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Abstrakt 

Tato práce je zaměřena na analýzu nynější situace marketingového mixu společnosti 

Prograin ZIA, s.r.o. a následně na návrhy pro upravení, respektive zdokonalení 

marketingového mixu. Teoretická část práce se zabývá marketingem, marketingovým 

mixem, marketingovou komunikací a analýzou prostředí. Praktická část je věnována 

návrhům ke zdokonalení marketingového mixu a jejich aplikaci. Firma Prograin ZIA, 

s.r.o. se zabývá obchodní činností specializovanou na obchod s osivy sóji, lupiny a 

zemědělskými produkty. 

Klíčová slova 

Marketingový mix, cena, produkt, distribuce, marketingová komunikace, marketing, 

SWOT analýza 

Abstract 

This thesis focuses on the analysis of actual marketing mix state of Prograin ZIA, s.r.o. 

and consequently on proposals for adjusting, better said improving the marketing mix. 

The theoretical part deals with marketing, marketing mix, marketing communication and 

business environment analysis. The practical part is about the design of an improved 

marketing mix and its application. Prograin ZIA, s.r.o. deals with trading activities 

specialized in the trade of soya, lupine and agricultural products. 

Key words 

Marketing mix, price, product, promotion, marketing communication, marketing, SWOT 

analysis 
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ÚVOD 

Marketingový mix je neodmyslitelným prvkem marketingu. Při jeho zdokonalování 

dochází k řadám změn, které rapidně mění vývoj podniku. Vliv marketingového mixu na 

podnik byl jedním z hlavních důvodů při výběru tohoto tématu. Dalším důležitým 

faktorem při volbě tématu byly dobré znalosti prostředí podniku získané prostřednictvím 

dvou čtrnáctidenních praxí, které jsem v podniku absolvoval. 

Společnost Prograin ZIA, s.r.o., pro který je tento návrh určen, je česko-

kanadskou společností, která se zabývá převážně prodejem osiva sóji a lupiny na Českém 

trhu a v malém množství na trhu zahraničním. Jedním z  dlouhodobých cílů společnosti 

je větší prodej osiva v zahraničí. Společnost působí v zemědělském odvětví, které je 

extrémně závislé na změnách počasí. V dnešní době, kdy se neustále častěji mluví o 

dopadech klimatických změn, se toto odvětví mění stále rychleji. 

 Bakalářská práce se zabývá marketingovým mixem a jeho zdokonalením. 

Aplikace teoretických znalostí mi pomohla analyzovat marketingový mix společnosti 

Prograin ZIA a jeho vnitřní a vnější prostředí. Na základě této analýzy jsou předneseny 

návrhy, které při jejich implementaci povedou ke zdokonalení marketingového mixu. 

Tyto návrhy mají společnosti především pomoci zvýšit efektivitu jednotlivých prvků 

marketingového mixu.
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CÍLE PRÁCE, METODY a POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cíle práce 

Hlavním cílem práce je na základě analýzy současného stavu podniku a analýzy vnějšího 

prostředí vytvořit návrh na zdokonalení marketingového mixu podniku Prograin ZIA, 

s.r.o., který povede k efektivnější komunikaci se zákazníky, eliminaci slabých a využití 

silných stránek podniku, využití příležitostí a omezení vlivů hrozeb. 

Hlavního cíle má být dosaženo za pomoci dílčích cílů, které se skládají z analýzy 

marketingového mixu a analýzy vnitřního a vnějšího prostředí podniku. Na základě 

získaných informací bude za pomoci SWOT analýzy sestaven návrh na zlepšení prvků 

marketingového mixu. 

Metody 

V první části této práce se zaměřuji na teoretická východiska, které pojednávají o všech 

důležitých pojmech a složkách z okruhu marketingového mixu.  V následující části 

provedu analýzu vnitřního prostředí podniku a marketingového mixu.. V další části práce 

se zaměřím na analýzu vnějšího prostředí za pomoci PEST analýzy a následně udělám 

vyhodnocující analýzu SWOT, ve které budu pracovat se získanými daty jednotlivých 

analýz. V závěrečné části bude přednesen návrh zdokonalení marketingového mixu na 

základně analýz a zhodnocení současného stavu společnosti. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Marketing 

Existuje mnoho definic pro „marketing“ které jsou v mnoha aspektech odlišné, ale jejich 

jádrem je většinou důraz kladený na uspokojování zákazníků z pohledu jejich potřeb. 

Jinými slovy se dá říct, že marketing zkoumá, jakým způsobem se výrobky nebo služby 

dostanou ke konečnému zákazníkovi a uspokojí tak všechny jeho potřeby (Chalupský, 

2004) Jednou z mnoha definic marketingu podle Petera Druckera (cit. v Chalupský, 2004) 

je následující ¨ 

„Existuje pouze jediný účel podnikání: vytváření zákazníka… Zákazník je tím, kdo 

určuje, jaký bude podnik… Rozhodující je jeho názor na to, co kupuje, jaké hodnoty 

oceňuje – to vše určuje, jaký bude podnik, jaké budou jeho výrobky a také zda bude 

prosperovat“. 

 Podle této definice marketingu je středobodem celého marketingu samotný 

zákazník. Ten rozhoduje o tom, jaký bude podnik a jak se bude podnik chovat ve vztahu 

k němu. Spokojený zákazník je tedy to, o co podniku jde v první řadě. Pomocí marketingu 

a jeho nástrojů podniky mohou značně ovlivňovat spokojenost zákazníků. Problémem je, 

že je velice těžké uspokojit všechny jejich potřeby, protože ideálního zákazníka najdeme 

jen velice těžce a když se to podaří, budou se o něj přetahovat další konkurenční podniky. 

Následující obrázek zachycuje jednoduchý marketingový systém: 

 

Obr. 1: Jednoduchý marketingový systém (Kotler, 2001) 
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Rogers (1993) definuje marketing následovně: ¨ 

 „proces řízení, díky kterým dokážeme zákazníka pochopit, ovlivnit a nabídnout mu 

vše, co bude sloužit k jeho uspokojení, uspokojení jeho potřeb a splnění jeho přání 

efektivním a zároveň výhodným způsobem“.  

 Tento pohled na marketing zdůrazňuje roli podniku jako řídící jednotky, která se 

cílenými procesy snaží přizpůsobit a částečně ovlivnit zákazníky a jejich požadavky. 

