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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou značky společnosti Strojírenský zkušební 

ústav, s.p., která svým zákazníkům nabízí služby zkušebnictví, inspekce a certifikace. 

V teoretické části je provedena literární rešerše zaměřenou na problematiku marketingu 

a značek. Klíčová je potom analytická část, která obsahuje podrobnou analýzu aktuálního 

stavu značky „Strojírenský zkušební ústav“. Práce dále obsahuje dotazníkové šetření 

zaměřené jak na vnitřní prostředí podniku, tak na jeho zákazníky. Na provedený výzkum 

navazuje návrhová část s možnými návrhy, jak značku dále rozvíjet.   

 

Abstract 

This master’s thesis analyses a brand of selected company Engineering Test Institute, 

public enterprise (SZU), which offers services of testing, inspection and certification. 

Theoretical part of the thesis is focused on literature research of marketing and branding 

theories. The key part is the analytical part, which contains a detailed analysis of the 

current state of the brand "Engineering Testing Institute". The thesis also contains  

a questionnaire survey focused on both the internal environment of the company and its 

customers. The research is followed by a final part with possible suggestions on how to 

further develop the brand. 
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ÚVOD 

Žijeme v době, kdy jsou si lidé po celé planetě sobě nejblíže v historii. Rapidní 

rozšíření internetu do celého světa, rozmach nejrůznějších druhů dopravy, a především 

její dostupnost jsou významnými faktory, které pomohly spojit svět, jako nikdy předtím. 

Díky chytrým telefonům a internetu má dnes velká část populace v přeneseném slova 

smyslu celý svět v kapse. Stačí kliknout a člověk si hned může zjistit aktuální informace 

o vývoji akcií na všech světových burzách, během pár vteřin objednat zboží z druhého 

konce planety nebo si přečíst uživatelské recenze na výrobky či služby konkrétní firmy. 

Díky internetu mohou také firmy relativně snadno rozšířit svou působnost na téměř 

libovolný trh. To ovšem znamená, že o své zákazníky bojuje obrovské množství subjektů. 

Je proto velmi důležité, aby bylo možné tyto subjekty nějakým způsobem identifikovat  

a také je dokázat od sebe rozlišit.  

Tím hlavní identifikátorem je značka. Značka ovšem není pouhým podpisem nebo 

známkou. Jedná se o komplexní soubor, skládajícího se z mnoha prvků. Značka je také 

možno chápat jako takový živoucí organismus, který je nutné neustále sledovat, starat se 

o něj a rozvíjet ho tak, aby dobře plnil účely, pro něž vznikl. Tedy pomáhat identifikovat 

zboží nebo služby, reprezentovat jistou autenticitu, umožnit firmám navzájem se odlišit 

a zákazníkům usnadnit orientaci.   

Právě o jedné konkrétní značce a jejím rozvoji pojednává tato diplomová práce. 

Je v ní analyzována značka společnosti Strojírenský zkušební ústav, s.p. Jedná se o podnik 

s více než stoletou tradicí, který aktuálně čelí výzvě zařadit se po bok úspěšných hráčů na 

mezinárodním trhu.  Tomuto tématu jsem se rozhodl věnovat z důvodu, že v uvedené 

společnosti pracuji téměř třetím rokem pozici marketingu a jedním z mých úkolů je se  

o značku starat. Již od mého nástupu do podniku se setkávám se situacemi, kdy si lidé 

hned nejsou schopni správně zapamatovat jméno společnosti, pro některé zákazníky 

dokonce název matoucí. Ve chvíli, kdy se podnik snaží získat silnější pozici na evropském 

trhu mi přišlo vhodné rozebrat problematiku jeho značky podrobněji a prozkoumat další 

možný způsob jejího rozvoje. 

V první části této práce jsou představena teoretická východiska z oblasti 

marketingu a značek. Vychází například z poznatků autorů Kotlera, Kellera, Aakera  

a mnohých dalších.  
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Druhá, analytická část se skládá z podrobné analýzy současného stavu podniku  

a jeho značky. Na analytickou část následně navazuje marketingový výzkum zaměření na 

vnímání značky, provedený jak mezi zákazníky Strojírenského zkušebního ústavu, tak  

i mezi jeho zaměstnanci a partnery. 

V poslední, části práce jsou potom představeny návrhy pro případný další rozvoj značky.
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CÍLE A METODIKA PRÁCE 

Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat značku Strojírenský zkušební ústav, 

s.p. prostřednictvím kvalitativního dotazníkového šetření zaměřeného jak na zákazníky, 

tak i na zaměstnance a partnery podniku bude zjištěno vnímání značky na domácím  

i zahraničním trhu. Po zjištění současného stavu budou navržena případná opatření pro 

posílení pozice značky umožňující její další rozvoj. 

Pro naplnění hlavního cíle bylo nutné naplnit cíle dílčí: 

• Cílem teoretické části je vymezení základních teoretických východisek z oblasti 

marketingu a řízení značek. 

• Cílem analytické části je provést detailní audit značky Strojírenský zkušební 

ústav, s.p., zjistit vnímání této značky prostřednictvím kvalitativního průzkumu 

mezi zákazníky i zaměstnanci podniku a identifikovat aktuální problémy značky. 

• Cílem návrhové části je na základě provedených analýz a průzkumu navrhnout 

soubor opatření a doporučení pro rozvoj značky včetně zhodnocení rizik těchto 

opatření. 

Metodika a použité postupy 

Teoretická část definuje za pomocí několika pramenů odborné literatury pojmy z oblasti 

marketingu a řízení značek, jako jsou funkce a předmět marketingu, trh a odvětví 

zkušebnictví, inspekce certifikace, funkce značek, prvky značek a nabízí teoretická 

východiska pro marketingový průzkum. 

Metody použité v analytické části: 

• Popis a charakteristika podniku s využitím informací od zaměstnanců, vedení  

i z vlastní znalosti podniku z pozice pracovníka marketingového oddělení. 

• Analýza konkurenčního prostředí podniku za použití Porterovy analýzy 5 

konkurenčních sil. 

• Popis podniku za použití McKinseyho modelu 7 S. 

• Popis vnějšího okolí podniku za použití SLEPT analýzy. 

• Inventura značky za využití informací získaných během pracovní činnosti 

v podniku a od vedení společnosti. 
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• Kvalitativní průzkum vnímání značky mezi zaměstnanci prostřednictvím řízených 

rozhovorů. 

• Průzkum vnímání značky mezi vybranými zákazníky prostřednictvím 

dotazníkového šetření. 

• Souhrnná identifikace silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb promocí 

SWOT analýzy spolu s analýzou jejich významnosti.  

Následné návrhy vychází z východisek teoretické i analytické části a u předložených 

návrhu je zpracována analýza rizik a odhad finanční náročnosti.  
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1 Teoretická část 

V této části diplomové práce budou představeny jednotlivá teoretická východiska 

z oblasti marketingu a budování značek. V závislosti na cíli práce je nejprve obecně 

definován marketing, představeny jednotlivé typy trhů a popsán je i tržní segment, na 

kterém působí analyzovaná společnost. Dále je definována značka a konec teoretické části 

je věnován marketingovému průzkumu jako podkladu pro analytickou a výzkumnou část 

práce. 

1.1 Marketing 

Obchodní úspěch velkých firem i drobných podnikatelů závisí na několika faktorech. Tím 

společným pro všechny subjekty je však marketing. Co však tento pojem znamená? Lidé 

si mohou s pojmem marketing asociovat v první řadě reklamu, jež má za cíl podpořit 

prodeje. V době, kdy existuje nepřeberné množství různých forem reklamy je to 

pochopitelné. Lze se setkat s tradičními formami reklamy, jako je například tištěná 

reklama v novinách a časopisech, rozhlasová a televizní reklama, velkoformátové 

billboardy. Internetová reklama je uživatelům zobrazována ve formě interaktivních 

reklamních bannerů s každým spuštěním internetového prohlížeče a trendem poslední 

doby je především tzv. „Influencer marketing“. Ten Martinem Talaváškem z webu 

Bridge (2019) definován jako „… způsob, jak na trh uvést zboží a služby díky vlivným 

lidem. Spotřebitelé snáze uvěří člověku, kterého znají a sledují na sociálních sítích. Tím 

se pak rádi nechají ovlivnit.“. 

Podle Philipa Kotlera (2007) jsou však reklama a prodej pouhé dvě marketingové 

funkce, které nejsou ani těmi nejdůležitějšími. Moderní marketing je potřeba chápat v 

spíše v kontextu uspokojování potřeb zákazníka. Jedná se o proces probíhající po celou 

dobu životního cyklu produktu nebo služby a jeho cílem je podle Koltera „…znát a 

chápat zákazníka tak dobře, aby mu výrobek nebo služba přesně odpovídala.“ (2007, s. 

38).  

Autoři Kašík a Havlíček (2015) chápou marketing jako manažerský proces, jehož 

hlavním úkolem je identifikovat, předvídat a ziskově uspokojovat potřeby zákazníků. 

Úspěšný marketing poté definují jako „mít správný produkt na správném místě v pravý 

čas a jistotu, že je zákazník o produktu informován.“ (2015, s. 12). 
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Americká marketingová asociace AMA (2017) pak marketing definuje jako činnost, 

soubor institucí a procesů pro tvorbu, komunikaci, poskytování a výměnu nabídek, které 

mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a obecně pro celou společnost. 

Z výše uvedených definic lze tedy dedukovat, že marketing není pouhou 

reklamou, tedy podporou prodeje, ale strategickým procesem, který má za cíl správně 

identifikovat potřeby zákazníků a následně jim prostřednictvím vhodných kanálů 

zprostředkovat jejich uspokojení. Zároveň by však měla být prostřednictvím marketingu 

předávána určitá přidaná hodnota. Například zakoupením produktů pocházejících 

z určitého regionu je mimo uspokojení primární potřeby onou přidanou hodnotou vědomí 

podpory lokálních výrobců. 

1.1.1 Předmět marketingu 

Předmětem marketingu nemusí být nutně pouze výrobky nebo služby. Kotler a Keller 

(2007) identifikují deset typů entit, jejichž marketingem se marketéři zabývají. Jsou jimi: 

výrobky, služby, události, zážitky, osoby, místa, majetek, firmy, informace a ideje. 

Výrobky – Výrobky jsou základní entitou marketingu. Konkrétní fyzické výrobky tvoří 

převážnou část marketingového úsilí. Zaměřují se na něj jak samotné společnosti (výrobci 

i specializované marketingové společnosti), ale také jednotlivci předávající své 

zkušenosti s výrobkem ostatním. V takovém případě hovoříme o tzv. influence 

marketingu, popsaném v kapitole 1.1.  

Služby – Rozvoj služeb úzce souvisí se stupněm rozvinutosti konkrétní ekonomiky. 

V kontextu ekonomie se o sektoru služeb hovoří jako o terciárním sektoru. Čím 

rozvinutější země, tím vyšší podíl terciárního sektoru na HDP. Podle webu Management 

Mania (2019) se průměrný podíl terciárního sektoru na celkovém HDP se ve světě 

pohybuje okolo 60 %. Například Kotler a Keller (2007) uvádí poměr podílu služeb vs. 

výrobků na hrubém domácím produktu v USA jako 70:30 ve prospěch služeb. I v České 

republice je terciární sektor dominantní. Podle auditorské společnosti Deloitte (2020) se 

podílel na HDP 62 %. Příkladů služeb, kterými se marketéři zabývají je celá řada. Jsou 

jimi např. služby dopravní a logistické, finanční, poradenské atd. 

Události – Časově omezené akce jsou také častým předmětem marketingu. Mohou to být 

různé sportovní akce typu Olympijské hry, ale také kulturní akce, konference, výstavy  

a další. 
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Zážitky – Zážitky vznikají kombinací několika provázaných služeb a výrobků, jak 

zmiňují Kotler a Keller (2007) a mohou to být například gastronomické zážitky, 

vyhlídkové lety aj.  

Osoby – Marketing zabývající se osobami (celebritami) je obrovský business. Lidé 

věnující se marketingu v této oblasti jsou většinou PR specialisté nebo osobní manažeři. 

Nicméně marketing osob je důležitý i pro každého jednotlivce. Vybudovat si silnou 

osobní značku je jedním z předpokladů pro úspěch v profesním i v osobním životě. 

Místa – Jak uvádí Olins (2016), v době, kdy mezinárodní společnosti vyrábí své výrobky 

po celém světě, spotřebitelé stále milují autenticitu. Rádi podléhají dojmu, že určité místo 

původu zajišťuje specifické vlastnosti a charakteristiky produktu. Často se tak využívá 

asociací jako „německá kvalita“, „italský design“ atp. Druhý pohled na marketing míst 

souvisí s dostupný cestováním a rozmachem cestovního ruchu. Státy, regiony i samotná 

města se snaží budovat své autentické značky tak, aby si s nimi návštěvníci spojili žádoucí 

asociace. Keller (2007, s. 59) pak uvádí, že cílem marketingových kampaní spojených 

s marketingem místa je „informovat a vytvořit příznivý dojem zeměpisného místa, které 

přiláká jedince i podnikatele k dočasným či trvalým aktivitám.“. 

Majetek – Kotler a Keller (2007) hovoří v o marketingu v souvislosti s majetkem 

především jako o nákupu a prodeji vlastnických práv. Této marketingové entitě se věnují 

především realitní makléři a investiční společnosti. 

Firmy – Z hlediska této diplomové práce se jedná o klíčovou marketingovou entitu. Jak 

zmiňuje Aaker (2003), marketing celých firem má oproti ostatním zmíněným entitám 

dlouhodobější charakter a lépe odolává tlaku konkurence (například oproti výrobkům). 

Z hlediska konkurence je jednodušší napodobit konkrétní produkt než se snažit napodobit 

celou organizaci (firmu). Ta se totiž skládá z mnoha atributů, jako jsou její zaměstnanci, 

hodnoty, vize a poslání takové firmy. Marketéři v jednotlivých firmách se snaží  

o vybudování silné a jedinečné image, která zákazníky jasně informuje právě o hodnotách 

a jedinečnosti těchto firem. To je však dlouhodobý, kontinuální a strategický proces. 

Informace – Marketing lze na informace uplatňovat podle Kotlera s Kellerem (2007) 

stejně, jako na výrobky. Marketing informací dávají do souvislosti především se školami 

a univerzitami, které produkují informace a za určitou cenu (a nemusí se nutně jednat  

o peníze) je prodávají zákazníkům (studentům).  
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Ideje – Idea by měla být součástí všech zmíněných marketingových entit. Na začátku 

všeho stojí idea, kterou se marketéři snaží prostřednictvím výše zmíněných entit doručit 

zákazníkům. 

1.1.2 Mezinárodní marketing 

Jelikož podnik analyzovaný v další části diplomové práce působí i na mezinárodním trhu, 

je vhodné základně definovat i mezinárodní marketing.  

S prudkým rozvojem mezinárodního obchodu ve 20. a 21. století je pro firmy 

působící na mezinárodních trzích velmi důležité nastavit vhodnou marketingovou 

strategii tak, aby odpovídala specifickým požadavkům všech zemí, na jejichž trhy firma 

vstupuje. Machková (2009) definuje mezinárodní marketing jako „…podnikatelskou 

filozofii zaměřenou na uspokojování potřeb a přání zákazníků na mezinárodních trzích. 

Cílem mezinárodní marketingové filozofie je vytvářet maximální hodnotu pro firemní 

partnery díky optimalizaci firemních zdrojů a vyhledávání podnikatelských příležitostí na 

mezinárodních trzích.“.   

Machková dále identifikuje 3 základní koncepce mezinárodního marketingu. Jsou jimi: 

• vývozní marketing: podnik se snaží adaptovat na podmínky jednotlivých trhů; 

• globální marketing: podnik používá jednotný marketingový postup na všech 

trzích; 

• interkulturní marketing: jedná se o jakousi kombinaci dvou předchozích, kdy 

se podnik snaží maximálně využívat standardizované postupy a ty následně 

přizpůsobovat podmínkám na konkrétních trzích. 

S Machkovou se shoduje také Štědroň a kol. (2018), který pro tyto koncepce používá 

pouze odlišnou terminologii, když hovoří o nepřenositelné, přenositelné a kopírující 

strategii. 

1.2 Trh 

Trh je místem, kam směřuje pozornost marketérů a kde se setkává nabídka s poptávkou. 

Mankiw (2009) o trhu hovoří jako o skupině kupujících a prodávajících určitého statku 

nebo služby. Spíše z marketingového hlediska se o trhu hovoří jako o popisu různých 

seskupení zákazníků. (Kotler, Keller, 2007). Tento pohled je ilustrován na obrázku 

popisující jednoduchý marketingový systém. 
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Obrázek 1: Jednoduchý marketingový systém dle Kotlera a Kellera (Zdroj: Vlastní zpracování 

dle Kotler, Keller, 2007, s. 49). 

Prodejci (firmy) posílají kupujícím (na trh) výrobky, služby nebo jiné marketingové entity 

popsané v kapitole 1.1.1 a spolu s nimi prostřednictvím například reklam předávají 

kupujícím informace a hodnoty.  Za to obdrží od kupujících jednak peníze, stanovené 

cenou konkrétní entity, dále potom informace a zpětnou vazbu. Tyto informace jsou 

potom klíčové pro stanovení další strategie podniku. Zde se může jednat o přímé nebo 

nepřímé informace (např. konkrétní uživatelská recenze = přímý ukazatel nebo prodejní 

čísla = nepřímý ukazatel). 

1.2.1 Typy zákaznických trhů 

V moderní tržní ekonomice existuje několik odlišných typů zákaznických trhů. Kotler  

a Keller (2007) čtyři klíčové zákaznické trhy. Jsou jimi trhy spotřební, obchodní, globální 

a neziskové vládní. Pro účely této práce jsou dále představeny dva nejvýznamnější: 

spotřební a obchodní. 

Spotřební trh (B2C) 

Jedná se o trh, kdy zákazník (kupující) je zároveň i koncovým uživatelem. Pro tento typ 

trhu se také vžilo označení B2C (z anglického business-to-customer). Marketingová 

společnost Sun (2017) potom spotřební trh definuje jako obchodní vztahy mezi firmami 

a koncovými spotřebiteli. 
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Obchodní trh (B2B) 

Pro tuto diplomovou práci se jedná o klíčový trh, neboť analyzovaná společnost působí 

právě na trhu obchodním. Je též nazývaný jako trh výrobců nebo trh průmyslových 

výrobků (a služeb). (Machková, 2009). Kotler a Keller (2007, s. 248) B2B trh definují 

takto: „B2B trh se skládá ze všech společností, které nabývají zboží a služby využívané 

k tvorbě jiných výrobků nebo služeb, jež jsou prodávány, pronajímány nebo dodávány 

jiným.“. Stejně jako má své zažité označení trh spotřebitelský, obchodní trh se označuje 

jako B2B (business-to-business). Oproti spotřebnímu trhu má svá specifika.  

Kupujícími jsou dobře informovaní profesionální kupci nebo firmy. Tito kupující 

se při nákupu řídí především racionálně, a proto nákupní rozhodnutí nejsou tak 

ovlivnitelná typickými komunikačními nástroji. Komunikace se zákazníky v B2B sektoru 

častěji probíhá osobní formou prostřednictvím obchodních zástupců. Marketérům se 

doporučuje podle Machkové používat moderní koncepce marketingového řízení, zejména 

tzv. relationship marketing. Podle Kellera a Kotlera (2007) by se potom měli snažit 

demonstrovat jak jimi výrobky nebo služby umožní kupujícím dosáhnout vyšších příjmů 

nebo nižších nákladů. Klíčovou roli potom sehrává samotný prodejní tým, cena a pověst 

(image) společnosti. 

1.2.2 Sektor zkušebnictví, inspekce a certifikace 

Tato podkapitola vysvětluje a popisuje jeden ze sektorů B2B trhu – sektor zkušebnictví, 

inspekce a certifikace. Sektor je také zkráceně nazýván jako TIC (testing, inspection, 

certification = zkušebnictví, inspekce, certifikace). Je to z toho důvodu, jelikož 

analyzovaná společnost podniká svou činnost právě v tomto sektoru.  

Společnosti působící v sektoru TIC se zabývají rozmanitou škálou průmyslových 

odvětví, řadou norem a právních předpisů. Nezávislé TIC společnosti tak hrají kritickou 

roli prakticky ve všech hospodářských oblastech. Význam a specifické role, které 

subjekty podnikající v tomto oboru zastávají se v jednotlivých zemích a odvětvích velmi 

liší. Jako příklady odvětví, do kterých sektor TIC zasahuje lze uvést zemědělství, 

automobilový průmysl, zkoušky materiálů, IT a elektroniku, ochranu životního prostředí, 

testování potravin, ropný a plynárenský průmysl nebo medicínské, vzdělávací a logistické 

služby, spotřební výrobky a další.  
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Klíčové služby zahrnují kontrolu kvality a bezpečnosti prostřednictvím 

posuzování shody. Patří mezi ně testování výrobků, audity a certifikace výrobků, 

systému řízení, inspekce v průmyslovém místě a mnoho dalších. (TIC Council, 2020) 

Proces posuzování shody lze popsat jako postup, který prokazuje, že byly 

splněny základní technické požadavky týkající se výrobku, služby, určitého postupu, 

systému nebo osoby stanovené příslušným právním předpisem. Takovým právním 

předpisem je například nařízení vlády nebo evropské direktivy. Zmíněnými technickými 

požadavky se rozumí například požadované charakteristiky výrobku, úroveň jakosti, 

parametry výrobku, bezpečnost nebo rozměry, ale také požadavky na výrobek, pokud jde 

o jeho obchodní název, používané názvosloví, symboly, zkoušení a zkušební metody, 

balení a označování výrobku a také například výrobní metody a procesy, které mají vliv 

na charakteristiky výrobku.  

V určitých případech je možné že výrobce sám na vlastní odpovědnost prohlásí, 

že jím vyrobený výrobek je ve shodě s příslušnou normou. Typicky se jedná o označení 

výrobků značkou CE. V takovém případě se přeneseně hovoří o posouzení shody první 

stranou. Druhou stranou, které posuzují výše zmíněné vlastnosti jsou poté organizace 

hájící spotřebitelské zájmy. Jakmile je však prováděno posouzení shody podle evropské 

legislativy u výrobků, které vyžadují posouzení třetí nezávislou stranou, mohou tak činit 

pouze příslušné subjekty, které jsou pro tuto činnost pověřeny. (Strojírenský zkušební 

ústav, 2020) 

Posouzení shody třetí nezávislou stranou přináší řadu benefitů pro veřejně činné 

orgány (vlády, státní instituce atp.) i pro koncové spotřebitele. Mezi hlavní benefity patří 

lepší ochrana spotřebitelů, bezpečnější výrobky a pracovní postupy, lepší reputace značek  

a zvýšení konkurenceschopnosti jednotlivých výrobků. 



 

 

25 

Využití služeb TIC sektoru tak může být jedním z klíčových atributů při mezinárodním 

obchodě, kdy je nutné splňovat při vstupu na konkrétní trh místní bezpečnostní, zdravotní, 

environmentální standardy. 

 

1.3 Značka (brand) 

Značky používá lidstvo od nepaměti. Samotný anglický výraz pro značku „brand“ 

pochází z ze starohorského slova „brandr“, jehož význam se dá přeložit jako „vypálit“. 

Pochází z dob, kdy se pro označování dobytka začalo používat značkování pomocí 

cejchů. (Keller, 2007) 

Pojem značka může být vnímám v několika rovinách. Primárně je značka 

unikátním identifikátorem tržních subjektů, tedy jakýmsi jejich podpisem. V dnešním 

komplikovaném světě, kdy zákazníci mají na výběr obrovské množství způsobů, jak 

uspokojit své potřeby, fungují značky jako pomocník. Pomáhají se zákazníkům rychleji 

zorientovat, zároveň mohou zaručovat jistou kvalitu a vzbuzovat očekávání. Tuto funkci 

však značky plnily i historicky. 

Moderní doba chápe značky také z pohledu hodnotového. Značka je zároveň 

nositelem hodnot a postojů. Mohou existovat dva identické produkty, tzv. dokonalé 

substituty. Nicméně síla značky jednoho nebo druhého produktu může být mnohdy právě 

rozhodující hybnou silou a motivátorem pro učinění nákupního rozhodnutí. Jak zmiňuje 

Keller (2007), mnoho firem ve značkách vidí jedno ze svých nejhodnotnějších aktiv. 

V kontextu firem je značka vlastně duševním vlastnictvím podniku. 

Americká marketingová agentura AMA (2020) na svém webu definuje značku 

jako jméno, termín, design, symbol nebo jakákoliv jiná funkce, která identifikuje zboží 

nebo službu jednoho prodejce, a odlišuje jej od výrobků nebo služeb jiných prodejců.  

Portál zabývající se marketingem a managementem ManagementMania (2017) 

značku popisuje jako „množinu symbolů, jejich významů a interpretací, zkušeností, 

asociací a postojů spojených s konkrétním produktem (výrobkem či službou) osobou či 

organizací“. 

Nová značka vzniká vždy, když je vytvořen nový název produktu nebo služby, 

nové logo nebo nový symbol. 
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1.3.1 Značka jako image 

Kašík a Havlíček (2015) mluví o značce a image (osobitosti) podniku jako o jednom 

z nejsilnějších zákaznických pout. Podle Tomka a Vávrové (2001) dopomáhá image 

podniku či značky k docílení krátkodobých výsledků. Pod image značky se podle nich 

skrývá pověst, obraz nebo představa podniku či produktu, které si zákazníci ve spojitosti 

s ním vybaví. Foret (2011) jmenuje tyto prvky jako součást firemní image: známost 

firmy, serióznost, profesionalita, výkonnost, tradice, atraktivnost, společenská 

odpovědnost a mnohé další. Následující schéma zjednodušeně ilustruje image organizace. 

 

Obrázek 2: Image firmy dle Foreta (Zdroj: vlastní zpracování) 

To, jak zákazníci vnímají podnik, produkt, službu nebo značku vyjadřuje právě image. 

Zákazníci vnímají značku většinou na těchto třech rovinách: 

• funkční: kupující se dívá na značku zcela pragmaticky a vyhodnocuje, jaké 

konkrétní užitky produkt či služba přináší; 

• emocionální: pocity, jaké značka vyvolává a hodnoty, které v sobě nese; 

• demonstrační: značku mohou někteří zákazníci využívat jako prostředek 

určitého sebevyjádření nebo se prostřednictvím nich zařazují do určité skupiny. 

Kašík s Havlíčkem (2015) však dále upozorňují že vnímání image je také nutno 

posuzovat podle cílové skupiny tzv. „vnímatelů“. Každá z těchto skupiny vnímá image 

s odlišnými dopady:  
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• uživatelé 

• nákupčí (na B2B trzích) 

• laická veřejnost 

• opinion makeři (PR a reklamní agentury, novináři nebo tzv. influenceři) 

• odborná veřejnost 

• legislativci  

1.3.2 Funkce značky 

Značky plní pro spotřebitele a firmy odlišné funkce. Pro spotřebitele by značky měly 

primárně sloužit k orientaci na trhu, upozorňovat na konkrétní vlastnosti služeb nebo 

výrobků, poskytovat záruky a rozpoznávat rizika nebo jak bylo popsáno v podkapitole 

1.3.1, pomáhají spotřebitelům vyjadřovat určité postoje.  Keller (2007) identifikuje 13 

základních funkcí značky znázorněných v následující tabulce. 

