tn__=kCH-R&eid=ARAYlwuW7jCsmvYnqka2njVeBv9-vn3sYL4XhamJHhgZUUDe4Gr70jKCENTAR9oSjm9ef0qnq_Z59zFN&hc_ref=ARRAk4qqrbEHgew57mEcfpsmzGSgYTA4jLIPUvYevoaCFL3TtYOpkoOH1StoLTyPMDU&fref=nf
https://www.facebook.com/CoffeeDiscoveryBox/?__tn__=kCH-R&eid=ARAYlwuW7jCsmvYnqka2njVeBv9-vn3sYL4XhamJHhgZUUDe4Gr70jKCENTAR9oSjm9ef0qnq_Z59zFN&hc_ref=ARRAk4qqrbEHgew57mEcfpsmzGSgYTA4jLIPUvYevoaCFL3TtYOpkoOH1StoLTyPMDU&fref=nf
https://www.instagram.com/theroses_beer_coffee/?hl=sk


 

42 

 

 

Graf 1: Reklama na adventný kalendár na facebooku (Vlastné spracovanie) 

2.3.2 Komunikačný mix 

V nasledujúcej časti bude predstavený komunikačný mix produktu adventný kalendár, 

ktorý poslúži, ako východisko pre návrh komunikačného mixu pre Coffee Discovery Box. 

Reklama 

Ako už bolo vyššie spomenuté, reklama na produkt adventný kalendár bola umiestnená 

na štyroch miestach – youtube kanáli, facebookovej stránke spoločnosti The Roses 

Beer&Coffee, facebookovej stránke produktu Coffee Discovery Box a webovej stránke 

spoločnosti www.theroses.cz. Reklama samotná mala formu videa s trvaním 1 minúta 

a 56 sekúnd. Obsahom tohto videa bol 20 sekundový úvod, jednominútové slovné 

predstavenie produktu, 25 sekundová ukážka produktu a 11 sekundový záver. Celá 

reklama bola v anglickom jazyku bez českých titulkov, čo vnímam ako negatívum, pokiaľ 

mala reklama za úlohu cieliť nie len na zahraničných, ale aj na českých zákazníkov. 

Ďalšie negatívum vidím v tom, že na facebookových stránkach nebola reklama „pripnutá“ 

na začiatku stránky, a tak postupným pridávaním príspevkov sa človek musel čím ďalej, 

tým viac posúvať na nástenke dole, aby si ju vôbec všimol104.  

Podpora predaja 

Za prostriedok podpory predaja pre adventný kalendár by sa dala považovať akcia XMAS 

Surprise. Prekvapenie spočívalo v tom, že pre Štedrý deň bude káva vybraná pomocou 

slepého testu. Pražiarne dodávajúce kávu pre tento produkt boli požiadané o to, aby 

 
104 The roses [online]. Brno: The Roses Co., ©2019 [cit. 2020-01-15]. Dostupné z: http://theroses.cz/ 
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zaslali jeden špeciálny druh kávy, ktorý by sa podľa nich hodil na tento konkrétny deň. 

Následne bola z týchto káv vybraná jedna, iba na základe ochutnávania bez toho, aby 

aktéri poznali druh, pražiareň, alebo čokoľvek iné. Týmito opatreniami bolo zaistené, že 

víťazná káva bola tá najlepšia z ponúkaného105.  

Vzťahy s verejnosťou 

Vzťahy s verejnosťou tvorí v prvom rade verejná mienka. Tú majú zákazníci 

o spoločnosti The Roses pomerne vysokú. Na google recenziách dosahuje podnik 

krásnych 4,7 hviezdičky z piatich. Toto hodnotenie bolo vytvorené na základe 401 

recenzií. Za pozitívum je považovaný aj fakt, že majitelia reagujú na komentáre uvedené 

na tomto portáli ako na kladné, tak aj na tie negatívnejšie106. Okrem zmieneného, The 

Roses komunikuje so svojimi zákazníkmi aj prostredníctvom sociálnych sietí. 

Momentálne majú na svojej facebookovej stránke okolo tisícosemstopäťdesiat 

sledujúcich, na instagramovom profile je to iba necelých stodeväťdesiat. Sociálne siete 

sú v dnešnej dobe veľmi významným prostriedkom v propagácii, preto by sa spoločnosť 

do budúcnosti mala snažiť na svoje stránky prilákať čo možno najviac ľudí. Každopádne,  

týmto svojim konaním v oblasti komunikácie so zákazníkmi sa firma snaží vytvoriť si 

dobrý image v spoločnosti, čo sa im aj darí. 

Okrem verejnej mienky je súčasťou vzťahov s verejnosťou aj firemná identita. 

Spoločnosť The Roses tú svoju stavia na najjednoduchšej a zároveň veľmi populárnej 

farebnej kombinácii čiernej a bielej. Tieto farby môžete vidieť ako v logu (pozri obrázok 

číslo 4), tak aj priamo v bare, kde ich dopĺňa aj medená farba trubiek, ktoré zdobia celý 

interiér. Podnik pôsobí veľmi čistým a príjemným dojmom. Komunikačné prostriedky, 

ktoré tiež tvoria časť identity, firmou využívané boli popísané už v predchádzajúcich 

častiach, a preto už ďalej spomínané nebudú. Poslednou zložkou identity je firemná 

kultúra. Z toho čo sa dá vypozorovať voľným okom, je nutné spomenúť nosenie záster 

s firemným logom všetkými zamestnancami, čo pôsobí veľmi profesionálne 

a reprezentatívne. Rovnako je možné postrehnúť, že rádoví zamestnanci si so svojimi 

 
105 The roses [online]. Brno: The Roses Co., ©2019 [cit. 2020-01-15]. Dostupné z: http://theroses.cz/ 
106Google recenze: The Roses Beer&Coffee [online]. Brno: google.com, ©2020 [cit. 2020-02-21]. 

Dostupné z: 

https://www.google.com/search?ei=LM1PXvv8GuWy8gKuwoWACw&q=The+Roses+brno&oq=The+R

oses+brno&gs_l=psy-ab.3..0l2j0i22i30l4.3965.8068..8336...0.1..0.283.2505.0j10j4......0....1..gws-

wiz.......0i71j0i131i67j0i67j0i131.CLRZCSaOO_E&ved=0ahUKEwj7ws3j0uLnAhVlmVwKHS5hAbAQ

4dUDCAs&uact=5#lrd=0x471294040c289b83:0x88d1727fc6a9717,1,,,  
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nadriadenými tykajú. Tento fakt určite prispieva k pokojnejšej pracovnej atmosfére 

a priateľskejšiemu prostrediu.  

Priamy (direct) marketing 

Nástroje priameho marketingu, ktoré spoločnosť využíva na propagovanie svojich 

výrobkov už boli zmienené v časti popisujúcej reklamu. Je to teda najmä webová stránka, 

facebookové stránky, youtube kanál a instagram. Na všetkých týchto platformách  sa 

spoločnosť snaží byť aktívna. Najviac sa im to darí na facebooku The Roses Beer&Coffe, 

čo je vidieť aj na počte sledujúcich, ktorý je o viac ako tisíc osôb vyšší ako na instagrame.  

Osobný predaj 

Pri výrobku adventný kalendár neexistuje forma osobného predaja. Produkt je možné 

zakúpiť iba prostredníctvom e-shopu.  

Komunikácia v mieste predaja 

Vzhľadom na to, že jediným miestom predaja skúmaného produktu bol e-shop, je táto 

časť marketingového mixu irelevantná. Môžeme sa ale zamerať na propagačné materiály 

v bare The Roses Beer&Coffee. Na tomto mieste bol jediným prostriedkom propagácie 

adventného kalendára samotný produkt, ktorý bol vystavený na pulte, medzi ostatným 

ponúkaným tovarom, ako napríklad šálky, balené kávy a podobne. Tento vystavený kus 

mal slúžiť ako názorná ukážka, ktorú si môžu zákazníci poobzerať a podľa toho sa 

rozhodnúť, či si kalendár zaobstarajú alebo nie.  

Stratégia komunikačného mixu 

The Roses využíva Pull stratégiu komunikačného mixu, čo znamená, že si sami svoj 

produkt propagujú, sami ho predávajú a sami komunikujú so zákazníkmi. Keďže sa jedná 

o produkt skladajúci sa z menších častí, je dosť pravdepodobné, že sa vyrobí určité 

množstvo kusov, ktoré sa budú postupne dorábať v sériách podľa veľkosti dopytu. 

2.4 Marketingové mikroprostredie 

Nasledujúca kapitola je venovaná analýze mikroprostredia. Všetky jeho zložky sa budú 

primárne vzťahovať na skúmaný produkt Coffee Discovery Box. V podkapitole venujúcej 

sa samotnému podniku budú uvedené informácie, ktoré neboli súčasťou charakteristiky 

v kapitole 2.1. Ako konkurenti budú predstavené tri kávové balíčky, porovnávané s už 

existujúcim výrobkom The Roses - adventným kalendárom. V kapitole o dodávateľoch sa 

dozviete, akých spoločnosť využíva teraz a aké má ohľadom dodávateľov plány do 
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budúcnosti. Rovnako definované budú pomocné distribučné články a identifikovaná bude 

aj cieľová skupina zákazníkov. 

2.4.1 Podnik 

Základné informácie ale aj história a súčasnosť podniku boli popísané už v rámci 

predchádzajúcej kapitoly 2.1. Pri analýze mikroprostredia bude zhodnotené jeho 

umiestnenie, dostupnosť a vzhľad jeho interiéru. 

Podnik The Roses Beer&Coffee je umiestnený v okrajovej časti mesta Brno, konkrétne 

v mestskej časti Brno – Královo Pole. V okolí podniku sa nachádzajú vysokoškolské 

internáty, stredná škola a množstvo bytov a rodinných domov. Prevádzka sa nachádza iba 

minútu chôdze od električkovej zastávky Červinkova a šesť minút chôdze od zastávky 

Skácelova.   

Najcharakteristickejšou črtou interiéru baru sú medené trubky, z ktorých visia svietidlá 

v podobe jednoduchých žiaroviek. Dalo by sa povedať, že sa jedná o prvok industriálneho 

štýlu. Ďalej je to nábytok z bledého dreva v kontraste s čiernymi doplnkami. Priestory pre 

návštevníkov sú rozdelené na tri časti, dve vnútorné spojené chodbičkou, v ktorej sa 

nachádzajú toalety a jednu kvázi vonkajšiu časť. Celý podnik pôsobí príjemným a čistým 

dojmom, čo ocení každý zákazník107.  

2.4.2 Konkurencia 

Za konkurentov pre produkt Coffee Discovery box sú považované všetky kávové 

degustačné balíčky na českom trhu. Ako zástupcovia boli zvolené tri produkty, konkréte 

Dárková bedna pro kafaře od firmy Manboxeo, Kávové Degustační menu Exclusive od 

Darka Company s. r. o. a Degustační balíček kávy z různých koutů světa od spoločnosti 

ManuCafe. Pri ich analýze sa zameriame na porovnanie obsahu, marketingového a 

komunikačného mixu zvolených produktov s Coffee Discovery boxom. 

Manboxeo.cz: Dárková bedna pro kafaře 

Obsah darčekovej debny sa skladá z ôsmich druhov zrnkových káv rôzneho pôvodu 

v stogramových baleniach, jedného kusu kávovej čokolády, jedného kusu originálnej 

marmelády z jabĺk s kolumbijskou kávou, ľadovej kávy v plechovke 

a päťdesiatgramového balíčku kávových zŕn v tmavej čokoláde. Podľa zloženia je 

 
107 The roses [online]. Brno: The Roses Co., ©2019 [cit. 2020-01-15]. Dostupné z: http://theroses.cz/ 
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zrejmé, že sa nejedná o čisto kávový balíček, čo je od Coffee Discovery Boxu veľký 

rozdiel. Tieto dva produkty sa odlišujú aj svojim vonkajším balením, kedy produkt firmy 

Manboxeo je balený do drevenej debny, ktorú je nutné vypáčiť priloženým páčidlom, 

zatiaľ čo obal Coffee Discovery Boxu je kartónový108.   

Cena darčekovej debny je 1 699 CZK. Údaje o predajoch tohto konkrétneho výrobku 

spoločnosti nie sú známe, rovnako ani náklady na jeden kus. Rovnako ako v prípade The 

Roses, aj tu je kúpa možná iba prostredníctvom e-shopu109.  

Reklamu pre tento konkrétny produkt od spoločnosti Manboxeo predstavuje 21 

sekundové video na facebookovej stránke firmy publikované 31. 03. 2015. Do dnešného 

dňa (29. 01. 2020) má na svojom konte 566 pozretí a 11 označení „páči sa mi to“ 110. Na 

instagramovom profile sa nachádzajú dva príspevky o kávových debnách (nie konkrétne 

o skúmanej debne) z rovnakého roku, ktoré v súčte dostali 140 označení „páči sa mi to“ 

111. Na youtubovom kanáli nebolo nájdené žiadne video o sledovanom produkte. Môžeme 

teda zhodnotiť, že reklamná propagácia tejto darčekovej debny je pomerne slabá. Názor 

zákazníkov na tento produkt je ale veľmi kladný. Všetkých dvadsaťsedem recenzií 

uvedených k tejto kávovej debne na internetovej stránke spoločnosti je pozitívnych 

a zákazníci označili produkt piatimi hviezdičkami z piatich112.   