Protivahou této definice je Kotlerův (2001) pohled na marketing: 

  „Marketing je sociální proces, při kterém jednotlivci a skupiny získávají to, co si 

přejí a co potřebují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných produktů a 

služeb s ostatními“.  

 Definic marketingu je mnoho a hlavním rozdílem definic je úhel pohledu, jakým 

se ekonomové na marketing pohlížejí. 

1.2 Marketingový mix 

Jádro marketingového mixu tvoří pět základních vnitropodnikových činností. Jedná se o 

produkt či službu, cenu, distribuční kanály, místa a metody toho, jak se dostane produkt 

nebo služba k zákazníkovi, prodejní způsob a reklamu a v poslední řadě servis. Těchto 

pět základních činností marketingového mixu lze najít i pod označením 4P + S, tedy 

z jejich anglických překladů (product, price, place, promotion, service). Podle Kotlera a 

Armstronga (2004) lze marketingový mix definovat následovně: 

  „Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů výrobkové, 

cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle 

přání zákazníků na cílovém trhu.“ 

Účinný marketingový mix kombinuje všechny tyto činnosti tak, aby bylo 

dosaženo maximální spokojenosti zákazníka a aby zároveň došlo ke splnění firemních a 

marketingových cílů.  

Podle Němce (2018) je problémem marketingové mixu to, že je považován za 

základ marketingové strategie i když se jedná jen o taktiku. Když si firma vytváří svou 

marketingovou strategii, ve většině případů se jedná jen o jejich marketingový mix. 

Marketingová strategie by měla obsahovat rozšíření marketingového mixu v základní 

podobně (4P) o doplňující prvky marketingového mixu, které jsou zmíněné v následující 

části. 
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Problémem marketingového mixu je jeho statičnost a nízká flexibilita v dnešní 

době dynamicky se rozvíjejícím marketingu. Z tohoto důvodu je možné, že se setkáme i 

s modelem 5P, kde poslední páté písmeno P zastupuje lidi (people). Dalším, ne tak 

běžným modelem, na který v dnešní době můžeme narazit je model 7P, kde písmena P 

reprezentují následující pojmy: Vášeň (passion), osobní prodej (personal selling), balení 

(packaging), veřejné mínění (public opinion), politiku (politics), zaměstnance 

(personnel), proces (process) a fyzický důkaz (physical evidence). Němec (2018). 

Marketingová strategie  

Podle Kotlera (2012) máme čtyři základní kroky marketingové strategie: 

Segmentace trhu, zacílení trhu, diferenciaci trhu, pozice trhu 

Segmentací se rozumí rozdělení trhu na menší části, respektive rozdělení trhu na skupiny 

zákazníku, kteří mají homogenní potřeby, charakteristiky nebo chování. Vytvořené 

segmenty podle segmentačních kritérií musí být dostatečně měřitelné, velké ale navzájem 

heterogenní. Základní segmentační kritéria jsou kritéria demografická, geografická, 

psychografická a behaviorální. Geografické kritérium vymezuje původ určité skupiny. 

Věk, pohlaví, národnost, vzdělání či vyznání vymezuje demografické kritérium. 

Psychografickým kritériem je životní styl a sociální třída. Behaviorálním kritériem se 

rozumí postoj ke změnám, inovacím a informovanost. 

Při zacílení segmentu jsou definovány dva přístupy: 

• Tržně diferencovaný (kulovnicový) a nediferencovaný (brokovnicový) 

Kulovnicový přístup je zaměřen na jeden nebo více podobných segmentů a umožňuje tak 

efektivnější marketingovou strategii. Brokovnicový přístup má naopak širší záběr cílové 

skupiny na úkor efektivity strategie. Během výběru segmentu je velice důležitá jeho 

velikost, ziskovost, stabilita a známost konkurence zaměřené na stejný segment. 

Diferenciace v marketingové strategii má poskytnout přidanou hodnotu, kterou se dokáže 

odlišit od konkurence. (Kotler, 2012). 

1.2.1 Produkt 

Produkt je prvním ze zmíněného konceptu „P“, pod pojmem „produkt“ se obecně rozumí 

buď hmotné výrobky nebo nehmotné služby, které firmy nabízí svým zákazníkům.  
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Podle Urbánka (2010) má produkt v rámci marketingového mixu zásadní postavení, 

protože právě od produktu se mohou následně odvíjet jeho další funkce, právě proto ho 

označuje jako „srdce marketingu“. Základními složkami produktu jsou tedy výrobek  

a služba. 

 Výrobkem se rozumí hmotný výsledek činností, které uspokojují zákaznické 

potřeby. SMITH (2000) zmiňuje, že výrobek lze klasifikovat do tří různě 

charakterizovaných hlavních rovin: 

1. jádro produktu 

2. reálný produkt, 

3. rozšířený produkt.  

 Někteří marketingoví odborníci ale toto rozdělení považují za neúplné, proto 

původní rozdělení na tři složky bylo rozšířeno na konečných pět. Rozsáhlejší rozdělení je 

znázorněno na následujícím obrázku: 

 

  

Obr. 2: Pět úrovní chápání výrobku dle vlastního zpracování (Urbánek, 2010) 
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Kotler (2000) těchto pět úrovní charakterizuje následovně: 

• Základní výrobek – je obecně prospěšný a užitečný 

• Formální výrobek – výrobek, který je konkrétně použitelný 

• Rozšířený výrobek – výrobek, který je očekávaný a idealizovaný 

• Úplný výrobek – výrobek, který má přidanou hodnotu oproti výrobku v 

základním provedení 

• Potenciální výrobek – je rozšířený o přídavky, které budou přidány v 

budoucnosti 

Marketingové pojetí výrobku 

Chalupský (2002) vysvětluje, že hlavním východiskem pro správné, respektive 

marketingové pojetí výrobku by měla být řada otázek směřujících k tomu, co vlastně 

podnik vyrábí a co poskytuje zákazníkům. Dále zmiňuje, že k tomuto pojetí výrobku jsou 

z literatury známá následující prohlášení: „…v továrně vyrábíme kosmetiku, v obchodě 

prodáváme naději…“ (Charles Revson od Revlonu), nebo „…zákazníci nekupují 

třímilimetrový vrták, ale třímilimetrový otvor…“ (Theodore Levitt). 

 Služba je podle Kotlera (2001) nejlépe definována následujícími slovy: „Služba 

je jakákoliv činnost nebo schopnost, kterou může jedna strana nabídnout druhé stráně. 