Tabulka 1: Funkce značky podle Kellera (Zdroj: Vlastní zpracování podle Keller, 2007) 

Spotřebitelé 

Identifikace zdroje výrobku 

Stanovení zodpovědnosti výrobce 

Snížení rizika 

Snížení nákladů spojených s výběrem produktu nebo služby 

Slib, závazek či smlouva s výrobcem 

Symbol 

Signál kvality 

Výrobci 

Prostředek identifikace ke zjednodušení obchodování či vyhledání firmy 

Prostředek legální ochrany jedinečných vlastností 

Signál úrovně kvality  

Platforma pro jedinečné asociace, které obohatí výrobek 

Zdroj konkurenčních výhod 

Zdroj finanční návaznosti 

 

1.4 Prvky značky 

Odborná literatura popisuje prvky značky jako konkrétní identifikátory. Jedná se o znaky, 

díky kterým lze značku odlišit a rozpoznat. Kevin L. Keller (2007) ve své knize 

identifikuje těchto 10 základních prvků: jméno, logo, URL adresa, symboly, 

představitelé, mluvčí, slogany, znělky, balení a nápisy. Jednotlivé prvky je pak vhodné 

zvolit a kombinovat tak, aby značce generovaly co nejvyšší hodnotu.  
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Pro dosažení co nejvyšší hodnoty značky identifikovali Kotler a Keller (2007) šest 

kritérií, které by marketéři měli mít při volbě prvků na paměti. Kritéria dělí na 2 skupiny. 

Skupina prvních tří kritérii jsou důležitá pro budování značky a Kotler je označuje jako 

„značkotvorná“. Do druhé skupiny spadají kritéria zaměřená spíše na ochranu samotné 

značky a jsou nazývána jako „obranná“.  

1. Kritérium zapamatovatelnosti – prvky jako název, logo nebo symboly značky 

by měly být dobře zapamatovatelné, aby přispěly ke zvýšení povědomí o značce. 

2. Kritérium smysluplnosti – podle tohoto kritéria by prvky měly být prvky 

zvoleny tak, aby vzbuzovaly věrohodnost a naznačovaly charakteristiku firmy, 

výrobku nebo služby, případně uživatele služby. 

3. Kritérium líbivosti – Keller (2007) v souvislosti s tímto kritériem zmiňuje, že 

v případě, kdy benefity produktu nebo služby, kterou značka reprezentuje nejsou 

jednoznačné, roste význam kreativního a estetického vyjádření zvolených prvků. 

4. Kritérium přenositelnosti – Při naplnění tohoto kritéria je snadné jednotlivé 

prvky daly využívat napříč geografickými segmenty trhu nebo je lze využívat 

pro další produktové kategorie.  

5. Kritérium přizpůsobitelnosti – Prvky značky by měly být zvoleny tak, aby se 

v průběhu času a vývoje potřeb firmy i trhu daly měnit, přizpůsobovat  

a aktualizovat. 

6. Kritérium možnosti ochrany – Prvky by měly být voleny tak, aby bylo možné 

zajistit jejich ochranu (i na mezinárodní úrovni) a to jak právní, tak ochranu před 

zneužitím konkurencí. 

1.4.1 Název 

Volba jména je primárním a nejdůležitějším krokem při tvorbě značek. Název by měl 

charakterizovat hlavní podstatu firmy, hovoříme-li o značce podnikové, případně 

vyjadřovat charakteristiky konkrétní služby nebo výrobku. Dobře zvolený název tak 

vyvolává klíčové asociace.  

Při tvorbě názvu lze vycházet z 6 typů jmen značek, které identifikovala společnost 

Landor Associates (Keller, 2007). Jsou to typy jmen: 

• popisná: název zároveň přímo popisuje funkci, často jsou tyto názvy 

nezaregistrovatelné; 
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• sugestivní: v názvu je skryt případný benefit;  

• složeniny: kombinace dvou či více slov; 

• klasické: tyto názvy vychází z latiny, staré řečtiny nebo sanskrtu; 

• libovolné: pro název se použije existující slovo, které však zdánlivě nemá žádnou 

souvislost se společností;  

• imaginární: neexistující vymyšlená slova. 

Dobře zvolený název by měl odpovídat 6 výše popsaným kritériím značek. Především 

působí-li firma i na mezinárodním trhu, musí brát v úvahu především možnou 

přenositelnost názvu do různých jazykových verzí. Obecně známý příklad, kdy název 

firmy a výrobku plně nevyhovoval kritériu přenositelnosti je případ výrobce přípravků 

pro ústní hygienu, americké společnosti Colgate. Při jejím vstupu na španělsky mluvící 

trhy vyšlo najevo, že název Colgate velmi blízce připomíná španělský výraz „cuelgate“, 

jež se lze přeložit také ve významu „jdi se pověsit“.  

Naštěstí pro samotnou společnost neměl tento případ negativní důsledky, a naopak 

bylo podpořeno kritérium zapamatovatelnosti značky.  

Název značky by také měl mít jasnou a pochopitelnou výslovnost. Samotná 

výslovnost totiž může mít podle Kellera (2007) vliv na různé vnímání významu značky.  

1.4.2 URL adresa 

Adresy URL (Uniform Resource Locators) jsou vlastně umístěním webové stránky na 

internetu. Jsou to jedinečné adresy, podle kterých může uživatel nalézt konkrétní stránky. 

Svůj význam má však i v offline marketingu, kdy se běžně používá na tištěných 

propagačních materiálech, billboardech atp. Keller (2007) uvádí, že asociace URL adresy 

se samotnou značkou je velmi důležitá, protože uživatelé si musí URL zapamatovat  

a přiřadit si ji ke značce, aby se na konkrétní stránku vůbec dostali. Základní poučkou při 

tvorbě URL adresy je, že by měla být přiměřeně dlouhá, snadno zapamatovatelná. Díky 

tomu se adresa snadněji sdílí a pamatuje. (Laciak 2020) 

1.4.3 Logo 

Logo slouží jako obrazový symbol značky, který představuje významný prvek pro 

veškeré komunikační aktivity. Vysekalová (2012) logo definuje jako tzv. vizuální 

zkratku. V souvislosti s logem je potřeba odlišit pojmy logo a logotyp. Rozdíly mezi 

těmito pojmy popisuje Jan Šefčík (2017) na webu Bonsai Development: 
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• Logotyp: graficky zpracovaný slovní název firmy, značky či výrobku, který často 

využívá charakteristicky řezané písmo; 

• Logo: čistě abstraktní, grafické, označováno jako symbol. 

Rozdíly mezi logem a logotypem dále ilustruje na příkladu firmy Nike následující 

obrázek, kdy vlevo je znázorněn logotyp a vpravo logo. 

 

Obrázek 3: Rozdíl mezi logem a logotypem (Zdroj: bonsai-development.cz) 

Výrazným benefitem loga oproti názvu je, že jej lze v průběhu času relativně snadno 

aktualizovat. Případné negativní dopady takové aktualizace jsou pak výrazně nižší než 

při změně jména. Podle Kellera je však důležité změny loga provádět postupně tak, aby 

nezanikly výhody původní verze.   

Pokud se firma rozhodne pro měnu loga, musí počítat s relativně vysokými 

náklady. Jak uvádí Allen Samson, manažer pro firemní identitu společnosti Landor, u 

velkých značek se cena vytvoření nového symbolu nebo změna stávajícího může 

pohybovat okolo  

1 milionu dolarů.  

1.4.4 Barvy 

Z psychologického hlediska jsou pro marketing barvy významným prvkem. Barvy totiž 

vyvolávají emoce a dokáží působit na vnímání atmosféry. Jak uvádí Vysekalová (2012), 

vnímání barev je pro každého jedince individuální, ale na základě empirických výzkumů 

provedených Maxem Lüscherem existují pro barvy obecné významy platné pro většinu 

populace.   

Proto lze také sledovat určitý trend v používání barev, kdy společnosti, které chtějí 

působit seriózně využívají tmavších odstínů (modrá, šedá, černá, tmavě zelená), naopak 

dynamické a progresivní společnosti často volí barvy výrazné (žlutá, červená). Při volbě 

firemních barev je také důležité brát v úvahu kulturní rozdíly. Například bílá barva je 
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západními kulturami vnímána jako barva svobody a čistoty v asijských kulturách 

symbolizuje smrt, jak uvádí Vysekalová. 

Dále je barva významný vizuálním prvkem, který napomáhá k rychlejšímu rozpoznání 

značky. Typickým příkladem může být dopravní společnost RegioJet, která se 

intenzivním používáním žluté barvy dostala do povědomí zákazníků.   

1.4.5 Písmo (font) 

Stejně jako barva i samotné písmo může sloužit jako odlišovací vizuální prvek. Jak uvádí 

Hanzelková (2009), typ písma by měl být v souladu se značkou.  

Jak výrazně může typ písma ovlivnit vnímání značky ilustruje následující obrázek  

s osmi notoricky známými značkami. V jejich logotypech byl změněn jimi používaný 

font a z uhlazených a čistých značek se rázem staly značky s nádechem hravosti  

a infantilnosti. 

 

Obrázek 4: Ukázka změny fontu v logotypech (Zdroj: impactbnd.com) 

Aby bylo využívání podnikového písma efektivní, je důležité natavit jasná pravidla jeho 

používání a seznámit s nimi všechny zaměstnance. Typicky se jedná o tzv. jednotný 

vizuální styl nebo design manuál. Hanzelková pak doporučuje využívat písmo základní  

a doplňkové, které si je navzájem příbuzné. Písmo by mělo sjednoceno na všech 

tiskovinách, digitálních materiálech a webových stránkách, využíváno konzistentně  

a v odpovídajících odstínech firemních barev.  



 

 

32 

1.4.6 Slogan 

Slogany jsou krátké fráze, které pomáhají předat doplňující informace o firmě, službě 

nebo produktu. Zároveň jsou dalším významným prvkem pro budování povědomí  

o značce díky jejich snadné zapamatovatelnosti. Příklady známých sloganů jsou 

například: „Just do it!“ (Nike); „Shell, go well“ (Shell); „Think different“ (Apple). 

1.4.7 Představitelé 

Představitelům značky se podrobněji věnuje další část této práce (1.5.5 Archetypy 

značek). Prostřednictvím představitelů značka získává životné, lidské vlastnosti, jak 

zmiňuje Keller (2007). 

1.5 Identita značky 

Identitu značky lze vnímat analogicky s identitou člověka. Stejně jako u člověka, identita 

dává značce jasný směr, účel a význam. Aaker (2003, s. 60) nabízí tuto definici pro 

identitu značky: „Identita značky je unikátní sadou asociací, o jejichž vytvoření a udržení 

usilují stratégové světa obchodních značek. Tyto asociace reprezentují to, co značka 

představuje a zároveň naznačují určitý slib vůči zákazníkům ze strany výrobce.“. Identita 

značky v sobě tedy nese vize, poslání a hodnoty firmy, má za úkol vzbuzovat u zákazníků 

očekávání a důvěryhodnost. Stejně jako se může vyvíjet identita člověka s tím, jak 

prožívá svůj život a získává zkušenosti, vyvíjí se také identita značky. 

Aaker dále definuje 2 základní struktury identity: 

 

Obrázek 5: Struktura identity podle Aakera (Zdroj: Vlastní zpracování dle Aaker, 2003, s. 74) 

Základní identita 

Základní identita je esencí značky. Nese v sobě klíčové asociace a hodnoty, které 

zůstávají v čase neměnné. Je také základem pro úspěch značky. Je-li značka dostatečně 
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silná, roste také odolnost základní identity. D. Aaker ve své knize (2003, s. 74, 75) také 

definuje, jak lze základní identitu odvodit prostřednictví odpovědí na introspektivní 

otázky. Jako příklad uvádí otázky: 

• „Jaká je duše značky?“ 

• „Jaká základní víra a jaké základní hodnoty jsou hnací silou značky?“  

• „Jaké je kompetence organizace, která stojí za značkou?“ 

• „Co tato organizace představuje?“ 

 Základní identita v sobě potom zahrnuje především ty prvky, které činí značku unikátní. 

Rozšířená identita 

Oproti identitě základní je rozšířená identita zaměřena spíše na celkové dotvoření  

a dokreslení identity. Je pružnější, zahrnuje v sobě více detailů a lze si pod ní představit 

konkrétní prvky jako např. samotný sortiment nebo služba, cena, pocit nebo konkrétní 

marketingová komunikace (reklama). Aaker v souvislosti s rozšířenou identitou značky 

popisuje hypotézu, podle které síla značky je přímo úměrná velikosti rozšířené identity. 

Toto lze vysvětlit na příkladu, kdy firma, například výrobce čokolády má menší 

rozšířenou identitu, než podnik nabízející komplexní portfolio a služby – například 

výrobce spotřební elektroniky, který zároveň vyvíjí vlastní software, poskytuje servis, 

vzdělávací činnost. 

Jiný pohled na identitu značky a její budování nabízí Ko Floor (2006). Ve snaze odlišit 

se od konkurence a vybudovat si pevné pouto se zákazníky je právě silná identita značky 

nezbytná.  Ta stojí na 3 pilířích. Jsou jimi: 

• Pozice značky (positioning) 

• Osobnost (personality) 

• Komunikace (communication) 

Tyto tři pilíře jsou využitelné jak v analýze výrobců, tak obchodníků, nicméně jejich 

použití se odlišuje. Jednotlivé pilíře popisují následující podkapitoly.  
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Obrázek 6: Tři pilíře obchodní značky dle Ko Floora (Zdroj: vlastní zpracování) 

1.5.1 Positioning 

Positioning je primárním krokem v procesu strategického řízení značek. Positioning 

určuje pozici značek (vlastních i konkurenčních) v myslích zákazníků případně jejich 

pozici na určitém segmentu trhu. Pozice značky v sobě nese své jedinečné aspekty  

a vlastnosti, díky kterým ji lze diferencovat od konkurenčních značek. Díky správně 

identifikované pozici značky pak lze vhodně určit další cíle značky a strategie k jejich 

dosažení.   

Kotler (2007) definoval 5 tzv. hodnotový propozic díky kterým lze značku pozicovat. 

Každá z prepozic proti sobě staví užitek z výrobků nebo služeb a jejich cenu: 

1. Větší užitek za vysokou cenu: tuto pozici obsazují ty nejprestižnější značky, 

poskytující špičkovou kvalitu, užitek, ovšem za vysoké ceny. 

2. Větší užitek za běžnou cenu: pozice firem, které útočí na nejprestižnější značky. 

Nabízejí vysokou hodnotu, ovšem za nižší cenu než firmy z první pozice. 

3. Stejný užitek za nižší cenu: firmy na této pozici si mohou dovolit poskytovat 

služby odpovídající kvality ovšem za ceny nižšími než konkurence. 

4. Nízký užitek za nízkou cenu: spodní část spektra, ve kterém firmy nabízí pouze 

omezené užitky, avšak za velmi nízké ceny. 

5. Vysoký užitek za nízkou cenu: dlouhodobě neudržitelná pozice, kdy firmy 

nabízejí vysoký užitek hluboko pod cenou. Tato pozice může být využita k útoku 

na konkurenci.   
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1.5.2 Osobnost 

Jak již bylo popsáno dříve v této kapitole, osobností značky se rozumí její individuální 

charakteristiky. Ko Floor (2006) zmiňuje, že osobnost reprezentuje emoční atributy. 

Osobnost značku ztělesňuje a pomáhá s odlišením se od konkurence. V případě, 

parametry služeb nebo výrobků jsou stejné, je to právě osobnost dané značky, se kterou 

se zákazník může ztotožnit a učinit tak nákupní rozhodnutí.   

1.5.3 Komunikace 

Foret (2011) mluví o komunikaci jako o nejviditelnější součástí marketingu. Komunikace 

je prostředkem k dosažení kýžené pozice značky a vytvoření požadované osobnosti. 

Komunikace musí odpovídat svou povahou právě osobnosti a pozici, kterou má značka 

zastávat. V případě, že je komunikace nastavena špatně, může dojít k zásadním rozdílům 

mezi očekáváním odesílatele (firmy) a vnímáním příjemce (zákazník). Je proto důležité, 

aby všichni reprezentanti značky přesně znali tón komunikace značky.  

Komunikace se dělí na dvě skupiny: interní (vnitřní) a externí (vnější). Obě tyto 

složky by měly být ve vzájemné harmonii. Interní komunikací se rozumí šíření firemních 

hodnot a kultury mezi zaměstnanci. Je podstatné, aby právě zaměstnanci byli dobře 

srozuměni s hodnotami, jinak by mohlo dojít k nepřesnému předání klíčových informací 

a vjemů zákazníkovi. Do interní komunikace patří také například vzhled pracoviště, dress 

code firmy, styl vnitropodnikové komunikace (například interní informační zpravodaj). 

Komunikace externí potom cílí přímo na zákazníka a k předání kýžené informace 

využívá k tomu určené marketingové nástroje. Foret (2011, s. 228)) externí komunikaci, 

tedy komunikaci se zákazníkem chápe jako: „synergické propojení podnikové 

komunikace s marketingovou komunikací širším i užším smyslu slova“. Externí 

komunikace využívá jím identifikované nástroje: propagaci, reklamu, podporu prodeje, 

osobní prodej, public relations (PR). Foret radí tyto nástroje vhodně kombinovat a 

provázat je s celým marketingovým mixem firmy. 



 

 

36 

4E a 4C 

Výstupem takové vhodné kombinace by potom měly podle Světlíka (2009) být 

maximálně se znásobující synergické efekty, o kterých píše jako o 4E a 4C. Benefity 4E 

podle něj spočívají v: 

• ekonomickém (economical) vynakládání prostředků; 

• ve zvyšování výkonnosti (efficient); 

• ve zvyšováni efektivity (effective); 

• ve zvyšování intenzity působení (enhancing). 

4C jako další skupina pozitivních efektů plynoucích ze správně použitých 

komunikačních nástrojů: 

• coherence – tedy ucelenost, propojenost jednotlivých nástrojů; 

• consistency – jednotnost komunikace; 

• continuity – kontinuita a návaznost komunikace;  

• complementary communications – vzájemně se doplňující nástroje komunikace. 

1.5.4 Brand PRISM model 

Brand PRISM model je koncept zaměřený na výzkum identity značky. Tento model byl 

vyvinut v 90. letech předním odborníkem na branding Jeanem Kapfererem. Model je 

založen na šestiúhelníku, rozděleného do 6 segmentů. Každý z těchto segmentů potom 

popisuje klíčové hodnoty značky z pohledů tzv. „odesílatele obrazu“ tedy samotné firmy, 

a „příjemce obrazu“ (zákazník). Pro úspěšnou aplikaci tohoto modelu je podstatné, aby 

byl aplikován na celou firmu. (Speilmann, 2016) 
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Obrázek 7: Brand PRISM model (Zdroj: http://www.ayzwriting.com/english/understanding-

kapferers-brand-identity-prism/) 

1. Physique (fyzická podoba značky) – podle Kapferera by měla fyzická podoba 

značky být vnímána jako její základ. Fyzická podoba značky představuje vše 

fyzické a hmatatelné.  

2. Personality (osobnost) – popisuje vlastnosti charakterizující firmu a její značku. 

Také by měla ilustrovat představu, jaká by značka byla, kdyby byla živou bytostí. 

Zahrnuje v sobě například tón komunikace značky, který je nutné zvolit v souladu 

právě s identifikovanou osobností. 

3. Culture (kultura) – systém hodnot a zásad, na nichž značka zakládá své chování. 

Většinou vychází z kultury místa, odkud firma pochází. Firmy, které působí na 

mezinárodním trhu musí dávat pozor na to, aby hodnoty a zásady vycházející 

z kultury v jejich zemi nebyly negativně vyloženy v kultuře jiných zemí. 

4. Relationship (vztah) – popisuje vztah mezi značkou a jejími zákazníky. Pro 

mladou a živou značku to může znamenat být přítelem, který je vždy připraven 

odpovědět, na všech sociálních sítích, bez ohledu na to, o jak důležitou otázku se 

jedná. Naopak velké a profesionální značky se mohou spíše zaměřit na 

poskytování kvalitních služeb v dohodnutém termínu a sociálním sítím moc času 
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nevěnují. V obou případech by se ale měly firmy o vztahy se svými zákazníky 

starat, udržovat je a dále rozvíjet. 

5. Reflection (odraz, zrcadlení) – tato sekce PRISM šestiúhelníku popisuje typický 

obraz zákazníka značky. Čím více charakteristik typického zákazníka je 

identifikováno, tím lépe lze podle toho tvarovat identitu značky. 

6. Self-image – zkoumá pocity, jaké chce spojením se značkou zákazník cítit.  

Zná-li firma zákazníkovy touhy a pocity, může tomu uzpůsobit svou komunikaci 

a celkovou identitu. 

1.5.5 Archetypy značek 

Jedním z klíčových faktorů úspěšnosti značky je konzistentnost. Ty úspěšné značky 

neustále informují o tom, jaké jsou. Prostředky komunikace se mohou v průběhu času 

lišit, ale nosná myšlenka zůstává nezměněna. Prostředkem, jak takové konzistentnosti 

dosáhnou mohou být tzv. archetypy. Švýcarský psycholog Carl Gustav Jung definuje 

archetypy jako formy či obrazy kolektivní povahy, které se objevují v podstatě na celém 

světě jako součást mýtů a zároveň jako jednotlivé prvky neznámého původu. 

Archetypem je typicky myšlena určitá postava z příběhů. Tato postava si s sebou nese 

unikátní charakteristiky, rysy, styl chování, které se v čase nemění.  (Petrtyl, 2017)  

Využití archetypů přináší pro marketéry řadu výhod. Například lze značky za použití 

archetypů řídit systematičtěji. Patricie Jůn (2020) používá výraz „archetypální branding“. 

Hlavní 3 benefity plynoucí z jeho praktikování jsou: 

• Podpora odlišnosti značky – archetyp může vycházet z příběhu, jak celá značka 

vznikla, kdo stál u jejího zrodu. Takový příběh dělá každou značku jedinečnou. 

• Pomoc při nalezení tónu komunikace – má-li podnik jasno v tom, s jakým 

archetypem se nejvíce ztotožňuje, může snáz dodržovat komunikační styl (např. 

hravý, zábavný, seriózní). 

• Identifikace přání zákazníka – jednotlivé archetypy v sobě ztělesňují základní 

potřeby a touhy.  V případě, že značka používá archetypální branding, může 

vycházet z charakteristik jednotlivých archetypů a snadněji dodržovat cílení na 

touhy zákazníků.  
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Motivace a archetypy 

V kontextu marketingu se archetypům podrobněji věnuje dvojice autorek Mark a Pearson 

(2012), které vycházejí právě z díla C. G. Junga. Zmiňují, že motivační teorii lze 

zjednodušit rozdělením lidských motivací (touhy) do 4 hlavních skupin. Těmi jsou: 

sounáležitost, nezávislost, stabilita a mistrovství. Tyto čtyři kategorie potom staví na  

2 osy, viz následující obrázek. 

 

Obrázek 8: Model lidské touhy dle Mark a Pearson (Zdroj: vlastní zpracování) 

Jedná se v podstatě o protichůdné síly, mezi nimiž se lidé pohybují. Lidé mají touhu patřit 

do nějaké skupiny (sounáležitost), ale zároveň mají potřebu být sami sebou, mít možnost 

se realizovat (nezávislost). Stejně tak na druhé ose, kde proti sobě stojí stabilita  

a mistrovství, lidé volí na jedné straně mezi zaběhlou rutinou, bezpečností a stabilitou, 

ale na straně druhé mohou mít touhy po výjimečnosti, vyniknutí, mistrovství u určitém 

oboru, které s sebou však nese i určitá rizika.  

V rozmezí výše popsaného modelu se pak podle Mark a Pearson pohybuje 12 

marketingových archetypů. Každý z těchto 12 archetypů reprezentuje jiné lidské touhy, 

potřeby a vlastnosti. Jednotlivé archetypy jsou pro lepší dokreslení vždy reprezentovány 

postavou (skutečnou nebo fiktivní), která odpovídá právě jejich charakteristice. 

Neviňátko 

Neviňátko je snílek, dalo by se říci až utopista, který si přeje štěstí a blahobyt pro všechny, 

dokonce i své konkurenty. Na svět se dívá pozitivně, za vším hledá jen to dobré a snaží 
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se maximálně užívat života. Typickým představitelem může být postava Forresta Gumpa. 

Konkrétní příklad značky s tímto archetypem je například Coca Cola. 

Objevitel 

Objevitel je poutník, cestovatel a dobrodruh. Nezávislý, toužící po svobodě  

a dobrodružství. Také je velmi ambiciózní. Typický reprezentant objevitele je postava 

Indiana Jonese a obchodními značkami užívající tento archetyp jsou například Starbucks 

nebo National Geographic.  

Mudrc 

Mentor, rádce, ale také filozof a velký profesionál. Snaží se šířit moudrost, vědění, rád 

dává rady. Jeho úskalím však je, že přes všechno bádání může být někdy nepraktický. 

Představitelem může být postava mistra Yody z Hvězdných válek. Zástupci značek 

tohoto archetypu jsou například: Google, Harvard university, CNN.   

Hrdina 

Jeho posláním je vybudovat lepší svět. Je cílevědomý, odvážný, inspirativní a nezávislý. 

Někdy však může být i arogantní. Značky z této archetypální kategorie jsou například: 

Nike nebo BMW. 

Psanec 

Psanec jde za hranice tradičních postupů, je nekonvenční a hledá nové způsoby. Ignoruje 

zaběhlá pravidla a přináší radikální někdy až šokující novinky a boří tabu. Rád hledá 

způsoby, jak věci opravovat a vylepšovat. Nesnáší status quo Příklady značek: Harley 

Davidson, Virgin. 
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Kouzelník 

Kouzelník velkým cílem je plnit si sny. Rádi dosahují zdánlivě nemožného a jsou 

katalyzátorem změn. Jsou to většinou rození lídři, toužící po znalostech, o které se však 

neradi dělí. Přitahuje je síla a moc. Archetyp je vhodný pro firmy, které pomáhají lidem 

měnit jejich svět, jejich výrobky nebo služby jsou uživatelsky přívětivé. Typickým 

zástupcem tohoto archetypu je značka Tesla. 

Jeden z nás 

Je to typický obyčejný člověk. Rád někam patří, je usazený, přátelský, skromný a srdečný. 

Typicky využívají tento archetyp značky, které nabízejí lidem pocit sounáležitosti, jsou 

solidní, zavedené, dostupné. Představiteli jsou značky: Ikea, Volkswagen.  

Milenec 

Milenec ztělesňuje emoce, krásu a silná vztahová pouta. Snaží se být za každou cenu 

atraktivní a má rád luxus. Většinou je tento archetyp využíván značkami, které jsou 

zdravě sebevědomé a drahé. Příklady: Ferrari, Victoria’s Secret. 

Klaun 

Archetyp, který do světa vyzařuje veselí, radost, ztřeštěnost. Rád si ze sebe dělá legraci, 

je hravý a kreativní. Typickými zástupci tohoto archetypu jsou značky: Fanta, M&M’s, 

Kia.  

Pečovatel 

Také nazývaný jako rodič nebo pomocník. Jeho hlavním posláním je pomáhat ostatním, 

nabízet pocit bezpečí. Je velmi oddaný a rád poradí. Archetyp je vhodný pro firmy, který 

poskytují zákazníkům konkurenční výhodu nebo pro firmy z veřejného sektoru. 

Typickými představiteli jsou značky: Volvo, Unicef, Nivea. 
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Tvořitel 

Tvořitel je hnán touhou vytvářet a inovovat. Bývá velmi kreativní, plný nápadů, často 

pracuje na několika projektech zároveň. Často je tento archetyp využíván společnostmi, 

které mají jako jednu z hlavních hodnot právě kreativitu. Příklady značek: Adobe, Apple, 

Lego. 

Vládce 

Je velmi sebejistý, někdy až arogantní. Rád řídí ostatní, nastoluje řád a pravidla, pro 

ostatní se snaží být vzorem. Kultura firem, které tento archetyp používají je většinou 

pečlivě organizovaná, zaměřená na vůdcovství. Příklady značek: Microsoft, Mercedes 

Benz, IBM. 

Značky mohou být zastoupeny i několika archetypy, které se vzájemně vhodně 

doplňují, nicméně jeden archetyp musí být vždy dominantní. Následující tabulka ilustruje 

skupiny archetypů rozčleněných do 4 kategorií lidských motivací. 