Darka Company s. r. o.: Kávové Degustační menu Exclusive 

Degustačný balíček pozostáva zo štyroch druhov káv z rôznych kútov sveta v päťdesiat 

gramových balíčkoch a jednej sedemgramovej porcie cibetkovej kávy. Zložením je teda 

bližšie Coffee Discovery Boxu. Tieto dva produkty sa líšia najmä v počte druhov káv 

a veľkosti balení jednotlivých ochutnávok. Pri degustačnom balíčku spoločnosti Darka 

 
108 Dárková bedna pro kafaře. MANBOXEO: Originální dárky [online]. Praha: Manboxeo.cz, ©2019 [cit. 

2020-01-29]. Dostupné z: https://manboxeo.cz/eshop/bedna-pro-kafare 
109 Dárková bedna pro kafaře. MANBOXEO: Originální dárky [online]. Praha: Manboxeo.cz, ©2019 [cit. 

2020-01-29]. Dostupné z: https://manboxeo.cz/eshop/bedna-pro-kafare 
110Manboxeo-originální dárky. In: Facebook [online]. [cit. 2020-01-29]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/manboxeo/?__tn__=K-R&eid=ARDlroxk00TR9yen-

Wl7fu6RV_bbHCoaGTugkgxzxP9H1uhcE3tIMfuSpBGZnl9tsfKj6vSFRxVOdK_z&fref=mentions 
111Manboxeo. In: Instagram [online]. [cit. 2020-01-29]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/manboxeo/?hl=sk 
112 Dárková bedna pro kafaře. MANBOXEO: Originální dárky [online]. Praha: Manboxeo.cz, ©2019 [cit. 

2020-01-29]. Dostupné z: https://manboxeo.cz/eshop/bedna-pro-kafare 

https://manboxeo.cz/eshop/bedna-pro-kafare
https://manboxeo.cz/eshop/bedna-pro-kafare
https://www.facebook.com/manboxeo/?__tn__=K-R&eid=ARDlroxk00TR9yen-Wl7fu6RV_bbHCoaGTugkgxzxP9H1uhcE3tIMfuSpBGZnl9tsfKj6vSFRxVOdK_z&fref=mentions
https://www.facebook.com/manboxeo/?__tn__=K-R&eid=ARDlroxk00TR9yen-Wl7fu6RV_bbHCoaGTugkgxzxP9H1uhcE3tIMfuSpBGZnl9tsfKj6vSFRxVOdK_z&fref=mentions
https://www.instagram.com/manboxeo/?hl=sk
https://manboxeo.cz/eshop/bedna-pro-kafare
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Company je možné si zvoliť aj spôsob mletia. Balíčky kávy sú zabalené do kartónového 

vonkajšieho obalu113.  

Cena degustačného menu je 699 CZK. Podobne ako pri predchádzajúcich produktoch, aj 

tento je možné zakúpiť iba cez e-shop114.  

Na svojich sociálnych sieťach je spoločnosť Darka Company s. r. o. pomerne neaktívna. 

Na facebookovom profile bol pridaný posledný príspevok v roku 2018, na 

instagramovom profile nie je doposiaľ žiaden príspevok a kanál na youtube nebol 

nájdený. Reklama vo forme videa k produktu Kávové Degustační menu Exclusive 

neexistuje. Podnik však využil podporu predaja produktu prostredníctvom súťaže na 

facebookovej stránke spoločnosti, kedy po splnení troch jednoduchých podmienok boli 

užívatelia tejto sociálnej siete zaradení do žrebovania o toto degustačné menu115. 

ManuCafe.cz: Degustační balíček kávy z různých koutů světa 

Produkt spoločnosti ManuCafe sa skladá z piatich päťdesiatgramových balíčkov zrnkovej 

kávy rozličného pôvodu. Podľa ilustračného obrázku na internetovej stránke spoločnosti, 

balíček nemá vonkajší obal. Jedná sa teda iba o sadu piatich vrecúšok s kávou116. 

Cena tohto degustačného balíčka je 239 CZK, čím sa stáva najlacnejším zo všetkých 

porovnávaných produktov. Opäť je ho možné zakúpiť iba prostredníctvom e-shopu117. 

Ako v predchádzajúcich prípadoch, ani tu nie je vytvorená samostatná reklama pre 

degustačný balíček. Ale spoločnosť pravidelne prispieva na svoju facebookovú stránku 

aj instagramový profil118. ManuCafe má aj svoj youtube kanál, na ktorom sú zatiaľ 

nahrané tri videá, z ktorých dve sú venované príprave kávy119. Názor zákazníkov na túto 

spoločnosť je veľmi kladný, vychádza to z hodnotení ako na ich facebooku, tak na google 

 
113 Kávové Degustační menu Exclusive. Dostupné z: https://www.darka-shop.cz/katalog/cerstva-

kava/degustacni-balicky/exclusive-de-luxe/kavove-degustacni-menu-exclusive. 
114 Tamtiež ref. 113 
115Darka-shop.cz. In: Facebook [online]. [cit. 2020-01-29]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/DarkaCompany/ 
116 Degustační balíček kávy z různých koutů světa. Dostupné z: https://www.manucafe.cz/degustacni-

balicek-kavy-z-ruznych-koutu-sveta-x1782 
117 Degustační balíček kávy z různých koutů světa. Dostupné z: https://www.manucafe.cz/degustacni-

balicek-kavy-z-ruznych-koutu-sveta-x1782 
118 ManuCafe.cz. In: Facebook [onlin]. [cit. 2020-01-29]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/Plantaznikava 
119 ManuCafe - Zrnková káva z proslulých plantáží. In: Youtube [onlin]. [cit. 2020-01-29]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/channel/UChYnr9garez3sFIEOUFDmag 

https://www.facebook.com/DarkaCompany/
https://www.facebook.com/Plantaznikava
https://www.youtube.com/channel/UChYnr9garez3sFIEOUFDmag
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recenziách. K samotnému degustačnému balíčku bola uvedená iba jediná recenzia na 

webovej stránke spoločnosti, ktorá ho ohodnotila ako vynikajúci.  

Porovnanie cien 

Pre potreby navrhnutia predajnej ceny pre produkt Coffee Discovery Box  boli ceny 

skúmaných produktov od všetkých štyroch vyššie uvedených firiem prepočítané na sto 

gramov kávy.  

Tabuľka číslo1 je zameraná na produkt od spoločnosti The Roses. Výpočet ceny na sto 

gramov kávy bol v tomto prípade veľmi jednoduchý, vzhľadom na to, že celková gramáž 

kávy v adventnom kalendári je uvedená na jeho vonkajšom obale (pozri obrázok číslo 5). 

Predajná cena 990 CZK sa vydelila číslom 480, reprezentujúcim hmotnosť kávy v balení, 

týmto bola zistená cena jedného gramu. Po následnom vynásobení číslom sto sme sa 

dopracovali k výslednej sume  206,25 CZK/ 100 g.  

Tabuľka 1: Cena na 100 g kávy - The Roses Co. s. r. o. (Vlastné spracovanie podľa120) 

Adventný kalendár 

[The Roses Co. s. r. o.] 

Káva  24 * 20 g 

Cena celkom 990 CZK 

Cena na 100g kávy 206,25 CZK 

Pri výrobku spoločnosti Manboxeo bol výpočet sumy na sto gramov kávy o niečo ťažší 

ako v predchádzajúcom prípade. Vzhľadom na to, že v tomto balíčku sa okrem kávy 

nachádza ešte mnoho iných produktov, museli byť tieto z celkovej hodnoty debny 

odrátané. Aby to bolo možné, museli byť zistené orientačné ceny týchto komponentov. 

K tomuto účelu poslúžila vyhľadávacia sieť google, konkrétne jej časť Nákupy Google 

zložené z platených reklám od rôznych spoločností. Pomocou presne definovaných 

parametrov hľadaného produktu, ako napríklad objem plechovky v mililitroch, obsah kakaa 

v čokoláde v percentách a podobne, zadaných do tohto vyhľadávača, boli zistené aspoň tri 

predajné ceny konkrétneho výrobku, z ktorých bol následne vypočítaný aritmetický 

priemer. Takto spracované údaje o všetkých prebytočných zložkách debny boli sčítané do 

celkovej sumy 793,99 CZK, ktorá bola následne odčítaná od predajnej ceny produktu. Tým 

 
120 The roses [online]. Brno: The Roses Co., ©2019 [cit. 2020-01-15]. Dostupné z: http://theroses.cz/ 
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pádom nám ostala čistá hodnota kávy, z ktorej sa jednoducho dopočítala cena na sto 

gramov. Výsledky výpočtov je možné vidieť v tabuľke číslo 2. 

Tabuľka 2: Cena na 100 g kávy - Manboxeo.cz (Vlastné spracovanie podľa121) 

Dárková bedna pro kafaře 

[Manboxeo.cz] 

Drevený box + páčidlo 523,33 CZK 

793,99  CZK 

Kávová čokoláda 50 g 68,33 CZK 

Marmeláda 270 g 127 CZK 

Ľadová káva v plechovke 250 ml 39,33 CZK 

Kávové zrno v čokoláde 50 g 36 CZK 

Káva  8 * 100 g 

Cena celkom 1 699 CZK 

Cena na 100g kávy 113,13 CZK 

Ďalší so skúmaných výrobkov je produkt firmy Darka Company. Ronako ako v prípade 

adventného kalendára od The Roses, je výpočet ceny na sto gramov kávy veľmi ľahký. 

Keďže sa v degustačnom balíčku nachádzajú štyri päťdesiatgramové a jeden 

sedemgramový balíček kávy, celkový obsah kávy v balení je dvestosedem gramov. 

Pomocou rovnice 
699

207
, kde v čitateli je predajná cena výrobku a v menovateli gramáž kávy 

v ňom, vypočítame cenu na jeden gram, ktorú musíme násobiť stom a máme požadovaný 

výsledok, ktorý je možné vidieť v tabuľke číslo 3. Cena obalu bola v tomto prípade 

považovaná za irelevantnú. 

Tabuľka 3: Cena na 100 g kávy – Darka Company s. r. o. (Vlastné spracovanie podľa122) 

Kávové Degustační menu Exclusive 

[Darka Company s. r. o.] 

Káva  4*50 g + 1*7 g  

Cena celkom 699 CZK 

Cena na 100g kávy 337,68 CZK 

Pri výpočte porovnávacej ceny pre posledný produkt od spoločnosti ManuCafe sme 

postupovali úplne rovnako ako v predchádzajúcom prípade. Celková hmotnosť kávy vo 

 
121 Dárková bedna pro kafaře. MANBOXEO: Originální dárky [online]. Praha: Manboxeo.cz, ©2019 [cit. 

2020-01-29]. Dostupné z: https://manboxeo.cz/eshop/bedna-pro-kafare 
122 Kávové Degustační menu Exclusive. Dostupné z: https://www.darka-shop.cz/katalog/cerstva-

kava/degustacni-balicky/exclusive-de-luxe/kavove-degustacni-menu-exclusive. 

https://manboxeo.cz/eshop/bedna-pro-kafare
https://www.darka-shop.cz/katalog/cerstva-kava/degustacni-balicky/exclusive-de-luxe/kavove-degustacni-menu-exclusive
https://www.darka-shop.cz/katalog/cerstva-kava/degustacni-balicky/exclusive-de-luxe/kavove-degustacni-menu-exclusive
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výrobku je dvestopäťdesiat gramov. Vydelením predajnej ceny 239 CZK týmto číslom 

sme získali cenu jedného gramu kávy a jej následným násobením číslom sto sme sa 

dostali na výsledok uvedený v tabuľke číslo 4. 

Tabuľka 4: Cena na 100 g kávy – ManuCafe.cz (Vlastné spracovanie podľa123) 

Degustační balíček kávy z různých koutů světa 

[ManuCafe.cz] 

Káva  5*50 g 

Cena celkom 239CZK 

Cena na 100g kávy 95,60 CZK 

Pre lepšiu prehľadnosť bola vytvorená zhrňujúca tabuľka číslo 5, kde sú všetky 

vypočítané ceny na sto gramov kávy od štyroch sledovaných spoločností v jednom rade. 

Z uvedeného vyplýva, že najdrahšiu kávu má podnik Darka Company, za ňou nasleduje 

The Roses, Manboxeo a na koniec ManuCafe. Toto porovnanie bude využité v návrhovej 

časti pri finálnom nastavení ceny pre nový produkt Coffee Discovery Box. 

Tabuľka 5: Porovnanie cien kávových balíčkov (Vlastné spracovanie) 

The Roses Co.  

s. r. o. 
Manboxeo.cz 

Darka Company  

s. r. o. 
ManuCafe.cz 

206,25 CZK 113,13 CZK 337,68 CZK 95,60 CZK 

Rozmiestnenie konkurentov 

V rámci Českej Republiky sú skúmaní konkurenti rozmiestnení nasledovne:  

• The Roses Co. s. r. o. – Brno 

• Manboxeo.cz – Praha 

• Darka Company s. r. o. – Brno 

• ManuCafe.cz - Ludgeřovice 

Ako môžeme vidieť, dve spoločnosti sídlia v rovnakom meste. Konkrétne sa jedná o The 

Roses a Darka Company, ktoré sú od seba vzdialené iba 1 400 metrov. Tieto dve firmy 

by si mohli konkurovať aj z hľadiska dochádzkovej vzdialenosti, ale keďže všetky 

analyzované podniky ponúkajú svoje produkty výhradne na e-shope, ich vzdialenosť je 

bezvýznamná.  