Svou podstatou je nehmotná a nevytváří hmotné vlastnictví. Poskytování služby může (ale 

nemusí) být spojeno s hmotným produktem.“. 

 Kotler (2001) rozděluje služby do pěti kategorií tržní nabídky, protože některé 

služby mohou tvořit jen podstatnou nebo relativně malou část celkové tržní nabídky. 

Následující rozdělení přibližuje charakter jednotlivých služeb: 

• Čistě hmotné zboží – nabídku tvoří pouze hmotný produkt, např. mýdlo, zubní pasta 

nebo sůl. S tímto produktem nejsou poskytovány žádné služby 

• Hmotný produkt spolu se službou – Hmotný produkt je v tomto případě nabízen 

spolu se službami. Theodore Levitt zjistil, že prodej vyspělejší produktů jako jsou 

např. počítače je více závislý na kvalitě zboží a na poskytovaných službách. 

• Hybrid – jak už z názvu vypovídá, v nabídce je vyrovnaný poměr dvou stejných 

části tvořených ze služby a produktu. 

• Hlavní služba spolu s malým podílem zboží a dalších drobných služeb – 

v nabídce převažuje služba, ke které je nabízen i menší doplněk ve formě zboží nebo 

drobnější služby. Hlavní položka poskytovaná v tomto případě je položka nehmotná. 
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• Čistá služba – Nabídku tvoří pouze služba, jako je např. masáž nebo hlídání dětí. 

Kotler (2001) 

Vztah mezi produktem a službou je důležitý, např. Kotler (2001) zmiňuje, že rozšíření 

a zkvalitnění služeb je klíčem k dosažení konkurenčního úspěchu v případě, kdy je těžké 

dosáhnout odlišení materiálního produktu. 

1.2.2 Cena 

Cena je obecně známá jako peněžní vyjádření hodnoty služby či výrobku. Chalupský 

(2002) zmiňuje, že správně nastavenými cenami jsou podniky schopni zvýšit zisk 

rychleji, než by tomu bylo v případě zvýšení objemu výroby a současně nešťastná volba 

ceny zisk nezvýší, naopak jej může rychleji redukovat. O stanovování ceny v průběhu 

dějin se Kotler (2001) zmiňuje následovně:  

 „V průběhu převážné části dějin byla cena vždy stanovována na základě jednání 

mezi prodávajícím a kupujícím. Stanovování jednotné ceny pro všechny kupující je 

relativně novou myšlenkou, která se zrodila až se vznikem velkých obchodních korporací 

na konci 19 století“.  

Tvorba ceny podle Chalupského (2002) je problematická, protože je zde komplexní 

soubor faktorů, které ji ovlivňují. Zmiňuje, že konkrétní produkt je ovlivňován často 

vlivy, které jsou protichůdné. Rozděluje faktory ovlivňující ceny do dvou základních 

skupin: 

• vnitřní, které zahrnují ty, jež je podnik schopen okamžitě ovlivnit, 

• vnější, kam řadíme ty, u kterých je vyloučeno nebo omezeno jejich přímé 

ovlivnění podnikem. 

Vnitřní faktory, které ovlivňují tvorbu cen: 

• cíl firmy – podnikající firmy mají větší škálu cílů, jejich dosažení prostřednictvím 

tvorby ceny je orientováno na: dosažení uspokojivého až maximálního zisku, 

dosažení obratu z prodeje, udržení aktuálního podílu na trhu, stabilizování cen a 

udržování kroku s cenami konkurence, 

• organizace cenové politiky – důležitým faktorem při cenové tvorbě je míra 

centralizace, resp. Decentralizace rozhodování o cenách. Na jedné straně stojí 

firma, která je do značné míry samostatná v rozhodování, vedle toho jsou firmy, 

které podporují centralistické rozhodování 
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• marketingový mix – cena je provázaná s ostatními prvky marketingové mixu, 

tedy změny ceny by měly být podpořeny i změnou ostatních složek 

marketingového mixu podniku, jinak tato změna nebude efektivní, 

• diferenciace výrobků – odlišení výrobku od konkurenčního může do značné 

míry ovlivnit jeho cenu. Pokud má podnik takové výrobky, které je těžké odlišit 

od ostatních výrobků ze stejného odvětví, doporučuje se zaměřit na jiné možnosti 

diferenciace nabídky. 

• náklady – jsou považovány jako jeden z nejdůležitějších faktorů tvorby ceny. 

Podstatným problémem je určit, které náklady a v jaké výši do cen zahrnout. 

Dalším důležitým aspektem při tvorbě ceny s ohledem na náklady je časové 

pojetí. Z dlouhodobého hlediska je nutné uhradit v ceně náklady, oproti tomu 

z hlediska krátkodobého ovlivňují výši ceny jiné faktory, než jsou náklady. Ceny, 

které nepokrývají celkové náklady jsou tedy i tak akceptovatelné. 

Vnější faktory, které ovlivňují tvorbu cen: 

• poptávka – poptávka po výrobku má značný vliv na jeho cenu. Poptávka je 

formulována řadou faktorů – existence substitučních výrobků, cena, příjmy 

zákazníků, marketingová komunikace nebo životnost výrobku, 

• konkurence – obecně je známo, že by se měla respektovat konkurence a její 

aktivity, strategie či vývoj při tvorbě ceny. Nerespektování konkurence vede 

k rozsáhlým problémům při cenové tvorbě do budoucna, 

• distribuční síť – při vysokém počtu nezávislých zprostředkovatelských 

organizací je míra ovlivnitelnosti ceny výrobce nižší, 

• ekonomické podmínky – zde je rozhodující stádium ekonomického cyklu, ve 

kterém se odvětví nachází. Při rostoucí poptávce je možné cenu zvýšit, to ovšem 

vede k tomu, že vysoké ceny a vysoký zisk přiláká do daného odvětví nové 

výrobce, ze kterých se stane ihned nová konkurence. Naproti tomu se firma může 

nacházet v ekonomickém cyklu zvaném dlouhotrvající recese, které je 

doprovázeno snahou udržet výrobu i za cenu rozsáhlejších slev a výprodejů, 

• opatření centrálních orgánů – centrální orgány určují cenu a pravidla tvorby 

takových produktů, které sami přímo řídí. Příkladem takového produktu je 

energie. (Chalupský, 2002)  
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Toto základní rozdělení faktorů ovlivňující tvorbu cen můžeme vidět v následující 

tabulce:  

Tab. 1: Faktory tvorby cen (Chalupský, 2002) 

Skupina faktorů Faktory 

 