Tabulka 2: Rozčlenění archetypů podle Mark a Pearson (Zdroj: vlastní zpracování) 

Archetypy a motivace 

Motivace: Stabilita Sounáležitost Mistrovství Nezávislost 

 Tvůrce Klaun Hrdina Neviňátko 

 Pečovatel Jeden z nás Psanec Objevitel 

 Vládce Milenec Kouzelník Mudrc 

Obavy 

zákazníků: 

Finanční 

bankrot, 

nemoc, chaos 

Opuštění, 

pohlcení 

Bezmocnost, 

nemohoucnost 

Prázdnota, 

vyhoření 

Pomáhá lidem: Cítit se 

bezpečně 

Najít lásku, 

pocit 

sounáležitosti 

Dosahovat cílů Najít štěstí 

 

1.6 Měření hodnoty značky 

Aby bylo možné se značkou koncepčně pracovat a rozvíjet ji v čase, je nutné pravidelně 

monitorovat a vyhodnocovat její hodnotu. Kotler a Keller (2007) popisují dva základní 

přístupy k měření hodnoty značky – přímý a nepřímý.  

Nepřímý přístup se zaměřuje na zdroje hodnoty značky, zjišťuje, jaké povědomé  

a znalosti zákazníci o značce mají. Činnost, která se identifikací zdrojů hodnoty zabývá 

se nazývá „audit značky“.  
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Přímý přístup sleduje spíše vývoj těchto hodnot a znalostí v čase, zkoumá reakce na 

konkrétní marketingové kroky a rozhodnutí. U přímého přístupu se aplikuje  

tzv. „sledování značky“. 

1.6.1 Audit značky 

Pro lepší porozumění značkám je vhodné provádět pravidelné audity značek. Keller 

(2007) o auditu značky hovoří jako o její komplexní prověrce co se týká zdrojů hodnoty 

značky. Výsledky provedeného auditu mohou podniky využít novému strategickému 

zaměření značky a lze na jeho základě realizovat takové marketingové plány, které vedou 

k maximalizaci hodnoty značky. Jeho základním předpokladem je dobré porozumění 

zdrojům hodnoty značky, a to jak z pohledu firmy, tak z perspektivy zákazníka. Kotler  

a Keller (2007) audit značky dělí na 2 kroky: inventuru značky a výzkum značky. 

Inventura značky 

Jejím účelem je poskytnou aktuální a vyčerpávající informace o používáním značky 

firmou napříč celým jejím portfoliem výrobků nebo služeb. Prostřednictvím inventury je 

zjišťováno, z čeho vychází současné vnímání značky spotřebiteli. Při inventuře je 

sledována také konzistentnost používání jednotlivých prvků značky i jejich variant.  Jedná 

se spíše o popisnou činnosti a její výsledky by měly být prezentovány jak v písemné, tak 

ve vizuální podobě. Kotler a Keller (2007) doporučují provést podobnou profilaci také u 

konkurenčních značek v co největším možném rozsahu.  

Výzkum značky 

Jedná se o výzkumnou činnost, jejímž primárním účelem je zjistit a porozumět smýšlení 

spotřebitelů. Před zahájením samotného výzkumu Kotler a Keller (2007) doporučují 

provést interní přípravu formou rozhovorů se zaměstnanci a zjistit jejich názory na 

vnímání spotřebitelů. Takto získané údaje mohou pomoci k sestavení výzkumné otázky. 

Ta je následně ověřována samotným výzkumem (převážně kvalitativním), který je 

zpravidla orientován na otázky spojené s používáním produktů/služeb, názorů na 

jednotlivé značky, způsoby nakupování atd. Jsou při něm využívány techniky jako např. 

slovní asociace, projektivní techniky a vizualizace, personifikace značky a další. 

1.6.2 Sledování značky 

Pro dlouhodobý a strategický rozvoj značky je důležité v čase pravidelně ověřovat 

hodnotu značky, na rutinní bázi. Ke sledování je využíváno převážně kvantitativních 
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metrik. Prostřednictvím marketingových průzkumů jsou v rámci sledování značky 

ověřovány dopady konkrétních marketingových rozhodnutí a je možné výsledky těchto 

průzkumů použít pro další strategické rozhodování či přijímání včasných opatření. 

1.7 Marketingový výzkum 

Následující kapitola je věnována definicí marketingového výzkumu a popisem jeho 

základních metodik. Prostřednictvím marketingového výzkumu lze získat velmi cenné 

informace využitelné pro strategické rozhodování. Odborná literatura nabízí hned několik 

definic marketingového výzkumu. Podle Machkové (2009, s. 44) je marketingový 

výzkum „… systematicky organizovaným sběrem dat a vyhodnocování informací, jehož 

výstupem je uspořádaný soubor informací získaných na základě určité metodiky.“ Kašík 

a Havlíček (2015) zase píší o marketingovém výzkumu jako o klíčové aktivitě pro 

marketingové řízení, která by měla předcházet dalším aktivitám. Kotler a Keller (2007,  

s. 140) ještě nabízí tuto definici: „Marketingový výzkum je systematické plánování, 

shromažďování, analyzování a hlášení údajů a zjištění jejich důležitosti pro specifickou 

marketingovou situaci, před níž se firma ocitla.“. 

Prostřednictvím takového výzkumu lze zjišťovat tržní podíl, stav konkurence, cen, 

distribučních cest, pozici na trhu, sílu značky a obecně všechny faktory marketingového 

mixu. Kašíkem s Havlíčkem (2015) byly identifikovány základní aktivity, ze kterých se 

marketingový výzkum skládá. Jedná se o: 

• Sběr dat. 

• Vyhodnocení těchto dat a trendů, převedení do formy, která přinese užitečné 

analytické informace. 

• Použití těchto informací k přijetí opatření a návrhu operativních nebo 

strategických plánů.  

Data získaná pro výzkum, a i samotný výzkum jsou odbornou literaturou členěna na  

2 základní skupiny: 

• Primární data – Jsou získávána na základě realizace výzkumů provedených buď 

svépomocí nebo profesionálními agenturami. Jedná se o nákladnou metodu, 

protože primární data nejsou nikde veřejně dostupná a jsou získávána pro 

konkrétní výzkumné účely. Podle Machkové (2009) je právě z důvodu 
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nákladnosti a vyšší komplikovanosti takovýchto výzkumů vhodné využívat 

služeb výzkumných agentur. Výzkum zaměřený na získávání primárních dat je 

také nazýván odbornou literaturou jako tzv. „terénní výzkum“. Takový výzkum 

je dále dělen na kvantitativní a kvalitativní, jak je popsáno v následující 

podkapitole. 

• Sekundární data – Jedná se o veřejně přístupná data, která již byla prvotně 

zpracována někým jiným, pro jiný výzkumný účel. Sekundární data jsou dělena 

do 2 kategorií: interní a externí. Interní data (také výkonová) jsou data podniků 

získávána z existujících databází, finančních výkazů a statistik. Zdrojem externích 

dat bývá tzv. „výzkum od stolu“. Jedná se o data dostupná ve voně přístupných 

databázích, ročenkách, zveřejněných studií nebo v médiích. 

Přehled základních metod marketingového výzkumu z hlediska použitých dat shrnuje 

následující obrázek dle Kašíka a Havlíčka. 

 

Obrázek 9: Typy dat pro marketingový výzkum (Zdroj: vlastní zpracování podle Kašík a Havlíček, 

2015, s. 107) 

Při sběru dat by provádějící výzkumníci měli dbát především na to, aby data byla z 

metodologického hlediska:  

• Relevantní (podstatná) pro řešený problém  
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• Validní (platná) – data vyjadřují a měří přesně to, co je cílem výzkumu  

• Spolehlivá  

• Efektivní, tzn. měla by být získána za přijatelné náklady (finanční i časové). 

(Foret, 2012) 

1.7.1 Metody marketingového výzkumu 

Při získávání primárních dat lze zvolit dva přístupy, kvantitativní a kvalitativní výzkum. 

Kvantitativní výzkum 

Předmětem kvantitativního výzkumu jsou především takové údaje, které jsou faktické  

a kvantitativně zjistitelné. Obvykle jsou kvantitativním výzkumem zkoumány rozsáhlejší 

soubory respondentů (stovky i tisíce). Mezi metody získávání kvantitativních dat patří 

podle Foreta (2012) například: pozorování, experiment nebo písemné dotazování. 

Výhodou kvantitativního výzkumu může být přehlednější forma zjištěných výsledků, se 

kterou lze například prostřednictvím kontingenčních tabulek dále pracovat. V případě, 

kdy je však soubor respondentů obsáhlý, je tato metoda časově i finančně náročnější. 

Kvalitativní výzkum 

Kvalitativní výzkum jde více do hloubky a jeho prostřednictvím je často hledána odpověď 

na otázku „proč?“.  Jeho výsledky jsou jedním z rozhodujících faktorů při strategickém 

rozhodování. Provádí se na menším vzorku respondentů, kteří jsou většinou vybírání 

náhodně na základě cílové skupiny. Otázky v kvalitativním výzkumu jsou formulovány 

spíše volně tak, aby v respondentovi probouzely představivost. Oproti kvantitativními 

výzkumu bývá kvalitativní časově i finančně méně náročný, avšak jeho výsledky nelze 

globalizovat a zobecňovat. Tento typ výzkumu je zpravidla vhodný pro první seznámení 

se s problematikou. Základními technikami kvalitativního výzkumu pak jsou individuální 

hloubkové rozhovory a skupinové rozhovory (focus groups). (Foret, 2012) 

1.8 Shrnutí teoretické části 

Úvodní část práce měla za úkol položit teoretické základy pro další analytickou část. 

V jejím úvodu byl představen pohled odborné literatury na definici marketingu, jeho 

předmětu a na trh, na kterém je marketing prováděn a kde navzájem interagují prodávající 

s kupujícími.  
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Následuje pasáž popisující značku jako prostředek k odlišení se od konkurence a jako 

nositele informací, hodnot a postojů firmy. Definována jsou funkce značek, jejich prvky 

a činnosti spojených s rozvojem značek. 

Poslední je věnována základní definici marketingového výzkumu jako klíčové, 

esenciální činnosti pro strategické rozhodování a řízení.  

2 Analytická část  

V této části diplomové práce je představena samotná analyzovaná společnost Strojírenský 

zkušební ústav. Následně je provedena analýza značky na základě podkladů a postupů 

vycházejících teoretické části práce. Výstupy této části slouží jako podklad pro 

návrhovou část práce. 

2.1 Představení společnosti Strojírenský zkušební ústav, s.p. 

Název společnosti:   Strojírenský zkušební ústav, s.p. 

Sídlo:    Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno 

Odštěpný závod:  Tovární 89/5, 466 01 Jablonec nad Nisou 

Identifikační číslo:  00001490 

Právní forma:   Státní podnik 

Předmět podnikání: Provádění úkonů státního zkušebnictví v rozsahu 

kompetencí stanovených Úřadem pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Zkoušení, 

inspekce a certifikace. Odborné služby v oblasti zkoušení, 

inspekce, certifikace, metrologie, normalizace, 

osvědčování. Poskytování služeb a informací v oblasti 

posuzování shody.  

Generální ředitel: Ing. Tomáš Hruška 

Ředitel odštěpného závodu: Jiří Malach 

Zakladatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu, IČ: 476 09 109  

Na Františku 1039/32, Staré Město, 110 00 Praha 1 
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Způsob zřízení:  Zřizovací listina ministra všeobecného strojírenství v Praze 

ze dne 16.12.1964 č.j. M 92296/64, dodatek č. 1 ke 

zřizovací listině ze dne 16.12.1964 č.j. M/92396/64. 

Počet zaměstnanců: 144 

Kmenové jmění: 78 885 819,51 Kč 

Celkový obrat: 143 215 000 Kč (za rok 2018) 

Datum vzniku: 1. ledna 1965 

(Výpis z obchodního rejstříku) 

 

Obrázek 10: Hlavní sídlo budovy (Zdroj: SZÚ) 

2.1.1 Roční rozpočet na marketing 

Roční rozpočet marketingového oddělení pro rok 2020 činí 1 mil. Kč (0,69 % 

z celkového obratu). 

Podle výzkumu agentury B-inside, provedeném v lednu 2019, je průměrná výše 

marketingových rozpočtů B2B firem s obratem nad 100 000 000 Kč 0,72 % 

z celkového obratu. Analyzovaný podnik se tedy se svými 0,69 % blíží průměru B2B 

segmentu. 
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Graf 1:Rozpočet na B2B marketing jako % z obratu (Zdroj: B2B monitor) 

2.1.2 Popis činnosti podniku 

Strojírenský zkušební ústav, s.p. je respektovanou evropskou zkušební, inspekční  

a certifikační organizací s širokou mezinárodní působností. Svým zákazníkům nabízí 

služby v oblastech posuzování shody, uvádění výrobků na trh, odborného dohledu, 

zkušebnictví, technické inspekce, certifikace výrobků, osob a systémů managementu. 

Věnuje se také vzdělávací činnosti a pořádá odborná školení. 

Hlavní sídlo společnosti se nachází v Brně v městské části Medlánky. Zde jsou 

také zkušební laboratoře zaměřující se především na zkoušky tepelné techniky, 

elektrických zařízení a zdravotnické techniky. Dále je v brněnském sídle umístěna 

chemická  

a kalibrační laboratoř. Mimo obor zkušebnictví sídlí v brněnském hlavním sídle také 

oddělení technické inspekce, certifikační oddělení pro výrobky a systémy managementu 

a tzv. SZÚ akademie nabízející školení a certifikaci osob.  

V Jablonci nad Nisou je situován odštěpný závod podniku. Testováno je zde 

především spotřební zboží, například sportovní pomůcky, jízdní kola, koloběžky, 

kočárky, lezecké vybavení a lana a mnoho dalšího.  

Svou kancelář mají inspektoři Strojírenského zkušebního ústavu také v jaderné 

elektrárně Dukovany. 
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Působnost SZÚ však zahrnuje celou Evropskou unii i řadu dalších zemí, ať už se 

jedná  

o přímé zastoupení či prostřednictvím blízkých partnerů z řad dalších certifikačních  

a zkušebních organizací. Své zástupce a partnery má SZÚ od Jižní Ameriky až po Asii. 

2.1.3 Historie podniku 

Historie společnosti Strojírenský zkušební ústav, s.p. sahá až na konec 19. století, 

konkrétně do roku 1898, kdy byl v Jablonci nad Nisou otevřen Zemský ústav pro 

zvelebování živností při obchodní a živnostenské komoře. Tím se začala psát historie 

zkušebnictví v českých zemích. Rok po vzniku samostatné Československé republiky byl 

stejný Zemský ústav otevřen i v Brně. Dalším milníkem ve vývoji společnosti byl rok 

1950, kdy vznikl Závod Kovotechna.  

S dalším rozvojem průmyslu v tehdejším Československu se také zvýšil tlak na 

jakost výrobků, kterou bylo nutno ověřovat pomocí moderních metod na odpovídajícím 

pracovišti. Z rozhodnutí vlády ČSSR tak byl dne 1. ledna 1965 byl v Brně otevřen 

Strojírenský zkušební ústav (dále jen SZÚ) a tento název podniku zůstal do současnosti 

již nezměněn.  

Během socialismu měl podnik na trhu výsadní postavení a o své zákazníky 

nemusel nijak bojovat. SZÚ působil výhradně na domácím trhu To se však změnilo 

s přechodem ekonomiky na systém tržního hospodářství, kdy se podnik ocitl v nové 

situaci.  

S otevřením trhu se musel SZÚ vypořádat s novými výzvami v podobě 

potenciálních zákazníků importujících zboží ze zahraničí neb s novou konkurencí. V 90. 

letech se proto podnik snažil posílit svou pozici na trhu rozšiřováním svých kompetencí 

a od začátku nového tisíciletí zaměřil svou pozornost také na zahraniční trhy. Milníkem 

v tomto ohledu je rok 2005, kdy SZÚ vstoupil na turecký trh prostřednictvím přímého 

obchodního zastoupení.  

2.1.4 Současnost 

V posledních osmi podnik dále pokračoval v rozšiřování svých kompetencí, akreditací. 

Změnilo se vnímání pojmu „domácí trh“, kdy se vstupem České republiky do Evropské 

unie chápe podnik jako domácí trh právě ten evropský. I to byl jeden z důvodů dalšího 
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rozšiřování sítě přímého obchodního zastoupení. Aktuálně má SZÚ po celém světě 15 

obchodních zastoupení fungujících na principu agentských smluv.  

Se zvýšeným počtem zakázek se také pojí nutnost tyto zakázky efektivně řídit. 

Proto se vedení v roce 2016 rozhodlo pro implementaci moderního podnikového 

informačního systému. Jednalo se o významnou investici a velkou změnu pro všechny 

zaměstnance podniku. Požadavkem na dodavatele bylo, aby sjednotil do té doby 

fragmentované systémy, což by přispělo jednak k vyšší integritě, k lepšímu přehledu o 

probíhajících zakázkách a výrazně zjednodušilo vyhodnocování výkonnosti podniku. 

Z hlediska marketingu se jednalo také o významný krok kupředu, jelikož systém obsahuje 

i modul pro řízení vztahu se zákazníky. Nový informační systém byl spuštěn 1. ledna 

2019.  

Marketingově významnou změnou bylo také spuštění nové verze webových 

stránek v lednu 2020. Stávající webové stránky již nevyhovovaly současným trendům,  

a především byly ve vztahu k množství nabízených služeb nepřehledné. Je důležité 

zmínit, že se i přes modernizaci stránek povedlo zachovat identitu podniku. 

Zatím poslední významnou událostí je aktuálně (jaro 2020) výstavba nové 

velkokapacitní zkušební laboratoře umožňující zkoušky výrobků v prostředí s rozpětím 

teplot dosahujícím hluboko pod bod mrazu až po velmi vysoké teploty. Jedná se o jednu 

z největších a nejvýznamnějších investic v historii podniku.  

V nejbližší budoucnosti bude podnik směřovat své aktivity především k rozšíření  

a posílení své pozice na evropském trhu, a to jak pomocí navázání spolupráce s dalšími 

obchodními zástupci, tak pomocí členství v mezinárodních asociacích z oboru TIC 

(testing, inspection, certification = zkušebnictví, inspekce, certifikace) nebo 

zkvalitňováním nabízených služeb. 

2.1.5 Obchodní model podniku 

Podnik Strojírenský zkušební ústav nabízí své služby 4 hlavním segmentům zákazníků: 

• Výrobci: Subjekt vyrábějící výrobky pro koncové spotřebitele nebo pro další 

firmy. Na SZÚ se nejčastěji obrací v případě, kdy potřebuje pomoct s uvedením 

svých výrobků na trh v situaci, kdy musí prokázat shodu svých výrobků 

s příslušnou legislativou nebo normou. Tito zákazníci poptávají nejčastěji 
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zkoušky a certifikaci nových výrobků, informační testy během vývoje výrobků, 

případně posouzení systémů managementu.  

• Dovozci: Jedná se o subjekt, který dováží již hotové výrobky a má v úmyslu uvést 

je na trh v EU. Takový zákazník poptává stejné služby jako výrobce, kromě 

vývojových testů. 

• Provozovatelé: Provozovatelé zařízení (například výtahy, sportovní a dětská 

hřiště, výrobní linky atd.), která podléhají pravidelným kontrolám a auditům. 

• Poskytovatelé služeb: Tito zákazníci poptávají většinou certifikaci systémů 

managementu, případně odborná školení personálu. 

Ideálním typem zákazníka je pro podnik potom výrobce ze strojírenského odvětví, se 

sídlem v EU, podnik střední velikosti uvádějící své výrobky na trh. U takového zákazníka 

podnik předpokládá nákupní rozhodování na základě racionální úvahy. Nejedná se  

o nahodilé, emocemi řízené nákupy. 

Prodejní kanály 

Zákazníkům podnik nabízí odborné služby stručně popsány v přecházejících kapitolách. 

V současné době v podniku neexistuje koncepčně koordinované obchodní oddělení.  

O nabídku služeb se starají jednotliví vedoucí oborových skupin, ředitelé úseků, 

zahraniční obchodní zástupci (agenti), do určité míry také marketingové oddělení. Vedení 

podniku si je vědomo absence integrované obchodní koncepce, proto je aktuálně pracovní 

skupinou vytvářena a nastavována nová celková koncepce obchodního oddělení v SZÚ.  

Se zavedením nového ERP systému (Qi) v roce 2019 se podniku otevřely nové 

možnosti, jak sledovat, řídit a vyhodnocovat jednotlivé obchodní případy a jak pracovat 

a rozvíjet vztahy se zákazníky. Nový nástroj tak znamená podle vyjádření ředitele 

podniku Ing. Tomáše Hrušky revoluci v celkovém fungování podniku a otevírá dveře 

potřebným změnám. 
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Následující schéma popisuje stávající obchodní model podniku prostřednictvím modelu 

Business Canvas. 

 

Obrázek 11: Model Business Canvas podniku (Zdroj: vlastní zpracování) 

2.2 Porterova 5 F analýza  

Porterova analýza se zaměřuje především na konkurenční prostředí a na jejich 5 klíčových 

faktorů (kupující, stávající konkurenti, potenciální konkurenti, dodavatelé a substituty).  

2.2.1 Kupující 

Kupujícími, respektive zákazníky SZÚ jsou především výrobní podniky malé a střední 

velikosti, a v menším poměru také některé velké mezinárodní firmy. V oblasti 

zkušebnictví a certifikace výrobků jsou zákazníky podniku například společnosti 

Mitsubishi, Bosh, Toyota, ČEZ Energo, Gorenje, Viessmann a další. Vyjednávací síla 

kupujících je poměrně vyšší, neboť každá zakázka je svým způsobem unikátní, protože 

každý testovaný výrobek disponuje odlišnými parametry. Faktorem, který zvyšuje 

vyjednávací sílu kupujících je také fakt, že díky mezinárodní standardizaci se může 
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zákazník s poptávkou obrátit na konkurenta i z jiné země a vybírat tak z většího množství 

subjektů nabízejících služby zkušebnictví, inspekce a certifikace. 

2.2.2 Stávající konkurenti 

V sektoru TIC konkurence existuje, nejedná se však o tak tvrdě konkurenční prostředí 

jako například na B2C trhu. Toto tvrzení také podporuje fakt, že subjekty působící na trhu 

TIC služeb jsou často velmi úzce specializovány na posuzování konkrétních typů 

výrobků. Jelikož existují relativně velké bariéry vstupu do odvětví (nutnost získat 

osvědčení a akreditaci, vysoké náklady na vybavení laboratoří), je hrozba ze strany 

konkurence nižší. Dokonce jednotlivé podniky spolu často i spolupracují, neboť každý se 

specializuje na jinou oblast zkušebnictví. Mezi nejvýznamnější přímé konkurenty SZÚ 

na českém trhu patří Technický a zkušební ústav stavební, s.p. (Praha), ITC Zlín  

a TÜV SÜD Czech, s. r. o.  

V oblasti certifikace existuje již silnější konkurence, neboť zde nejsou bariéry vstupu do 

odvětví tak výrazné. Největším konkurentem zde je opět firma TÜV SÜD Czech, s. r. o., 

která těží především z celosvětové známosti jména své mateřské společnosti. v oblasti 

udělování certifikace ISO. Nicméně klíčovou činností pro podnik zůstává zkušebnictví  

a zde je úroveň konkurence přijatelná. 

V globálním měřítku má SZÚ hlavní konkurenční výhodu v oblasti cenové.  Ceny 

za poskytované služby jsou v porovnání se zahraničními laboratořemi na stejné nebo nižší 

hladině, avšak kvalita služeb je naprosto srovnatelná. Není neobvyklé, že do zkušeben 

v Brně a v Jablonci nad Nisou posílají zákazníci své výrobky z celé Evropy. I po 

započtení nákladů na přepravu je pro zákazníky výhodné provést požadované zkoušky 

v České republice. Nicméně Strojírenský zkušební ústav zatím nedosahuje síly a velikosti 

globálních společností jako jsou Dekra, SGS, Intertek, TÜV nebo UL.  

Ostatní konkurenti také nejsou často tak flexibilní, jako právě SZÚ. Flexibilita je 

zajištěna, jak již bylo zmíněno, díky možnosti vyrábět si vlastní testovací zařízení.     

2.2.3 Potenciální konkurenti 

Potenciální konkurence nepředstavuje kritickou hrozbu, neboť pro vstup do odvětví 

existují silné bariéry. Jak již bylo zmíněno výše, jedná se především o nutnost splnit 

nemalé množství legislativních požadavků, disponovat kvalitní laboratoří, a především 

zkušeným personálem.  
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Z tohoto pohledu pochází možná hrozba ze strany velkých výrobních firem, které 

jsou schopny vlastnosti svých výrobků zkoušet samostatně, jedná-li se o neakreditované  

a vývojové testy. V případě nutnosti posouzení třetí nezávislou stranou již musí vyhledat 

akreditované zkušební laboratoře a certifikační orgány. Získání dané akreditace je však 

náročným procesem jak na čas, tak i finance, a především znalosti a dovednosti personálu.  

Na druhou stranu je nutné zohlednit fakt, že kvůli existenci jednotného 

evropského trhu a mezinárodním standardům je vznik nového subjektu například 

v Portugalsku potenciální hrozbou i pro Strojírenský zkušební ústav z České republiky. 

Proto je pro výhodné členství v mezinárodních oborových asociacích (např. TIC 

Council), kdy může být u procesu tvorby pravidel, nařízení a doporučení v oboru 

zkušebnictví, inspekcea certifikace a má možnost získat lepší přehled o konkurenční 

situaci na trhu. 

2.2.4 Dodavatelé 

Jelikož podnik SZÚ není výrobní firmou, ani neprodává žádné zboží, není vliv dodavatelů 

tak silný jako u např. zmíněných výrobních podniků. Z hlediska dodavatelů je podnik 

závislý především na dodavatelích služeb (např. právnických, překladatelských, 

cateringových atd.). V minulosti podnik řešil například problém s dodavatelem obědů pro 

zaměstnance v brněnském závodě. Z hlediska konkurence na trhu dodavatelů obědů byla 

vyjednávací síla dodavatelů velmi nízká a dodavatel se tak musel přizpůsobit 

požadavkům SZÚ. I v ostatních oblastech platí, že vliv dodavatelů na činnost SZÚ je 

nízký. Svou nízkou závislost na dodavatelích podnik získává také díky schopnosti výroby 

vlastních unikátních zkušebních zařízení. 

V kontextu marketingu pak podnik spoléhá na 2 klíčové dodavatele. Veškeré 

tiskoviny, propagační materiály, výrobu grafiky, polepů aut atd. Strojírenský zkušební 

ústav objednává přes brněnskou reklamní agenturu Propag servis, s. r. o. S tímto 

dodavatelem podnik spolupracuje již více než 5 let a za tu dobu byly navázány úzké 

vztahy. Je patrné, že podnik je pro dodavatele Propag servis významným zákazníkem,  

a proto se se vždy snaží vyjít vstříc, mimořádné poptávky řeší dodavatel velmi pružně  

a ochotně. Druhým významným dodavatelem marketingového oddělní podniku je online 

agentura IMPnet, s. r. o. I s tímto partnerem má Strojírenský zkušební ústav navázanou 

delší spolupráci, kdy agentura IMPnet dodává podniku služby spojené s tvorbou  
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a provozem internetových stránek. S tímto partnerem podnik spolupracuje velmi 

intenzivně především od ledna 2019, kdy byl spuštěn projekt modernizace podnikových 

webových stránek. Vyjednávací síla těchto dvou dodavatelů je díky charakteru trhu 

relativně nízká, jelikož oba dodavatelé působí na vysoce konkurenčním trhu.   

2.2.5 Substituty 

Ani vliv substitutů není v segmentu zkušebnictví nikterak silný. Je pravdou, že na trhu 

existuje několik certifikátů, ze kterých může zákazník vybírat, ale pořád je odkázán na 

výsledky naměřené v akreditované zkušební laboratoři. Pokud chce výrobce prodávat své 

výrobky například na trhu v EU, musí bezpodmínečně splnit dané normy a požadavky na 

bezpečnost výrobku. Neexistuje žádný substitut takovéhoto splnění normy. 