 
123 Degustační balíček kávy z různých koutů světa. Dostupné z: https://www.manucafe.cz/degustacni-

balicek-kavy-z-ruznych-koutu-sveta-x1782 

https://www.manucafe.cz/degustacni-balicek-kavy-z-ruznych-koutu-sveta-x1782
https://www.manucafe.cz/degustacni-balicek-kavy-z-ruznych-koutu-sveta-x1782
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2.4.3 Dodávatelia 

Vzhľadom na to, že nový produkt je zameraný na kávu, budú pre spoločnosť 

identifikovaní iba dodávatelia kávy. Pre adventný kalendár odoberala firma The Roses 

kávy od dvadsaťštyri dodávateľov z dvanástich štátov. Najväčšie zastúpenie majú české 

pražiarne, hneď za nimi švédske, britské a poľské. Podrobný prehľad je uvedený 

v tabuľke číslo 6.  

Tabuľka 6: Prehľad dodávateľov kávy pre The Roses Co. s. r. o. (Vlastné spracovanie podľa124) 

ŠTÁTY DODÁVATELIA 
POČET 

DODÁVATEĽOV 

Česká republika 

Father’s Coffee Roastery 

Dos Mundos 

Candycane coffee 

Rebelbean 

4 

Švédsko 

Drop Coffee 

Morgon Coffee Roasters 

Koppi 

3 

Veľká Británia 

Hasbean 

Round Hill Roastery 

Climpson & Sons 

3 

Poľsko 

Coffee Proficiency 

HAYB Speciality Coffee 

Java Coffee 

3 

Nemecko 
Populus Coffee 

Fjord Coffee Roasters 
2 

Dánsko 
La Cabra Coffee Roasters 

April Coffee Roasters 
2 

Slovensko 
black. 

Goriffee 
2 

Grécko The Underdog 1 

Taliansko Gardelli Specialty Coffees 1 

Írsko Cloud Picker Coffee Roasters 1 

Rakúsko CoffeePirates 1 

Maďarsko Casino Mocca 1 

 
124 The roses [online]. Brno: The Roses Co., ©2019 [cit. 2020-01-13]. Dostupné z: http://theroses.cz/ 
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Predpokladá sa, že väčšina dodávateľov bude použitých aj pre nadchádzajúci projekt 

Coffee Discovery Box. Výrobcovia však majú víziu, že svojim zákazníkom prinesú niečo, 

čo nie je bežne dostupné, a preto v budúcnosti plánujú spolupracovať aj s pražiarňami na 

iných kontinentoch ako je Amerika či Austrália125.  

2.4.4 Pomocné distribučné články 

Vzhľadom na to, že spoločnosť využíva pull komunikačnú stratégiu komunikačného 

mixu produktu, existujú iba základné pomocné distribučné články, ako sú napríklad 

prepravné spoločnosti dovážajúce objednaný tovar od dodávateľov do firmy či 

doručovacie spoločnosti prepravujúce hotový výrobok konečnému zákazníkovi. 

O vytvorenie marketingovej kampane, prevádzku e-shopu, vybavovanie objednávok, 

a ďalšie s predajom spojené činnosti sa spoločnosť The Roses stará sama.   

2.4.5 Zákazníci/spotrebitelia 

Spoločnosť The Roses Co. s. r. o. má za cieľ osloviť svojím novým produktom Coffee 

Discovery Box veľmi špecifickú cieľovú skupinu. Podľa slov jedného s majiteľov ide 

predovšetkým o kávových nadšencov, baristov či pražičov. Okrem spomenutého chcú 

svojím výrobkom upútať aj pozornosť podnikov zaoberajúcich sa vývojom baristických 

technológii126.  Nejedná sa teda o zaujatie más ale konkrétnych unikátnych zákazníkov, 

táto skutočnosť môže byť považovaná za výhodnú pri vytváraní komunikačného mixu 

produktu.  

2.5 Analýza PORTER 

Nasledujúca analýza má za úlohu popísať konkurenčnú pozíciu spoločnosti na trhu. Na 

rozdiel od analýzy mikroprostredia, táto časť bude venovaná primárne samotnému 

podniku. Pri vyjednávacej sile zákazníkov bude sledované, akých zákazníkov spoločnosť 

má a čo všetko môžu ovplyvniť. Z rovnakého pohľadu budú skúmaní aj dodávatelia. Ako 

konkurenti budú skúmané podniky geograficky najbližšie k baru The Roses 

Beer&Coffee, no hrozba vstupu nových konkurentov bude definovaná aj pre samotný 

výrobok Coffee Discovery Box. Nakoniec budú identifikované možné substitúty a ich 

konkurenčný potenciál.  

 
125 RŮŽIČKA, Matyáš. The Roses Co. s. r. o. [e-mail]. Október 2019 – Marec 2020 [cit. 2020-03-28] 
126 Tamtiež ref. 125 
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2.5.1 Vyjednávacia sila zákazníkov 

Zákazníci a ich správanie boli analyzovaní viacerými spôsobmi. Prvým z nich bol 

rozhovor s čašníčkou pracujúcou v The Roses Beer&Coffe, ktorá poskytla odpovede na 

otázky ohľadom pohlavia zákazníkov, najčastejšie sa vyskytujúcej vekovej skupiny 

a ohľadom objednávok piva a kávy, ktoré predstavujú najdopytovanejší sortiment. Za 

dominujúce pohlavie boli označení muži, podľa slov zamestnankyne sa ale jedná iba 

o nepatrnú prevahu. Najčastejšou vekovou skupinou zákazníkov sú osoby vo veku 18 – 

26 rokov, čo môže byť spôsobené najmä umiestnením baru v blízkosti univerzitných 

internátov. Do baru The Roses Beer&Coffee chodia aj pravidelní zákazníci. V poslednej 

dobe sa takýmito stávajú osoby zamestnané v neďalekej informatickej firme. Čo sa týka 

vyťaženosti prevádzky počas dňa, podľa dotazovanej čašníčky je to viac-menej stále 

rovnaké, čo znamená, že nový zákazníci prichádzajú v pravidelných intervaloch a nestáva 

sa, že by bol podnik neustále prázdny alebo neustále preplnený.  Dopoludnia a poobede 

sem prichádzajú zákazníci na dobrú kávu, zatiaľ čo večer ide skôr o predaj piva127.  

Tieto informácie boli preverené pozorovaním. Sledované ukazovatele boli: pohlavie 

zákazníkov, približný vek, objednávky (káva/pivo/iné).  

Prvé pozorovanie prebehlo dňa 28. februára 2020. Začalo sa 14:40 a skončilo o 15:55, 

čistý čas pozorovania bol teda sedemdesiatpäť minút. Po príchode do The Roses 

Beer&Coffee sa v kaviarni nachádzalo päť osôb, z toho dve ženy vo veku 18 – 25 rokov 

sedeli v zadnej časti podniku a pili nealkoholické nápoje. Jedna žena vo veku 35 – 45 

rokov pijúca kávu a dvaja muži vo veku 25 – 30 rokov, taktiež s kávou, boli usadení 

v prednej časti kaviarne. V tomto čase sa v podniku nachádzali dve obsluhujúce osoby, 

jednou z nich bol majiteľ. V priemere prišiel nový zákazník každé 3,76 minúty. Častejšie 

prichádzali ženy ako muži, konkrétne zo sedemnástich zákazníkov, ktorí počas 

pozorovania vošli do podniku, bolo desať žien a sedem mužov. Priemerný odhadovaný 

vek všetkých zaznamenaných ženských návštevníčok bol 30 rokov, priemerný 

odhadovaný vek mužských návštevníkov bol 37 rokov. Do pätnástej hodiny si zákazníci 

objednávali častejšie kávu a nealkoholické nápoje, od pätnástej narastali objednávky 

 
127 FOJTÍČKOVÁ, Michaela. Interview. Zamestnanec The Roses Co. s. r. o., Purkyňova 108, 612 00 Brno. 

10. 02. 2020. 
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piva. Počas sledovaného obdobia sa vymenili aj obaja zamestnanci za nové posily. Moja 

osoba, ako pozorovateľ, nebola zarátavaná do výsledných hodnôt.  

Druhé, veľmi rýchle pozorovanie prebehlo dňa 10. marca 2020 o 13:25. Hneď po 

príchode bolo vidieť veľký počet ľudí v prednej miestnosti, prevažne mužov rôznych 

vekových kategórii, najčastejšie sa ale jednalo o osoby vo veku do 35 rokov. Po presunutí 

sa do zadnej časti podniku to nebolo inak, tu ale prevažovali ženy. Keďže tento deň bolo 

celkom príjemné teplé počasie, zaplnená bola aj zastrešená terasa. Celkovo v celom bare 

prevažovali muži a objednávkam, ktoré mali návštevníci na svojich stoloch, kraľovali 

kávy. Bohužiaľ nebolo možné zdržať sa dlhšie, pretože nebol ani jeden stôl voľný, ba 

dokonca sa tvoril rad zákazníkov aj pri pulte. Z uvedených dôvodov bolo toto 

pozorovanie menej podrobné ako predchádzajúce.  

Tretie, a zároveň posledné naplánované pozorovanie nebolo možné vykonať z dôvodu 

karantény, ktorá bola vyhlásená ako preventívne opatrenie proti šíreniu koronavírusu. 

Preto budú závery vyvodzované iba na základe už získaných dát. 

Otázku, či medzi zákazníkmi prevládajú muži alebo ženy nie je možné definitívne 

zodpovedať, keďže pri prvej návšteve to boli ženy a pri druhej muži. Vekový priemer 

som vypozorovala nepatrne vyšší, ako bol ten, ktorý uvádzala čašníčka. Podľa môjho 

odhadu sa tu zdržujú ľudia najčastejšie vo veku 20 – 35. Čo sa týka objednávok, môžem 

konštatovať, že závery pozorovania korešpondujú so získanými informáciami, a teda 

doobeda a pár hodín po obede prevažuje káva a s blížiacim sa večerom sa začínajú 

zvyšovať objednávky piva.  

Hlavným zámerom tejto analýzy ale bola vyjednávacia sila zákazníkov. Vzhľadom na to, 

že sa jedná o veľký počet malých klientov, ich samostatná sila je veľmi nízka. Zákazník 

ako jednotlivec si nemôže určovať podmienky predajno-kúpnej transakcie. Vyjednávacia 

sila zákazníkov by sa zvýšila iba v prípade, ak by sa spojili, a tým vytvorila nátlak na 

spoločnosť.  

2.5.2 Vyjednávacia sila dodávateľov 

V kapitole 2.4.3 bolo poukázané na to, že spoločnosť využíva veľké množstvo 

dodávateľov. Táto skutočnosť stavia firmu The Roses do postavenia, kedy ona v role 

kupujúceho, nemá veľkú vyjednávaciu silu z dôvodu relatívne nízkych objemov 

odoberaného tovaru. Na druhej strane, ani dodávatelia nemajú u skúmaného podniku 
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nejak významnú vyjednávaciu silu. Pre ich veľký počet, môže byť jedna dodávateľská 

spoločnosť ľahko nahradená druhou, prípadne vylúčená bez toho, aby došlo k významnej 

strate. Takýto balans je vnímaný ako pozitívny. Ani dodávatelia ani odoberatelia si 

nekladú nereálne požiadavky a vytvárajú tak výhodnú spoluprácu pre obe strany.  

2.5.3 Hrozba vstupu nových konkurentov 

Hrozbu vstupu nových konkurentov je možné rozdeliť do dvoch kategórií. Prvá rieši 

hrozbu z pohľadu celého podniku a druhá z hľadiska produktu Coffee Discovery Box. 

Ako už bolo popísané v predchádzajúcej kapitole, podnik je situovaný vo veľmi 

lukratívnej časti mesta Brno, čo prináša aj vysoký výskyt konkurencie. V okruhu päťsto 

metrov sa nachádza hneď niekoľko ďalších podnikov s podobným zameraním. 

Najbližším konkurentom je mobilný stánok predávajúci kávu KOFI - KOFI. Od The 

Roses Beer&Coffee je vzdialený iba päťdesiatdeväť metrov. Tento podnik ponúka svojim 

zákazníkom rôzne druhy teplých nápojov. Najväčšiu časť ponuky tvorí káva, ale nájdete 

tu aj čaje či horúcu čokoládu. Pri konkurentovi takéhoto tipu sa môže za výhodu 

považovať práve jeho forma stánku, kedy je, takpovediac, v ceste potenciálnemu 

zákazníkovi prechádzajúcemu okolo.   

 Druhým, veľmi blízkym konkurentom je Hostinec u Štepána, ktorý od The Roses delí  

sedemdesiatdva metrov. Jeho interiér je zariadený dreveným masívnym nábytkom, 

v prípade stolov doplneným o kovové nohy. Steny majú nevýraznú bledožltú farbu. Tiež 

tu ale môžete zbadať stenu iba z tehál alebo stenu obloženú drevom. Podnik je rozdelený 

na tri časti – prednú miestnosť s barom, zadnú časť a podzemný priestor, v ktorom si 

môžu zákazníci zahrať stolný futbal. V ponuke tohto hostinca nájdete tie najklasickejšie 

položky ako sú pivo, alkoholické a nealkoholické nápoje a rôzne drobné pochutiny. Z káv 

podnik ponúka iba jeden druh, a to konkrétne espresso.  