 

Faktory vnitřní 

organizace cenové politiky 

marketingový mix 

cíle firmy 

náklady 

diferenciace výrobků 

 

 

Faktory vnější 

poptávka 

konkurence 

distribuční síť 

ekonomické prostředí 

opatření centrálních orgánů 

 

1.2.3 Marketingová komunikace 

Pro úspěšné fungování podniku dle Chalupského (2004) je důležité, aby dokázal schopně 

komunikovat se svým okolím. Hlavním cílem komunikace v tomto slova smyslu je 

informovat, přesvědčovat a upozornit okolí na jeho existenci. Úspěšnou marketingovou 

komunikací by měla být taková komunikace, která vyvolá u zákazníků zájem o jejich 

výrobky a služby. Pro optimální stabilizování dosažených výsledků za pomocí 

marketingové komunikace je vhodné udržovat vyvolaný zájem, aby se z jednorázových 

zákazníků stali zákazníci trvalý a především loajální. Tato definice marketingové 

komunikace shrnuje její jasné cíle. Dalším pohledem na teorii marketingové komunikace 

je např. vyjádření Přikrylové a Jahodové (2010) které tvrdí, že jednotná teorie 

marketingové komunikace neexistuje a kvůli rozcházejícím se úhlům pohledu na ni 

existovat nebude. 

Komunikační proces 

Přikrylová a Jahodová (2010) uvádí, že pojem komunikace se obecně rozumí jako předání 

určitých informací či sdělení putujících směrem od zdroje k příjemci. 
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Z pohledu firmy probíhá tento proces mezi firmou a jejími zájmovými skupinami, ke 

kterým patří všechny subjekty, které určitým způsobem ovlivňuje a naopak. Dále zmiňují, 

že princip komunikace vyobrazuje základní model komunikačního procesu, který tvoří 

osm složek: 

• zdroj komunikace, zakódování, sdělení, přenos, dekódování, příjemce, zpětná 

vazba a komunikační šumy. 

Následující obrázek přibližuje model komunikačního procesu: 

Cíle marketingové komunikace 

Stanovení cílů je důležité v každé oblasti marketingu. Podle Přikrylové a Jahodové (2010) 

cíle marketingové komunikace by měly vycházet ze strategických marketingových cílů. 

Faktory, které ovlivňují stanovování cílů je povaha cílové skupiny, na kterou se 

marketingová komunikace zaměřuje. Mezi obvykle zmiňované cíle patři: 

• 1. poskytnout informace – marketingová komunikace by měla plnit svůj hlavní 

cíl, kterým je informovat trh o dostupnosti výrobku či služby. V dnešní době je 

většina aktivit namířena k předání informací zákazníkům potenciálním,  

Obr. 3: Model komunikačního procesu dle vlastního zpracování (Přikrylová a Jahodová, 2010) 
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• 2. vytvořit a stimulovat poptávku – firmy se zaměřují na zvyšování poptávky 

po jejich výrobku či službě. Úspěšnou komunikací dokážou zvýšit celkovou 

poptávku a tím pádem i prodejní obrat, aniž by musely manipulovat s cenovou 

hladinou, 

• 3. odlišit produkt – odlišení produktu od konkurence je důležité, protože 

homogennost nabídky pobízí zákazníka hodnotit produkty určité kategorie za 

identické. Diferenciace dovoluje mnohem větší volnost ke zvolení marketingové 

strategie, 

• 4. zdůraznit užitek a hodnotu produktu – cílem je ukázat zákazníkovi výhodu, 

kterou vlastnictvím produktu či služby získá. V dnešní době se známé značky 

zaměřují na kombinaci obou prvků (užitku a hodnoty), tato kombinace často vede 

k neúměrně vysokým cenám stanovaným výrobcem, 

• 5. stabilizovat obrat – obrat není v průběhu roku konstantní, protože je ovlivněný 

sezonností zboží. V tomto odvětví má marketingová komunikace pomoci 

vyrovnat co možná nejlépe tyto výkyvy a stabilizovat tak náklady spojené se 

skladováním a výrobou, 

• 6. vybudovat a pěstovat značku – cílem marketingové komunikace v tomto 

směru je představit trhu osobnost značky. Snaží se především o vytvoření 

příznivých a originálních asociací spojených s danou značkou, 

• 7. posílit firemní image – na základě firemní image se zákazníci často rozhodují, 

který produkt si vyberou. Správné budování firemní image by mělo zajistit zájem 

cílových zákazníků. Posílení firemní image je směřováno k vybudování asociací 

zákazníka k produktu či službě. Zároveň je nezbytná upřímnost při komunikaci se 

zákazníky v případě vzniku nepříjemných skutečností. (Přikrylová a Jahodová 

(2010) 
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1.2.3.1 Komunikační mix 

Komunikační mix je jednou ze složek marketingového mixu. Podle Kotlera (2001) se 

marketingový mix skládá z pěti hlavních nástrojů komunikace: 

• 1. reklama – jakákoliv placená forma propagace a prezentace myšlenek, služeb 

či zboží, která je neosobní, 

• 2. podpora prodeje – souhrn krátkodobých podnětů, které mají povzbudit 

k vyzkoušení či prodeji produktu a služby, 

• 3. public relations – řada programů, které slouží ke zlepšení, ochraně a udržení 

renomé firmy nebo produktu, 

• 4. osobní prodej – prodej probíhá tváří v tvář s jedním nebo více potenciálními 

kupci. Účelem je prezentace produktu, zodpovězení dotazů a získání objednávky, 

• 5. přímý marketing – využívání sdělovacích prostředků jako jsou poštovní 

zásilky, telefon, e-mail, fax nebo internet. Slouží k bezprostřednímu předávání 

sdělení a získávání informací od přímých zákazníků. 
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V následující tabulce je uveden souhrn  nejběžnějších komunikačních prostředků: 

Tab. 2: Nejběžnější prostředky komunikace (Kotler, 2001) 

 

  