2.3 Model 7 S 

Podnik byl analyzován také pomocí McKinseyho modelu 7 S. Tato technika je zaměřená 

na dekompozici organizace na sedm kritických faktorů. (Management Mania, 2015)  

2.3.1 Strategie 

Na úrovni tzv. „corporate strategy“ je strategií SZÚ je poskytovat vysoce odborné, 

komplexní a profesionální služby.  

Z povahy předmětu podnikání nelze nabízet příliš diferenciované produkty. 

V tomto smyslu lze uvažovat pouze kvalitní a pokročilejší měřící technologie a postupy, 

nicméně výstup musí být unifikovaný a standardizovaný, aby měl posléze udělený 

certifikát váhu na všech trzích, na který testovaný výrobek vstoupí. Proto se manažeři 

SZÚ snaží jít cestou minimalizace nákladů. Tlak na hospodárnost a úsporu nákladů je 

podpořen mechanismem, tzv. „Individuálním systémem mzdy“. Ten funguje na principu 

proplacení dodatečné prémie v případě, že se podaří dodržet stanovené plány nákladů. 

Tyto prémie jsou však propláceny v případě, kdy je plán dodržen celým útvarem, nikoliv 

pouze oborovými skupinami.       

2.3.2 Struktura 

Organizační strukturu SZÚ znázorňuje následující schéma (schéma je zjednodušené, 

jelikož se jedná o důvěrný dokument podniku, nicméně pro představu podoby organizace 

SZÚ je dostačující). Struktura v podniku je liniově štábní a přehledná. Každý ze 

zaměstnanců přesně ví, komu se zodpovídá. 
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Obrázek 12: Zjednodušené organizační schéma podniku (Zdroj: vlastní zpracování podle interní 

dokumentace SZÚ) 

2.3.3 Systém řízení 

Strojírenský zkušební ústav používá od ledna 2019 nově implementovaný ERP systém 

QI. Tento systém v sobě zahrnuje veškeré základní i pokročilé moduly nutné pro zajištění 

chodu podniku. Tento systém nahradil a sjednotil roztříštěné systémy (docházkový, 

účetní a interní informační systém, systém pro evidenci služebních cest, aj.). Změna 

pomohla sjednotit uživatelské prostředí, funkce a synchronizaci dat. Oproti původnímu 

řešení přináší nový systém funkcionality CRM - „customer relationship management“ 

proto, aby všichni zaměstnanci měli přístup k jednotlivým zakázkám, aby věděli, v jaké 

fází se zakázka nachází, kdo je zodpovědný za konkrétní úkoly a s kým je třeba 

komunikovat na straně zákazníka. Dosud se však podnik potýká s problémy, kdy někteří 

zaměstnanci nevyužívají systém efektivně nebo nejsou ochotní se naučit se systémem 

pracovat.    

2.3.4 Styl 

Styl řízení ve Strojírenském zkušebním ústavu je spíše direktivní s jistými prvky 

demokratického stylu. Požadavky jsou jasně definovány a komunikovány vedoucími 
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pracovníky směrem k podřízeným. Podřízení však mají možnost přicházet s vlastními 

návrhy na řešení nebo na různá vylepšení. Tyto návrhy a požadavky jsou dále diskutovány 

a konečné rozhodnutí přijímá vedoucí pracovník, v případě významnějších strategických 

rozhodnutí vedení podniku zastřešené ředitelem SZÚ. 

2.3.5 Schopnosti 

U zaměstnanců jsou vyžadovány především tvrdé dovednosti, tzv. „hard skills“. Jedná se 

zejména o znalost norem, technické dovednosti z oboru (silnoproudá a slaboproudá 

elektrotechnika, tepelná čerpadla, kotle atd.), znalosti chemie, systémy managementu, 

řízení. U manažerů jsou samozřejmě požadovány i soft skills (např. umění komunikace, 

prezentační dovednosti aj.). Zaměstnancům jsou nabízena školení, takže existuje prostor 

pro vylepšování a získávání požadovaných dovedností. Vedení podniku dbá na to, aby 

zaměstnanci dostali možnost k dalšímu profesnímu i osobnímu rozvoji. 

Většina zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání z technické oblasti. Znalosti 

z oblasti techniky jsou vyžadovány při přijímání nových zaměstnanců, vysokoškolský 

diplom však není podmínkou. Důraz je kladen také na manuální zručnost a schopnost 

improvizovat. 

2.3.6 Skupina (staff) 

Podniková kultura v SZÚ a její vnímání je na vzestupném trendu. Stále častější je 

setkávání zaměstnanců i mimo pracovní dobu (např. společné sportování, rybaření, 

grilování, posezení v restauraci), byť většinou se nejedná o centrálně plánovaný 

teambuilding, ale spíše o iniciativu jednotlivých kolegů. Jednou ročně je pravidlem 

vánoční večírek, nicméně i zde se nejedná o celopodnikovou akci a jak centrála v Brně, 

tak jablonecký závod si večírky pořádají samostatně.  

K posílení podnikové kultury a informovanost všech zaměstnanců slouží  

i vnitropodnikový informační zpravodaj. Ve zpravodaji jsou zaměstnanci informování  

o novinkách v dění z celého podniku, ekonomických výsledcích, jsou zde prezentovány 

například informace o možnosti čerpání benefitů nebo různé zajímavosti a úspěchy 

kolegů.  

V areálu hlavního sídla společnosti v Brně jsou také 3 velké informační nástěnky, 

z nichž jedna slouží pouze pro zaměstnance. Mohou tam umisťovat například fotografie 
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ze společných akcí, psát různé motivační citáty nebo zveřejňovat zpětnou vazbu od 

zákazníků.  

Zpětná vazba je získávána i od zaměstnanců prostřednictvím tzv. „náladoměru“. 

Při odchodu z areálu mohou pracovníci pomocí jednoduchého systému anonymně 

vyjádřit své pocity na škále negativní – neutrální – pozitivní.  

 

Obrázek 13: Náladoměr (Zdroj: vlastní zpracování, SZÚ) 

2.3.7 Sdílené hodnoty 

Všichni zaměstnanci by si měli být vědomi, jaké jsou hlavní hodnoty, které podnik 

Strojírenský zkušební ústav vyznává. Tým pracovníků (tzv. „Tým pro změnu“) 

vybraných napříč podnikem identifikoval ve spolupráci s vedením podniky následující 

hodnoty: 

• Kvalita – vnímáme ji jako soulad služby s požadavky standardu a očekáváním 

zákazníka 

• Odbornost – rozumíme tomu, co děláme 

• Nezávislost, nestrannost – nenecháme se ovlivnit 

• Odpovědnost – ručíme za svou práci  
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• Důvěryhodnost, spolehlivost – můžete nám věřit 

• Čestnost, otevřenost – jednáme férově 

• Integrita – máme stoletou tradici, neměníme naše hodnoty / řídíme se našimi 

hodnotami 

• Loajalita – dodržujeme závazky/dohody 

• Partnerství, spolupráce – tvoříme dlouhodobé vztahy 

• Vstřícnost – hledáme řešení 

Pracovní skupinou byly dále identifikovány tzv. „zájmové strany“, vůči kterým přijal 

podnik rozhodnutí, jak tyto své zájmové strany vnímá a jaké postoje k nim zaujímá. 

Jednotlivé zájmové strany a příslušná rozhodnutí k nim jsou popsána v následující 

tabulce. 

Tabulka 3: Zájmové strany (Zdroj: vlastní zpracování, SZÚ) 

Zájmová strana Rozhodnutí vůči zájmové straně 

Zaměstnanci Srdcem naší společnosti jsou zaměstnanci, kteří jsou připraveni 

poskytnout své odborné znalosti a profesionální přístup  

a udělají vše pro to, aby pro zákazníka našli nejlepší možné 

řešení. 

Zákazníci Hnacím motorem naší společnosti jsou zákazníci, jejich 

potřeby jsou impulzem pro vše, co děláme. 

Dodavatelé Hledáme nejen dodavatele, ale i skutečné partnery. 

MPO zakladatel Vlastníkem naší společnosti je Ministerstvo průmyslu  

a obchodu, které stanovuje a hlídá pravidla hry. 

Konkurence Riziko? Příležitost? Motivace! 

Stát jako regulátor Státní správa - veškeré instituce, které po nás vyžadují plnění 

zákonných požadavků. 

Spotřebitelé Bezpečí uživatelů výrobků nebo služeb našich zákazníků je pro 

nás důležité. 

Odborná sdružení Jsme součástí profesního dění. Nestojíme opodál. 

  

Tyto hodnoty jsou komunikovány vedoucími pracovníky a v podniku je v tomto cítit 

jakási sounáležitost. Hodnoty jsou brány podnikem jako závazek, a proto je otevřeně 

komunikuje jak interně, tak i zákazníkům. Hodnoty jsou zveřejněny na webových 

stránkách podniku, ale také jsou pomocí informačních tabulí vyvěšené v chodbě spojující 

zkušební laboratoře. Do těchto prostor se standardně dostávají i zákazníci a tyto 

informační tabule si mohou přečíst.  
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Obrázek 14: Prezentace hodnot v podniku (Zdroj: vlastní zpracování, SZÚ) 

Kolektiv v rámci SZÚ je silný a vztahy mezi zaměstnanci vesměs pozitivní. Mezi 

některými úseky však existuje určitá rivalita a vztahy mezi nimi nejsou vždy nejvřelejší, 

což je někdy způsobeno rozdíly v pracovním tempu, jindy vzájemná odtažitost pramení 

z nedostatku povědomí o činnosti druhého oddělení. Také je patrné dělení na „Brno“  

a „Jablonec“, kdy ne vždy je cítit sounáležitost. Snahou vedení však je vystupovat 

navenek jednotně a tyto vzájemné rozdíly postupně eliminovat. Cítit je také snaha od 

vedení neustále zlepšovat podmínky ve společnosti, jasně komunikovat hodnoty, bourat 

bariery mezi jednotlivými útvary a posilovat sounáležitost. 

2.4 Analýza okolního prostředí podniku SLEPT 

Následující SLEPT analýza se zaměřuje především na nejvýznamnější faktory, které 

společnost ovlivňují z vnějšku, jsou to faktory sociální, legislativní, ekonomické, 

politické a technologické. Analýza může následně sloužit jako podklad pro SWOT 

analýzu, konkrétně pro analýzu vnějšího prostředí (hrozeb a příležitostí). 
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2.4.1 Sociální faktory 

Z hlediska sociální faktorů vnějšího prostředí působí na společnost SZÚ především počet 

kvalifikované pracovní síly na trhu práce. Tím je myšleno dostatek uchazečů 

s požadovaným technickým vzděláním. V tomto ohledu mohou oba závody podniku jak 

v Brně, tak v Jablonci nad Nisou čerpat z velmi silné základny absolventů technických 

univerzit (Vysoké učení technické v Brně a Technická univerzita v Liberci). 

Obecně však platí trend, že VŠ studentů technických oborů ubývá, což ilustruje 

následující graf (data Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). V grafu jsou zároveň 

uvedeny počty absolventů technických oborů. Tyto hodnoty korelují s údaji o počtech 

studentů ve srovnání za stejný časový úsek.  

 

Graf 2: Počet studentů a absolventů technických oborů v letech 2008-2017 (Zdroj: data 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) 

2.4.2 Legislativní faktory 

Tento faktor vstupuje do činnosti SZÚ velmi výrazně, jelikož se podnik musí řídit jak 

zákony a normami platnými pro ČR, tak i direktivami a nařízeními EU, případně dalších 

zemí, pro jejichž zákazníky firma testuje výrobky. Takových nařízení je nespočet, jelikož 

každý jednotlivý výrobek, který je v SZÚ testován podléhá jiným normám a nařízením. 
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Z povahy věci je patrné, že normy pro kotel na uhlí budou jiné než na kotel s přívodem 

plynu. Zkušební laboratoře také musejí mít příslušné akreditace a osvědčení.  

Klíčové zákony a nařízení pro Strojírenský zkušební ústav: 

• Zákon č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich 

dodávání na trh 

• Zákon č. 22/1997 Sb. (zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně  

a doplnění některých zákonů) 

• Zákon č. 18/1997 Sb. (zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího 

záření) 

• Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z přijmů a ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a ve znění pozdějších předpisů. 

• Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví a ve znění pozdějších předpisů jednotky, které 

účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. a ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce a ve znění́ pozdějších předpisů 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických 

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

(GDPR) 

Pro fungování podniku je nezbytné pravidelně sledovat, zda nebyla vydána nová nařízení 

případně zda neproběhla novelizace některého ze zákonů. Proto jsou i potřebné 

konzultace s právním oddělením. 

2.4.3 Ekonomické faktory 

Klíčovým ekonomickým faktorem, který jednoznačně a přímo působí na SZÚ je vývoj 

kurzu koruny vůči euru. Tento faktor přímo působí a ovlivňuje konkurenceschopnost 

podniku. Silnější kurz Koruny vůči euru znamená, že pro zahraniční zákazníky jsou 

služby SZÚ dražší. Při pohledu na poměr zakázek z tuzemska a ze zahraničí je patrné, že 

při poměru cca 60:40 je pro SZÚ přívětivější slabší koruna. Aktuálně je koruna vůči euru 

nejslabší za uplynulé roky. Drastická depreciace korunu vůči euru z 24,90 Kč (únor 2020) 

na aktuálních 27,6 Kč za 1 euro (květen 2020) byla způsobena koronavirovou pandemii 

a s ním spojenou nastupující ekonomickou recesí. Vývoj kurzu CZK vůči euru v časovém 

horizontu jednoho roku (15.5.2019-15.5.2020) znázorňuje následující obrázek. 
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Graf 3: Vývoj kurzu CZK vůči EUR (Zdroj: www.kurzy.cz) 

K dalším ekonomickým faktorům ovlivňující podnik samozřejmě patří i daně. Především 

pak daň z příjmu právnických osob a daň z přidané hodnoty. V současnosti je sazba daně 

z příjmu právnických osob 19 % (s účinností od 1.1.2011) a vychází ze zákona  

č. 586/1992 Sb. Sazby daně z přidané hodnoty jsou tři a to základní (21 %), první snížená 

(15 %) a druhá snížená (10 %). 

2.4.4 Politické faktory 

Vzhledem k tomu, že Strojírenský zkušební ústav je státní podnik, je i politický faktor 

velmi významným činitelem. SZÚ se velmi úzce snaží spolupracovat a udržovat dobré 

vztahy s Ministerstvem průmyslu a obchodu, které je zároveň zřizovatelem podniku.   

Za pomoci MPO se podnik úspěšně prezentuje na mezinárodní scéně, snaží se také 

využívat různých pobídek vlády, je členem například Regionální hospodářské komory 

zaštiťující zájmy podnikatelů v ČR atp. Díky MPO se podnik například mohl prezentovat 

na společné expozici (Czech Republic: The Country For The Future) na Mezinárodním 

strojírenském veletrhu.  

2.4.5 Technické faktory 

V oblasti technologií je opět nutné sledovat nejmodernější trendy a snažit se zajistit 

takové vybavení laboratoří, které snese srovnání v celosvětovém měřítku. Je důležité mít 

ty co možná nejpřesnější a nejúčinnější měřidla, čidla a ostatní technologie. Velkou 

výhodou SZÚ je, že podnik je schopen vyrobit si řadu simulačních a testovacích zařízení 

svépomocí. V tom tkví jedna z důležitých konkurenčních výhod. Jednak z toho plyne 
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úspora nákladů a také vyšší flexibilita. Nicméně pokročilejší technologie z oblasti 

zkušebnictví jsou velmi nákladné, ať už se jedná o samotný stroj nebo o software. To také 

tvoří jednu z bariér vstupu do odvětví. Aktuálně podnik investoval do rozšíření 

zkušebních kapacit. 

Kromě samotných technologií pro provádění měření a testů samozřejmě podnik 

využívá informační technologie. V současné době je podnik vybaven počítači 

s operačními systémy Windows 10, nicméně některé pracovní stanice přímo napojené na 

měřící systémy stále využívají starý systém Windows XP, což představuje významnou 

bezpečnostní hrozbu.  

Informační systém podniku již také dosloužil, a proto byl nahrazen modernějším 

ERP systémem (QI).  

2.5 Rozbor značky „Strojírenský zkušební ústav“ 

V této kapitole jsou analyzovány jednotlivé prvky značky „Strojírenský zkušební ústav“. 

2.5.1 Název značky 

Oficiální název podniku jako značky zní „Strojírenský zkušební ústav“. Název je použit 

i v logotypu, jak bude popsáno v následující podkapitole. Tento název je používán již od 

roku 1965 a na českém trhu je již pevně zakořeněn. V době svého zrodu název přesně 

popisoval činnost podniku. V průběhu let a s rozšířením portfolia služeb však tento název 

již nepopisuje všechny nabízené služby a může být pro zákazníky z některých segmentů 

zavádějící.  

Z oficiálního názvu následně vychází také velmi často používaný akronym 

„SZÚ“, kde jednotlivá písmena odpovídají celým slovům z oficiálního názvu. Tento 

název se nejvíc vžil mezi zaměstnanci a při běžné komunikaci jej v podniku lze 

zaslechnou nejčastěji. Název značky v podobě akronymu je v odvětví zkušebnictví, 

inspekce a certifikace hojně a úspěšně používaný. Jako příklad lze uvést mezinárodně 

velmi úspěšné konkurenty TÜV (z německého „Technischer Überwachungs-Verein“) 

nebo SGS (z francouzského „Société Générale de Surveillance“). 

Pro komunikaci se zahraničím byl navržen název „Engineering Test Institute 

(SZU)“, který je doslovným překladem české varianty a je doplněn od akronym „SZU“ 

ve verzi bez diakritiky. Existuje i varianta samotného akronymu „SZU“. Z praktických 



 

 

66 

důvodů bylo při komunikaci se zahraničím upuštěno od použití diakritiky. S postupným 

rozšiřováním zahraničního zastoupení podniku začal útvar zahraničního obchodu 

používat název SZU International. Pod tímto označením jsou sdružena přímá zahraniční 

zastoupení a partnerské organizace podniku. Jednotlivé pobočky pak používají název ve 

tvaru SZU a anglická název dané země, např. SZU Germany, SZU, Poland. Logice tohoto 

značení se vymyká pouze zastoupení SZU Balkan, které používá místo názvu země 

(Srbsko) označení celého regionu.  

V současné době panuje nesoulad v používání názvu značky a lze se setkat 

s nekoncepčním používáním. 

Ochrana názvu 

Aby se zamezilo zneužití názvu, nechal si podnik registrovat kombinovanou ochrannou 

známku pro název „SZÚ“ (v databázi úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem 

190760). Stávající doba platnosti ochranné známky je do 21. 12. 2024. Ochrana názvu se 

vztahuje na použití označení „SZÚ“ v kontextu s produkty a službami souvisejících 

především se zkušebnictvím, řízením jakosti, normalizační činností a certifikací. Na 

mezinárodním poli je název (opět v podobě „SZÚ“) chráněn ochrannými známkami 

International Trademark, evropskou známkou EUIPO a pro oblast Spojených států 

známkou U.S. Trademark. Mezinárodní ochranné známky podniku jsou zalistovány 

v mezinárodní databázi pro ochranu duševního vlastnictví WIPO.  

2.5.2 URL adresa podniku 

Pro své internetové stránky využívá podnik URL adresu ve tvaru www.szutest.cz. Nabízí 

se varianta použít jednodušší a výstižnější URL adresu www.szu.cz, ta však již byla 

v době tvorby webových stránek vlastněna a používána Státním zdravotním ústavem. 

Proto bylo nutné přidat za akronym „szu“ ještě část „test“ pro jasné odlišení se.   

Pro ostatní jazykové mutace (aktuálně – květen 2020 je spuštěna pouze anglická 

verze webu) používá podnik adresu www.szutest.eu. Podle odborníků na online 

marketing jsou však domény s koncovkou „.eu“ v západní Evropě často asociovány 

s východoevropskými podniky, což může v určitých případech působit negativně. Po 

zadání URL adresy www.szutest.eu je však uživatel přesměrován na doménu 

www.szutest.cz/en/, na které je anglická mutace umístěna. To může představovat problém 
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při sdílení odkazů na konkrétní podstránky nebo při jejich uvádění na propagačních 

materiálech a přispívá to k dalšímu tříštění značky. 

V zemích, ve kterých má podnik přímé obchodní zastoupení jsou také 

zaregistrovány URL ve tvaru szu+název země v angličtině:  

Tabulka 4: Vybrané registrované domény (Zdroj: SZÚ) 

Důležité domény registrované podnikem: 

Německo www.szugermany.de 

Maďarsko www.szuhungary.hu 

Rumunsko www.szuromania.ro 

Srbsko www.szubalkan.rs 

Polsko www.szupoland.pl  

Kolumbie www.szucolombia.co  

Francie www.szufrance.fr  

Turecko www.szuturkey.com  

Egypt www.szuegypt.com  

Čína www.szuchina.cn, 

www.szushanghai.cn  

Obecná zahraniční www.szu-international.com 

 

Mimo uvedené domény v tabulce podnik vlastní ještě řadu dalších domén, celkem jich 

má zaregistrovaných 50. Nepoužívané domény podnik vlastní z důvodu použití  

e-mailových aliasů místních zástupců a k ochraně jména.  

Celkové náklady spojené s vlastněním domén činí 5 % z ročního marketingového 

rozpočtu. Data byla získána na marketingovém oddělení společnosti. 

2.5.3 Logo SZÚ 

Aktuální verzi loga podnik používá od roku 2008, kdy byl vytvořen zatím poslední design 

manuál (jednotný vizuální styl). Tehdy se jednalo pouze o lehkou modifikaci do té doby 

používaného loga. Jelikož podnik staví na více než 50leté tradici, byla snaha navrhnout 

logo tak, aby fungovalo a bylo aktuální dlouhodobě. Důraz byl kladen na jeho 

jednoduchost, originalitu a zapamatovatelnost. Do samotného loga jsou graficky 

zakomponována písmena s, z, u.  Jednotný vizuální styl podniku nabízí 6 variant log, jak 

ilustruje následující obrázek. 
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Obrázek 15: Varianty loga podniku (Zdroj: SZÚ) 

Z loga vychází také používaný logotyp, který je téměř totožný s některými variantami 

loga. Využíván je logotyp ilustrován na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 16: Logotypy SZÚ (Zdroj: SZÚ) 

V současnosti však neexistuje verze loga a logotypu pro zahraničí, kde by byl název 

přeložen do příslušných jazyků. Tato problematika je dále zmíněna v návrhové části 

práce, stejně jako možnost rozšiřitelnosti loga. 

Podoba loga i logotypu je vhodná pro jejich široké použití jak na tiskovinách, 

v grafice, tak i na široké paletě reklamních předmětů.  

Stejně jako název, i grafická podoba loga a logotypu je chráněna Úřadem 

průmyslového vlastnictví ČR a je registrována v mezinárodní databázi ochranných 

známek. Logo je aktuálně (2020) chráněno v České republice, Evropské Unii  
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a následujících zemích: Kolumbie, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Turecko, Spojené státy 

americké, Bělorusko, Čína, Egypt, Srbsko, Rusko, Ukrajina, Kazachstán. 

2.5.4 Barvy značky 

Jednotným vizuálním stylem jsou dány také podnikové barvy, kdy dominuje modrá 

barva. Ve vzorníku barem PANTONE se jedná o odstín modré 293, v barevném modelu 

CMYK (model založený na míchání azurové - c, purpurové - m, žluté – y, černé - k barvy) 

je tento odstín složen z hodnot: c = 100 %; m = 56 %; y = 0 %; k = 10 %. 

 

Obrázek 17: Základní barvy SZÚ (Zdroj: vlastní zpracování na základě jednotného vizuálního 

stylu podniku) 

Modrá barva byla zvolena záměrně proto, aby vyjadřovala stabilitu, pocit bezpečí  

a důvěryhodnost. Modrá barva je používána napříč celým podnikem. Lze se s ní setkat na 

webových stránkách, všech tištěných materiálech, na budovách a v interiérech, na 

reklamních předmětech a také barvy vozového parku jsou v maximální možné míře 

laděny do odstínů modré.  

V souvislosti s barvou značky je vhodné zmínit, že aktuálně (v roce 2020) byla 

institutem Pantone color zvolena jako barva roku právě modrá, konkrétně Classic Blue s 

označením 19-4052. Tento odstín je velmi podobný právě barvě značky SZÚ. 

Dále jsou podnikovými barvami bílá a černá, respektive její odstíny (šedá). 

Použití jiných barev než zmíněné modré, bílé a černé není u loga možné, jak je uvedeno 

v design manuálu podniku.  

Mimo základní barvy definované jednotným vizuálním stylem však podnik 

využívá i dalších barev, například pro odlišení hlavních oborů činnosti v prezentačních 

materiálech. Nejedná se však o oficiálně definované barvy a mimo marketingové oddělení 

standardně používány nejsou. Širší paleta jasně definovaných barev tak podniku chybí.  
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2.5.5 Používané písmo 

Jednotným vizuální stylem z roku 2008 je jako podnikové písmo definována Helvetica 

ve všech standardních řezech. Tento font pro veškeré tištěné propagační materiály  

a grafiku. Pro interní i externí kancelářskou sazbu (dokumenty, e-mailová komunikace 

atd.) je potom používáno písmo Arial, opět ve všech standardních řezech. Oba tyto fonty 

jsou téměř identické a působí seriózně a profesionálně. Může ovšem působit mírně 

zastarale a neoriginálně.  

 

Obrázek 18: Ukázka fontů dle JVS (Zdroj: www.fonts.com) 

S tvorbou nové verze webových stránek v průběhu roku 2019 stál podnik před otázkou, 

zda-li použít uvedené fonty i pro webové stránky nebo zda oslovit grafiky s požadavkem 

na výběr vhodného, moderního, originálního avšak stále konzervativně působícího fontu. 

Podle informací vedoucího marketingového oddělení Ing. Petra Faita podnik v horizontu 

2-3 let zváží vypracování nového vizuálního stylu včetně písma, proto bylo učiněno 

rozhodnutí pro webové stránky použít písmo nové. Písmo bylo zvoleno tak, aby šlo 

vhodně použít i v budoucnu v novém vizuálním stylu. Po konzultaci s grafikem bylo 

vybráno písmo Montserrat. Postupně budou nově připravované grafické materiály 

využívat právě tento font, aby odpovídaly stylu písma na webových stránkách. 

 

Obrázek 19: Ukázka nového fontu pro webové stránky (Zdroj: www.fonts.com) 
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2.5.6 Slogan podniku 

Slogan Strojírenského zkušebního ústavu zní: „Víme jak!“, v angličtině je potom 

používaná verze „We know the way!“. Tento slogan má zdůrazňovat odbornost, erudici 

a profesionalitu, sdělit zákazníkům, že podnik je připraven jim pomoct a poradit. 

V současnosti je slogan využíván v některých tiskovinách (katalog) nebo v podnikovém 

prezentačním videu. Marketingové oddělení aktuálně řeší, jak vhodně zakomponovat 

slogan také do nových webových stránek. 

2.6 Komunikační mix 

V této kapitole jsou analyzovány jednotlivé komunikační nástroje značky jako webové 

stránky, sociální sítě, prezentační materiály, reklama, podpora prodeje aj.  

2.6.1 Webové stránky podniku 

Strojírenský zkušební ústav využívá k propagaci své značky webových stránek již téměř 

20 let. Za tu dobu prošly stránky pochopitelně mnoha konceptuálními změnami. Aktuální 

verze stránek byla spuštěna v lednu 2020, kdy předchozí verze stránek již přestala 

odpovídat moderním trendům. Důvodem pro tvorbu nového návrhu webových stránek 

byla mimo jiné i složitost a nepřehlednost verze spuštěné v roce 2012. Následující 

obrázek porovnává 3 různé verze podnikových webových stránek. Vlevo nahoře je 

varianta z roku 2006, vpravo z roku 2014 a dole aktuální varianta spuštěná v lednu 2020. 
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Obrázek 20: Porovnání variant webových stránek podniku (Zdroj: vlastní zpracování, SZÚ, 

web.archive.com) 

Nové webové stránky podniku nabízí moderní uživatelské prostředí, které je zároveň 

více responzivní a lépe se zobrazuje na mobilních zařízeních. Návštěvníci stránek mohou 

pro vyhledávání využít pokročilého vyhledávače s funkcí „našeptávání“, kdy při zadávání 

dotazů vyhledávač průběžně doporučuje možné výsledky. Velkým krokem vpřed 

v uživatelském komfortu a automatizaci procesů bylo také zavedení přihlašovacích 

formulářů, jejichž prostřednictvím se mohou zákazníci závazně přihlásit k nabízeným 

odborným školením nebo certifikačních zkouškách osob. 