Ako tretí skúmaný konkurent bol zvolený bar Druhá šance vzdialený od The Roses 

stošesťdesiat metrov. Veľkým rozdielom od ostatných podnikov je v tomto prípade 

ponuka miešaných kokteilov. Vnútro pôsobí trochu chladným dojmom, keďže sú v ňom 

využívané studené farmy biela a modrá. Druhá šance má aj svoju terasu, kam si môžu ísť 
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zákazníci zafajčiť. Rovnako ako v predchádzajúcom prípade, aj tu je možné spríjemniť si 

večer hrou kalčeto128. 

Posledným konkurentom, ktorému sa budeme venovať je Restaurace na Purkyňce. Od 

The Roses ju delí dvestošesťdesiat metrov. Tento podnik ponúka svojim hosťom denné 

menu, veľký výber jedál od polievok až po dezerty a samozrejme široký sortiment 

nápojov. Jedlo je to, čím sa toto pohostinstvo líši od všetkých ostatných porovnávaných 

konkurentov. Reštaurácia sa nachádza v podzemných priestoroch a svojou rozlohou The 

Roses Beer&Coffe o dosť prevyšuje. Interiér je zariadený masívnym dreveným 

nábytkom, ktorý ladí so stenami v odtieni žltej. Výrazný prvok predstavuje stena z tehál. 

Dalo by sa povedať, že sa v tomto ohľade veľmi podobá už spomínanému Hostinci 

u Štěpána129.  

Šanca vstupu nových konkurentov je v popisovanom prostredí, kedy je na malom území 

v okrajovej časti mesta veľká koncentrácia podnikov s podobným zameraním, pomerne 

nižšia ako v iných lokalitách. Atraktivitu ale v tomto prípade zvyšuje výhodná poloha 

v blízkosti univerzitných internátov. Ďalšou prekážkou vstupu je dostupnosť prenájmu, 

prípadne kúpy nebytových priestorov v tejto oblasti.  

Pri zameraní sa na samotný produkt, môžeme považovať za potenciálnych konkurentov 

všetky spoločnosti v Českej Republike predávajúce zrnkovú kávu alebo kávové produkty 

prevádzkujúce vlastný e-shop. Podľa portálu www.firmy.cz je v Česku tridsaťsedem 

kaviarní a pražiarní disponujúcich vlastným e-shopom. Samozrejme musíme rátať s tým, 

že podniky, ktoré pôsobia na trhu s kávou, môžu byť zaradené aj do iných kategórii. 

Konkrétne podnik The Roses Beer&Coffee je na spomínanom portáli zaradený medzi 

bary130. Bariérou vstupu pre tieto podniky sú náklady na výrobu produktov typu 

degustačných balíčkov a výška dopytu po takýchto produktoch. Keďže sa spoločnosť The 

Roses snaží produktom preraziť aj v zahraničí, nesmieme zabúdať na hrozbu konkurencie 

aj v týchto regiónoch. Všeobecne môže byť pravdepodobnosť vstupu konkurenta do tejto 

oblasti vyhodnotená ako vysoká. 

 
128 Druhá šance. In: Facebook [online]. [cit. 2020-03-15]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/druhasance113/ 
129 Na Purkyňce: Restaurant & Pub [online]. Brno: GrowJOB institute, ©2013-2020 [cit. 2020-03-15]. 

Dostupné z: http://www.napurkynce.cz/uvod/ 
130 Firmy.cz [online]. Praha: Seznam.cz, 2020 [cit. 2020-02-07]. Dostupné z: https://www.firmy.cz/ 

https://www.facebook.com/druhasance113/
http://www.napurkynce.cz/uvod/
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2.5.4 Hrozba substitútov 

Káva je nápoj konzumovaný najmä pre jeho obsah kofeínu. Táto látka pôsobí na mozgovú 

kôru a jej účinkami sú predovšetkým zníženie únavy, zvýšenie duševnej vnímavosti, 

zlepšovanie pamäte a schopnosti premýšľať. Kofeín sa v tele veľmi ľahko vstrebáva, 

vďaka čomu na seba jeho účinky nedajú dlho čakať131.  Okrem kávy sa ale táto zaujímavá 

látka nachádza aj v iných produktoch, ako sú napríklad čaje, energetické nápoje, 

kofeínové tabletky, ba dokonca aj niektoré sýtené nápoje. V každom z týchto výrobkov 

je kofin obsiahnutý v inom množstve.  

Tabuľka 7: Obsah kofeínu v rôznych produktoch (Upravené podľa132) 

Produkt 
Obsah kofeínu v 100 ml 

[mg] 

Espresso 133,33 

Filtrovaná káva 45 

Red  Bull 32 

Čierny čaj  22,73 

Coca-Cola 11,27 

Ako je možné vidieť v tabuľke číslo 7, najviac kofeínu je obsiahnutého práve v káve, 

preto pokiaľ chce zákazník prejsť na substitút bez toho, aby zmenil príjem kofeínu, bude 

nútený zakúpiť tohto náhradného výrobku viac, čo sa prejaví na cene. Odhliadnuc od 

tohto aspektu, prechod k substitúcii je veľmi jednoduchý, keďže sa jedná o produkty 

ľahko dostupné v bežných obchodoch s potravinami.  

2.5.5 Rivalita firiem pôsobiacich na danom trhu 

Podniky si môžu konkurovať v rôznych hľadiskách, ale najdôležitejším aspektom je vždy 

cena. V tabuľke číslo 8 je možné vidieť porovnanie cien niektorých vybraných 

nápojových produktov piatich konkurentov, ktorí boli popísaní v kapitole 2.5.3. Skúmali 

sa ceny kávy, čapovaného piva v objeme 0,5 litra, nealkoholické nápoje vrátane 

nealkoholických teplých nápojov ako je čaj či horúca čokoláda a alkoholické nápoje 

rôznych druhov. V tabuľke sú uvedené intervaly cien týchto skupín nápojov.  

Najväčší cenový interval kávy má podnik Druhá šance. Na druhej strane spektra leží 

Hostinec u Štěpána, ktorý má vo svojej ponuke iba jeden druh kávy, konkrétne espresso, 

 
131LÜLLMANN, Heinz, Klaus MOHR a Martin WEHLING. Farmakologie a toxikologie. Vyd. 2. české. 

Praha: Grada, 2004, s. 413. ISBN 80-247-0836-1.  
132 Kofein. In: Informační centrum bezpečnosti potravin [online]. Praha: Ministerstvo zemědělství, ©2018 

[cit. 2020-02-17]. Dostupné z: https://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/EFSA/Kofein.pdf 
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a preto je v tabuľke uvedená iba jedna cena. Najdrahším druhom kávy ako v prípade The 

Roses, tak aj v bare Druhá šance je Írska káva, je to najmä preto, lebo jej súčasťou je aj 

„panák“ whiskey, ktorý cenu zvyšuje. Pri čapovaných pivách je vidieť najväčšie rozpätie 

cien v prvom stĺpci, teda pri podniku The Roses. Je to spôsobené najmä tým, že bar nemá 

stálu ponuku čapovaného piva a svojim zákazníkom ponúkajú menej rozšírené značky 

z menších pivovarov, ako aj svoje vlastné pivo. Pri nealkoholických nápojoch je možné 

vidieť, že prvý a posledný skúmaný podnik majú totožné intervaly cien, veľmi podobne 

je na tom aj Druhá šance, ktorá sa od už spomenutých dvoch podnikov líši v najnižšej 

cene ponúkaného nealka. Zvyšné podniky, KOFI – KOFI a Hostinec u Štěpána, majú 

rozpätie cien o čosi nižšie, je to spôsobené najmä tým, že oproti ostatným podnikom majú 

užšiu ponuku tohto druhu nápojov. Najväčšie výkyvy v cenách je možné pozorovať 

v prípade alkoholických nápojov. Súvisí to najmä so zameraním podnikov a ich 

cieľovými zákazníkmi.  

Tabuľka 8: Porovnanie cien konkurentov (Vlastné spracovanie na základe osobnej návštevy) 

 
The Roses 

Beer&Coffee 

KOFI - 

KOFI 

Hostinec  

u Štěpána 

Druhá 

šance 

Restaurace 

na 

Purkyňce 

Káva  42 - 85 CZK 38 - 68 CZK 30 CZK 36 - 110 CZK 39 - 55 CZK 

Čapované 

pivo [0,5 l] 
32 - 72 CZK - 31 - 44 CZK 34 - 42 CZK 34 - 45 CZK 

Nealko 15 - 55 CZK 25 - 40 CZK 20 - 30 CZK 20 - 55 CZK 15 - 55 CZK 

Alko 29 - 89 CZK - 30 - 140 CZK 35 - 200 CZK 35 - 130 CZK 

Okrem cien sa dá porovnávať aj otváracia doba skúmaných barov. Iba jeden z nich je 

otvorený aj počas celého víkendu. Jedná sa o podnik Druhá šance pravidelne otvorený od 

pondelka do nedele. Restaurace na Purkyňce má víkendovú prevádzku iba v sobotu, 

ostatné podniky počas víkendu otvorené nie sú. Ako prvý svoj stánok otvára KOFI – 

KOFI už o 6:30 ráno, potom nasleduje The Roses o 8:00, Restaurace na Purkyňce 

o 11:00, ďalej Druhá šance o 15:00 a nakoniec Hostinec u Štěpána o 16:00. Výnimkou je 

už spomínaný víkend, kedy Restaurace na Purkyňce otvára rovnako ako počas 

pracovného týždňa a Druhá šance až o 17:00. Čo sa týka záveru pracovnej doby, najskôr 

zatvára KOFI – KOFI, konkrétne o 16:30, nasleduje The Roses o 23:00, zvyšné tri 

podniky zatvárajú súčasne o polnoci. Opäť je tu jedna výnimka pri podniku Druha šance, 

kedy tento podnik v piatok a v sobotu predlžuje svoju prevádzkovú dobu do druhej 

hodiny rannej. Presné otváracie doby sú uvedené v tabuľke číslo 9. 
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Tabuľka 9: Otváracia doba konkurentov (Vlastné spracovanie na základe osobnej návštevy) 

 
The Roses 

Beer&Coffee 

KOFI - 

KOFI 

Hostinec  

u Štěpána 

Druhá 

šance 

Restaurace 

na 

Purkyňce 

Pondelok  8:00 – 23:00 6:30 – 16:30 16:00 – 0:00 15:00 – 0:00 11:00 – 0:00 

Utorok 8:00 – 23:00 6:30 – 16:30 16:00 – 0:00 15:00 – 0:00 11:00 – 0:00 

Streda 8:00 – 23:00 6:30 – 16:30 16:00 – 0:00 15:00 – 0:00 11:00 – 0:00 

Štvrtok 8:00 – 23:00 6:30 – 16:30 16:00 – 0:00 15:00 – 0:00 11:00 – 0:00 

Piatok 8:00 – 23:00 6:30 – 16:30 16:00 – 0:00 15:00 – 2:00 11:00 – 0:00 

Sobota  - - - 17:00 – 2:00 11:00 – 0:00 

Nedeľa - - - 17:00 – 0:00 - 

2.6 SWOT analýza 

SWOT analýza predstavuje akýsi súhrn predchádzajúcich zistení, ktoré delíme do štyroch 

základných skupín. Týmito skupinami sú: silné stránky spoločnosti, slabé stránky 

spoločnosti, hrozby a príležitosti, ktoré na spoločnosť vplývajú. V tomto prípade bude 

celá SWOT analýza zameraná primárne na produkt Coffee Discovery Box. Tieto zistenia 

budú ďalej využité pri vytváraní návrhov zložiek komunikačného mixu pre spomínaný 

výrobok tak, aby bola jeho propagácia čo najúčinnejšia.  

2.6.1 Analýza SW  

Analýza SW je zameraná na zisťovanie oblastí, ktoré má spoločnosť veľmi dobre 

podchytené a naopak tých, kde má priestor na zlepšovanie. Z vyššie vykonaných analýz 

bolo identifikovaných niekoľko silných a slabých stránok produktu Coffee Discovery 

Box. Ich prehľad je uvedený v tabuľke 10. 

Tabuľka 10: Analýza SW (Vlastné spracovanie) 

Silné stránky (+) Slabé stránky (-) 

• Presne vymedzená cieľová skupina 

zákazníkov 

• Rozmanitosť dodávateľskej 

základne 

• Samotný koncept produktu 

• Komunikácia v mieste predaja 

• Viditeľnosť reklamy 

• V reklame sa využíva iba anglický 

jazyk 

Silné stránky 

Ako silné stránky boli identifikované nasledujúce tri oblasti: 
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• Presné vymedzenie cieľovej skupiny zákazníkov 

Vďaka presne vymedzenej cieľovej skupine zákazníkov je možné vytvárať reklamnú 

kampaň tak, aby vplývala práve na osoby do nej patriace. Pokiaľ by spoločnosť chcela 

zaujať masy, bolo by zložitejšie a nákladnejšie upútať ich pozornosť. Má sa za to, že 

potenciálni zákazníci v cieľovej skupine si sami od seba hľadajú kávové výrobky, ktoré 

by mohli ochutnať, zatiaľ čo ľudom, ktorí do tohto segmentu nezapadajú by musel tento 

produkt takpovediac padnúť do oka.  