Reklama Podpora 

prodeje 

Public 

relations 

Osobní 

prodej 

Přímý 

marketing 

Tištěné a 

vysílané 

reklamy 

Soutěže, hry a 

loterie 

Články v tisku Obchodní 

nabídky 

Katalogy 

Nápisy na 

obalech 

Odměny a 

dárky 

Projevy Obchodní 

setkání 

Poštovní zásilky 

Letáčky v 

balení 

Vzorky Semináře Aktivní 

programy 

Telemarketing 

Pohyblivé 

reklamy 

Veletrhy a 

prodejní 

výstavy 

Výroční 

zprávy 

Vzorky Elektronické 

nakupování 

Prospekty a 

plakáty 

Přehlídky Charitativní 

dary 

Veletrhy a 

prodejní 

výstavy 

Nakupování 

prostřednictvím 

teletextu 

Telefonní 

seznamy 

Ukázky Sponzorování  Zasílání 

informací faxem 

Billboardy Kupony Publikace  Zasílání 

informací e-

mailem 

Promítané 

reklamy 

Slevy Styky 

s místními 

komunitami 

 Telefonické 

rozhovory a 

vzkazy 

Poutače Úvěry 

s nízkým 

úročením 

Lobbování 

Audiovizuální 

prostředky 

Slavnostní 

události 

Prezentace v 

médiích 

Symboly a 

loga 

Odkoupení 

staré verze při 

nákupu nové 

Firemní 

časopisy 

Videokazety Dlouhodobé 

programy 

Slavnostní 

události 

Brožury a 

letáky 

Vázané 

obchody 
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1.2.4 Distribuce 

Dalším důležitým prvkem marketingové mixu je distribuce. Dle Chalupského (2002) lze 

distribuci a její úlohu výstižně popsat známým tvrzením: „dostat správným výrobek ve 

správný čas na správné místo“. Zmiňuje, že jakkoliv je toto tvrzení jednoduché, o to 

komplikovanější je zajištění hladké distribuce v praxi. V praxi se jedná vždy o řešení 

množství konfliktů uvnitř distribuční sítě. 

Chalupský uvádí, že součástí distribuce je celý komplex následujících činností: 

• Procesy fyzického přemístění jako je přeprava, skladování a řízení a zásob. 

• Změny vlastnických vztahů – během distribuce dochází ke změnám vlastnických 

vztahů k převáženého výrobku (v případě přímého prodeje, který uskutečňuje 

výrobce a konečný spotřebitel se jedná o jedinou transakci, avšak ve všech 

ostatních případech obchodu dochází k časté změně vlastnických vztahů se všemi 

povinnostmi z toho vyplývajících. 

• Podpůrné či doprovodné činnosti – jde o soubor činností, které zajišťují hladký 

průběh výrobku distribuční sítí. Jedná se například o pojištění, úvěrování nebo 

sběr marketingových informací. 

Všechny výše zmíněné činnosti vytváří distribuční síť, která je tvořena třemi skupinami 

nezávislých účastníků: 

1. výrobci, 

2. distributoři, 

3. další organizace, které ovlivňují nebo se podílejí na výkonu podpůrných činností. 

(Chalupský, 2002). 

1.3 Marketingové prostředí  

Kotler (2001) uvádí, že úspěšné firmy věnují pozornost jak vnitřním, tak vnějším 

stránkám svého podnikání. Berou na vědomí, že marketingové prostředí neustále vytváří 

jak nové příležitosti, tak i hrozby. 
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1.3.1 SWOT analýza 

Podle Picktona a Wrighta (1998) je SWOT analýza analytická technika, pomocí které 

firmy dokáží zhodnotit vnitřní a vnější faktory, které ovlivňují organizaci. SWOT analýza 

je vysoce váženou díky její jednoduchosti a schopnosti zaměření se na klíčové problémy, 

které ovlivňují firemní růst. SWOT je akronym počátečních písmen následujících 

anglických slov: 

➢ Strenghts – silné stránky 

➢ Weaknesses – slabé stránky 

➢ Opportunites – příležitosti 

➢ Threats – hrozby 

Následující obrázek poskytuje pohled na SWOT analýzu v nejběžnějším a 

nejjednodušším vyobrazení: 

  

Obr. 4: SWOT analýza (vlastní zpracování) 
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Jednotlivé kategorie pojednávají o analýze dané organizace. První kategorií jsou silné 

stránky (strenghts), které se analyzují proto, aby identifikovaly konkurenceschopnost 

vůči konkurentům na společném trhu. Silné stránky je dobré zdůrazňovat a zbytečně 

neplýtvat časem na jejich zdokonalení, když fungují přesně tak jak mají. 

Další kategorií jsou slabé stránky (weaknesses), které odhalují, kde za svými 

konkurenty podnik zaostává. Patří mezi jednu ze 4 nejdůležitějších kategorií v rámci 

SWOT analýzy, protože je zde obrovský prostor pro zlepšení, a proto většina firem této 

kategorii přikládá vysokou významnost. S eliminací slabých stránek a zdůrazněním 

silnějších stránek se z firmy na trhu stává nepříjemný konkurent, který velice dobře 

využívá svůj potenciál. 

Další neméně důležitou kategorií jsou příležitosti (opportunities). U posledních 

dvou kategorií už se jedná o analýzu vnějších vlivů. Slouží k tomu, aby firma pravidelně 

analyzovala trh a snažila se předvídat jeho dění. Tím pádem dokáže uchopit některé 

vzniklé příležitosti mnohem dříve než konkurenti a tím vznikne obrovská výhoda. 

Poslední kategorií ve SWOT analýze jsou hrozby (threats). Jde o důkladnou analýzu 

prostředí a okolí trhu, na kterém se firma pohybuje. Příkladem hrozby je působení moci 

státních zásahů do ekonomiky nebo přírodní katastrofy. Důležité je také včasně 

identifikování konkurenčních postavení nových nebo stávajících firmy, aby nedošlo ke 

ztrátě postavení a vlivu na daném trhu. Pickton a Wright (1998) 

1.3.2 PEST Analýza 

Sedláčková (2006) zmiňuje, že za klíčové součásti makrookolí lze označit faktory 

politické a legislativní, ekonomické, sociální a kulturní a technologické. Název analýzy 

PEST vznikl spojením prvních písmen jednotlivých součástí makrookolí z jejich 

anglického překladu. Dále uvádí, že každá z těchto skupin obsahuje řadu faktorů 

makrookolí, které podnik ovlivňují do různé míry. Důležitost jednotlivých faktorů se 

může lišit s ohledem odlišnosti odvětví, podniků či situací. 

Následující příklad naznačuje, jakým způsobem jednotlivé faktory ovlivňují 

podniky a investory: 

 „Např. počátkem 90. let byla pro zahraniční investory zajímající se o investice do 

zemí střední a východní Evropy nejdůležitějším kritériem politická stabilita a nikoliv 

např. daňová zvýhodnění“ (Sedláčková, 2006). 