Návrhem nového konceptu webových stránek byla managementem pověřena 

pracovní skupina sestavená z devíti zaměstnanců vybraných napříč podnikem tak, aby při 

přípravě nebyla opomenuta žádná důležitá potřeba jednotlivých útvarů podniku. Pracovní 

skupinou byly definovány cíle, které by nové podnikové webové stránky měly splňovat: 

• Web slouží jako výkladní skříň podniku. 
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• Prezentují podnik jako důvěryhodnou, silnou, erudovanou firmou, která je 

zároveň přístupná a ochotná zákazníkům pomoci. 

• Webové stránky slouží nad rámec nabízení služeb i jako informační portál 

s novinkami z oblasti zkušebnictví, certifikace a uvádění výrobků na trh. 

• Prostřednictvím nových webových stránek získávat více poptávek a objednávek. 

Většina cílů je zaměřena na tvorbu a posílení image značky, poslední cíl je vyloženě 

„prodejně“ orientovaný, ovšem skupinou nebylo stanoveno žádné číselné vyjádření 

poměru, v jakém by se počet poptávek zaslaných přes webové stránky měl navýšit. 

V současné době je web stále ve fázi dokončování a vylepšování některých 

funkcionalit a obsahu. Je připravená sekce „blog“, do které časem budou přibývat 

zajímavé články z oboru, různé případové studie a užitečné informace jak pro zákazníky, 

tak širokou veřejnost. Tato sekce má do budoucna velký potenciál pro vylepšení 

výkonnosti webových stránek z hlediska SEO optimalizace a výsledků ve vyhledávání.  

Oproti předchozí verzi, která nabízela 9 jazykových mutací nabízí nové stránky 

prozatím pouze českou a anglickou mutaci. V přípravě je také německá mutace. Tyto 3 

verze budou po dokončení ve stejném rozsahu (mimo nabídku školení, která je relevantní 

pouze pro české zákazníky). Od ostatních jazykových mutací bylo upuštěno, protože bylo 

neudržitelné centrálně spravovat 9 různých jazykových verzí a mít stejné aktualizované 

informace na každé z nich. Jednotlivé verze se od sebe obsahově výrazně lišily a pro 

podnik bylo časově i finančně nákladné zadávat překlady do devíti jazyků 

překladatelským agenturám. 

Webové stránky nyní nabízejí rozsáhlý přehled o všech nabízených službách, 

návštěvníci jsou informování o novinkách z dění podniku informování prostřednictvím 

pravidelných aktualit a zákazníky velmi oceňovanou částí je kompletní přehled 

důležitých kontaktů na zaměstnance společnosti. 
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Statistiky webových stránek 

Webové stránky společnosti jsou osazeny nezbytným kódem pro sledování statistik 

návštěvnosti prostřednictvím nástroje Google Analytics. Analýzou návštěvnosti 

v intervalu od spuštění nové verze stránek, tedy od 27. 1. 2020 do 1. 5. 2020 byla zjištěna 

tato následující data. Z těchto dat byl vyloučen tzv. interní provoz, tedy přístupy na 

stránky z podnikové sítě. 

• Celkový počet návštěv: 12 017 

• Počet uživatelů (unikátních návštěvníků): 8 204 

• Počet zobrazení stránek: 34 552 

• Nejvyšší denní návštěvnost: 225 uživatelů (11. února 2020) 

• Průměrná doba trvání relace: 2 minuty 12 vteřin 

Demografickou analýzou návštěvníků bylo zjištěno, že stránky navštěvují častěji muži 

než ženy, v poměru téměř 60:40, jak znázorňuje následující koláčový graf. 

 

Graf 4: Návštěvníci webových stránek podniku dle pohlaví (Zdroj: SZÚ, Google Analytics) 

Rozdělením návštěvníků do věkových skupin bylo zjištěno, že nejčastějšími návštěvníky 

webu jsou uživatelé ve věku od 25 do 34 let (35,66 % návštěvníků). 
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Graf 5: Návštěvníci webových stránek podniku dle věku (Zdroj: SZÚ, Google Analytics) 

Webové stránky navštěvují uživatelé z celého světa. Následující tabulka ukazuje 10 zemí, 

ze kterých pochází návštěvníci webových stránek nejčastěji. 

Tabulka 5: Návštěvnost webu podle zemí (Zdroj: Google Analytics, SZÚ) 

Země Počet uživatelů % z celkové návštěvnosti 

Česká republika 5 002 61,13 % 

Německo 339 4,14 % 

USA 330 4,03 % 

Slovensko 298 3,64 % 

Čína 237 2,90 % 

Rusko 172 2,10 % 

Polsko 160 1,96 % 

Spojené království 108 1,32 % 

Francie 100 1,22 % 

Nizozemsko 97 1,19 % 

  

Z tabulky je patrné, že Německá mutace webových stránek bude muset být brzy 

doplněna, jelikož návštěvníci stránek z Německa jsou druhou nejhojněji zastoupenou 

skupinou.  

Pro vhodné načasování marketingové komunikace je také vhodné sledovat, kolik 

uživatelů, ve kterých dnech stránky navštíví. Na základě pozorování tzv. „trafficu“, tedy 

jakémsi provozu na webových stránkách lze vypozorovat trend, kdy největší návštěvnost 
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stránek, respektive ve kterých dnech je zobrazeno nejvíc stránek. Z dat vyplývá, že 

největší provoz bývá na webu ve středy a čtvrtky, naopak o víkendech klesá návštěvnost 

v průměru o 60 %. Následující graf vyjadřuje četnost zobrazení stránek v období od 27. 

ledna do 1. května 2020. Z vývoje křivky jsou patrné pravidelné víkendové poklesy 

v návštěvnosti. 

 

Graf 6: Vývoj návštěvnosti webových stránek v čase (Zdroj: SZÚ, Google Analytics) 

2.6.2 Profily na sociálních sítích 

Ze známých sociálních sítí využívá podnik pouze profesní sociální síť LinkedIn. Tato 

sociální síť je v zahraničí velmi využívána, a i v České republice si postupně získává 

velkou popularitu mezi profesionály. Na konci roku 2019 podnik zvýšil svou aktivitu na 

této sociální síti a začal pravidelně sdílet příspěvky a aktuality v anglickém jazyce. Jedná 

se především o informace o nově nabízených službách nebo o důležitých změnách 

v oboru.  

V období od 30. 4. 2019 do 29. 4. 2020 byly aktualizace a příspěvky 

Strojírenského zkušebního ústavu zobrazeny 6881krát. Data byla získána z administrace 

profilu. Následující graf znázorňuje vývoj počtu zobrazení ve zmíněném období. Patrný 

je nárůst aktivity na přelomu let 2019 a 2020. Následný pokles v březnu 2020 pak 

koresponduje s útlumem způsobeným celosvětovou pandemií Covid-19. 
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Graf 7: Počet zobrazení příspěvků na síti LinkedIn (Zdroj: SZÚ, www.linkedin.com) 

Jako doplněk je sít LinkedIn využívána také úsekem řízení lidských zdrojů, kdy jsou 

zveřejňovány nabídky práce v podniku. 

Profily na sociálních sítích jako Facebook nebo Twitter podnik v současné době 

neprovozuje a existuje zde tak potenciál pro další rozvoj. Důvodem pro nevyužívání 

těchto sítí je na základě informací marketingového oddělení v současné době relativně 

malý přínos těchto sítí. Facebook byl marketingovým oddělením vyhodnocen jako málo 

perspektivní pro obor, ve kterém podnik působí. Mohl by však být vhodnou platformou 

pro posílení firemní kultury.  

2.6.3 Tištěné výstupy a tištěné prezentační materiály 

Dalším tradičním a velmi často využívaným marketingovým nástrojem jsou tištěné 

propagační materiály. Především v B2B segmentu jsou stále hojně využívané tištěné 

katalogy, letáky a brožury.  

Veškeré tyto materiály si podnik navrhuje interně (v programech Adobe InDesign, 

Illustrator, Affinity Publisher) a šetří tak významně náklady na externího grafika. Tištěné 

materiály jsou připravovány marketingovým oddělením ve spolupráci s kolegy 

zastupující konkrétní obory (pro získání správných technických informací) a ve 

spolupráci s podnikovým oddělením překladů v případě přípravy materiálů pro 

zahraniční trhy. Cizojazyčné verze bývají ještě překontrolovány rodilým mluvčím 

(obchodním zástupcem z dané země). Připravená tisková data jsou potom zaslána 

dodavateli (agentura Propag servis), který je schopen objednávky standardní velikosti 

dodat do 5 pracovních dní. 
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O distribuci tištěných propagačních materiálů se starají především obchodní zástupci 

(agenti), materiály jsou také rozdávány na veletrzích, kterých se pravidelně účastní 

vybraní pracovníci (vedoucí oborových skupin, zkušební technici).  

Nejpoužívanějším tištěným propagačními materiály jsou katalogy s kompletním 

představením podniku a nabídky služeb a obecné skládané letáky obsahující stručnější 

přehled nabízených služeb. Skládané letáky jsou podle potřeby vytvářeny i pro jednotlivé 

obory (například specializovaný leták pro oborovou skupinu tepelných čerpadel, 

otopných těles nebo leták s přehledem služeb certifikačního orgánu). 

 

Obrázek 21: Tištěné prezentační materiály podniku (Zdroj: SZÚ) 

Vizitky používá podnik v jednotném formátu, který přesně vychází z jednotného 

vizuálního stylu z roku 2008. Podnik používá buď jednostranné nebo oboustranné vizitky 

(v případě použití další jazykové verze).  
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Obrázek 22: Vizitky SZÚ (Zdroj: SZÚ) 

Dále z jednotného vizuálního stylu vychází výstupní dokumentace (vydané certifikáty). 

Obsah takového certifikátu je vždy závislý na konkrétním certifikačním schématu. 

Používá se však jednotný podklad, viz příloha 1. 

2.6.4 Elektronické prezentační materiály 

Mimo tradičního tištěného formátu prezentačních materiálů podnik stále v častější míře 

využívá elektronických variant propagace. Především jsou hojně využívány PDF 

varianty letáků, pracovní skupinou zavádějící nové obchodní oddělení nazývané také 

jako tzv. „produktové listy“. Ty jsou opět vytvářeny interně marketingovým oddělením. 

Jednotný formát těchto elektronických dokumentů je A4, přičemž počet listů se vždy liší 

v závislosti na rozsahu informací. Výhodou těchto elektronických dokumentů je možnost 

přidat hypertextové odkazy ať už na konkrétní webové podstránky, ilustrační fotografie, 

videa nebo lze připojit kontaktní e-mailovou adresu na zodpovědnou osobu. Tyto PDF 

letáky jsou pak využívány především při akvizičních kampaních při získávání nových 

zákazníků.  

Na PDF letáky navazují interaktivní formuláře (tzv. „checklisty“), které zákazník 

může v případě zájmu o cenovou nabídku vyplnit a na základě toho je možné sdělit 

nejbližší možný termín zkoušení, cenu a další detaily. Tyto formuláře jsou však 

zákazníkům zasílány až v pozdějších fázích jednání a neslouží jako primární 

marketingový nástroj. 

Významným a využívaným komunikačním nástrojem jsou také videa. 

Strojírenský zkušební ústav má založený profil na portálu YouTube, kde jsou 

publikována videa představující podnik i konkrétní obory. Videomateriály opět pořizuje 
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podnik svépomocí a finální střih provádí obvykle agentura.  Podnikový video kanál byl 

spuštěn v listopadu 2015 a za necelých 5 let dosáhl 6,6 tisíc zhlédnutí. Aktuálně má tento 

kanál 20 odběratelů a 10 publikovaných videí. Marketingové oddělení podniku dále 

plánuje tvorbu nových videí a jejich následné častější využití, především při prezentaci 

na nových webových stránkách. 

Netradičním nástrojem, který podnik opatrně začíná využívat je virtuální 

prohlídka prostor podniku, pořízená speciální laserovou technologií Matterport. Tato 

virtuální prohlídka byla pořízena ve spolupráci s firmou Panopro s.r.o. Oproti tradičním 

virtuálním prohlídkám nafocených standardním fotoaparátem umožňuje technologie 

Matterport do virtuální prohlídky přidávat interaktivní prvky jako například popisky, 

odkazy nebo videa. Takovouto virtuální prohlídku lze spouštět jak na počítači 

v internetovém prohlížeči, tak přes aplikaci v mobilním telefonu nebo přes brýle pro 

virtuální realitu. Tento nástroj podnik využívá primárně při přímém kontaktu 

s potenciálními zákazníky, jelikož virtuální prohlídka zkušeben obsahuje také některé 

citlivé technologie, které podnik musí chránit před konkurencí. Typickým případem 

použití jsou veletrhy, kdy lze výrobcům ukázat vybavení a zázemí zkušebních laboratoří 

a lze demonstrovat vyspělost a moderní úroveň srovnatelnou se světovou konkurencí. 

 

Obrázek 23: Ukázka virtuální prohlídky budovy (Zdroj: www.szutest.cz) 
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2.6.5 Vozový park 

Pro svou činnost podnik využívá i vozový park. Pro případ provádění zkoušek u 

zákazníka má podnik k dispozici několik užitkových vozidel (Volkswagen Transporter, 

Ford Transit, valník Mazda). Dále podnik disponuje referentskými vozidly a vozidly pro 

management.  

Všechny vozy jsou pořizovány v modré barvě a referenční vozidla jsou od roku 

2018 v rámci posilování povědomí o značce opatřována polepem. Vozy managementu 

pak reklamními polepy osazena nejsou, pouze rámeček registrační značky je potištěn 

logem podniku a URL adresou. Je to z důvodu, že management využívá vozidla i 

v soukromí. 

 

Obrázek 24: Vozový park (Zdroj: vlastní zpracování, SZÚ) 

2.6.6 Reklama 

Pro tzv. offline reklamu, tedy například reklamu tištěnou (noviny, časopisy), 

outdoorovou, rozhlasovou má marketingové oddělení vyčleněna pouhá 4 % z celkového 

marketingového rozpočtu. Bylo vyhodnoceno, že aby měla offline reklama potřebný 

zásah a byla smysluplně nastavena, bylo by nutné investovat částky v řádech desítek až 

stovek tisíc Korun. V segmentu, ve kterém Strojírenský zkušební podnik podniká navíc 

není tento typ reklamy zcela vhodný a nejsilnějším kanálem zůstává přímý prodej. 

Investuje-li podnik do offline reklamy, jedná se nejčastěji o PR články ideálně 

v oborovém tisku, například formou rozhovorů. V uplynulých 3 letech byly publikovány 
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PR články o Strojírenském zkušebním ústavu například v Hospodářských novinách, 

v magazínu Český exportér nebo na portálu Businessinfo.cz. 

V současné době (jaro 2020) jsou navíc veškeré výdaje do reklamy pozastaveny 

v souvislosti s úspornými opatřeními zavedenými jako reakce na očekávané utlumení 

ekonomiky kvůli celosvětové pandemii koronaviru.  

Veškerá offline reklama je realizována pouze na tuzemském trhu. V případě užší 

spolupráce se zahraničními agenty existuje potenciál vyzkoušet  

Pro online reklamu má marketingové oddělení vyhrazeno 10 % z celkového 

marketingového rozpočtu, ale i zde platí, že veškeré investice do reklamy jsou aktuálně 

zmrazeny. Po uvolnění úsporných opatření plánuje podnik investovat do reklamních 

kampaní v obsahové a vyhledávací síti prostřednictvím platforem Google a Sklik.  

Každý rok podnik také investuje do reklamních a dárkových předmětů, které 

jsou jednak rozdávány významným zákazníkům jako poděkování za spolupráci nebo jsou 

využívány při návštěvách potenciálních klientů a na veletrzích. Nejpozitivnější ohlasy 

pravidelně sklízí od zákazníků lahev kvalitního vína. Lahve podnik rozdává v papírových 

taškách potištěných logem SZÚ. Ostatní reklamní předměty jsou vybírány tak, aby 

korespondovaly s předmětem podnikání a aby byly využitelné. Veškeré předměty jsou 

samozřejmě osazeny logem podniku. Příklady dárkových předmětů: digitální váha na 

zavazadla, čistící váleček na oděvy, multifunkční šroubovák, power banka, psací potřeby, 

zápisník, sada čajů. V zahraničí, především v Asii jsou pak velmi populární ručně 

vyráběné skleněné figurky z Jablonce nad Nisou, které jsou vždy přijímány s velkým 

nadšením, jak sdělil vedoucí úseku zahraniční spolupráce Ing. et Mgr. Michal Dvořáček, 

Ph.D. 

2.6.7 Podpora prodeje 

Podporu prodeje začal podnik realizovat formou akčních cenových balíčků pro zájemce 

o zkoušky tepelných čerpadel typu voda/voda a země/voda. Jedná se o časově omezenou 

akci, kdy jsou nabízeny komplexní služby zkušebny tepelných čerpadel nabízených pro 

ty typy tepelných čerpadel, pro které má podnik volné zkušební kapacity. Jedná se o první 

podobný pokus podniku podpořit využití volných kapacit podniku.  
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2.6.8 Event marketing 

Díky návaznosti na Ministerstvo průmyslu a obchodu jako na zřizovatele podniku má 

Strojírenský zkušební ústav každoročně možnost využít nabídku účasti na Mezinárodním 

strojírenském veletrhu v Brně na společně expozici. Pro podnik se jedná o velmi 

výhodnou nabídku, díky které může být součástí velké expozice na prestižní akci 

s mezinárodním dopadem. V roce 2019 tak byl Strojírenský zkušební ústav součástí 

historický první České národní expozice Czech Republic: The Country For The Future. 

Tento stánek byl umístěn v centrální části pavilonu „Z“ brněnského výstaviště a spolu se 

SZÚ na něm vystavovalo dalších 12 institucí nabízejících služby českým exportérům. 

 

Obrázek 25: Expozice na MSV 2019 (Zdroj: CzechTrade, SZÚ) 

Kromě Mezinárodního strojírenského veletrhu se podnik pravidelně účastní i odborných 

veletrhů po celé Evropě, avšak nikoliv jako vystavovatel, ale posílá na tyto veletrhy své 

zástupce, kteří oslovují vystavující výrobce s nabídkou služeb. 

2.7 Průzkum značky 

V této kapitole je popsán provedený průzkum vnímání značky, do kterého byli zapojeni 

zaměstnanci Strojírenského zkušebního ústavu, jeho zahraniční obchodní zástupci 

(agenti) a vybraní zákazníci z České republiky i ze zahraničí. Zároveň bylo provedeno 

pozorování podniku, během kterého byly získány další poznatky o situaci v podniku. 

Průzkum je rozdělen na 2 dílčí části: průzkum interní, provedený mezi 

zaměstnanci podniku a externí mezi zákazníky.  
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Pro externí průzkum mezi zákazníky bylo ve spolupráci s vedoucími oborových skupin 

vytipováno 20 tuzemských a 15 zahraničních zákazníků, kterým byl zaslán dotazník  

o devíti otázkách. 

Pro interní průzkum byla zvolena metoda řízeného rozhovoru. Zároveň byly 

respondentům položeny 4 otázky zaměřených na zjištění síly značky, vnímání 2 variant 

jejího názvu a na nejsilnější asociace se značkou. Tyto čtyři otázky byly shodné s těmi, 

na které odpovídali i zákazníci, aby bylo možné porovnat případné rozdíly ve vnímání 

značky. 

Obě části průzkumu byly následně vyhodnoceny a na jejich základě byly 

identifikovány aktuální problémy značky Strojírenský zkušební ústav. 

Průzkum probíhal v průběhu měsíce dubna. Ještě před jeho zahájením byly 

jednotlivé otázky a zaměření průzkumu konzultovány s vedoucím marketingového 

oddělení Ing. Petrem Faitem a byla provedena pilotáž mezi kolegy, aby byla zjištěna 

srozumitelnost dotazníku a jeho technická funkčnost. Po konzultacích byla 

přeformulována otázka zjišťující positioning značky, jež figurovala v dotazníku určeném 

zákazníkům.  

2.7.1 Ústřední výzkumná otázka 

Cílem marketingového průzkumu bylo zjistit vnímání síly a pozice značky podniku jak 

ze strany zaměstnanců, tak ze strany zákazníků a identifikovat případné rozdíly těchto 

atributů a zjistit, jaké jsou největší slabiny značky.  

Dále byla položena také ústřední výzkumná otázka: 

• Je značka „Strojírenský zkušební ústav“ pro zákazníky dostatečně srozumitelná  

a má její používání vliv na využití plného potenciálu podniku? 

Ústřední výzkumnou otázku pak doplňují vedlejší výzkumné otázky (VVO): 

• VVO 1: Vyvolává značka „Strojírenský zkušební ústav“ dojem, že podnik nabízí 

služby úzce zaměřené pouze na strojní výrobu? 

• VVO 2: Znamenala by úprava nebo úplná změna brandu by poškození podniku 

ve smyslu, že zákazníci by se s podnikem dále neztotožňovali? 
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2.7.2 Průzkum mezi zákazníky 

Pro účely zjištění vnímání značky mezi zákazníky bylo osloveno 20 tuzemských 

stávajících zákazníků podniku a 15 zahraničních (oslovení zákazníci pochází ze zemí: 

Slovensko, Rakousko, Německo, Polsko, Rusko, Švédsko, Velká Británie). I s ohledem 

na obtížnou situaci způsobenou epidemii koronaviru byla návratnost dotazníků solidní. 

Dotazník byl vyplněn 16 tuzemskými (návratnost 80 %) a 11 zahraničními respondenty 

(návratnost 73 %). Tuzemská a zahraniční varianta se lišila pouze v otázkách číslo 6 a 7, 

kdy tuzemští zákazníci hodnotili sílu a pozici značky ve srovnání s místní konkurencí  

a zahraniční respondenti porovnávali značku se zahraničními konkurenty.  

Dotazník byl vytvořen prostřednictvím nástroje Google Forms a formou odkazu 

odeslán spolu s průvodním e-mailem vybraným respondentům. 

Výsledky obou variant průzkumu mezi zákazníky, tedy mezi tuzemskými a 

zahraničními byly zpracovány zvlášť. Výsledky u identických otázek byly navzájem 

porovnány.  

U otázek, na které respondenti odpovídali pomocí Likertovy škály, byly jednotlivé 

možnosti ohodnoceny hodnotami 1-5, kdy 1=nejnižší míra souhlasu; 5 = nejvyšší míra 

souhlasu. Z odpovědí byl následně vypočten aritmetický průměr hodnot u každé z nich, 

aby bylo možné vyjádřit míru souhlasu, důležitosti nebo vnímanou sílu značky. 

Respondenti (zákazníci) odpovídali celkem na 9 otázek. 

2.7.2.1 Otázka č.1 

V první otázce respondenti vyjadřovali míru asociace vybraných variant názvu značky 

s podnikem. Varianty názvu byly pro české i zahraniční zákazníky stejné. U každé  

z 5 variant názvu značky vybírali za pomoci Likertovy škály z možností: vůbec ne (1); 

spíše ne (2); neutrálně (3); spíše ano (4); rozhodně ano (5).  
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Tabulka 6: Síla asociace s názvem (Zdroj: vlastní zpracování) 

 Výsledná ∅ 

hodnota u 

tuzemských 

respondentů 

Výsledná ∅ 
hodnota u 

zahraničních 

respondentů 

Strojírenský 

zkušební  

ústav, s.p 

4,56 2,91 

SZÚ 4,56 3,55 

SZU 3,19 4 

Engineering 

Test Institute 
2,06 2,91 

SZUTEST 2,50 2,91 

 

Z výsledků vyplývá, že tuzemští zákazníci si se značkou v největší míře spojují názvy 

Strojírenský zkušební ústav, s.p. a SZÚ, ti zahraniční zase výrazně upřednostňují krátkou 

variantu bez diakritiky SZU. Nejhůř z hodnocení vychází varianta Engineering Test 

Institute. 

2.7.2.2 Otázka č.2 

U druhé otázky dostali respondenti za úkol vyjádřit míru souhlasu se 4 atributy názvu 

„Strojírenský zkušební ústav“ (zahraniční respondenti hodnotili variantu „Engineering 

Test Institute“). K hodnocení opět sloužila Likertova škála, tentokrát s možnostmi: 

rozhodně nesouhlasím (1); spíše nesouhlasím (2); ani tak, ani tak (3); spíše souhlasím (4); 

rozhodně souhlasím (5). 

Tabulka 7: Název "Strojírenský zkušební ústav" (Zdroj: vlastní zpracování) 

Název je pro Vás: 

Výsledná ∅ 

hodnota u 

tuzemských 

respondentů 

Výsledná ∅ 
hodnota u 

zahraničních 

respondentů 

zapamatovatelný 4,44 2,45 

působí moderně 3,38 3 

líbí se mi 4,06 2,91 

vystihuje předmět 

podnikání 
4,63 3,82 

 

Pro tuzemské zákazníky je plný název společnosti spíše zapamatovatelný, velmi dobře 

podle nich vystihuje předmět podnikání a spíše se jim líbí. Naopak neutrálně hodnotí jeho 

modernost. Pro zahraniční zákazníky je však plný název „Engineering Test Institut“ 



 

 

87 

obtížně zapamatovatelný, hodnotí jej neutrálně z pohledu modernosti i toho, jak se jim 

líbí. S tím, jak vystihuje předmět podnikání spíše souhlasí.  

2.7.2.3 Otázka č.3 

Otázka třetí je analogická s otázkou předcházející, nyní však respondenti hodnotili 

pomocí stejných kritérií nejpoužívanější varianty názvu značky „SZÚ“, respektive 

„SZU“.  

Tabulka 8: Název "SZÚ" (Zdroj: vlastní zpracování) 

Název je pro Vás: 

Výsledná ∅ 

hodnota u 

tuzemských 

respondentů 

Výsledná ∅ 
hodnota u 

zahraničních 

respondentů 

zapamatovatelný 4,38 4,45 

působí moderně 3,50 3,27 

líbí se mi 3,88 3,09 

vystihuje předmět 

podnikání 
3,25 2,09 

 

Oproti dlouhé variantě si ta kratší v očích zahraničních zákazníků polepšila ve všech 

atributech, mimo „vystihuje předmět podnikání“, nicméně souhlas vyjadřují pouze s jeho 

lepší zapamatovatelností. 

2.7.2.4 Otázka č.4 

Ve čtvrté otázce vybírali respondenti ze seznamu 23 charakteristik ty, které si spojují se 

značkou „SZÚ“. Seznam vlastností v anglické variantě dotazníku pro zahraniční 

významově odpovídal české mutaci. Jednotlivé vlastnosti a výsledky jsou znázorněny 

v následujícím grafu. Procenta u každé z možností uvádí, kolik procent respondentů 

zvolilo danou možnost. 
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Graf 8: Vlastnosti spojované se značkou SZÚ (Zdroj: vlastní zpracování) 

Tuzemští respondenti nejčastěji si nejčastěji se značkou SZÚ spojují charakteristiky: 

odborná (75 % respondentů vybralo tuto možnost), profesionální (68,8 %), seriózní 

(68,8 %), tradiční (68,8 %) a zavedená (56,3 %). Zahraniční respondenti pak nejčastěji 

volili hodnoty: profesionální (90,9 %), zaměřená na zákazníky (63,6 %), spolehlivá 

(54,5 %), seriózní (54,5 %) a přátelská a sebejistá (36,4 %).  

2.7.2.5 Otázka č.5 

Pátá otázka zjišťovala, jak důležité jsou pro firmy při poptávce služeb zkušebnictví, 

inspekce a certifikace atributy uvedené v následující tabulce. Na výběr bylo z možností: 
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absolutně nedůležitá (1); spíše nedůležitá (2); neutrálně (3); spíše důležitá (4); velmi 

důležitá (5).  