Aby bolo možné vyvodiť závery zo SWOT analýzy, bolo tejto silnej stránke, na základe 

môjho vlastného uváženia pridelených +5 bodov. Je to z toho dôvodu, že jasné 

definovanie cieľovej skupiny vnímam ako najdôležitejší parameter pre vytváranie 

komunikačného mixu výrobku.  

• Rozmanitosť dodávateľskej základne 

Dalo by sa povedať, že čím viac dodávateľov, tým lepšie. V tomto prípade si ani jedna 

strana nemôže určovať prehnané podmienky a tak je vysoká pravdepodobnosť, že 

dohoda medzi týmito dvoma subjektami bude obojstranne výhodná. Ďalším pozitívom 

rozmanitej základne dodávateľov je, že v prípade, kedy jeden z nich vypadne, nebude to 

pre spoločnosť znamenať významnú stratu, chýbajúci tovar môže byť doobjednaný od 

ostatných dodávateľov.  

Počet bodov, ktorý som sa rozhodla prideliť tejto druhej identifikovanej silnej stránke je 

+3. Dôvodom pre toto rozhodnutie bolo to, že aj keď je rozmanitosť dodávateľskej 

základne vo viacerých smeroch výhodná, pridáva to prácu s objednávaním.  

• Samotný koncept produktu 

Hlavnou myšlienkou produktu je priniesť zákazníkom nové chute z rôznych kútov sveta. 

Coffee Discovery Box bude zostavený zo siedmych druhov káv, čiže konzument si môže 

každý deň v týždni pochutnať na niečom novom a neobvyklom. Všetko to bude zabalené 

v jednoduchom obale, ktorý nebude nijak rušivý, a zároveň nijak komplikovaný na 

použitie. 

Konceptu produktu som nakoniec pridelila iba +3 body, aj keď spĺňa svoju funkciu, veľmi 

sa nelíši od ostatných degustačných balíčkov na trhu. 

Slabé stránky 

Ako slabé stránky boli identifikované nasledujúce tri oblasti: 
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• Komunikácia v mieste predaja 

Ako už bolo spomínané v kapitole 2.3.2 skúmajúcej komunikačný mix adventného 

kalendára, jediným miestom predaja produktov rady Coffee Discovery Box je e-shop. To 

ale neznamená, že tieto výrobky by nemohli byť propagované v bare The Roses 

Beer&Coffee. Pri už spomínanom adventnom kalendári sa jednalo o jeden kus vystavený 

na predajnom pulte, táto forma ukážky je síce užitočná, ale z môjho pohľadu 

nepostačujúca.  

Tejto slabej stránke som priradila -2 body. Dôvodom tohto rozhodnutia bolo to, že aj keď 

je komunikácia v mieste predaja slabšia, s prihliadnutím na propagáciu na iných 

platformách, to nemá až takú veľkú váhu.  

• Viditeľnosť reklamy 

The Roses malo „zavesenú“ reklamu na adventný kalendár na všetkých svojich 

sociálnych sieťach. Problémom ale bolo, že čím viac príspevkov, najmä tých, ktoré sa 

výrobku netýkali, pridávali, tým bolo zložitejšie sa k reklame dostať. Potenciálni 

zákazníci sa museli posúvať na facebookovej či instagramovej nástenke stále nižšie, aby 

vôbec produkt zaregistrovali. Jediným miestom, kde bola reklama najlepšie viditeľná 

bola webová stránka.  

Túto slabú stránku by som ohodnotila -4 bodmi, pretože predpokladám, že vyriešením 

tohto nedostatku by sa mohol zvýšiť záujem o produkt.  

• V reklame sa využíva iba anglický jazyk 

Vzhľadom na to, že sa jedná o českú spoločnosť, bolo by vhodné, aby vo všetkých 

propagačných príspevkoch figurovali minimálne české titulky. Je vidieť, že sa podnik 

snaží zaujať aj zahraničných zákazníkov, čo je chvályhodné, ale tým, že v niektorých 

prípadoch, akým je napríklad videoreklama, nepoužíva český jazyk, naopak stráca 

zákazníkov v štáte, kde už si vytvoril svoje miesto.  

Poslednej identifikovanej slabej stránke prideľujem -3 body. Tak ako v predchádzajúcom 

prípade, aj tu pri hodnotení vychádzam z predpokladu, že ak sa tento nedostatok vyrieši, 

privedie k produktu viac potenciálnych zákazníkov. Nemal by to byť ale až tak veľký 

nárast ako v prípade viditeľnosti reklamy.  
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2.6.2 Analýza OT 

Analýza OT má za úlohu nájsť príležitosti, ktoré môže spoločnosť využiť pre svoj 

prospech, a zároveň upozorniť na hrozby, ktoré na spoločnosť číhajú a môžu jej uškodiť. 

V tomto prípade sa opäť jedná primárne o zistenie príležitostí a hrozieb pre produkt 

Coffee Discovery Box a jeho propagáciu. Zhrnutie identifikovaných príležitostí a hrozieb 

nájdete v tabuľke 11. 

Tabuľka 11: Analýza OT (Vlastné spracovanie) 

Príležitosti (+) Hrozby (-) 

• Využívanie sociálnych sietí na 

propagáciu 

• Využitie nástrojov podpory predaja 

• Využívanie internetových 

reklamných systémov 

• Vyššie riziko vstupu nových 

konkurentov produktu 

• Ľahká náhrada za substitučné 

výrobky 

Príležitosti 

Ako príležitosti boli identifikované nasledujúce tri oblasti 

• Využívanie sociálnych sietí na propagáciu 

Sociálne siete sú v dnešnom svete neodmysliteľnou súčasťou propagácie. Osoby, ktoré 

na týchto stránkach majú nejaký vplyv sa nazývajú influenceri, a presne v ich využití 

tkvie príležitosť. Ak váš výrobok zrecenzuje influencer, ktorý má veľké množstvo 

sledovateľov, povedomie o produkte sa môže dostať aj k ľudom, na ktorých by ste inak 

nemali dosah.  

Bodové ohodnotenie tejto príležitosti je +3 body. Dôvodom je malá pravdepodobnosť 

toho, že by známejší influencer chcel propagovať malú, lokálnu spoločnosť alebo jej 

výrobok. Zároveň sociálne siete nie sú iba o influenceroch a ich využitie je praktické za 

akýchkoľvek podmienok, z tejto časti je už príležitosť využívaná.  

• Využitie nástrojov podpory predaja 

V prípade adventného kalendára bol využitý v podstate iba jeden prostriedok podpory 

predaja, bližšie popísaný v kapitole 2.3.2. Keďže Coffee Discovery Box nebude iba 

sezónnym výrobkom, ale bude mať svoje miesto na trhu dlhodobejšie, bolo by vhodné 
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vytvoriť aspoň nejaký prostriedok, ktorý by potenciálnych zákazníkov primäl k tomu, aby 

začali vážne uvažovať o jeho kúpe.  

Tejto príležitosti bolo pridelených +3 bodov. Ak by sa podarilo vymyslieť zaujímavý 

nástroj podpory predaja, mohlo by to mať zásadný vplyv na veľkosť predajov výrobku.  

• Využívanie internetových reklamných systémov 

Reklamné systémy sú vo všeobecnosti veľkým pomocníkom s reklamnými kampaňami. 

Keďže chce spoločnosť zloženie Coffee Discovery Boxu pravidelne meniť, bolo by 

vhodné, aby tomu prispôsobovala aj svoje kampane. Vďaka využívaniu reklamných 

systémov by sa dalo nastaviť spustenie reklám a príspevkov na daný čas a majitelia 

podniku by sa o to už teoreticky nemuseli ďalej starať.  

Príležitosti využívania reklamných systémov dávam +2 body. Ak sa spoločnosť rozhodne 

pre tento krok, môže jej to ušetriť čas s plánovaním kampaní a ich zavádzaním, ale 

vzhľadom na to, že sa jedná o malú spoločnosť, je tu aj predpoklad, že budú tieto aktivity 

zvládať aj sami.  

Hrozby  

Ako hrozby boli identifikované nasledujúce dve oblasti 

• Vyššie riziko vstupu nových konkurentov produktu 

Keďže vstupné investície na vytvorenie produktu typu degustačného balíčku nie sú príliš 

vysoké, nastáva tu zvýšená hrozba vstupu nových konkurentov. Teoreticky akákoľvek 

spoločnosť ponúkajúca kávu si môže takýto výrobok poskladať. Väčším konkurentom sa 

stáva až v tej chvíli, keď ho začne predávať cez e-shop, ku ktorému sa budú môcť dostať 

zákazníci bez toho, aby museli navštíviť kamennú predajňu.  

Z môjho pohľadu je hrozba vstupu nového konkurenta najvážnejšou hrozbou pre produkt, 

a preto jej prideľujem -4 body. 

• Ľahká náhrada za substitučné výrobky 

Ako už bolo spomínané v kapitole 2.5.4, substitučných výrobkov existuje celá rada 

a prechod na ne sa z určitého hľadiska môže zdať výhodnejší. Káva má ale svoju 

špecifickú chuť, ktorú nemožno zameniť len tak, preto praví milovníci kávy budú mať 

menšiu tendenciu prechádzať na substitúty ako tí, ktorí kávu pijú iba pre jej obsah 

kofeínu. 
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Keďže je produkt zameraný na kávových nadšencov, z môjho pohľadu je pravdepodobnosť 

prechodu na substitúty vcelku nízka, preto túto hrozbu hodnotím -2 bodmi. 

2.6.3 Vykonanie SWOT analýzy 

Tabuľka číslo 12 predstavuje súhrnnú tabuľku SWOT analýzy. Ku každej položke tu je 

uvedená jej váha, body. Nakoniec je vypočítaná celková hodnota ako pre položku, tak pre 

celý kvadrant. 

Tabuľka 12: SWOT analýza (Vlastné spracovanie) 

Názov Váhy Body Hodnota 

Silné stránky (+) 

(1) Presne vymedzená cieľová skupina zákazníkov 0,50 +5 +2,50 

+4,00 (2) Rozmanitosť dodávateľskej základne 0,30 +3 +0,90 

(3) Samotný koncept produktu 0,20 +3 +0,60 

Slabé stránky (-) 

(1) Komunikácia v mieste predaja 0,20 -2 -0,40 

-3,40 (2) Viditeľnosť reklamy 0,60 -4 -2,40 

(3) V reklame sa využíva iba anglický jazyk 0,20 -3 -0,60 

Príležitosti (+) 

(1) Využívanie sociálnych sietí na propagáciu 0,30 +3 +0,90 

+2,75 (2) Využitie nástrojov podpory predaja 0,45 +3 +1,35 

(3) Využívanie internetových reklamných systémov 0,25 +2 +0,50 

Hrozby (-) 

(1) Vyššie riziko vstupu nových konkurentov 

produktu 
0,65 -3 -1,95 

-2,65 

(2) Ľahká náhrada za substitučné výrobky 0,35 -2 -0,70 

Keď sčítame kvadranty silné a slabé stránky, vyjde nám hodnota +0,6. Sčítaním 

kvadrantov príležitosti a hrozby, získame hodnotu +0,1. Tieto čísla teraz nanesieme na 

graf. Je nutné podotknúť, že všetky body aj váhy jednotlivým položkám boli prideľované 

na základe vlastného uváženia. 

 

Graf 2: SWOT analýza (Vlastné spracovanie) 
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2.6.4 Závery analýzy SWOT 

Z grafu číslo 2 je zjavné, že spoločnosť The Roses, konkrétne jej produkt Coffee 

Discovery Box, sa nachádza v oblasti, kedy môže využívať ofenzívnu stratégiu. Znamená 

to, že jej silné stránky prevyšujú slabé, a zároveň existuje viac príležitostí ako hrozieb. Aj 

keď sa jedná iba o veľmi slabé prevahy pozitív, stále je to ten najlepší výsledok, aký 

mohla firma so svojim výrobkom dosiahnuť. Pri zavedení tejto stratégie sa odporúča, aby 

firma využila všetky príležitosti, ktoré sa jej ponúkajú, preto budú v nasledujúcej časti 

navrhnuté zložky komunikačného mixu produktu, s prihliadnutím na toto odporúčanie.  
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3 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENIA 

Posledná časť tejto práce je venovaná vytvoreniu návrhov vlastných riešení problémov 

vyplývajúcich z predchádzajúcich analýz. Prvou vecou riešenou v tejto kapitole bude 

jedna z hlavných zložiek marketingového mixu, konkrétne cena. Ďalej bude v kapitole 

predstavená celá mnou navrhovaná koncepcia komunikačného mixu. Návrhy budú 

obsahovať odporučenia, ktoré by mali spoločnosti The Roses Co. s. r. o. pomôcť zvýšiť 

záujem o ich nový produkt Coffee Discovery Box. 

3.1 Nastavenie ceny 

Pretože cena je veľmi dôležitým prvkom vnímania zákazníkov, je nutné, aby bola 

rešpektovaná aj v samotnej marketingovej komunikácii. Cenu je možné postaviť na 

základe troch veličín – nákladov, konkurencie a dopytu. Posledný spomínaný spôsob 

tvorby ceny na základe dopytu je vhodný použiť v prípade, kedy sa na trh zavádza 

výrobok, ktorý zatiaľ nemá žiadnu konkurenciu alebo nie je možné presne určiť výrobné 

náklady, preto sa mu v našom prípade nebudeme venovať.  