Sedláčková tyto faktory popisuje a rozděluje do čtyř částí. 
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Politické a legislativní faktory 

Politické a legislativní faktory, například členství země v EU, stabilita zahraničí, národní 

politické situace apod., přináší pro podnik mnoho příležitostí ale současně i rizika. Podnik 

je omezen prostřednictvím daňových zákonů, regulací exportu a importu, cenové politiky, 

ochrany životního prostředí a spoustu dalších činností, které jsou zaměřeny především na 

ochranu lidí, ať už se jedná o zaměstnance nebo spotřebitele a ochrany životního 

prostředí. Národní podniky, které míří za hranice, značně ovlivňují politické vztahy 

s ostatním světem. 

Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory plynou z ekonomické podstaty a základního směřování 

ekonomického rozvoje a jsou charakterizovány stavem ekonomiky. Základními ukazateli 

makroekonomického okolí, které mají značný vliv na plnění základních cílů každého 

podniku, jsou míra ekonomického růstu, úroková míra, míra inflace, daňová politika a 

směnný kurz. Když je ekonomika ve fázi růstu, dochází ke zvýšené spotřebě, zvyšují se 

příležitosti na trhu a opačně. Například úroveň úrokové míry působí na celkovou 

výnosnost podniku. Ovlivňuje skladbu použitých finančních prostředků a určuje cenu 

kapitálu, čímž významně ovlivňuje investiční aktivitu podniku. Pokud je úroveň úrokové 

míry nízká, představuje to příležitosti pro realizaci podnikových záměrů. Oproti tomu 

vysoká míra inflace se může negativně odrazit v množství investičních akcí, a tím bude 

limitován ekonomický rozvoj. 

Sociální a demografické faktory 

Sociální a demografické faktory reflektují vlivy, které jsou spojené s postoji a životem 

obyvatelstva a jeho strukturou. Například obyvatelstvo, které stárne, obecně vytváří větší 

příležitosti v rozvoji zdravotnické péče. To, jakým životním stylem obyvatelstvo žije, se 

odrazí ve způsobu trávení jejich volného času nebo stylu oblékání. V souvislosti 

s rostoucím zájmem o aktivní životní styl podniky nenabízejí jen zvyšování platu, ale 

snaží se svým zaměstnancům vyjít vstříc například s delší dovolenou, pružnou pracovní 

dobou nebo kratšími týdenními úvazky. Zvětšený zájem o životní prostředí naznačuje, že 

pro většinu podniků i tato oblast může hrát v jeho rozhodování důležitou roli. Změny, 

které podniky zasáhly s ohledem zvětšeného zájmu o životní prostředí jsou například 

povolenky na emise oxidu uhličitého či zákaz používání freonů a jejich nahrazování 

jinými látkami. 
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Technologické faktory 

Informace o technologických a technických změnách jsou nezbytné k tomu, aby se 

podnik vyhnul zaostalosti a prokazoval aktivní inovační činnost. Změny v této oblasti 

mohou podnik a jeho okolí velice dramaticky ovlivnit. Významnou roli pro úspěšnost 

podniku tedy hraje i předvídavost vývoje směru technického vývoje. Při úspěšném 

předvídání v této oblasti je nutné soustředit se na přesné předvídání budoucích schopností 

a pravděpodobných vlivů. Souhrnnou analýzou vlivů technických a technologických 

změn zobrazuje studie očekávaných vlivů nových technologií, které mohou působit na 

konkurenční pozice a na stav okolí podniku. Příkladem je povinnost podniků investovat 

do technologií, které chrání životní prostředí. (Sedláčková, 2006) 

 Následující tabulka shrnuje příklady z výše uvedených faktorů: 

Tab. 3: Příklady z výše uvedených faktorů PEST analýzy (Sedláčková, 2006) 

Politicko-legislativní faktory Ekonomické faktory 

Antimonopolní zákony Hospodářské cykly 

Ochrana životního prostředí Trendy HDP 

Ochrana spotřebitele Devizové trhy 

Daňová politika Kupní síla 

Regulace v oblasti zahraničního obchodu, 

protekcionizmus 

Úrokové míry 

Pracovní právo Inflace 

Politická stabilita Nezaměstnanost 

 Průměrná mzda 

Vývoj cen energií 

Sociokulturní faktory Technologické faktory 

Demografický vývoj populace Vládní podpora výzkumu a vývoje 

Změny životního stylu Celkový stav technologie 

Mobilita Nové objevy 

Úroveň vzdělání Změny technologie 

Přístup k práci a volnému času Rychlost zastarávání 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

2.1 Vznik společnosti 

Společnost ZIA neboli zemědělská informační agentura v té době sídlící na Náměstí 

hrdinů v Praze, byla založena roku 1991. Zabývala se obchodováním se zemědělskými 

informacemi, jako jsou např. krmivářské programy a obchodem se zemědělskými 

komoditami. S příchodem internetu opadl zájem o obchod s informacemi, protože nastala 

nová etapa informačních technologií v celosvětovém měřítku. Společnost tedy musela 

zareagovat na vzniklou situaci a začala se soustředit primárně na obchod s komoditami. 

V roce 1995 vstoupil do společnosti dánský společník, který nahradil výpadek obchodu 

s komoditami prodejem krmiv a rybími moučkami. Po dvou letech v roce 1999 byla 

nabídnuta společnosti spolupráce  nizozemským obchodníkem, který hledal v Evropě 

zájemce o pěstování sóji. Nabídka byla přijata a v Zemědělském družstvu Všestary u 

Hradce Králové se tehdy zasela odrůda sóji Korada na 160 ha půdy ze které se sklidilo 

1,6 t/ha sóji. Na dnešní měřítka to není velké množství, ale bavíme se o době, kdy se sója 

v České republice teprve začínala pěstovat a procesy spojené s jejím pěstováním v českém 

klimatu musely být teprve uvedeny do provozu. 

Společnost ZIA díky této zkušenosti zanechala obchodování se zemědělskými 

informacemi a začala se naplno věnovat semenářské činnosti. Došlo k přejmenování na 

Zemědělskou agenturu, avšak zkratka ZIA společnosti zůstala. Nový předmět podnikání 

vyžadoval změnu ve fungování společnosti a v obměně personálu. Byl přijat agronom se 

zaměřením na lokální trh a specializovaný vedoucí managementu výroby sóji, který měl 

na starost nejen management, ale i zahraniční obchod. Do Prahy pravidelně jezdila řada 

zahraničních kanadských školitelů, kteří měli s pěstováním sóji zkušenosti. Od té doby 

zaujal podnik stabilní místo na českém trhu a semenářská činnost se zdála jako správná 

volba změny předmětu podnikáni. 