Tabulka 9: Důležitost jednotlivých atributů při poptávce služeb (Zdroj: vlastní zpracování) 

Při poptávce služeb zkušebnictví, 

inspekce a certifikace kladete důraz 

na: 

Výsledná ∅ 

hodnota u 

tuzemských 

respondentů 

Výsledná ∅ 
hodnota u 

zahraničních 

respondentů 

značka (jméno) subjektu nabízejícího 

služby 
3,88 2,45 

kvalita služeb 4,81 4,91 

rychlost vyřízení zakázky 4,50 4,27 

cena 4,75 4,09 

 

Z výsledků je patrné, že samotná značka není při poptávání služeb tak rozhodujícím 

faktorem, jako je kvalita služeb nebo rychlost vyřízení zakázky. Zahraniční respondenti 

na značku dbají o něco méně než tuzemské firmy. Kvalita je ovšem klíčovým faktorem 

pro obě skupiny. Výsledky této otázky mohou také ukázat, jak vysoké riziko by 

znamenala případná změna jména značky. 

2.7.2.6 Otázka č.6 

V otázce číslo 6 porovnávali respondenti sílu vybraných konkurenčních značek.  

K porovnání sloužila Likertova škála s hodnotami: velmi slabá (1); spíše slabá (2); střední 

(3); spíše silná (4); velmi silná (5). 

Výběr značek pro tuzemské respondenty: SZÚ, TÜV SÜD, Technický a zkušební 

ústav stavební, Elektrotechnický zkušební ústav, Institut pro testování a certifikaci. Výběr 

značek pro zahraniční respondenty: SZU, TÜV SÜD, SGS, Dekra, Intertek. 

 

 

 

 

 



 

 

90 

Tabulka 10: Síla značek vnímaná zákazníky (Zdroj: vlastní zpracování) 

Jak vnímáte sílu uvedených značek? 

Výsledná ∅ 

hodnota u 

tuzemských 

respondentů 

Výsledná ∅ 
hodnota u 

zahraničních 

respondentů 

 
4,19 3,36 

 
3,88 4,27 

 
2,63 x 

 
2,94 x 

 
2,63 x 

 
x 3,27 

 
x 2,64 

 
x 2,82 

 

Z výsledků vyplývá, že značka Strojírenský zkušební ústav má mezi tuzemskými firmami 

silnou pozici, druhým největším konkurentem je pak TÜV SÜD. Tento konkurent 

překonává silou značky mezi mezinárodními respondenty. Podobnou sílu značky, jako 

má SZÚ vnímají oslovení zahraniční zákazníci ještě u konkurenta Dekra. 

Pro další rozvoj značky je možné využít tento výsledek a značku prezentovat jako 

předního a silného hráče na českém trhu. 

2.7.2.7 Otázka č.7 

Otázka č.7 zjišťovala vnímání hodnotové pozice značky v porovnání s konkurencí: 

Prosím porovnejte, jak na Vás působí uvedené značky z hlediska poměru ceny a užitku 

nabízených služeb. (Pokuste se odpovědět, i když neznáte ceny u všech konkurentů, jde 

spíše o to, jak vnímáte pozici značek mezi sebou.).  Úkolem respondentů bylo určit, do 

jaké kategorie hodnotové pozice značky podle nich spadá každá z uvedených značek.  

K výběru bylo definováno 5 kategorií hodnotových propozic značky, které 

porovnávají cenu a užitek. Tyto kategorie byly popsány v teoretické části práce. Jsou to: 

• Větší užitek než konkurence za vysokou cenu  
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• Větší užitek než konkurence za běžnou cenu 

• Stejný užitek za nižší cenu než konkurence 

• Nízký užitek za nízkou cenu 

• Vysoký užitek za nízkou cenu 

Po sesbírání odpovědí byla vyhodnocena četnost jednotlivých voleb u každé značky. U 

každé ze značek je uvedena pozice, která získala nejvyšší procento odpovědí. 

Tabulka 11: Hodnotová pozice značek (Zdroj: vlastní zpracování) 

Jak vnímáte pozici 

uvedených značek? 

Hodnotová pozice značek 

u tuzemských respondentů 

Hodnotová pozice 

značek u zahraničních 

respondentů 

 

Větší užitek než 

konkurence za běžnou 

cenu (43 %) 

Stejný užitek za nižší 

cenu než konkurence 

(36 %) 

 

Větší užitek než 

konkurence za vysokou 

cenu (75 %) 

Větší užitek než 

konkurence za 

vysokou cenu (36 %) 

 

Nízký užitek za nízkou 

cenu (37,5 %) 
x 

 

Větší užitek než 

konkurence za běžnou 

cenu (31 %) 

x 

 

Nízký užitek za nízkou 

cenu (43 %) 
x 

 
x 

Větší užitek než 

konkurence za běžnou 

cenu (36 %) 

 
x 

Stejný užitek za nižší 

cenu než konkurence 

(45 %) 

 
x 

Stejný užitek za nižší 

cenu než konkurence 

(36 %) 

 

Z výsledků lze vyčíst, že Strojírenský zkušební ústav nabízí podle tuzemských zákazníků 

větší užitek a vyšší hodnotu za ceny na stejné úrovni jako konkurence. Výsledek lze 

podpořit faktem, že se podnik snaží nabízet zákazníků přidanou hodnotu ve formě 

otevřeného a přátelského přístupu, kdy se snaží vyjít zákazníkům maximálně vstříc. Je to 

pozice, na které firma útočí na nejprestižnější značky v oboru. Na českém trhu je podle 

respondentů na stejné pozici jako SZÚ ještě Elektrotechnický zkušební ústav. Na 
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nejprestižnější pozici je potom značka TÜV SÜD. Ta může své služby nabízet za výrazně 

vyšší ceny díky své pozici a síle. 

Na zahraničním trhu zařadili zákazníci značku Strojírenský zkušební ústav 

do kategorie, kdy firma nabízí stejný užitek jako konkurence, ovšem za příznivější 

ceny. To je pravda především ve srovnání se západními zkušebnami, u kterých se cena 

za stejné služby pohybuje výše v řádech stovek, někdy i tisíců Eur. Pozici nejprestižnější 

firmy na zahraničním trhu, stejně jako na tom tuzemském, zabírá značka TÜV SÜD.  

2.7.2.8 Otázka č.8 

Osmá otázka byla otevřená a dávala respondentům prostor vyjádřit, jaké slovo 

nebo slovní spojení nejlépe vystihuje značku SZÚ. V odpovědích se často opakovaly 

asociace jako: odbornost, profesionalita, spolehlivost. Zahraniční respondenti se ve 

svých odpovědích obsahově shodovali s těmi tuzemskými a uváděli také spolehlivost 

nebo otevřený a korektní přístup. Tyto odpovědi dokreslují celkový obraz, jak je značka 

vnímána.  

2.7.2.9 Otázka č.9 

Poslední otázka ověřovala u respondentů znalost skupin výrobků, které jsou v podniku 

testovány. Cílem bylo zjistit, jak moc zavádějící název „Strojírenský zkušební ústav“, 

případně „Engineering Test Institute“ je. Otázka byla položena formou výběru z více 

správných možnosti a respondenti vybírali z těchto 7 výrobkových skupin: zemědělské 

stroje, tepelná technika, mechanická zařízení, automotive díly, elektrická zařízení, 

spotřební zboží, kybernetická bezpečnost.  

Skupiny výrobků, které se v SZÚ opravdu testují jsou: tepelná technika, mechanická 

zařízení, elektrická zařízení a spotřební zboží. 
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Graf 9: Výsledky otázky č.9 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Při pohledu na výsledky je patrné, že nejvíce správných odpovědí uvedli respondenti u 

tepelné techniky, kdy dokonce 100 % zahraničních respondentů správně uvedlo právě 

tuto výrobkovou skupinu. I tuzemští respondenti mají správě spojenu tepelnou techniku 

s podnikem a 87,5 % jich uvedlo správnou odpověď. Poměrně vysoká míra správných 

odpovědí se pohybovala také u skupiny mechanických zařízení.  

Nicméně výsledky ukazují, že stejně důležité výrobkové skupiny spotřebního 

zboží a elektrických zařízení správně určila pouhá třetina respondentů. To pro podnik 

může znamenat problém v situaci, kdy potenciální zákazník hledá služby zkušebnictví a 

certifikace například svítidel a vůbec ho nenapadne podívat se na nabídku Strojírenského 

zkušebního ústavu, jehož název evokuje nabídku služeb spojenou pouze se stroji. 

Konkrétní příklad ztracené obchodní příležitosti uvedl vedoucí zkušebny elektrických 

zařízení Ing. Antonín Heitl. Tomu zákazník, který v minulosti poptával posouzení 

elektromagnetické kompatibility (EMC) sdělil, že byť kolem Strojírenského zkušebního 

ústavu téměř denně jezdí, nenapadlo ho poptávat služby spojené s elektronikou právě 

v SZÚ, ale nakonec nechal výrobek ověřit u konkurence v Praze. 
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2.7.3 Shrnutí průzkumu mezi zákazníky 

Výzkum provedený mezi stávajícími zákazníky podniku měl za cíl zjistit vnímání značky 

podniku jako takové, její síly, hodnotové pozice a identifikovat její případné problémy. 

Klíčovými zjištěními tohoto průzkumu je, že panuje nesoulad v tom, jakou podobu 

značky si zákazníci s podnikem vlastně asociují, kdy tuzemští nejvíce využívají plný 

název „Strojírenský zkušební ústav, s.p.“, a ti zahraniční pak využívají zkratku „SZU“. 

Dalším důležitým zjištěním je fakt, že zákazníci především dbají na kvalitu služeb, 

rychlost jejich provedení a na cenu. Značka subjektu nabízejícího tyto služby pak pro ně 

není až tak zásadní. 

Díky zjištění hodnotové pozice značky na tuzemském i mezinárodním trhu může 

firma lépe porozumět právě své pozici a na daných trzích tomu přizpůsobit 

marketingovou komunikaci. 

Posledním významným zjištěním průzkumu značky mezi zákazníky je, že 

používání plného názvu značky ve formě „Strojírenský zkušební ústav, s.p.“ respektive 

jeho anglické varianty vede ke zmatení zákazníků (včetně potenciálních) a ke ztrátě 

potenciálních zakázek. 

2.7.4 Interní průzkum mezi zaměstnanci (rozhovory)  

Pro účely provedení interního průzkumu formou řízených rozhovorů byli osloveni 

vybraní kolegové z podniku i zahraniční zástupci. Prostřednictvím Google formulářů jim 

bylo položeno 6 otevřených otázek: 

1. Když se řekne značka „SZÚ“, co se Vám vybaví jako první? (značka jako brand 

reprezentující naši organizaci) 

2. Jaké jsou podle Vás největší slabiny značky „SZÚ“? (brandu reprezentujícím 

organizaci) 

3. Jak se Vám při komunikaci se zákazníky (stávajícími i potenciálními) pracuje se 

značkou SZÚ? (brandem) 

4. Využíváte při Vaší činnosti také anglickou verzi názvu podniku (Engineering Test 

Institute)? 

5. Jak vnímáte postoj zákazníků ke značce SZÚ? Jak nás naši zákazníci vidí? 

6. Co je podle Vás přidanou hodnotou značky SZÚ (ve smyslu organizace)? Má 

potenciál se dále rozvíjet? 
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Dále byla respondentům prostřednictvím formuláře položena otázka zjišťující vnímání 

síly značky pomocí Likertovy škály. Jedná se o stejnou otázku, na kterou odpovídali 

respondenti z řad zákazníků. Díky tomu bylo možné porovnat případné rozdíly ve 

vnímaní značky. 

Bylo osloveno 14 respondentů vybraných napříč podnikem tak, aby byly 

zastoupeny klíčové oblasti podniku a celkový výstup dával komplexní obraz.  Pro získání 

komplexnějšího obrazu bylo osloveno také 5 kolegů ze zahraničního zastoupení. Všichni 

oslovení respondenti jsou uvedeni v následující tabulce. 

Tabulka 12: Seznam respondentů (Zdroj: vlastní zpracování) 

Jméno a příjmení respondenta Funkce 

Ing. Tomáš Hruška ředitel SZÚ 

Ing. Petr Fait vedoucí marketingu 

Ing. Mario Jankola vedoucí OS tepelná čerpadla 

Ing. Petr Smolinský vedoucí OS lokální topidla na pevná paliva 

Ing. et Mgr. Michal Dvořáček, Ph.D. vedoucí úseku zahraniční spolupráce 

Aleš Pleskot vedoucí zkušebny spotřebního zboží 

Jiří Malach ředitel odštěpného závodu v Jablonci n. Nisou 

Ing. Michal Manhalter ředitel zkušebních laboratoří 

Ing. Jakub Dohnal vedoucí OS stavební výrobky a zařízení  

pro ústřední vytápění 

Maxim Emil obchodní zástupce (Rumunsko) 

Mirjana F. Opačič obchodní zástupce (Srbsko) 

Marc Bartschat obchodní zástupce (Německo) 

Adam Suchanek obchodní zástupce (Polsko) 

Gyula Gál obchodní zástupce (Maďarsko) 

 

Následuje shrnutí jednotlivých rozhovorů. V každém shrnutí jsou vyznačeny atributy, 

které se opakují u více respondentů. Dále jsou u každého respondenta uvedeny výsledky 

hodnocení značky pomocí Likertovy škály. 

2.7.4.1 Rozhovor s ředitelem podniku Tomášem Hruškou 

Ředitel podniku Ing. Tomáš Hruška si se značkou SZÚ asociuje především pojmy jako 

kontinuita, odborná úroveň, přidaná hodnota pro zákazníka a přátelský přístup.  

Mezi slabiny značky řadí podle něj graficky zastaralé zpracování značky a také 

fakt, že podnik dosud zatím neprováděl žádné ověření vnímání značky očima zákazníků. 

Na základě toho pak vytýká fakt, že se značkou jako takovou se moc nepracuje. Při 

komunikaci používá především variantu „SZU“, kdy dále slovně vysvětluje, co je 
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předmětem podnikání podniku. Anglickou variantu „Engineering test institute“ se 

snaží využívat minimálně. Rád by dosáhl stavu, aby bylo možné používat pouze variantu 

značku „SZU“ bez dalšího vysvětlování činnosti podniku, tak jako tomu je například u 

konkurence (TÜV Süd / Rheinland / Nord).  

Pan ředitel vidí možný potenciál ve využití historické hodnoty značky, kdy dle 

jeho zkušeností zahraniční zákazníci pozitivně vnímají firmy, které jsou zavedené a 

mohou se opřít o svou historii.  

2.7.4.2 Rozhovor s Petrem Faitem  

Druhý rozhovor byl proveden s vedoucím oddělení marketingu, panem Ing. Petrem 

Faitem, který je zároveň členem vedení podniku. Pan inženýr pravidelně oslovuje 

potenciální zákazníky během akvizičních kampaní, především se specializuje na 

španělsky mluvící trhy. Mimo úsek marketingu se momentálně soustředí na nastavení 

procesů obchodního oddělení.  

Jako největší problém spojený s problematikou značky vidí nejednotné užívání 

několika variant značky: „Jako velkou slabinu naší značky vidím chaos v používání 

variant značky SZU, SZÚ, Strojírenský zkušební ústav, Engineering Test Institute. 

Zbytečně to tříští značku.“. Sám používá při komunikaci s tuzemskými zákazníky 

variantu „Strojírenský zkušební ústav“ a na zahraničních trzích výhradně používá 

variantu „SZU“. V případě potřeby dále vysvětluje, co značka SZU znamená.  

Při dotazu, jak podle něj značku podniku vnímají zákazníci uvádí: „Ti na západě 

nás vnímají jako ty z východu, pohled mění až po zkušenostech s námi, po návštěvě našich 

zkušeben a potkání se s našimi lidmi. Ti z východu jako NB (notifikovanou osobu), která 

má své jméno a pokud chtějí exportovat do EU, tak s našimi výstupy problém mít nebudou, 

také jako stále o něco levnější alternativu k nadnárodním korporacím.“.  

Mezi hlavní přidané hodnoty značky řadí lidský přístup, ochotu komunikovat a 

vstřícnost. 

2.7.4.3 Rozhovor s Mario Jankolou 

Pan Ing. Jankola působí v podniku jako vedoucí oborové skupiny tepelných čerpadel. 

Zastává tak funkci odborného garanta, ale v aktuálním obchodním modelu také přichází 

do přímého kontaktu se zákazníky (podobně jako ostatní vedoucí oborových skupin), 
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stará se o průběh zakázky a plní tak mimo jiné i funkci tzv. „account managera“, byť tato 

funkce není v organizační struktuře podniku zatím oficiálně ustanovena.  

Na dotaz, jaké asociace má se značkou organizace uvádí: „Stálá a věrohodná 

společnost z oblasti zkušebnictví a certifikace, která je známá především na českém trhu 

a částečně i v zahraničí. Značka je známá spíše pro B2B trh.“.  

Jako slabinu značky vidí nízké povědomí o značce v širším okruhu zájmu (u 

spotřebitelů, úřadů, projektantů atd.). Další slabinu vidí v ne zcela dostatečném pro-

zákaznickém přístupu, respektive v jeho odlišnostech u různých oborových skupin. 

V podnikové kultuře podle něj stále přetrvává vědomí, že „my jsme státní instituce, 

zákazníci si k nám musí najít cestu, my jsme jim nadřazeni“.  

Se značkou jako takovou se Ing. Jankolovi pracuje na tuzemském trhu dobře. Pro 

většinu českých zákazníků, se kterými přišel do styku byla značka známá a vnímána jako 

dlouhodobý partner. U zahraničních zákazníků se setkává s prvotní nedůvěrou, avšak po 

pozitivní zkušenosti (třeba i odborným přístupem a poskytnutými informacemi o 

službách) zjišťují, že jsme odborníci v daném oboru.  

Na dotaz, jakou variantu názvu společnosti využívá při komunikaci uvádí: „Při 

prezentaci společnosti v angličtině používám zkratku SZÚ spolu s anglickou verzí názvu 

podniku. Přijde mi důležité uvádět zkratku, kterou máme v logu a používáme ji všude, 

nicméně použití českého názvu společnosti mi nepřipadá vhodné. Nejsem si však jistý, 

jestli to spíš není zmatečné pro druhou stranu.“. Podle jeho praxe vidí zákazníci SZÚ 

jako stálého partnera s historií a věrohodností. 

2.7.4.4 Rozhovor s Petrem Smolinským 

Ing. Petr Smolinský působí v SZÚ v analogické roli jako předchozí respondent, ovšem 

v jiné oborové skupině. Stejně jako předchozí kolega, vidí velkou slabinu značky SZÚ v 

nekonzistentním přístupu k zákazníkovi v různých oborech a značka tak potom není 

jednotná. Na toto téma dodává: „SZU si ale pomalu postupně buduje síť svých zákazníku, 

kteří v ní mají důvěru. Ale ještě asi není na úrovni značky TUV, kdy s touto značkou 

existuje více subjektů těžících ze značky TUV, která něco pro zákazníky znamená, ale 

nemusí říkat nic o kvalitě dodávané služby.“. 

Při prezentaci značky využívá Ing. Smolinský zkratku „SZU“, kterou má dle něj 

zažito více lidí i v zahraničí. Při komunikaci se zákazníky vnímá jejich postoj ke značce 
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SZÚ tak, že zákazníci berou podnik jako autoritu, tudíž si se značkou spojují především 

kvalitu a profesionalitu. Setkává se však i se zákazníky, které značka příliš nezajímá a 

jde jim o to využít nabízených služeb k získaní potřebných dokumentů. 

Při dotazu, co vidí jako přidanou hodnotu značky Ing. Smolinský uvádí: 

„Přidanou hodnotou značky SZÚ jsou především jeho zaměstnanci, a jejich přístup k 

zákazníkovi. Protože značka sama o sobě může být sebe lepší, ale pokud není podpořena 

kvalitou, vstřícnosti, flexibilitou, rychlým jednáním atd., tak postupně upadá.“. 

2.7.4.5 Rozhovor Michalem Dvořáčkem, vedoucím úseku zahraniční spolupráce 

Pan Ing. et Mgr. Michal Dvořáček, Ph.D. v podniku působí v roli koordinátora zahraniční 

spolupráce. V tomto úseku jsou především sdruženi zahraniční obchodní zástupci 

(agenti). Pan Dvořáček tak pravidelně komunikuje s partnery v různých zemích a může 

porovnávat vnímání a pozici značky podniku v různých teritoriích. 

Největší slabinu značky vidí v omezeném věhlasu ve srovnání s ostatními 

globálními značkami a stále ještě slabší působnost na zahraničních trzích Evropy a USA. 

Naopak za přidanou hodnotu a přednost značky považuje historickou kontinuitu, 

spolehlivost, věrohodnost a kvalitu.  

Jelikož pan Dvořáček spolupracuje převážně se zahraničím, je zajímavý jeho 

pohled na používání anglické varianty názvu podniku „Engineering Test Institute“. Na 

otázku, za tento název při své práci využívá uvádí: „Využíval jsem tento název dříve a 

častěji. Dnes už jen sporadicky. Když jde o první vysvětlení k tomu, kdo jsme a co znamená 

"SZU".“ Pozvolné přecházení na používání jiného názvu tak ilustruje nekonzistentnost 

v používání názvu značky. 

Hodnotu značky v očích zákazníků pak okomentoval slovy, že stávající zákazníci, 

kteří již mají se značkou jistou vnímají sílu značky více a SZÚ považují za silného 

partnera. U nových zákazníků je pak situace složitější. Ti často nejsou nijak ohromeni 

sílou značky, respektive ji nevnímají jako silnou a je nutné je nejprve přesvědčit o 

kvalitách nabízených služeb. 

2.7.4.6 Rozhovor s Alešem Pleskotem 

Pan Aleš Pleskot v podniku působí na pozici vedoucího zkušebny spotřebního zboží 

sídlící v Jablonci nad Nisou. Také on přichází do častého kontaktu se zákazníky. Jeho 

hlavní asociací se značkou Strojírenský zkušební ústav je „služba zákazníkům“.  
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Uvádí, že největší slabinu značky spatřuje v její malé obecné známosti. Také síla 

značky samotné značky není podle něj dostatečně silným prodejním argumentem.  

Naopak pozitivně vnímá, podobně jako ostatní respondenti, sílu osobního jednání 

se zákazníkem. Vyzdvihuje osobní a otevřený přístup, kteří následně velmi oceňují i 

zákazníci. 

2.7.4.7 Rozhovor s ředitelem odštěpného závodu Jiřím Malachem 

Pan Jiří Malach působí na pozici ředitele odštěpného závodu v Jablonci nad Nisou. 

Značku Strojírenský zkušební ústav vnímá na tuzemském trhu jako dobře známou, ovšem 

na mezinárodním trhu se setkává spíše s neznalostí značky nebo jejím horším vnímáním 

ve srovnání se západními konkurenty. Pan Malach dále uvedl, že se v tuzemsku setkává 

se záměnou značky podniku se Státním zdravotním ústavem. 

Při své práci a komunikaci se zahraničím oproti většině ostatních kolegů využívá 

primárně anglickou variantu názvu „Engineering Test Institute“, což dále prohlubuje 

roztříštěnost značky.  

2.7.4.8 Rozhovor s Michalem Manhalterem 

Pan Ing. Michal Manhalter v podniku zastává pozici ředitele zkušebních laboratoří a je 

členem vedení podniku. Sám často jedná se zákazníky, které dále odkazuje na vedoucí 

konkrétních oborových skupin a stará se rozvoj pro podnik klíčového oboru zkušebnictví. 

Se značkou SZÚ si v první řadě asociuje dlouhou tradici, kterou značka dle něj 

reprezentuje. Také on vnímá jako přidanou hodnotu především kontinuitu značky: 

„…jsme tu dlouho a myslím, že se nám dá věřit, že je to takto vnímáno.“ On sám pak za 

značkou vidí především tým odborníků, kteří ochotně komunikují se zákazníky a jsou 

připraveni jim pomáhat. 

Jako hlavní slabinu značky vidí pan Manhalter její komplikovaný název. Název je 

podle něj obtížně pochopitelný, především pří komunikaci v zahraničí, a také v tuzemsku 

se setkává s častým komolením názvu a různým variantám výslovnosti ("s-z-ú"; "es-zet-

ú"). Při komunikaci se zahraničím se aktuálně snaží používat zkratku značky „SZU“, ale 

v minulosti velmi často používat variantu „Engineering Test Institute“, dokonce pak její 

zkratku „ETI“. Zkratka „ETI“ ovšem nikdy nebyla součástí žádného oficiálního názvu 

organizace, nebyla komunikována na oficiální prezentačních materiálech. Je tedy zřejmé, 
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že zaměstnanci podniku používají často odlišné označení značky a přispívají tak k její 

roztříštěnosti. 

2.7.4.9 Rozhovor s Jakubem Dohnalem 

Pan Ing. Jakub Dohnal působí ve Strojírenském zkušebním ústavu na pozici vedoucího 

oborové skupiny stavebních výrobků a zařízení pro ústřední vytápění. Mimo odborné 

služby zkušebnictví se také on stará o portfolio zákazníků a jeho rozšiřování. Stará se o 

kompletní průběh zakázek jak českých, tak zahraničních zákazníků. 

Pro pana Dohnala znamená značka SZÚ organizaci nabízející zákazníkům 

kvalitní služby napříč mnoha obory. Hlavní přidané hodnoty značky vidí v 

poradenských službách zákazníkům a v rychlosti a efektivitě průběhu zakázky. Další 

potenciál rozvoje značky spatřuje ve výraznější propagaci zmiňovaných přidaných 

hodnot a také v lepším zužitkování skutečnosti, že podnik je jak zkušebním, tak i 

certifikačním subjektem, tudíž lze jak zkoušky, tak certifikaci provádět v rámci jednoho 

balíčku.  

Naopak slabé stránky značky vidí v nízkém povědomí o značce v zahraničí a 

v nedostatečné podpory propagace značky ze strany zahraničních obchodních zástupců. 

Na dotaz, jak jemu samotnému se pracuje se značkou při komunikaci se zákazníky uvádí: 

„Více než samotná značka je zajímá levná alternativa za jiné, zvučnější značky. Jednoduše 

řečeno, daří se nám oslovit zákazníka spíše na cenu a rychlost služby. Samotná značka 

pro ně není důležitá. Chtějí své výrobky posoudit, aby splnili to minimum, co jim 

legislativa nařizuje. Práce se značkou hodně záleží na trhu. V Česku má své povědomí a 

určuje jistou známku kvality. V zahraničí naši značku berou jako značku z východu. 

Západní země díky této nálepce k nám hledají cestu mnohem hůře.“.  

Pro komunikaci se zahraničními klienty pak pan Dohnal používá anglickou 

variantu „Engineering Test Institute“. Sám vyjadřuje podiv nad skutečností, že zahraniční 

zákazníci znají spíše variantu značky „SZU“ a většinou vůbec netuší, že „Engineering 

Test Institute“ a „SZU“ jsou ekvivalenty. 

Následuje část rozhovorů provedená se zahraničními obchodními zástupci. Oproti 

variantě pro tuzemské kolegy byl změněn název ze „Strojírenský zkušební ústav“ na 

„Engineering Test Institute“ a v otázce na porovnání sílu značek byli na rozdíl od 

tuzemské varianty k porovnání vybráni pouze zahraniční konkurenti. Ostatní dotazy 
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zůstaly zachovány. Rozhovory byly vedeny v angličtině a následně volně přeloženy do 

češtiny. 

2.7.4.10 Rozhovor s rumunským obchodním zástupce 

Rozhovor cílený na zjištění vnímání značky Strojírenského zkušebního ústavu byl 

proveden s vybranými zahraničními obchodními zástupci. Pan Maxim Emil spolupracuje 

s podnikem od roku 2014. Od té doby se snaží získávat pro podnik zákazníky z řad 

rumunských výrobců tepelné techniky, elektrických zařízení, spotřebního zboží a dalších 

kategorií výrobků.  