3.1.1 Nákladovo orientované nastavenie ceny 

V čase písania tejto práce ešte neboli náklady presne vyčíslené, preto pri vytváraní ceny 

budú použité odhady získané od jedného zo spoločníkov firmy.  

Tabuľka 13: Vyjadrenie nákladov na Coffee Discovery Box (Spracované podľa133) 

Položka Obstarávacia cena  

Obsah položky 

v jednom 

výrobku 

Náklady 

celkom 

Zatavovací obal na 

kávu 
3 CZK/ks 6 ks 18 CZK 

Ostatný obalový 

materiál 
80 CZK/ks 1 ks 80 CZK 

Cena kávy 1 CZK/g  300 g 300 CZK 

   398 CZK 

Ak by sme vychádzali z nastavenia ceny na adventný kalendár, kde bola prirážka 70,10 

%, navrhovaná cena pre tento výrobok by bola 677 CZK. Čistý zisk z jedného kusu 

produktu by tak činil 279 CZK. Túto cenu by bolo vhodné zaokrúhliť na desiatky, aby 

 
133 RŮŽIČKA, Matyáš. The Roses Co. s. r. o. [e-mail]. Október 2019 – Marec 2020 [cit. 2020-03-28] 
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bola príťažlivejšia pre zákazníkov. V takom prípade by sa cena za kus zvýšila na 680 

CZK a zisk na jeden kus by sa zmenil na 282 CZK. 

3.1.2 Konkurenčne orientované nastavenie ceny 

Porovnaním cien konkurenčných produktov z kapitoly 2.4.2 sme zistili štyri ceny na sto 

gramov kávy (bez odčítania obalového materiálu), z ktorých priemerná predajná  cena 

vyšla 188,165 CZK. Ak by sme sa riadili týmto priemerom, navrhovaná predajná cena 

Coffee Discovery Boxu by bola 3*188,165 = 564,495 CZK ≌ 565 CZK. Prirážka 

k nákladom by v tomto prípade bola vo výške 41,96 %.  

Ďalším variantom by mohlo byť riadiť sa najvyššou zistenou cenou na sto gramov kávy, 

finálna predajná cena na produkt by bola neprimerane vysoká 3*337,68 ≌ 1 013 CZK, 

ktorá je vyššia ako cena skôr zavedeného adventného kalendáru.  

3.2 Komunikačný mix Coffee Discovery Boxu 

V nasledujúcej časti budú navrhnuté jednotlivé zložky komunikačného mixu produktu 

Coffe Discovery Box. Podkladom pre návrhy boli vykonané analýzy z predchádzajúcej 

kapitoly. Špeciálny dôraz bol kladený na zlepšenie slabých stránok zistených SWOT 

analýzou.   

3.2.1 Reklama 

Pre propagáciu produktu Coffee Discovery Box boli vytvorené tri verzie videoreklamy, 

čo bude popísané pomocou scenára. K uvedeným návrhom sú vypočítané aj približné 

náklady ako časové, tak aj finančné. Okrem toho tu budú uvedené odporúčania, ktoré by 

mali slúžiť k lepšiemu zviditeľneniu ako reklamy, tak v konečnom dôsledku samotného 

produktu.  

Scenár reklamy číslo 1 

Vzhľadom na skutočnosť, že výrobok je určené špecifickej skupine zákazníkov, je nutné 

ich zaujať niečím, čo je významné práve pre nich. V tomto prípade sa jedná o krajiny 

pôvodu všetkých káv v balíčku. 

• Základné informácie o reklame 

Dĺžka trvania: 15 – 30 sekúnd 

Náklady: Najskôr budú náklady, počítané v časových jednotkách na jednu osobu. Jedná 

sa iba o hrubé časové odhady, ktoré sa môžu v skutočnosti líšiť. Následne sa vypočítajú 
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aj finančné náklady, tieto budú odvodené na základe priemernej hrubej hodinovej mzdy 

v Českej republike za rok 2019. 

Tabuľka 14: Časové náklady na reklamu číslo jedna - pre dva varianty (Vlastné spracovanie) 

Činnosti 

[variant 1] 

Doba trvania 

[minúty] 

 Činnosti 

[variant 2] 

Doba trvania 

[minúty] 

Vytvorenie nápisov 

siedmich štátov 
45 

 Vytvorenie nápisov 

siedmych štátov 
45 

Príprava scény so 

šálkou 
25 

 Príprava zátišia so 

šálkou 
15 

Nafilmovanie scény 

s pitím kávy 
30 

 Nasnímanie zátišia z 

rôznych uhlov 
25 

Vytvorenie zátišia 

s produktom 
15 

 Vytvorenie zátišia 

s produktom 
5 

Nasnímanie zátišia 

z rôznych uhlov 
25 

 Nasnímanie zátišia 

z rôznych uhlov 
25 

Úprava snímok do 

požadovanej formy 
90 

 Úprava snímok do 

požadovanej formy 
90 

Vytvorenie videa  150  Vytvorenie videa  120 

CELKOM 380  CELKOM 325 

Z tabuľky číslo 14 je zjavné, že vytvorenie prvého variantu reklamy sa odhaduje na 380 

minút, čo v prepočte činí 6 hodín a 20 minút, pre druhý variant je to 325 minút, čo 

predstavuje 5 hodín a 25 minút. 

Priemerná hrubá mesačná mzda za rok 2019 v Českej republike predstavovala 33 

697 CZK134. Pre výpočet priemernej hodinovej mzdy budeme počítať s tým, že v roku 2019 

bolo 251 pracovných dní, čo pri osemhodinovej pracovnej dobe predstavuje 2 008 

odpracovaných hodín135. Preto sa priemerná hodinová mzda rovná 
33 697*12

2 008
 = 201,38 CZK. 

Prvý variant je teda ohodnotený na 1 275,41 CZK a druhý na 1 090,81 CZK. 

• Dej 

Predstavte si lejúcu sa horúcu voňavú kávu. Presne takto by mala reklama na diváka 

zapôsobiť. Reklama bude pozostávať s uvedenia všetkých štátov pôvodu kávy na čiernom 

pozadí, ktoré sa na konci „zlejú“ do šálky s čiernou kávou.  Ak bude v Coffee Discovery 

 
134 Průměrné mzdy - 3. čtvrtletí 2019. Český statistický úřad [online]. Praha: Český statistický úřad, 2020 

[cit. 2020-01-23]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-3-ctvrtleti-2019 
135 Fond pracovného času - Česko 2019. Calendar.sk [online]. Bratislava: Zoznam, 2020 [cit. 2020-01-23]. 

Dostupné z: https://calendar.zoznam.sk/worktime-skcz.php?hy=2019 
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Box-e dvadsať rôznych druhov kávy z dvadsiatich rôznych krajín, uvedené budú všetky. 

Reklama bude ukončená sloganom a ukážkou produktu. Ako zvukové pozadie môže byť 

použitý zvuk lejúcej sa kávy. 

Osoby vystupujúce v reklame : Komparzista odpíjajúci si z kávy (variant 1) 

• Obraz 1 

Každá s krajiny pôvodu bude samostatne uvedená na čiernom pozadí (pozri obrázok 

číslo 6). Písmená budú mať biele okraje a ich výplň bude tvorená obrázkami štátu, ktorý 

nápis prezentuje. 

 

Obrázok 6: Ukážka reklamného obrázku pre reklamu číslo 1 (Vlastné spracovanie) 

Prvý štát bude na obrazovke najdlhšie, dĺžka doby ukážky každého ďalšieho sa bude 

skracovať. 

• Obraz 2 

Po poslednej predstavenej krajine sa na pár stotín sekundy mihne čierna obrazovka, ktorá 

zjednotí prechod na ďalší obraz. 

• Obraz 3 

Na obrazovke sa postupne začína zjavovať šálka s horúcou čiernou kávou, od najväčšej 

veľkosti až po klasickú veľkosť. Obraz môže byť ukončený buď odpitím si osoby z tejto 

šálky, alebo obrazom na zátišie s pariacou sa šálkou kávy (pozri obrázok číslo 7).   

 

Obrázok 7: Ilustračný návrh reklamy číslo 1 (Upravené podľa136) 

 
136Pixabay [online]. München: Pixabay, ©2020 [cit. 2020-01-22]. Dostupné z: 

https://pixabay.com/sk/photos/k%C3%A1va-zrnkov%C3%A1-k%C3%A1va-srdce-milujem-2918559/ 
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Časovo menej náročný na vytvorenie bude druhý variant s pariacou sa šálkou kávy, 

vzhľadom na to, že stačí odfotiť zátišie so šálkou horúcej kávy a pohyblivá para sa dá 

pridať ako efekt, napríklad v programe Adobe After Effects, ktorý je možné stiahnuť aj 

zdarma.  

• Obraz 4 

Záber na produkt Coffee Discovery Box na rovnakom alebo podobnom pozadí, ako 

predchádzajúci obraz, vedľa ktorého bude uvedený slogan. Týmto obrazom sa reklama 

končí. Z dôvodu, že obal Coffee Discovery Boxu nebol v čase vytvárania návrhov ešte 

dostupný k videniu, je v obrázku 8 použitá podoba adventného kalendára.  

 

Obrázok 8: Ukážka reklamného obrázku pre reklamu číslo 1 (Vlastné spracovanie podľa137) 

• Navrhované slogany  

Slogan 1: Coffee Discovery box – objavujte svet s kávou 

Slogan 2: Coffee Discovery box – celý svet v jednej šálke 

• Poznámka na koniec 

Reklama by sa menila vždy so zmenou zloženia Coffee Discovery Boxu. Zmena by 

pozostávala iba z „prepísania“ štátov pôvodu na začiatku reklamy. Ak by boli krajiny 

pôvodu stále rovnaké, reklama môže ostať bez zmeny počas celej životnosti produktu. 

Scenár reklamy číslo 2 

Keďže má reklama zaujať kávových nadšencov ale aj spoločnosti vyvíjajúce baristické 

technológie, je dobré vedieť, čo všetko sa dá z káv v balíčku pripraviť. Preto bol 

vytvorený scenár reklamy číslo 2, kde hlavnou myšlienkou bude ukázať prípravu 

jednotlivých druhov kávy. Nápad bol inšpirovaný videom na youtube kanáli spoločnosti 

The Roses. 

 
137 The roses [online]. Brno: The Roses Co., ©2019 [cit. 2020-01-13]. Dostupné z: http://theroses.cz/ 



 

71 

 

• Základné informácie 

Počítame s tým, že sa zloženie Coffee Discovery Boxu bude meniť každý mesiac. 

Dĺžka trvania: 40 – 70 sekúnd 

Náklady: Najskôr budú náklady, počítané v časových jednotkách na jednu osobu. Jedná 

sa iba o hrubé časové odhady, ktoré sa môžu v skutočnosti líšiť. Následne sa vypočítajú 

aj finančné náklady, tieto budú počítané na základe priemernej hrubej hodinovej mzdy v 

Českej republike za rok 2019. 

Tabuľka 15: Časové náklady na reklamu číslo dva (Vlastné spracovanie) 

Činnosti 
Doba trvania 

[minúty] 

Nafilmovanie prípravy kávy 95 

Nafilmovanie baristu s hotovou kávou  5 

Aranžovanie prostredia pre hotovú kávu (úvod) 10 

Nafilmovanie kávy v naaranžovanom prostredí (úvod) 15 

Aranžovanie prostredia pre produkt 10 

Nasnímanie produktu v naaranžovanom prostredí 10 

Úprava snímok do požadovanej formy 60 

Vytvorenie videa 190 

CELKOM 395 

Z tabuľky číslo 15 vyplýva, že vytvorenie druhej reklamy je odhadované na 395 minút, 

čo v prepočte na hodiny predstavuje 6 hodín a 35 minút. 

Priemerná hrubá mesačná mzda za rok 2019 v Českej republike predstavovala 33 

697 CZK138. Pre výpočet priemernej hodinovej mzdy budeme počítať s tým, že v roku 

2019 bolo 251 pracovných dní, čo pri osemhodinovej pracovnej dobe predstavuje 2 008 

odpracovaných hodín139. Preto sa priemerná hodinová mzda rovná 
33 697*12

2 008
 = 201,38 

CZK. Druhá reklama je tým pádom ohodnotená na 1 325,75 CZK. 

• Dej 

Účelom reklamy bude ukázať zákazníkom, na aké všetky spôsoby je možné kávu 

pripraviť. Každý mesiac (s každou zmenou zloženia Coffee Discovery Boxu) bude 

 
138 Průměrné mzdy - 3. čtvrtletí 2019. Český statistický úřad [online]. Praha: Český statistický úřad, 2020 

[cit. 2020-01-23]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-3-ctvrtleti-2019 
139 Fond pracovného času - Česko 2019. Calendar.sk [online]. Bratislava: Zoznam, 2020 [cit. 2020-01-23]. 

Dostupné z: https://calendar.zoznam.sk/worktime-skcz.php?hy=2019 
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zvolená jedna káva mesiaca, napríklad espresso, cappuccino, ľadová káva a podobne, 

ktorých príprava bude zachytená na videu. Na konci reklamy bude ukázaný produkt. 