  V Roce 2017, odkoupením podílu vstoupil do společnosti kanadský společník 

Prograin, který si vyžádal změnu názvu společnosti na Prograin ZIA. V roce 2018 

odkoupením majoritní části podílu se otevřely brány zahraničního obchodu právě díky 

Prograinu, který už na celosvětovém trhu roky působí. 



  

30 

 

2.2 Popis společnost 

Společnost Prograin ZIA (název od roku 2016, dříve ZIA) se zabývá převážně obchodem 

a semenářskou činností. Specializuje se na osiva sóji, lupiny a BIO obilovin, na které 

poskytují kompletní poradenské služby při jejich pěstování.  

 V semenářské oblasti provádí rozmnožování a udržování kanadských odrůd sóji, 

nových polských odrůd lupiny úzkolisté a bílé lupiny z Anglie. Společnost Prograin ZIA 

má silné postavení na lokálním trhu a od roku 2016, s příchodem a za pomoci 

zahraničního společníka Prograin, se naskytly možnosti působení na Evropském trhu ve 

větší míře. V roce 2017 společnost poprvé ve své historii otevřela zahraniční pobočku, 

konkrétně v Polsku. Český trh začíná být přesycený, a tak je jedním z cílů společnosti pro 

následující roky otevření dalších zahraničních poboček, které zjednoduší veškerou 

spolupráci se zahraničními zákazníky. Největšími adepty pro nové zahraniční pobočky 

jsou Německo a Rumunsko. 

Kontakt na společnost: 

Sídlo společnosti Prograin Zia, s.r.o. 

Táborská 411/34 

140 00 Praha 4 

tel.: +420 234 760 192 

e-mail: info@prograin-zia.com 

IČO: 15271811 

DIČ: CZ15271811 (webová stránky společnosti) 

2.3 Personál společnosti 

Na spoluvlastnictví společnosti se podílí RNDr. Jan Krause, Pavel Vinkler a majoritní 

vlastník Semences Prograin INC. 

RNDr. Jan Krause a Pavel Vinkler tvoří osu podniku v České republice a jsou 

zároveň jejími jednateli. Prvně jmenovaný díky svým jazykovým a obchodním 

schopnostem přináší do podniku mezinárodní rozměr. Dále se věnuje například 

managementu výroby sóji, ve kterém má mnohaleté zkušenosti. Pavel Vinkler působí 

jako agronom v prostředí českého zemědělství už desítky let. Kombinaci znalostí českého 

trhu a práce agronoma se zaměřuje především na obchodní činnost a poradenské činnosti 

v terénu.  
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Další neodmyslitelnou součástí společnosti je Markéta Havlíčková, která zajišťuje 

plynulý kancelářský chod a většinu administrativní práce. Další dva členové podniku jsou 

čerství absolventi Vysokých škol Ing. Ondřej Průša a Ing. Petr Kopecký. Ing. Ondřej 

Průša se specializuje v oblasti agronomie a působí na území Čech. Ing. Petr Kopecký se 

zabývá prodejem merkantilu a osiv na českém, a díky jeho jazykové obratnosti i na trhu 

zahraničním. Posledním a nejdéle působícím zaměstnancem je Marie Ropková, která zde 

působí už od založení firmy, tedy od roku 1991 jako fakturantka. 

 

Obr. 5: Organizační struktura podniku (vlastního zpracování) 

2.4 Současný marketingový mix 

Analýzou současného marketingového mixu podniku a jeho jednotlivých prvků získám 

potřebné informace, které mi pomohou vytvořit návrh na jeho zdokonalení. Jedná se o 

komplexní analýzu vnitřního prostředí podniku.  

V současnosti se podnik zaměřuje na marketingovou strategii B2B i B2C1. 

V převážné většině případů se jedná o strategii zaměřenou na firmy, kdy jde o nákupy 

osiva od společnosti Prograin ZIA pro účely podnikání – pěstování za účelem prodeje a 

tvorby zisku. 

  

 
1 Zkratky B2B a B2C vznikly z anglického slovního spojení Business to Business a Business to Customer. 
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Marketingový výzkum 

Za účelem získání lepšího náhledu na hodnocení jednotlivých prvků marketingového 

mixu společnosti jsem vytvořil kvantitativní marketingový výzkum. Jako metodu 

dotazování jsem zvolil elektronické dotazování prostřednictvím šablony z internetového 

webu Survio. Tato metoda je časově i cenově efektivní, jelikož je zdarma k využití. 

Velkou výhodou je snadné oslovení velkého počtu respondentů a rychlost zpracování 

získaných dat. Výběr respondentů nebyl ničím ovlivněn, protože jsem potřeboval znát 

názor každého zákazníka společnosti bez výjimek. Z toho důvodu jsem oslovil všechny 

zákazníky z podnikové databáze e-mailových schránek, kterých bylo celkově 145. 

 Při vypracování dotazníku jsem myslel na základní kritéria pro jeho tvorbu. 

Dotazník by měl být stručný, srozumitelný a jednoduchý. Do dotazníku jsem zařadil 

systematicky zvolené různé typy otázek. Nejvíce typů otázek bylo polootevřených, kde 

měli respondenti hodnotit míru hodnocení na stupnici 0-100 % či hodnotit přínos dané 

aktivity společnosti body na stupnici 1-5*. Další otázky byly uzavřené, Dichotomické – 

odpovědět na otázku se dá zpravidla jen dvěma možnostmi (ANO-NE) a tzv. Multiple – 

choice, které umožňují odpovídat více možnostmi. V závěrečné fázi dotazníku jsem 

využil prostoru pro nástroj Net Promoter Score. Jedná se o moderní metriku, která slouží 

ke zkoumání a měření loajality zákazníků. Tato metrika zobrazuje, jak je pravděpodobné, 

že by zákazník doporučil Vaši společnost svým známým a kolegům na základě své 

zkušenosti.  

Snadnější vyhodnocení a prezentaci získaných dat mi umožnila právě šablona 

dotazníku z webu Survio, jejíž software dle získaných dat automaticky generuje grafy 

nebo stupnice hodnocení. V některých případech mi daný graf či stupnice nevyhovoval, 

a tak jsem na základě dat vytvořil své vlastní zobrazení výsledků. Část odpovědí jsem 

zveřejnil a okomentoval v práci, protože to bylo vhodné v rámci kontextu a pro potvrzení 

některých tvrzení zjištěných analýzou marketingového mixu. Zbylá část posloužila spíše 

pro informativní účely. 