Z rozhovoru s ním vyplynulo, že značka SZÚ pro něj znamená především 

moderní zkušební laboratoř s patřičným profesionálním vybavením a také tým 

odborníků, kteří jsou přátelští, otevření a ochotni pomoct. 

Největší slabinu spatřuje v někdy ne zcela jasném toku informací. Jako příklad 

uvádí situaci, kdy v minulosti byli někteří zákazníci osloveni napřímo zaměstnanci z ČR, 

načež později je oslovil i on sám a došlo tak ke zmatení zákazníka. Při své práci 

s rumunskými výrobci si však pochvaluje v jeho očích silnější jméno značky, jakožto 

poskytovatele profesionálních služeb na evropské úrovni. V komunikaci s nimi pak 

používá 2 varianty značky – „SZU“ i „Engineering Test Institute“. 

2.7.4.11 Rozhovor se srbskou obchodní zástupkyní 

Paní Mirjana F. Opačič spolupracuje se Strojírenským zkušebním ústavem nejdéle ze 

všech oslovených agentů, konkrétně od roku 2013. Stará se o získávání zakázek na 

teritoriu Balkánu. Specializuje se především na výrobce tepelné techniky. 

Ta variantu značky „SZU“ vnímá jako snadno zapamatovatelnou, přičemž 

anglickou variantu „Engineering Test Institute“ nepoužívá, ale celkově vidí značku jako 

příliš komplikovanou. Zákazníkům často vysvětluje, že „SZU“ je akronym českého 

názvu podniku. Zastává názor, že by bylo dobré více propagovat anglický název a 

nepoužívat logotyp s českým názvem podniku.   

Na svém teritoriu se také setkává se situací, kdy někteří konkurenti (uvádí ty ze 

zemí jako Bulharsko nebo Itálie), dokáží zákazníkům vyjít více vstříc v tom smyslu, kdy 

nedodržují striktně daná pravidla a zakázky dokáží vyřizovat rychleji. Bylo by tedy 

vhodné na tomto teritoriu více propagovat hodnoty jako vysokou profesionalitu, kvalitu 
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dodržování pravidel. Existuje tak prostor pro vymezení se proti konkurenci a snažit se 

obrátit tuto nevýhodu ve výhodu.  

2.7.4.12 Rozhovor s německým obchodním zástupcem 

Německý zástupce pan Marc Bartschat spolupracuje s podnikem od roku 2017. 

V rozhovoru uvedl informaci, kterou zmiňovali také tuzemští kolegové, tedy že na trhu 

v Německu, panuje mírná nedůvěra ke zkušebním laboratořím z východních zemí. K této 

nedůvěře může přispívat určitá benevolence v přístupu k dodržování pravidel, jak 

zmiňovala paní Opačič ze srbského zastoupení. 

Dále zmiňuje, že značka SZÚ musí na německém trhu také bojovat se silnými 

národními laboratořemi jako jsou TÜV nebo Dekra a jedním ze způsobů, jak u místních 

zákazníků uspět je tlak na cenu. Na druhé straně spatřuje konkurenční výhodu SZÚ 

v otevřenějším přístupu k zákazníkovi, než tomu je u německých konkurentů. 

Největší slabinu značky pak spatřuje v jejím komplikovaném názvu, který 

shledává obtížně vyslovitelným. 

2.7.4.13 Rozhovor s polským obchodním zástupcem 

Obchodní zástupce pro polský trh, pan Adam Suchanek, spolupracuje s podnikem 

relativně krátce, od roku 2019. 

S podnikovou značkou si asociuje především serióznost a spolehlivost. Při práci 

se značkou na polském trhu naráží především na komolení jejího názvu, kdy polští 

zákazníci vyslovují jméno značky jako „šu“. Anglickou variantu názvu potom pan 

Suchanek nevyužívá a shledává jí jako příliš umělou a neautentickou.  

Pan Suchanek na téma vnímání značky na polském trhu dále uvedl, že mnozí 

potenciální zákazníci, které oslovil, instituci Strojírenský zkušební ústav z České 

republiky znají, ale neasociují si s ní značku „SZU“. 

2.7.4.14 Rozhovor s maďarským obchodním zástupcem 

Poslední rozhovor byl proveden s panem Gyulou Gálem, reprezentantem maďarského 

zastoupení SZU Hungary. S podnikem spolupracuje od roku 2014.  

Na dotaz, jaké jsou jeho asociace se značkou uvedl, že pod značkou SZÚ vidí 

především silný, dynamický tým profesionálů. Z rozhovoru dále vyplynulo, že pan Gál 

při komunikaci se zákazníky používá chybně název společnosti. Uvedl, že samostatná 
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značka „SZÚ“ není v Maďarsku zatím známá, proto společnost představuje jako 

„SZUtest in Hungary“. Dodatek „test“ za značku přidává prý z toho důvodu, aby byl pro 

zákazníky lépe patrný předmět činnosti podniku, s čímž lze v podstatě souhlasit. 

SZUTEST je ovšem název turecké firmy, která působí také v oboru zkušebnictví, 

inspekce a certifikace a je konkurentem Strojírenského zkušebního ústavu (bude popsáno 

v kapitole popisující problémy značky).  Proto používání názvu „SZUtest in Hungary“ 

není žádoucí. 

Dále pan Gál uvedl, že zákazníci, které osloví mají ke značce hned důvěru, když 

zmíní, že se jedná o státní podnik. Jako problém však vidí obavu zákazníků, kvůli nutnosti 

dodat dokumentaci ke zkoušeným produktům v angličtině, což některé zákazníky může 

odradit. 

2.7.5 Shrnutí interního průzkumu 

Rozhovory se zaměstnanci podniku, působících napříč různými úseky poskytly zajímavý 

náhled na to, jak oni sami vnímají svou značku, jak s ní pracují a jaké v ní vidí příležitosti 

nebo naopak slabiny. Po zpracování rozhovorů bylo možné spatřit jistý trend, který se 

opakoval u většiny respondentů.  Zaměstnanci a obchodní zástupci (agenti) se shodují na 

tom, že značka SZÚ pro ně znamená především profesionalitu, vstřícný přístup 

k zákazníkovi a snahu mu maximálně pomoci, ale také značku, která za sebou již má 

nějakou historii, na kterou je třeba navazovat a dále ji rozvíjet. 

Z rozhovorů vyplynulo, že ani mezi samotnými zaměstnanci nepanuje shoda 

v tom, jaký název značky při své práci používají. Sami zaměstnanci si jsou vědomi, že 

v rámci jedné značky dostává zákazník různé vjemy a výstupy. Cítí, že by bylo vhodné 

více značku sjednotit, a dále ji posilovat v porovnání s velkými zahraničními konkurenty. 

2.7.6 Porovnání vnímání síly značky 

Otázka na vnímání síly konkurenčních značek byla položena jak zákazníkům, tak 

zaměstnancům a obchodním zástupcům. Z tohoto porovnání jasně vychází značka TÜV 

SÜD jako nejsilnější. Vnímají jí tak zákazníci v zahraničí, i interní zaměstnanci a agenti. 

Zaměstnanci podniku vnímají vlastní značku oproti ostatním osloveným 

skupinám jako výrazně slabší.  



 

 

104 

Tabulka 13: Porovnání vnímání síly značek – zaměstnanci vs. zákazníci (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Jak vnímáte sílu 

uvedených značek? 

Výsledná ∅ 

hodnota u 

tuzemských 

respondentů 

Výsledná ∅ 

hodnota u 

zaměstnanců 

podniku v ČR 

Výsledná ∅ 
hodnota u 

zahraničních 

respondentů 

Výsledná ∅ 

hodnota u 

zahr. agentů 

 
4,19 2,74 3,36 3,20 

 3,88 4,67 4,27 4,60 

 
2,63 2,56 x x 

 2,94 2,11 x x 

 
2,63 2,22 x x 

 
x 3,67 3,27 3,80 

 
x 3,78 2,64 2,80 

 
x 3,78 2,82 4,40 

 

2.7.7 Shrnutí průzkumu 

Po provedení průzkumu značky lze tedy odpovědět na ústřední výzkumnou a na vedlejší 

výzkumné otázky. 

ÚVO: Je značka „Strojírenský zkušební ústav“ pro zákazníky dostatečně srozumitelná  

a má její používání vliv na využití plného potenciálu podniku? 

Odpověď: Po provedení průzkumu je patrné, že samotný název značky plně neodpovídá 

všem činnostem podniku a takto zvolený název značky podnik může připravit  

o potenciální obchodní případy. Nicméně zákazníci i zaměstnanci se relativně shodují 

v tom, jaké hodnoty značka reprezentuje a po případném sjednocením prvků značky  

a marketingové komunikace bude srozumitelnost značky pro zákazníky výrazně posílena. 

VVO 1: Vyvolává značka „Strojírenský zkušební ústav“ dojem, že podnik nabízí služby 

úzce zaměřené pouze na strojní výrobu? 

Odpověď: Používání varianty názvu značky „Strojírenský zkušební ústav“ opravdu 

může podnik připravit o potenciální zakázky, vzhledem jeho specifickému a konkrétnímu 

významu. Toto bylo prokázáno analýzou otázky č. 9 v průzkumu prováděném mezi 

zákazníky. 
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VVO 2: Znamenala by úprava nebo úplná změna brandu by poškození podniku ve smyslu, 

že zákazníci by se s podnikem dále neztotožňovali? 

Odpověď: Drastická změna značky znamená pro podnik vždy významné riziko. 

Zákazníci ovšem vyjádřili v průzkumu, že samotná značka je tím nejslabším atributem, 

který zvažují při výběru dodavatele služeb TIC. V situaci, kdy podnik používá hned 

několik variant názvu, nemá pevně stanovený vizuální styl, respektive je zastaralý a jeho 

dodržování není nijak koncepčně vyžadováno, mohla by úprava (zjednodušení  

a sjednocení) brandu přinést pozitivní efekt.  

2.7.8 Limity průzkumu a další doporučení 

Provedený průzkum má řadu omezení. Vzhledem k obtížné globální situaci způsobenou 

epidemií koronaviru v době práce na průzkumu bylo nutné pečlivě zvolit výběr zákazníků 

k oslovení. V situaci, kdy se firmy mnohdy potýkají s existenčními problémy není úplně 

vhodné je zatěžovat s marketingovým průzkumem. Po konzultaci s jednotlivými 

vedoucími oborových skupin a s vedoucím marketingového oddělení byli pečlivě vybráni 

ti zákazníci, se kterými má podnik dobré vztahy a komunikace s nimi byla vždy 

bezproblémová. Za běžné situace by určitě bylo možné provést výzkum u většího počtu 

respondentů a získat tak reprezentativnější výsledky. 

Kvůli menšímu počtu respondentů z řad zákazníků pak nebylo možné provést 

detailní segmentaci například podle jednotlivých zemí nebo konkrétních oborů. 

Vzhledem k faktu, že se jednalo o první podobný průzkum zaměřený na vnímání 

značky podniku, jeho výsledky zatím není s čím porovnávat. V rámci dalšího 

strategického rozvoje značky by měl být takovýto průzkum opakován například s roční 

pravidelností  

a ověřovat tak účinnost realizovaných kroků pro posílení značky. 

2.8 Aktuální problémy značky 

S používáním současného brandu podniku je spojeno několik významných problémů. Na 

základě pozorování ve firmě a provedeného průzkumu mezi zaměstnanci a zákazníky 

byly identifikovány následující problémy:  
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2.8.1 Rozmělnění značky 

V současnosti existuje hned několik variant značky a nepanuje jasná shoda na tom, která 

verze se má kdy používat. Různí zaměstnanci preferují jiné varianty a vzniká tak 

nepřehledná situace, které mohou snižovat kredibilitu podniku v očích zákazníků. 

Zákazník se může setkat s těmito variantami: Strojírenský zkušební ústav; SZÚ; SZU; 

Engineering Test Institute.  

Do tohoto výčtu je dále nutno připočíst značky zahraničních zastoupení. Obchodní 

zástupci (agenti) vystupují pod značkou SZU International, kdy jednotlivá zastoupení 

používají značky v podobě např. SZU Balkan, SZU Germany, SZU Turkey atp. 

Bohužel zákazníci se poté kvůli chybějící podnikové směrnici, která by jasně 

stanovila pravidla pro používání značky podniku, setkávají s množstvím různých variant 

značky  

a v krajním případě si mohou ji například zaměnit s konkurencí působící v Turecku. 

Problém je to i pro marketingové oddělení jako pro správce značky, které za současné 

situace ztrácí přehled o tom, jakou verzi značky kdo používá.  

2.8.2 Komplikovaný název 

Rozmělnění značky popsané v předchozí podkapitole může být mimo jiné důsledkem 

komplikovaného a marketingově obtížně využitelného názvu „Strojírenský zkušební 

ústav“. Tento název vznikl v 60. letech minulého století a od té doby zastaral. Z jeho 

délky a obtížné přenositelnosti pro využití v zahraničí pak vznikla potřeba využívat 

zkratky jako SZÚ nebo SZU.  

V současnosti se nezřídka stává, že tuzemští zákazníci hovoří o podniku jako  

o „výzkumném ústavu“ nebo „strojním ústavu“. Vedení podniku si je této komplikace 

vědomo a jak uvedl v rozhovoru ředitel podniku Ing. Tomáš Hruška, ideálním stavem 

v budoucnu je upuštění od dlouhého názvu a využívání pouze zkratky „SZU“. 

2.8.3 Zastaralý jednotný vizuální styl 

Jak již bylo zmíněno v přecházejících částech práce, jednotný vizuální styl podniku (dále 

jen JVS) byl navržen v roce 2008. Podle informací od dnešního vedoucího 

marketingového oddělení Ing. Faita tehdy nebylo využívání JVS nijak popsáno například 

vnitropodnikovou směrnicí nebo jinak koncepčně komunikováno. Přitom důležitost 
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budování jednotného vizuálního stylu u podniků nabízejících služby, tedy nehmatatelný 

produkt je vyšší než u čistě výrobně zaměřených B2B firem. 

Do dnešních dnů přetrvaly v podniku některé prvky tohoto starého JVS, které jsou 

využívány pravidelně, například vizitky, jiné prvky, např. elektronický e-mailový podpis, 

byly během let změněny. Lze se tak setkat se situací, kdy elektronická komunikace nemá 

standardizovanou podobu (používání různých typů písma) nebo kdy propagační materiály 

(tiskoviny, letáky a katalogy) nemají jednotnou formu a vychází z různých návrhů. 

Rozdíly ve vizuální prezentaci značky se navíc ještě více prohloubily se spuštěním 

nových webových stránek podniku, které s původním vizuálním stylem mají společné 

pouze použití stanoveného logotypu a modré barvy. 

Zavedení nového JVS by přitom pomohlo nastavit a sjednotit pravidla používání 

všech prvků značky. Usnadnilo by práci při přípravě nových propagačních materiálů (jak 

tištěných, tak digitálních), kdy by odpadlo přemýšlení nad vhodnou volbou písma, nad 

rozvržením základních grafických prvků nebo doplňkových barev.  

2.8.4 Turecký SZUTEST 

Významným problémem, se kterým se podnik potýká již řadu let je spojen s obchodním 

zastoupením v Turecku. V roce 2005 bylo Turecko první zemí, do které Strojírenský 

zkušební ústav se rozhodl expandovat prostřednictvím přímého obchodního zastoupení. 

Tehdejší management nabídl místnímu zástupci plnou exkluzivitu na své služby, dále 

podporu z hlediska know-how i marketingu. Jelikož se jednalo o první takovou zkušenost, 

tehdejší vedení bohužel neošetřilo smluvně ochranu značky. Po 2 letech spolupráce se 

ukázalo, že záměry místního zástupce jsou v rozporu se zájmy Strojírenského zkušebního 

ústavu. V roce 2007 využil místní zástupce mezery ve smlouvě, založil vlastní společnost 

s názvem SZUTEST, značku si nechal registrovat pod ochrannou známkou, získal 

potřebné akreditace a začal působit samostatně.  

Z pohledu značky je problém především název tohoto subjektu, kdy je shodný 

s používanou URL adresou strojírenského zkušebního ústavu, tedy www.szutest.cz. Také 

dochází k záměně u zákazníků. Zaměstnanci, kteří se bavili se zákazníky shodně referují 

o tom, že zákazníci vnímají turecký SZUTEST stále jak oficiální zastoupení 

Strojírenského zkušebního ústavu. Jiní zákazníci se zase milně domnívali, že webové 

stránky www.szutest.com patří Strojírenskému zkušebnímu ústavu a pozastavovali se nad 
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jejich výraznou odlišnosti od české verze podnikového webu. Netušili, že SZUTEST je 

samostatnou firmou, a tedy konkurentem SZÚ.  

Jedná se o komplikovaný problém, jehož řešení není pro podnik snadné. Podnik 

v minulosti zvažoval mezinárodní soudní spor, nicméně právníky bylo doporučeno od 

tohoto ustoupit. Podle jejich vyjádření a jejich zkušeností by soudní spor probíhal 

v Turecku, jež není členem EU. V tomto případě by šance na úspěch byl minimální, kdy 

turecké soudy v takových případech stojí na straně místních subjektů. Strojírenskému 

zkušebnímu ústavu bylo doporučeno sledovat stav registrace ochranné známky 

„SZUTEST“ a v případě vypršení platnosti ochrany podat žádost o její registraci. Bohužel 

pro SZÚ si turecký subjekt podal ve stanovené lhůtě žádost o prodloužení ochrany  

a současná ochrana této značky je platná až do 9. června 2028.    

2.9 SWOT analýza  

V závěrečné části analytické části práce byla provedena SWOT analýza silných a slabých 

stránek podniku, a to jak vnitřního, tak jeho vnějšího prostředí. SWOT analýza vychází 

z předchozích analýz, průzkumů a zkušeností.  Jednotlivé prvky SWOT analýzy jsou 

uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka 14: SWOT analýza SZÚ (Zdroj: vlastní zpracování) 

SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

▪ Otevřený přístup k zákazníkovi 

▪ Široké spektrum kompetencí  

a nabízených služeb 

▪ Historicky zavedená značka 

▪ Nižší úroveň cen než západní 

konkurence 

▪ Členství ve významných 

oborových asociacích 

▪ Široká síť obchodních zástupců 

▪ Zastaralý a nevyužívaný jednotný 

vizuální styl 

▪ Komplikovaný název značky 

▪ Rozmělněná značka (různé 

varianty názvu) 

▪ Neexistují pravidla pro používání 

značky 

 

Příležitosti Hrozby 

▪ Restart ekonomiky po odeznění 

pandemie 

▪ Ekonomický růst rozvojových trhu 

▪ Obecně vyšší tlak spotřebitelů na 

bezpečnost a kvalitu výrobků 

▪ Vznik nových oborů (kybernetická 

bezpečnost, životní prostředí) 

▪ Hodnotová pozice značky 

umožňující útočit na silnější 

konkurenci 

▪ Úbytek zakázek jako důsledek 

globální epidemie koronaviru 

▪ Ztráta akreditací a notifikací 

▪ Přechod zákazníků ke konkurenci 

▪ Příchod nové konkurence 

▪ Konkurent SZUTEST (a jím 

zaregistrovaná ochranná známka) 

 

Následuje rozbor jednotlivých faktorů vnitřního a vnějšího prostředí. Každému faktoru je 

přiřazena známka důležitosti v intervalu od 1 do 5 (1=nejslabší; 5=nejsilnější, přičemž 

slabé stránky a hrozby jsou z důvodu negativního efektu hodnoceny hodnotami od -1 do 

-5) a váha v intervalu od 0 do 1. Tyto hodnoty byly stanoveny po konzultaci 

marketingovým oddělením podniku. 
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2.9.1 Faktory vnitřního prostředí 

Tabulka 15: Hodnocení silných stránek (Zdroj: vlastní zpracování) 

Silné stránky Známka Váha  

Otevřený přístup k zákazníkovi 5 0,3 1,5 

Široké spektrum kompetencí  

a nabízených služeb 
4 0,15 0,6 

Historicky zavedená značka 3 0,1 0,3 

Nižší úroveň cen než západní 

konkurence 
5 0,25 1 

Členství ve významných oborových 

asociacích 
3 0,05 0,15 

Široká síť obchodních zástupců 3 0,15 0,3 

Celkem  1 3,85 

 

Analýzou silných stránek bylo zjištěno, že nejvýznamnějšími jsou otevřený přístup 

k zákazníkovi a nižší úroveň cen oproti západní konkurenci. Zpětná vazba od zákazníků 

opravdu potvrzuje, že otevřenost zkušebních techniků a jejich ochota pomáhat je opravdu 

konkurenční výhodou SZÚ a u jiných konkurentů není tento přístup běžný. 

Tabulka 16: Hodnocení slabých stránek (Zdroj: vlastní zpracování) 

Slabé stránky Známka Váha  

Zastaralý a nevyužívaný jednotný 

vizuální styl 
-4 0,2 -0,8 

Komplikovaný název značky -2 0,25 -0,5 

Rozmělněná značka (různé varianty 

názvu) 
-5 0,4 -2 

Neexistují pravidla pro používání 

značky 
-2 0,15 -0,3 

Celkem  1 -3,6 

 

Nejvýznamnější slabou stránkou je jednoznačně rozmělněná značka, za ní pak 

s výraznějším odstupem zastaralý jednotný vizuální styl.  

Celková hodnota interních faktorů vychází po srovnání pro podnik pozitivně, kdy 

dosahuje hodnoty 0,25. 
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2.9.2 Faktory vnějšího prostředí 

Tabulka 17: Hodnocení příležitostí (Zdroj: vlastní zpracování) 

Příležitosti Známka Váha  

Restart ekonomiky po odeznění 

pandemie 
4 0,15 0,6 

Ekonomický růst rozvojových trhu 4 0,3 1,2 

Obecně vyšší tlak spotřebitelů na 

bezpečnost a kvalitu výrobků 
2 0,15 0,3 

Vznik nových oborů (kybernetická 

bezpečnost, životní prostředí) 
4 0,25 1 

Hodnotová pozice značky umožňující 

útočit na silnější konkurenci 
3 0,15 0,45 

Celkem  1 3,55 

 

Pro podnik je nejsilnější příležitostí ekonomický růst rozvojových trhů, na kterých vzniká 

množství nových výrobců, kteří budou muset své výrobky nechat prověřit a certifikovat 

v případě exportu na evropský trh. V pořadí druhou nejsilnější příležitostí je vznik nových 

oborů, ve kterých postupně roste poptávka po službách TIC.  

Tabulka 18: Hodnocení hrozeb (Zdroj: vlastní zpracování) 

Hrozby Známka Váha  

Úbytek zakázek jako důsledek 

globální epidemie koronaviru 
-4 0,3 -1,2 

Ztráta akreditací a notifikací -5 0,15 -0,75 

Přechod zákazníků ke konkurenci -2 0,5 -1 

Příchod nové konkurence -3 0,1 -0,3 

Konkurent SZUTEST (a jím 

zaregistrovaná ochranná známka) 
-4 0,05 -0,2 

Celkem  1 -3,45 

 

Aktuálně nejvýznamnější hrozbou je pro podnik současná globální pandemie a s ní 

spojený útlum výroby po celém světě. Dosud podnik dopady výrazně nepocítil z důvodu 

dopředu nasmlouvaných zakázek. Otázkou zůstává, jak se bude pandemická situace 

vyvíjet a jak silně zasáhne veškeré výrobce. Druhou nejvýznamnější hrozbou je poté 
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přechod zákazníků ke konkurenci. I tento faktor může vycházet z pandemické situace, 

kdy aktuálně uzavřené hranice znamenají, že výrobci budou vyhledávat spíše místní 

zkušebny. 

Celková suma vnějších faktorů dosahuje opět kladné hodnoty 0,1, což znamená 

pro rozvoj značky pozitivní zprávu, nicméně tato hodnota se již blíží nule, a proto je nutné 

věnovat hrozbám zvýšenou pozornost. 

2.9.3 Zhodnocení SWOT analýzy 

Po provedení analýzy vnitřních a vnějších faktorů byly identifikovány ty nejsilnější, na 

které by se podnik měl soustředit a na jejich základě připravit strategii rozvoje pozitivních 

a omezení negativních faktorů. Nad vnitřními faktory má podnik pochopitelně silnější 

kontrolu a snáze je může ovlivnit ve svůj prospěch. 

Tabulka 19: Přehled nejsilnějších faktorů SWOT analýzy (Zdroj: vlastní zpracování) 

 Přínosné faktory Škodlivé faktory 

Vnitřní původ 

(SW) 
• Otevřený přístup 

k zákazníkovi 

 

• Nižší úroveň cen než  

západní konkurence 

• Rozmělněná značka 

 

• Zastaralý a nevyužívaný 

jednotný vizuální styl 

Vnější původ 

(OT) 
• Ekonomický růst 

rozvojových trhů 

 

• Vznik nových oborů 

• Úbytek zakázek jako důsledek 

globální epidemie koronaviru 

 

• Přechod zákazníků ke 

konkurenci 

 

Po sečtení všech výsledných hodnot SWOT analýzy bylo zjištěno, že podnik dosahuje 

kladné hodnoty 0,35, tedy přínosné faktory převažují nad těmi škodlivými. Podnik tak 

může zvážit, jako strategii zvolí, zda se vydá cestou rozvoje přínosných faktorů nebo jestli 

se zaměří na eliminaci těch škodlivých. 

2.10 Shrnutí analytické části 

Analytická část měla za cíl popsat současnou situaci podniku Strojírenský zkušební ústav, 

s.p., respektive jeho značky. V úvodu byl představen samotný podnik, předmět jeho 

činnosti, definován jeho obchodní model a popsána typologie jeho zákazníků. 
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V následující část byly pomocí Porterovy 5 F analýzy popsány konkurenční síly 

působící na podnik. Z této analýzy je patrné, že podnik nemusí mít obavu o substituty jím 

nabízených služeb, jelikož z podstaty činnosti nelze služby posuzování výrobků  

a certifikace třetí nezávislou stranou v současnosti ničím substituovat. Konkurenční 

prostředí není v tomto segmentu tak silné jako například v B2C segmentu a díky relativně 

velkým bariérám vstupu do odvětví hrozí pouze nízké riziko ze strany nově vznikajících 

konkurentů. V silném postavení je podnik i ve vztahu k dodavatelům, respektive díky 

vlastním zdrojům a know-how je podnik v mnoha oblastech soběstačný. 

Na vnitřní okolí podniku je zaměřena následující McKinseyho 7 S analýza. Jejím 

nejdůležitějším výstupem je zjištění, že byť má podnik stanoveny vnitřní hodnoty, 

nepanuje mezi zaměstnanci dosud naprostý soulad v jejich vyznávání a následování. 

Následující SLEPT analýza zaměřená na vnější okolí podniku slouží jako podklad 

po konečnou SWOT analýzu. 

Klíčovou je pro analytickou část provedená inventura značky a následný průzkum 

jejího vnímání mezi zákazníky a prostřednictvím strukturovaných rozhovorů také mezi 

zaměstnanci. Provedením šetření bylo zjištěno, že značka podniku je značně rozmělněná, 

panuje nesoulad v jejím používání a také že název značky působí negativně na zákazníky 

v tom smyslu, že jeho forma evokuje služby zaměřené pouze na strojní zařízení, přestože 

podnik nabízí služby pro mnohem širší skupinu výrobků. V názvu zároveň zanikají i 

služby školení. Díky provedenému průzkumu byly také identifikovány nejčastější 

asociace zákazníků se značkou a její přidaná hodnota, na které se shodují jak zaměstnanci, 

tak zákazníci a tím je otevřený přístup, příznivé ceny a vysoká odbornost. Na základě 

těchto zjištění jsou pak dále zpracovány návrhy, jak se značkou dále pracovat. 

Celou analytickou část potom uzavírá finální SWOT analýza silných a slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb. 
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3 Návrhová část 

Návrhová část vychází z poznatků předcházejících analýz a nabízí možné návrhy na 

posílení pozice značky nebo na odstranění jejích nedostatků. Definovány jsou 3 hlavní 

návrhy:  

• Úprava prvků značky.  