Osoby vystupujúce v reklame : Barista 

• Obraz 1 

Na začiatku bude nasnímaná hotová „káva mesiaca“, ktorá sledujúceho navnadí, aby si 

pozrel celé video o jej príprave. Maximálna doba úvodu 3 sekundy. 

• Obraz 2 

Samotná príprava kávy zachytená tak, aby nebolo video príliš dlhé, ale aby zároveň bolo 

predvedené všetko potrebné k vytvoreniu daného druhu kávy. Časy tejto časti videa sa 

budú líšiť so zmenou typu kávy. Postup môže byť popisovaný slovne alebo krátkymi 

poznámkami vloženými do videa. 

• Obraz 3 

Opätovná ukážka hotovej kávy s usmievavým baristom. Doba trvania záveru maximálne 

5 sekúnd. 

• Obraz 4 

Posledný obraz reklamy zachycujúci produkt v naaranžovanom zátiší, pri ktorom bude 

napísaný slogan. Obraz môže byť statický. 

• Navrhované slogany 

Slogan 1: Coffee Discovery box – vychutnaj si kávu inak 

Slogan 2: Coffee Discovery box – mnoho tvárí kávy 

Scenár reklamy číslo 3 

Posledná navrhovaná reklama má upútať potenciálnych zákazníkov zaujímavými faktami 

o káve. Aj keď je produkt cielený na milovníkov kávy, nie všetci z nich vedia, koľko kávy 

sa každý deň skonzumuje na celej planéte, či koľko váži kávové zrnko.  

• Základné informácie 

Dĺžka trvania: 10 - 15 sekúnd 

Náklady: Najskôr budú náklady počítané v časových jednotkách na jednu osobu. Jedná 

sa iba o hrubé časové odhady, ktoré sa môžu v skutočnosti líšiť. Následne sa vypočítajú 

aj finančné náklady, tieto budú počítané na základe priemernej hrubej hodinovej mzdy v 

Českej republike za rok 2019. 
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Tabuľka 16: Časové náklady na reklamu číslo tri (Vlastné spracovanie) 

Činnosti 
Doba trvania 

[minúty] 

Aranžovanie prostredia pre natáčanie 10 

Príprava kávy ako rekvizity k natáčaniu 5 

Nafilmovanie nalievania kávy 20 

Aranžovanie prostredia pre produkt 10 

Nasnímanie produktu v naaranžovanom prostredí 10 

Úprava snímok do požadovanej formy 45 

Vytvorenie videa 130 

CELKOM 230 

Z tabuľky číslo 16 vyplýva, že vytvorenie tretej reklamy je odhadované na 230 minút, čo 

v prepočte na hodiny predstavuje 3 hodiny a 50 minút. 

Priemerná hrubá mesačná mzda za rok 2019 v Českej republike predstavovala 33 

697 CZK140. Pre výpočet priemernej hodinovej mzdy budeme počítať s tým, že v roku 

2019 bolo 251 pracovných dní, čo pri osemhodinovej pracovnej dobe predstavuje 2 008 

odpracovaných hodín141. Preto sa priemerná hodinová mzda rovná 
33 697*12

2 008
 = 201,38 CZK. 

Tretia reklama je v tomto prípade ohodnotená na 771,96 CZK. 

• Dej 

Úlohou reklamy bude predať divákovi zaujímavosť o káve. Môže sa jednať o určitú 

pozitívnu vlastnosť tohto nápoja, ktorá navnadí potenciálneho zákazníka ku kúpe 

produktu. Táto krátka správa bude odprezentovaná na začiatku krátkeho videa určeného 

k propagácii Coffee Discovery Boxu. Môže byť vytvorených niekoľko variantov 

reklamy, ktoré budú pridávané vždy so zmenou zloženia produktu. 

• Obraz 1 

Nalievanie kávy z kanvičky do šálky v spomalenom zábere. Do toho sa objaví text 

prezentujúci zaujímavosť, napríklad: „Vedeli ste, že celosvetovo sa denne vypije viac ako 

 
140 Průměrné mzdy - 3. čtvrtletí 2019. Český statistický úřad [online]. Praha: Český statistický úřad, 2020 

[cit. 2020-01-23]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-3-ctvrtleti-2019 
141 Fond pracovného času - Česko 2019. Calendar.sk [online]. Bratislava: Zoznam, 2020 [cit. 2020-01-23]. 

Dostupné z: https://calendar.zoznam.sk/worktime-skcz.php?hy=2019 
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2 miliardy šálok kávy142?“ Tento text môže byť aj predčítaný. Obraz bude zakončený 

odporúčaním nadväzujúcim na zaujímavosť. Môže to vyzerať nasledovne: 

 

Obrázok 9: Ilustračný návrh reklamy číslo 3 (Vlastné spracovanie) 

• Obraz 2 

Objaví sa produkt Coffee Discovery Box na naaranžovanom zátiší, pri ktorom bude 

uvedený slogan.  

• Navrhované slogany 

Slogan 1: Coffee Discovery box – spestri si deň kávou 

Slogan 2: Coffee Discovery box – nový zážitok s každým dúškom 

• Poznámka na koniec 

Vzhľadom na koncept reklamy je na spoločnosti, koľko rozličných variantov vytvorí. 

Odporúčania  

Videoreklama by mala byť umiestnená na všetkých sociálnych sieťach spoločnosti, 

rovnako ako na jej oficiálnej webovej stránke. Na facebookovom profile The Roses 

Beer&Coffee by som odporúčala pripnúť reklamu na vrchol nástenky, aby to bola prvá 

vec, ktorú návštevník zaregistruje, a zároveň, aby sa pridávaním ďalších príspevkov 

neposúvala stále nižšie a nižšie. Rovnaký postup navrhujem zopakovať aj na 

facebookovej stránke samotného produktu. Pri sociálnej sieti Instagram by bolo vhodné 

naplánovať si, ako často budú pridávané príspevky týkajúce sa Coffee Discovery Boxu. 

Keďže na tejto sieti neexistuje samostatný profil pre produkt, musia byť príspevky 

o výrobku kombinované s ostatnými príspevkami tak, aby nevyzneli rušivo alebo príliš 

nútene. Taktiež by bolo výhodné umiestniť na tieto stránky priamy odkaz na e-shop na 

viditeľné miesto. 

 
142 Denne vypijeme miliardy šálok kávy. Aktuality.sk [online]. Bratislava: Ringier Axel Springer SK, 2020 [cit. 

2020-02-07]. Dostupné z: https://www.aktuality.sk/clanok/181098/denne-vypijeme-miliardy-salok-kavy/ 
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Ako už bolo spomenuté pri vykonávaní SWOT analýzy, pre zviditeľnenie produktu by 

mala spoločnosť využiť niektorý z internetových reklamných systémov. Osobne by som 

odporučila buď Facebook Ads, ak chce podnik ostať iba na Facebook a Instagram, kde sa 

bude zobrazovať ľudom spadajúcim do cieľovej skupiny, alebo Google Ads, ktorý zaradí 

reklamu do vyhľadávania na základe kľúčových slov. Tieto systémy sú využívané 

celosvetovo, preto je možné cieliť aj na zahraničný trh. Cena ani v jednom prípade nie je 

pevne daná, závisí od nastavení zobrazovania. Samozrejme tu platí pravidlo, čím vyššia 

suma vložená do systému, tým väčší dosah.  

Vytváranie reklamnej kampane na Google Ads sa skladá zo štyroch krokov. V prvom 

z nich spoločnosť zadá svoje údaje a rozhodne, aký je jej hlavný reklamný cieľ. Pre 

ilustráciu som za cieľ zvolila viac predajov alebo registrácií na webe. Druhý krok začína 

nastavením oblastí pre zobrazovanie reklamy. Skúšobne som do tejto kolónky zadala štyri 

štáty: Česko, Slovensko, Nemecko a Poľsko. Ďalej sa volia kľúčové slová, na základe 

ktorých bude reklama ponúkaná možným zákazníkom. Pri zadaní piatich kľúčových slov: 

káva, pražená káva e-shop, kaviareň, kávové balíčky a pražiareň kávy, mi systém hlásil, 

že potenciálna veľkosť publika za mesiac je 53 464 osôb. Nasledovalo samotné 

nastavenie reklamy. Krok tri sa zameriava na vytvorenie rozpočtu vo zvolenej mene. 

Spoločnosť si môže vybrať z troch navrhovaných verzií, alebo si rozpočet zvolí sama. Na 

základe predchádzajúcich nastavení mi bolo ponúknuté143: 

 

Obrázok 10: Rozpočet na reklamnú kampaň Google Ads144 

 
143Google Ads [online]. Bratislava: Google Slovakia, ©2020 [cit. 2020-04-03]. Dostupné z: 

https://ads.google.com/intl/sk_sk/getstarted/?subid=sk-sk-ha-aw-sk-c-

bau!o3~EAIaIQobChMIs5XXmPHL6AIVyLHtCh3upweIEAAYASAAEgJibvD_BwE~55934374245~k

wd-19650782074~1485457328~412067025770 
144 Tamtiež ref. 143 
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V poslednom, štvrtom kroku, spoločnosť vyplní fakturačné údaje a môže kampaň spustiť. 

Reklama na facebooku sa nastavuje v záložke Správca reklám, v rámci ktorej si záujemca 

o vytvorenie kampane nastaví cieľ, publikum, umiestnenie, rozpočet a rozvrh a samotný 

vizuál reklamy. V tomto prípade si rozpočet určuje podnik sám, systém žiadne návrhy 

neponúka. Z uvedeného dôvodu som denný rozpočet v ukážkovom príklade nastavila vo 

výške odporúčanej systémom Google Ads, a teda 141 CZK, čo v prepočte na eurá činí 

5,12 €. Pri nastavení publika vo veku od 18 do 65+ rokov v štátoch rovnakých ako 

v predchádzajúcom prípade mi systém hlásil, že denný dosah kampane bude 1 800 až 5 

100 osôb a odhadovaný denný počet interakcií 97 až 280. Keď tieto údaje prepočítame 

na mesiac zistíme, že odhadovaný dosah sa pohybuje v rozmedzí 54 000 až 153 000 osôb 

a počet interakcií 2 910 – 8 400145.  

Posledným odporúčaním pre reklamu je vytvorenie ako anglickej, tak aj českej verzie. 

Pri videách stačia české titulky, ktoré do nich budú vložené priamo, bez možnosti 

vypnutia. V prípade príspevkov je vhodné napísať ich v oboch jazykoch samostatne 

a nespoliehať sa na prekladače „zabudované“ na stránkach, ktoré môžu posolstvo správy 

úplne skomoliť.  Oba jazyky by mali byť využívané na všetkých platformách, ktoré 

spoločnosť pre propagáciu produktu využíva. 

3.2.2 Podpora predaja  

Podpora predaja má za úlohu zvýšiť objem predajov výrobku. Najčastejšie využívaným 

nástrojom podpory je zľava. V tomto prípade by sa mohlo jednať o zľavu na druhý 

zakúpený produkt. Ak by sme vychádzali z nastavenia cien z predchádzajúcej časti, kde 

boli navrhnuté dva varianty ceny, jedna na základe nákladov a druhá na základe 

konkurencie, dal by sa rozdiel medzi nimi považovať za maximálnu výšku ponúknutej 

zľavy. Konkrétne, ak by sa spoločnosť rozhodla, že predajnú cenu nastaví na 680 CZK, 

druhý produkt by mohla ponúkať za 565 CZK. Maximálna výška zľavy by teda 

vychádzala na necelých 17 %. Aj pri takomto nastavení by bol zisk z jedného výrobku 

(pri kúpe druhého so zľavou) vo výške 449 CZK. 

Ďalšou možnosťou, ako podporiť predaj je vyhlásenie súťaže o produkt. Momentálne sa 

tešia veľkej obľube facebookové súťaže, ktoré majú v pravidlách like-nutie súťažného 

 
145 Facebook for Business [online]. Menlo Park, Kalifornia: Facebook, ©2020 [cit. 2020-04-03]. Dostupné 

z: https://www.facebook.com/business/tools/ads-manager 
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príspevku a jeho zdieľanie, prípadne je možné tieto pravidlá doplniť o ďalšie inštrukcie. 

Z osôb, ktoré tieto podmienky splnia sa potom vylosuje jedna alebo viac, ktoré vyhrajú 

produkt zdarma. Hlavnou myšlienkou takýchto súťaží je zväčšiť okruh osôb, ku ktorým 

sa reklama dostane. Opätovným zdieľaním súťažného príspevku si firma v podstate tvorí 

neplatenú reklamu.  

3.2.3 Vzťahy s verejnosťou 

Na základe vykonaných analýz nebol zistený žiaden nedostatok v oblasti vzťahov 

s verejnosťou. Spoločnosť sa snaží so svojimi zákazníkmi komunikovať prostredníctvom 

všetkých možných kanálov, či už sa jedná o sociálne siete alebo google recenzie. 

Príjemné vystupovanie majú aj všetci zamestnanci podniku pôsobiaci priamo v bare The 

Roses Beer&Coffee. Rovnako aj v prípade firemnej identity spoločnosť vie, ako sa chce 

prezentovať a drží sa svojej nastavenej cesty. Preto moje odporúčanie pre zložku vzťahov 

s verejnosťou je, aby sa nijak nemenila, pretože funguje tak, ako je práve nastavená.  

3.2.4 Priamy (direct) marketing 

Pre zvýšenie povedomia o výrobku existuje aj možnosť využitia influencerov, čo sa 

považuje za formu direct marketingu online formou. Pre tieto účely som oslovila päť 

rôznych internetových osobností, z ktorých štyri sa vo svojej tvorbe venujú najmä 

livestyle-ovým témam, ku ktorým kvalitná káva neodmysliteľne patrí a cestovaniu, čo 

nahráva zameraniu produktu priniesť konzumentom chute rôznych krajín v jednom 

balení. Posledný vybraný sa zameriava čisto na ochutnávanie a hodnotenie kvality 

reštaurácii, ale aj nápojov od rôznych spoločností. Pomer ženy : muži medzi oslovenými 

bol 4 : 1. Počet odoberateľov jednotlivých Youtube kanálov sa pohybuje v rozmedzí od 

96 tisíc po 467 tisíc a instagamových profilov od 103 tisíc po 724 tisíc. Všetkým osobám 

bol poslaný e-mail s popisom produktu a žiadosťou o zaslanie cenníka propagačných 

služieb, ktoré by mohli byť zverejnené v tejto práci. Naspäť prišla jediná odpoveď, 

v ktorej oslovená slečna vyjadrila nezáujem o propagáciu a dodala, že cenníky pre tieto 

potreby neposkytuje. Spätne vidím chybu z mojej strany v tom, že som sa rozhodla 

oslovovať ľudí s tak vysokým počtom followerov. Pravdepodobnosť kladnej odpovede 

by sa zvyšovala so znižovaním množstva odberateľov. Otázkou tu ale ostáva, aký zmysel 

by mala propagácia od osoby, ktorá nemá ani taký veľký dosah, ako samotná firma? 
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3.2.5 Osobný predaj 

Keďže v súčasnej dobe neexistuje osobný predaj produktu, v tomto smere nie je čo 

zlepšovať. Ak by boli predaje výrobku vysoké, mohla by spoločnosť v budúcnosti začať 

uvažovať aj o možnosti predávať Coffee Discovery Boxu priamo na pobočke The Roses 

Beer&Coffee.  

3.2.6 Komunikácia v mieste predaja  

Komunikácia v mieste predaja bola v analýze SWOT zhodnotená ako slabá stránka. Pre 

produkt a jeho propagáciu by bolo vhodné zamyslieť sa, či by sa nedalo do priestorov 

podniku The Roses Beer&Coffe vložiť viac materiálov upozorňujúcich na výrobok. 

Jedným z týchto prostriedkov môže byť leták veľkosti A6 vložený do každého jedálneho 

lístka, alebo umiestnený na každom stole. Návrh vzhľadu pozri obrázok 10. Plagát 

rozmeru A3 s rovnakým motívom by mohol byť umiestnený na nástenke nachádzajúcej 

sa v prednej miestnosti podniku. 

 

Obrázok 11: Návrh letáku (Vlastné spracovanie) 

Image letáku bol vytvorený pomocou webovej stránky www.canva.com, ktorá slúži 

k vytváraniu grafických návrhov rôzneho štýlu a zamerania od loga, cez plagát, až po 

darčekové kupóny. Štýl letáka som zvolila minimalistický vo farbách spoločnosti čiernej 

a bielej. Kávový prvok je tu zastúpený v podobe fľakov, ktoré majú reprezentovať to, čo 

ostalo po šálke kávy z Coffee Discovery Boxu. V pozorovateľovi to má vyvolať pocit 

záujmu o niečo tak chutné, po čom ostane iba fľak na stole.  

Pre lepšiu predstavu toho, koľko bude táto zmena stáť, bola vytvorená tabuľke číslo 17. 

V nej môžete vidieť ceny tlače letákov veľkosti A6 dvoch brnenských tlačiarní, ktoré som 

vybrala na základe vlastného uváženia založeného na prieskume ponuky tlače v Brne 
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pomocou googl-u. Cena je vypočítaná na sto kusov jednostrannej farebnej tlače s leskom 

bez ďalšej bližšej špecifikácie. V tabuľke sú uvedené aj informácie o cene dopravy. Jedná 

sa teda o minimálne ceny za daný objem. Pri oboch tlačiarňach je možná objednávka 

prostredníctvom internetu. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. 

Tabuľka 17: Cena tlače letákov146/147 

Názov tlačiarne Cena na 100 ks  Doprava od Cena celkom 

CHCILETÁKY.cz 351 CZK 45 CZK 396 CZK 

Epressprint.cz 493 CZK 99 CZK 592 CZK 

Plagát veľkosti A3 si spoločnosť môže nechať vytlačiť na počkanie v niektorom z dvoch 

copycentier v okolí prevádzky. Minimálne ceny tlače sú uvedené v tabuľke číslo 18. 

Tabuľka 18: Cena tlače plagátov148/149 

Názov tlačiarne Cena za 1 ks 

Copycentrum Milan Gruber 15,90 CZK 

Escopy 16 CZK 

3.2.7 Stratégia komunikačného mixu 

Rovnako ako v prípade vzťahov s verejnosťou, ani pri tejto zložke komunikačného mixu 

neboli vypozorované žiadne nedostatky. Preto odporúčam naďalej využívať zvolenú 

stratégiu.  

3.3 Meranie úspešnosti návrhov 

Preto, aby sme mohli hodnotiť účinnosť zavedených opatrení, je nutné určiť kritériá, 

podľa ktorých budú posudzované.  S tým sa spája potreba nastavenia jednotlivých kritérií 

pre každý návrh zlepšenia zvlášť.  

Nastavenie ceny bude považované za adekvátne, pokiaľ objem predaja oproti 

predchádzajúcemu produktu výrazne neklesne. V tomto prípade je nutné prihliadať aj 

na skutočnosť, že adventný kalendár sa predával pred Vianocami, kedy všeobecne 

predaje rastú. Keďže adventného kalendára sa za približne mesiac (počítané od spustenia 

kampane do vypredania zásob) predalo 450 kusov, nového produktu Coffee Discovery 

 
146CHCILETÁKY.cz [online]. Brno: BONA MEDIA s. r. o., ©2020 [cit. 2020-04-03]. Dostupné z: 

https://www.chciletaky.cz/ 
147Expressprint.cz [online]. Brno: Projects s. r. o., ©2020 [cit. 2020-04-03]. Dostupné z: 

https://www.expressprint.cz/ 
148Copycentrum Milan Gruber [online]. Brno: Milan Gruber, ©2008 [cit. 2020-04-05]. Dostupné z: 

http://www.milangruber.cz/ 
149 Escopy [online]. Brno: escopy.cz, ©2020 [cit. 2020-04-05]. Dostupné z: https://www.escopy.cz/ 
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Boxu by sa pri správnom nastavení ceny mohlo predať 337 až 400 kusov, čo predstavuje 

pokles oproti adventnému kalendáru o 10 % až 25 %. V momentálnej situácii, kedy je 

množstvo podnikov mimo prevádzku v dôsledku karantény a ľudia sa boja o prácu, musí 

podnik rátať aj z možnosťou, že predaje budú oveľa nižšie, ako sa odhaduje.  

Dosah reklamy je možné merať na základe pozretí a jej atraktivitu na základe reakcií 

pozorovateľov, ako je napríklad počet like-ov, komentárov a ostatných akcií. Pomyselná 

spodná hranica je určená opäť na základe adventného kalendára. Ak bude táto hranica 

prekročená, vieme, že nastavenia reklamy boli účinné. Samozrejme sa to odrazí aj na počte 

objednávok. 

Meranie účinnosti prostriedkov podpory predaja, už zo svojej podstaty, je možné na základe 

zmeny veľkosti objemu predajov, porovnávať by sa mali pred zavedením a po ňom. 

Pri zavedení propagačných materiálov v mieste predaja by sa ich účinnosť dala merať 

počtom návštev na stránke spoločnosti. Opäť by sa porovnávali dáta z pred zavedenia 

a po zavedení.  

3.4 Zhrnutie návrhov 

Na záver by som rada zhrnula všetky vytvorené návrhy do prehľadného zoznamu: 

Tabuľka 19: Zoznam návrhov (Vlastné spracovanie) 

Nákladovo orientované nastavenie ceny 680 CZK 

Konkurenčne orientované nastavenie 565 CZK 

Návrh videoreklamy  3 varianty 

Odporúčania spravovania reklamy 

Umiestnenie 

Využitie internetových reklamných 

systémov 

Jazyk reklamy 

Podpora predaja 
Zľava na druhý kus  

Súťaž o produkt zdarma 

Vzťahy s verejnosťou Bez zmeny 

Priamy (direct) marketing Využitie influence marketingu 

Osobný predaj  

Do budúcna zváženie možnosti 

predaja produktu v The Roses 

Beer&Coffee 

Komunikácia v mieste predaja  
Letáky A6  

Plagát A3 

Stratégia komunikačného mixu Bez zmeny 
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ZÁVER 

Hlavným cieľom tejto diplomovej práce bolo na základe vykonaných analýz súčasnej 

situácie navrhnúť komunikačný mix pre nový produkt od spoločnosti The Roses Co. s. r. 

o. s názvom Coffee Discovery Box.  

Samotná práca bola rozdelená na tri základné časti. Prvá kapitola sa venovala 

teoretickému definovaniu pojmov potrebných k správnemu vykonaniu analýz. 

Základnými oblasťami vysvetlenými v tejto kapitole boli: marketing, marketingový mix 

a jeho zložky, komunikačný mix a jeho zložky, pozorovanie ako technika 

marketingového výskumu, marketingové mikroprostredie, analýza PORTER a SWOT 

analýza.  

Druhá časť práce bola zameraná na predstavenie spoločnosti, jej nového produktu a na 

samotné vykonanie analýz. Podnik The Roses tu bol popísaný pomocou základných 

údajov ako je právna forma, sídlo, dátum založenia a ďalšie, ale rovnako ste si tu mohli 

prečítať podkapitolu venujúcu sa jeho histórii a súčasnosti. Ďalší úsek analytickej časti sa 

venoval popisu produktu Coffee Discovery Box, na ktorý nadviazal popis už existujúceho 

výrobku od spomínanej firmy. Konkrétne sa jednalo o adventný kalendár, ktorý bol na 

trh uvedený na jeseň roku 2019 a jeho marketingový a komunikačný mix slúžil ako jedno 

z východísk pre návrhovú časť. Po opise adventného kalendára kapitola plynulo 

prechádzala do vykonania analýz. Prvé bolo rozoberané marketingové mikroprostredie. 

Jeho primárne zameranie bolo na samotný produkt Coffee Discovery box. Neskôr 

vykonávaná analýza PORTER bola naopak zameraná na samotný podnik The Roses. Na 

základe zistení z týchto dvoch analýz mohla byť nakoniec vykonaná zhrňujúca analýza 

SWOT, ktorá definovala silné a slabé stránky produktu a hrozby a príležitosti, ktoré môže 

podnik pri jeho propagácii využiť. Zistili sme, že vo firme prevládajú silné stránky nad 

slabými a príležitosti prevažujú hrozby, a teda spoločnosť sa nachádza v oblasti, kedy 

môže využívať ofenzívnu stratégiu.  

Na základe dát získaných z druhej časti práce mohli byť v poslednej kapitole navrhnuté 

riešenia problému korešpondujúce s jej hlavným cieľom. Okrem všetkých zložiek 

komunikačného mixu tu boli vytvorené aj dva návrhy ceny, jeden na základe nákladov 

a druhý na základe porovnania s konkurenciou. Odporúčaná predajná cena založená na 

výrobných nákladov bola 680 CZK a cena odvodená od konkurencie bola 565 CZK. Po 
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nastavení cenovej hladiny boli na rade samotné prvky komunikačného mixu. Pre reklamu 

boli vytvorené tri scenáre videoreklamy a taktiež odporúčania pre jej zviditeľnenie. Ako 

nástroje podpory predaja boli navrhnuté zľavy na druhý zakúpený kus a internetová súťaž 

o produkt Coffee Discovery Box zdarma. Priamy marketing ponúkal príležitosť využitia 

influencerov pre propagáciu výrobku, bohužiaľ sa nepodarilo dohodnúť žiadnu 

spoluprácu. To ale neznamená, že v budúcnosti by spoločnosť nemohla tento druh 

marketingu skúsiť využiť opäť. Pri osobnom predaji bolo spoločnosti odporúčané do 

budúcnosti sa zamyslieť nad možnosťou predaja svojich výrobkov aj priamo v bare The 

Roses Beer&Coffee. Pre komunikáciu v mieste predaja bol vytvorený návrh letáka, ktorý 

by mohol byť ako propagačný materiál umiestnený v priestoroch už spomínaného baru. 

Zložkám komunikačného mixu vzťahy s verejnosťou a stratégia komunikačného mixu 

neboli zistené žiadne nedostatky, preto by mali ostať bezo zmeny.  

Návrhy tak, ako boli popísané budú posunuté spoločnosti na posúdenie. Ona sama bude 

musieť rozhodnúť, či niektorý z nich využije pri propagácii svojho produktu. Za seba ale 

môžem povedať, že som pri ich tvorení brala do úvahy všetky zistenia vyplývajúce 

z analýz a myslím si, že ich aplikovanie bude pre podnik The Roses naozaj prínosné. 
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