• Implementace nového jednotného vizuálního stylu. 

• Návrh pro posílení identity značky za využití modelu Brand PRISM  

a marketingového archetypu značky. 

Cílem těchto návrhů je zmírnit negativní dopady rozmělnění značky, usnadnit koncepční 

práci se značkou a umožnit její lepší pochopení jak mezi zákazníky, tak v řadách 

zaměstnanců podniku.  

U návrhů jsou definovány základní podmínky realizace, její cíle a také je 

zpracována analýza rizik spojených s realizací návrhů. 

3.1 Návrhy úprav vybraných prvků značky 

Tento soubor návrhů je zaměřen na úpravu aktuálně používaných prvků značky. Některé 

z prvků značky používaných v současnosti stále vychází ze starého jednotného vizuálního 

stylu. Ten byl zaveden v roce 2008 a od té doby se potřeby značky měnily. S rozvojem 

aktivit na zahraničních trzích a s rozšiřující se nabídkou služeb se komplikovaným  

a nedostačujícím stal především název značky.  

Cílem těchto navrhovaných úprav je zjednodušit používání značky a eliminovat její 

aktuální rozmělněnost. 

3.1.1 Úprava názvu značky 

Dokud podnik působil na tuzemském trhu a nabízel služby spojené čistě se strojírenskou 

výrobou, nenarážel podnik na žádné potíže se jménem. Se vstupem na zahraniční trhy  

a rozšířením nabídky služeb však začal podnik narážet na problémy se špatnou 

přenositelností jména a jeho přílišnou popisností. 

Jak vyplynulo z provedeného průzkumu, zákazníci při poptávce služeb zkušebnictví, 

inspekce a certifikace kladou důraz především na kvalitu, cenu a rychlost zakázek. 

Samotná značka subjektu pro je pro ně méně významným faktorem.  
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Změna názvu značky však bývá ze všech změn ostatních prvků nejproblematičtější  

a nejrizikovější. Nejméně drastickou je cesta zkrácení. Zde může podnik těžit z faktu, že 

zkratka „SZU“ je již mezi zákazníky i zaměstnanci zaužívaná. Proto bylo navrženo 

upravit název značky následujícím způsobem: 

• Při prezentaci značky v zahraničí upustit od používání varianty kombinovaných 

názvů „Engineering Test Institute (SZU)“ a soustředit se pouze na variantu 

„SZU“. 

• V České republice využít faktu, že varianta ve znění „SZÚ“ je registrovanou 

ochrannou známkou podniku a při prezentaci používat tuto variantu a od varianty 

„Strojírenský zkušební ústav“ upouštět. 

• Variantu názvu „SZU“ doplňovat pro podle cílového trhu názvem země  

(v případě, že v této zemi má podnik přímé zastupení) – SZU Germany, SZU 

Poland atd., v případě, kdy není zahraniční zastoupení používat variantu „SZU 

International“.  

• Pro vysvětlení, co značka vyjadřuje používat výstižný popis „Komplexní služby 

v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení“, v anglické variantě 

potom (Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and 

trainings.) 

Pro podporu tohoto návrhu jsou uvedeny příklady úspěšného zkrácení názvu značky: 

KFC (dříve Kentucky Fried Chicken), FedEx (Federal Express), GE (General Electric). 

3.1.2 Úprava logotypu 

S úpravou jména značky se musí pojit i úprava používaných logotypů. Současný logotyp, 

který se skládá z loga a českého názvu „Strojírenský zkušební ústav“ je využíván i na 

tištěných i digitálních prezentačních materiálech pro zahraniční trhy, či na anglické 

mutaci webových stránek.  

Návrhem je tedy odstranit z logotypu český název podniku. Původní logotyp by 

byl nahrazen novými návrhy. Tyto návrhy byly připraveny s ohledem na aktuální podobu 

loga a logotypu, nicméně v případě implementace nového jednotného vizuálního stylu by 

mělo být omlazeno logo i logotyp. 
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Obrázek 26: Návrhy nových variant logotypů (Zdroj: vlastní zpracování) 

Tento návrh počítá i s případným rozšířením použití logotypu pro specifické služby, jako 

je například SZÚ Akademie. Pro nabízení služeb školení, které podnik nabízí pouze 

tuzemským zákazníkům nemusí logotyp „Strojírenský zkušební ústav“ evokovat služby 

vzdělávání.  

3.1.3 Úprava URL adresy 

Jak již bylo uvedeno v analytické části, podnik má zaregistrováno 50 domén, z čehož 

aktuálně aktivně využívá 2 varianty: www.szutest.cz (česká mutace); www.szutest.eu 

(anglická mutace). URL adresa obsahující výraz „szutest“ je především v zahraničí velmi 

problematická z důvodu existence tureckého konkurenta SZUTEST. Tento vlastní 

doménu www.szutest.com, která však může mást zákazníky a působit dojmem, že se 

jedná o oficiální anglické stránky Strojírenského zkušebního ústavu. Dále podobnost 

URL adres tureckého konkurenta a anglické varianty podnikových stránek je značná. 

Návrhem je tedy přesunout anglickou mutaci podnikových webových stránek na 

podnikem vlastněnou doménu www.szu-international.com, což by pomohlo se 

výrazněji odlišit od tureckého konkurenta a zároveň by podnik získal přidanou hodnotu 

v podobě domény „.com“, která je vnímána věrohodněji, než „.eu“.  

Českou URL adresu v rámci zjednodušení názvu bohužel upravit nelze, jelikož 

příhodná URL adresa www.szu.cz je již vlastněna Státním zdravotním ústavem. 
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3.1.4 Odhad finanční náročnosti návrhu 

Následující odhad finanční náročnosti návrhu počítá pouze s náklady spojenými  

s primární realizací navrhovaných změn.  

Tabulka 20: Odhad finanční náročnosti návrhu úpravy vybraných prvků značky (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Úprava logotypu 

Hodinová sazba grafika Počet hodin  Cena celkem 

1200 Kč/h 2 h 2400 Kč 

Migrace webu na novou doménu 

Hodinová sazba 

webmastera 

Počet hodin Cena celkem 

900 Kč/h 5 h 4500 Kč 

Tisk nových vizitek 

Počet ks Cena za 1 ks Cena celkem  

7000 1,50 Kč 10500 Kč 

Odhadované náklady celkem: 

17400 Kč 

 

Odhadované ceny jsou uvedeny na základě dosavadních hodinových sazeb a cen za kus, 

které má podnik stanoveny od svých dodavatelů (Propag servis, s.r.o. a IMPnet, s.r.o.).  

Ostatní úkony, jako grafická příprava podkladů, vložení nového logotypu na 

webové stránky je podnik schopen zajistit si interně tudíž bez dalších dodatečných 

nákladů. 

3.1.5 Zhodnocení rizik návrhů 

Identifikovaná rizika spojená s realizací budou hodnocena na škále 1-5, kdy 1=nejmenší 

dopad a pravděpodobnost vzniku rizika, 5= největší dopad a pravděpodobnost vzniku. 

Toto vyjadřuje následující tabulka. 

Tabulka 21: Tabulka hodnot, pravděpodobností a dopadů rizik (Zdroj: vlastní návrh) 

Hodnota Pravděpodobnost výskytu Velikost dopadu 

1 Velmi malá Velmi nízký 

2 Malá Nízký 

3 Střední Střední 

4 Vysoká Vysoký 

5 Velmi vysoká Velmi vysoký 
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Pro posouzení rizik tohoto návrhu byly stanoveny 3 kategorie hodnot. Hodnota RPN je 

rozdělena následovně: 

• 1-6 běžné riziko – je přijatelné 

• 7-14 závažné riziko – zde je již potřeba plánovat jistá protiopatření a zvýšit 

pozornost 

• 15-25 kritické riziko – vyžaduje patřičné řešení 

Následující tabulka popisuje rizika spojená s úpravou vybraných prvků značky. Hodnoty 

pravděpodobnosti a dopadů byly konzultovány s marketingovým oddělením SZÚ. 

Tabulka 22: Tabulka rizik návrhů úpravy značky (Zdroj: vlastní zpracování) 

Riziko Pravděpodobnost Dopad Hodnota rizika (RPN) 

Ztráta povědomí o 

značce 
3 5 15 (kritické riziko) 

Další rozmělnění 

značky 
3 3 9 (závažné riziko) 

Nepřijetí značky 

konzervativními 

zaměstnanci 

4 1 4 (běžné riziko) 

Záměna za Státní 

zdravotní ústav 
3 4 12 (závažné riziko) 

Pokles návštěvnosti 

webových stránek 
4 3 12 (závažné riziko) 

 

Rizik spojených s úpravou stávajících prvků značky nebylo identifikováno mnoho. Je to 

i z důvodu relativně mírných změn, navíc navrhované zkrácení názvu „SZÚ“ je se 

značkou asociováno stejně silně, jako dosavadní název „Strojírenský zkušební ústav“. 

Zahraniční zákazníci si dokonce krátkou variantu názvu „SZU“ asociují se značkou úplně 

nejsilněji.  

Nicméně pro identifikovaná rizika byly navrženy návrhy na jejich snížení  

a vypočítány nové hodnoty úrovně rizik RPN. 
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Tabulka 23: Opatření na omezení rizik (Zdroj: vlastní zpracování) 

Riziko Protiopatření 
Nová 

pravděpodobnost 

Nový 

dopad 

Nová 

hodnota 

rizika (RPN) 

Ztráta povědomí 

o značce 

e-mailingová 

kampaň 
2 3 

6 (běžné 

riziko) 

Další rozmělnění 

značky 

Vnitropodniková 

směrnice s pravidly 

užívání 

2 2 
4 (běžné 

riziko) 

Nepřijetí značky 

konzervativními 

zaměstnanci 

Prezentace přínosů 

změny 
3 1 

3 (běžné 

riziko) 

Záměna za Státní 

zdravotní ústav 

Propagační kampaň 

na posílení značky 

v síti Sklik 

3 3 
9 (závažné 

riziko) 

Pokles 

návštěvnosti 

webových 

stránek 

Původní URL 

adresu prolinkovat 

s novou 

3 2 
6 (běžné 

riziko) 

 

3.2 Nový jednotný vizuální styl 

Současný vizuální styl podniku již není dostačující, je zastaralý a nejsou nijak stanovena 

pravidla pro jeho dodržování. Proto je prezentován následující návrh na implementaci 

kompletně nového jednotného vizuálního stylu značky, která by pomohla sjednotit 

aktuálně nejednotné prvky značky, ale také celkově zmodernizovat vizuální identitu 

značky. 

Cíle návrhu:  

• sjednocení vizuální identity podniku 

• modernizace stávajících prvků 

• získat jasně definovaný a přehledný seznam pravidel používání vizuální identity 

(grafický manuál) 

• prostřednictvím koncepčně budované značky dosáhnout růstu obratu 

• usnadnit přípravu „in-house“ přípravu prezentačních materiálů 

Oblasti zasažené novým vizuální stylem: 

• logo a logotyp 

• podnikové barvy (rozšíření palety)  
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• akcidenční tiskoviny (vizitky, hlavičkový papír, výstupní dokumentace, faktury, 

formuláře, obálky) 

• propagační tiskoviny a reklama (katalogy, letáky, bannery, roll-upy, plakáty) 

• používané písmo (v elektronické komunikaci, na výstupních dokumentech, na 

propagačních tiskovinách) 

• navigační prvky (směrové šipky a rozcestníky v budovách, jmenovky na dveřích, 

plánky areálu) 

• digitální produkce (elektronický podpis e-mailu, jednotné filtry digitálních 

fotografií, interaktivní formuláře, příspěvky na síti LinkedIn) 

• firemní oblečení (pracovní oděvy zkušebních techniků, doplňky pro recepční, 

doplňky pro obchodní zástupce) 

• reklamní předměty 

• webové stránky (uvedeny jako poslední bod z důvodu spuštění nové verze v lednu 

2020 – není pravděpodobné provedení drastických zásahů, nový vizuální styl by 

měl být navržen na podobném grafickém základě) 

3.2.1 Realizace implementace JVS 

Pro realizaci tohoto návrhu je možné zvolit tři způsoby jeho řešení. První možným 

řešením je připravit návrh JVS interně. Jedná se o nejlevnější řešení, ovšem podle 

průzkumu provedeného agenturou B-inside v roce 2018 mezi B2B firmami, spokojenost 

s vizuální stylem navrženým interně bývá i o 20 % nižší než v případě návrhu 

zpracovaného reklamní agenturou. Další možností je oslovení nezávislého grafika a třetí, 

nejdražší varianta pak zmíněná reklamní agentura. 

Pro tento návrh doporučuji zvolit pro realizaci reklamní agenturu. Jednotný 

vizuální styl je dlouhodobou investicí, proto je v případě jeho realizace dobré investovat 

do kvalitnějšího JVS, který vydrží déle než levnější ale nedostačující řešení. 

Dodavatele doporučují zvolit na základě výběrového řízení. 

Z důvodu složité struktury subjektu nebude možné provést náhlou změnu JVS, ale 

bude nutné přikročit ke změně postupné. Postupná změna bude organizačně i finančně 

šetrnější než náhlá změna. Při postupném zavádění JVS bude možné zužitkovat již 

předtištěné materiály podle starého JVS. Je však nutné dbát na délku této postupné změny. 
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Pokud by trvala příliš dlouho, požadovaný efekt a celý význam rebrandingu by byl 

výrazně omezen. 

Časový odhad realizace: 

• Výběr dodavatele – 3 týdny 

• Analýza podniku dodavatelem – 2 týdny 

• Příprava prvních návrhů – 3 týdny 

• Odsouhlasení návrhů 

• Tvorba manuálu – 5 týdnů 

• Fáze postupného přecházení na nový JVS – 16 týdnů 

Cenový odhad návrhu: na základě průzkumu zaměřeného na využívání JVS ve firmách 

B2B zaměření (B-inside, 2018) a informací od marketingové agentury Just Mighty, byl 

odhad ceny realizace reklamní agenturou stanoven na 120 000 Kč.  

3.2.2 Zhodnocení rizik návrhu 

Stejně jako u předešlého návrhu byla analogickým způsobem vyjádřena rizika spojená 

s implementací návrhu. 

Tabulka 24: rizika spojená s implementací nového JVS 

Riziko Pravděpodobnost Dopad Hodnota rizika (RPN) 

Špatně zvolený 

dodavatel 
3 5 15 (kritické riziko) 

Vizuální styl nebude 

podnikem využíván 
4 3 12 (závažné riziko) 

Nesprávné využití 

vizuálního stylu 
3 3 9 (závažné riziko) 

Vysoké náklady 

spojené s odstraněním 

původních materiálů 

4 5 20 (kritické) 

Nízký dopad změny 

JVS  
3 3 9 (závažné riziko) 

 

Z důvodu omezení hodnoty identifikovaných rizik jsou navržena následující 

protiopatření. 
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Tabulka 25: Opatření na omezení rizik návrhu nového JVS (Zdroj: vlastní zpracování) 

Riziko Protiopatření 
Nová 

pravděpodobnost 

Nový 

dopad 

Nová 

hodnota 

rizika (RPN) 

Špatně zvolený 

dodavatel 

Důsledně nastavené 

výběrové řízení 
1 3 

3 (běžné 

riziko) 

Vizuální styl 

nebude 

podnikem 

využíván 

Zavedení 

pravidelných 

kontrol používání 

2 1 
2 (běžné 

riziko) 

Nesprávné 

využití 

vizuálního stylu 

Konzultace 

s marketingovou 

agenturou 

2 2 
4 (běžné 

riziko) 

Vysoké náklady 

spojené 

s odstraněním 

původních 

materiálů 

Postupná změna a 

postupné 

zužitkování 

předtištěných 

materiálů 

3 2 
6 (běžné 

riziko) 

Nízký dopad 

změny JVS 

Striktní dodržení 

harmonogramu 
3 2 

6 (běžné 

riziko) 

 

3.3 Návrhy pro posílení identity značky 

Pro lepší orientaci a usnadnění chápání značky zaměstnanci podniku, ale v konečném 

důsledku také jeho zákazníky byl připraven návrh identity značky SZÚ podle modelu 

Brand PRISM a identifikace archetypu této značky. Cílem těchto návrhů je pomoci nalézt 

tón komunikace značky.  

3.3.1 Pravidelná školení zaměstnanců 

V rámci upevnění znalosti vlastní značky, kterou zaměstnanci reprezentují by bylo 

vhodné pořádat pravidelná školení. Cílem takového školení by bylo srozumitelnou 

formou komunikovat zaměstnancům identitu značky SZÚ, seznámit je s pravidly 

používání jednotného vizuálního stylu a zdůraznit klíčové hodnoty, které chce podnik 

zákazníkům předávat. 

Návrh formátu školení:  

Pro úsporu času i nákladů spojených například s cestováním (v případě kolegů z Jablonce 

nad Nisou nebo zahraničních agentů) by školení probíhalo formou vzdělávacího videa 

doplněného o slideshow. Vzhledem k tomu, že marketingové oddělení vlastní veškerou 

techniku potřebnou pro natáčení videí (kvalitní kamera, stativy, světla), bylo by možné 
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vytvořit takové video vlastními silami za použití nástrojů Adobe Premiere, MS 

PowerPoint. Video by bylo následně umístěno na podnikovém úložišti.  

Po shlédnutí videa prezentace by bylo ověřeno pochopení předaných informací 

pomocí krátkého kvízu vytvořeném například pomocí nástroje Google formuláře. 

Toto školení by bylo povinné pro všechny nově nastupující zaměstnance. 

Pravidelného proškolování by se poté účastnili pouze obchodní zástupci a zaměstnanci, 

kteří provádí obchodní činnost. 

Návrh osnovy školení: 

1. Představení vize, mise a poslání podniku 

2. Představení obchodního modelu 

3. Prezentace identity značky SZÚ pomocí modelu Brand PRISM nebo pomocí 

archetypu značky 

4. Představení značky SZÚ a jejich prvků 

5. Seznámení s jednotným vizuálním stylem podniku a pravidly jeho používání 

6. Kvíz pro ověření znalostí 

Kvíz pro ověření znalostí by byl vyhodnocován správcem značky, tedy marketingovým 

oddělením. V případě zjištění nesprávného pochopení značky by byla domluvena 

s daným zaměstnancem schůzka (osobní nebo videokonference) pro případné vyjasnění 

nesrovnalostí.    

3.3.2 Návrh Brand PRISM modelu SZÚ 

Při návrhu Brand PRISM modelu značky SZÚ bylo čerpáno ze zjištění provedeného 

průzkumu vnímání značky. Model může být prezentován například obchodním 

zástupcům (agentům), případně novým obchodníkům při pravidelných školeních. 

Výsledný šestiúhelník PRISM je znázorněn na následujícím obrázku. 
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Obrázek 27: Návrh Brand PRISM modelu SZÚ (Zdroj: vlastní zpracování) 

Následuje popis jednotlivých segmentů šestiúhelníku. 

Fyzická podoba značky: Značka SZÚ je v první řadě zastoupena modrou barvou  

a kulatým logem. Dalším fyzickým atributem značky jsou výstupní dokumenty, které 

zákazník obdrží, tedy například certifikát, certifikační nálepka nebo osvědčení. A jako 

takový je značka reprezentována svými budovami, vybavením, zkušebními laboratořemi, 

specifickým měřícím zařízením.  

Osobnost: Vlastnosti a charakteristiky popisující značky vyplynuly z rozhovorů se 

zaměstnanci a z provedeného průzkumu. Značka SZÚ by měla vystupovat jako 

profesionální a odborná osobnost, která je vždy schopna zákazníkovi poradit s jeho 

problémem. Poradenství ovšem nesmí jít za hranu férovosti a nesmí zvýhodňovat 

zákazníky jednoho před druhým. 

Kultura: Systém hodnot a zásad, podle nichž je řízeno chování značky. Hodnoty zmíněné 

v návrhu PRISM modelu vychází z hodnot podniku definovaných pracovní skupinou 

pověřenou jejich identifikací. Značka SZÚ by si měla zakládat především na kvalitě  
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a vlastní odbornosti. Měla by být nezávislá, aby neutrpěla její kredibilita. Důležitou 

hodnotou značky SZÚ by měla být i odpovědnost, a to nejen za dobře odvedenou práci 

zákazníkovi, ale v konečném důsledku je to odpovědnost i ke koncovým spotřebitelům, 

kteří jsou těmi, kdo testované produkty používá. 

Vztah: Tato část šestiúhelníku definuje vztahy s vlastními zákazníky. Podnik by měl se 

svými zákazníky budovat přátelský, dlouhodobý vztah opírající se o férovost. Zákazníci 

musí vědět, že SZÚ je tím, kdo vždy dodržuje pravidla a že spojením se značkou SZÚ 

mu nehrozí žádné komplikace. Značka by měla využít této oblasti k posílení pozice vůči 

velkým konkurentům, kteří mnohdy vztah se zákazníkem udržují pouze v nejnutnějších 

mezích.  

Odraz: Popisuje typický obraz zákazníka značky. Zákazníka značky SZÚ lze vidět jako 

profesionála a odborníka, který je vážný, při výběru, u jaké značky bude poptávat služby 

se řídí čistě racionálně a bez emocí. 

Self-image: poslední díl šestiúhelníku ukazuje, jaké pocity chce zákazník cítit ve spojení 

se značkou. Pocity, které by určitě zákazník Strojírenského zkušebního ústavu měl 

v souvislosti se značkou pociťovat jsou spolehlivost a jistota (zákazník ví, že se může 

spolehnout, že veškeré výstupy, které dostane jsou v pořádku), sebevědomí (zákazníkovy 

výrobky byly testovány a certifikovány prověřenou evropskou institucí), a bezpečí.    

3.3.3 Návrh archetypu značky SZÚ 

Druhým nástrojem, jak prezentovat identitu značky jsou marketingové archetypy značek, 

které byly popsány v teoretické části práce. 

Pro popsání identity značky SZÚ byl navržen archetyp „Pečovatel“. Typologie 

tohoto archetypu reflektuje poslání podniku, které zní: „Jsme důvěryhodným průvodcem 

na Vaší cestě růstu a inovací, společně budujeme bezpečný svět.“.  

Identitu značky SZÚ lze popsat následujícím příběhem. SZÚ je starší zkušený otec, 

který se chová ke svým dětem férově, ale zároveň přísně a vyžaduje dodržování 

stanovených pravidel. Jeho role je dohlížet nad růstem dětí a nabízet jim podmínky  

a nástroje pro jejich rozvoj. Vždy, když se jeho dětem podaří dosáhnout nějakého 

úspěchu, má z toho nezištnou radost, že mohl být u toho, a že úspěchu bylo dosaženo  

i jeho zásluhou. Je to také zručný kutil. Rád zavře ve své dílně, kde rád vymýšlí různé 

způsoby, jak vylepšit svůj dům. 
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3.4 Shrnutí návrhové části a další doporučení 

Představené návrhy se zaměřují na řešení identifikovaných problémů značky, především 

se snaží řešit aktuální nesoulad prvků značky. Implementace nového jednotného 

vizuálního stylu bude pro podnik v blízké budoucnosti nevyhnutelná, jelikož současný 

stav je již dlouhodobě nevyhovující a toto se ještě prohloubí s rozvojem nové koncepce 

obchodních činností v podniku.  

Návrh identity značky je poté možno využít při komunikaci hodnoty, významu  

a cílů značky zaměstnancům tak, aby byl podnik zákazníkům prezentován jednotně  

a přehledně. 

Dalšími oblastmi, které lze doporučit pro budoucí rozvoj značky podniku je 

provádění pravidelného auditu a průzkumu značky, podobně jak byl proveden 

v analytické části. V čase by pak bylo možné výsledky porovnávat a zjišťovat dopady 

provedených opatření.  
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ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývala značkou podniku nabízejícího odborné služby z oblasti 

zkušebnictví, technické inspekce a certifikace B2B zákazníkům, Strojírenským 

zkušebním ústavem, s.p. Hlavním cílem práce bylo analyzovat značku prostřednictvím 

kvalitativního dotazníkového šetření zaměřeného jak na zákazníky, tak i na zaměstnance 

a partnery podniku a zjistit vnímání značky na domácím i zahraničním trhu. Po zjištění 

současného stavu byla navržena případná opatření pro posílení pozice značky umožňující 

její další rozvoj. Pro splnění hlavního cíle bylo nutno splnit stanovené cíle dílčí, tedy 

v teoretické části vymezit východiska pro přípravu podrobné analýzy značky a průzkumu 

jejího vnímání v části analytické. Na základě analýz a provedeného průzkumu pak bylo 

cílem návrhové části připravit možné návrhy pro další rozvoj značky podniku. 

Klíčovými kapitolami teoretické části pro další práci jsou především rozbor prvků 

značky podle autorů Kotlera a Kellera, a definice identity značky za pomocí modelů 

Brand PRISM a marketingových archetypů podle Mark a Pearson.  

Analytická část byla zahájena představením podniku Strojírenský zkušební ústav, s.p. 

Jedná se o zavedenou značku navazující na více než 100letou tradici, která se však 

s rozvojem zahraničního obchodu musí vypořádat s výzvami, jak uspět na zahraničních 

trzích. Byla provedena Porterova analýza konkurenčních sil, analýza vnitřního prostředí 

podniku za využití McKinseyho modelu 7 S a vnější okolí podniku bylo analyzováno 

analýzou SLEPT, hodnotící faktory sociální, legislativní, ekonomické, politické  

a technologické. Po těchto úvodních analýzách byla provedena jedna ze dvou klíčových 

částí pro celou práci, a sice podrobný rozbor značky. Byly popsány její jednotlivé prvky 

a způsob jejího využití, včetně obrazové dokumentace. Prostřednictvím rozboru značky 

bylo zjištěno z čeho vychází současné vnímání značky zákazníky a zaměstnanci podniku. 

Vnímání značky pak bylo ověřeno prostřednictvím strukturovaných rozhovorů se 

zaměstnanci podniku a pomocí dotazníkového šetření provedeném mezi vybranými 

zákazníci z České republiky i ze zahraničí. Celá analytická část byla dokončena analýzou 

SWOT včetně identifikace nejsilnějších faktorů. 

Z provedených analýz bylo zjištěno, že používání značky Strojírenský zkušební ústav 

je značně problematické. Především podnik používá nekoncepčně několik variant názvu 
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značky, prvky značky nejsou jednotné, přičemž část z nich vychází ze zastaralého 

jednotného vizuálního stylu.  

Na základě těchto zjištění byly postaveny 3 hlavní návrhy. Představené návrhy měly 

za cíl zmírnit negativní dopady rozmělnění značky, usnadnit koncepční práci se značkou 

a umožnit její lepší pochopení jak mezi zákazníky, tak v řadách zaměstnanců podniku. 

První návrh se zabýval úpravou vybraných prvků stávající značky, především úpravy 

názvu. Průzkumem vnímání značky bylo zjištěno, že zkratka názvu značky „SZÚ“ je 

s podnikem silně asociována jak zákazníky, tak zaměstnanci, a proto byla navržena názvu 

ve formě zachování pouze této jednodušší varianty, čímž by došlo ke sjednocení značky 

napříč trhy, kde podnik působí. Druhý návrh popisuje možnou implementaci nového 

jednotného vizuálního stylu včetně analýzy rizik spojených s implementací. Poslední 

návrh definoval identitu značky a zabýval se možným postupem pro eliminaci rozdílného 

vnímání značky uvnitř podniku. 

Podnik Strojírenský zkušební ústav si v průběhu posledních let postupně buduje 

stálou pozici na evropském trhu v odvětví zkušebnictví, inspekce a certifikace. Díky stále 

se rozšiřujícím kompetencím cílí na zákazníky napříč Evropou, ale i ostatními kontinenty. 

Proto, aby byl podnik nadále úspěšný a dále rostl je důležité, aby se vyvíjel a posunoval 

i marketingově. Tato práce poskytla podniku jakousi reflexi, v jakém stavu je aktuálně 

jeho značka a nastínila možné postupy, jak se značkou dále pracovat. Závěrem tak lze 

konstatovat, že hlavní cíl práce byl naplněn.  
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