 Otázek bylo celkem 13 a ze 145 odeslaných dotazníků odpovědělo na všechny 

otázky celkem 28 respondentů. V přílohách je uvedena úvodní strana dotazníku a všechny 

otázky a odpovědi výzkumu pro lepší představu o jeho struktuře a výsledcích jednotlivých 

otázek. Otázky jsou uvedeny v pořadí, ve kterém byly respondentům pokládány.  
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V této části poprvé využiji marketingového výzkumu pro náhled míry loajality zákazníků 

společnosti prostřednictvím nástroje Net Promoter Score. Respondenti odpovídali na 

následující otázku: Jak pravděpodobné je, že byste společnost doporučili svým známým 

a kolegům na základě své zkušenosti? 

 

Obr. 6: Net Promoter Score (vlastní zdroj) 

Výpočet NPS se provádí jednoduše, Procento těch, kteří na otázku na škále 0-10 

odpověděli 0 až 6 (neloajální zákazníci) se odečte od procenta respondentů, kteří 

odpověděli 9 nebo 10 (loajální zákazníci). V tomto případě to je 67,8 – 7,2 = 60,6 NPS. 

Hodnoty NPS vyšší než 50 jsou pokládány za velice příznivý ukazatel loajality kdežto 

hodnota NPS pod 0 je brána jako příznak potíže s loajalitou. Z výsledků této otázky 

usuzuji, že většina zákazníků společnosti je loajální. 

2.4.1 Produkt  

Hlavním produktem podniku Prograin ZIA jsou osiva sóji, lupiny a bio osiva obilovin a 

olejnin. 



  

34 

 

Osiva jsou převážně tuzemské provenience. Doplňujícím produktem podniku je 

nepřetržité agronomické poradenství při celém procesu pěstování plodin, které je 

podmíněno nákupem jejich osiva. 

Výroba produktů  

Z certifikovaného rozmnožovacího materiálu se oseje pozemek, který je vhodný pro 

pěstování určitého druhu plodiny. Podle druhu plodiny musí být dodržen odstup 

v osevním sledu určený pro vysetou plodinu. Po vysetí certifikovaného osiva dojde 

k přihlášení porostu na ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav). Každá plodina má 

jiný termín přihlášení porostu. Po zaregistrování přihlášky pověření pracovníci ÚKZÚZ 

provedou předepsané množství přehlídek porostů. Tyto přehlídky jsou prvním krokem 

k další výrobě a uznání osiva.  

Jestliže porost vyhověl všem kritériím a dospěl až ke sklizňové zralosti, provede 

se co nejšetrnějším způsobem kombajnová sklizeň. Po sklizni se získá tzv. přírodní osivo, 

které je nutné v případě zaplevelení předčistit, v případě zvýšené vlhkosti šetrným 

způsobem dosušit. Poté je možno odebrat vzorky přírodního osiva, kterou zajišťuje 

agronomická služba podniku Prograin ZIA. Tyto zajištěné vzorky se předávají 

k předběžným zkouškám do laboratoří ÚKZÚZ, kde se ověřuje hlavně klíčivost a 

zdravotní stav.  

 Po obdržení výsledků se z dalšího procesu výroby vyřadí nemocné a méně klíčivé 

materiály, které by neprošly ostrou zkouškou uznávacího řízení. Prvotně se do výroby 

zařazují partie přírodních osiv, které dosahovaly nejlepších parametrů v předběžných 

zkouškách. Samotná výroba probíhá přesunem na nejbližší čistící stanici osiv v lokalitě. 

Zde se provádí čištění a úprava dle norem ÚKZÚZ a podle daných možností čistících 

stanic osiv se osiva uznávají buď v bednách, velkoobjemových vacích anebo v pytlích. 

Vzorkování vyrobeného osiva provádí opět pověření pracovníci ÚKZÚZ, kteří předávají 

zapečetěné vzorky k ostré kontrole do jejich laboratoří. Zde se zkoumá klíčivost, 

zdravotní stav a poměr nečistot, které jsou určeny normou pro osiva daných plodin. 

Výsledkem je rozhodnutí o uznání anebo zamítnutí vyrobené partie osiva. V případě 

uznání může podnik Prograin ZIA takto vyrobené osivo nabízet svým zákazníkům. Partie 

neuznané se odprodávají k potravinářským nebo krmným účelům. 
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Sója je v současné době pro podnik hlavní plodinou. Nabízí deset jimi vybraných, 

pro místní podmínky vhodných registrovaných odrůd. Každým rokem se přihlašují do 

registračního procesu další dvě až tři odrůdy osiva sóji. 

Základní rozdělením osiv sóji je rozdělení dle doby vegetace. Dělí se na velmi 

rané odrůdy, rané odrůdy a středně rané odrůdy. 

Tab. 4: Rozdělení odrůd sóji v závislosti na době vegetace (dle vlastního zpracování) 

Typy odrůd Doba vegetace 

Velmi rané odrůdy 130-140 dní 

Rané odrůdy 140-150 dní 

Středné rané odrůdy 150 dní a více 

 Velmi rané odrůdy – obvyklá doba vegetace činí 130-140 dnů, vhodná alternativa 

pro krátkou vegetační dobu. Mezi tyto odrůdy patří Mayrika a Royka (jediná z odrůd, 

která je pro letošní rok vyprodaná) 

 Rané odrůdy – vegetační doba 140-150 dnů, jsou vhodné do všech oblastí 

pěstování sóji. Odrůdami této skupiny jsou Albiensis, Brunensis, Kofu, Moravians, Silesia 

a Tertia. 

 Středně rané odrůdy – vegetační doba pro tuto skupinu je 150 dnů a více, jedná 

se o odrůdy, které jsou vysoce výnosné a vhodné převážně do teplých oblastí. Patří sem 

odrůdy Korus, Lenka a Naya. 

 Osivo Lupiny je momentálně nabízeno v rozsahu šesti odrůd, jejíž základní 

rozdělení je dáno jednoduše rozdílem charakteru rostliny na lupinu bílou a lupinu 

úzkolistou. 

Tab. 5: Rozdělení odrůd lupiny vzhledem k rozdílnému charakteru rostliny (vlastní zpracování) 

Typy odrůd Charakter rostliny 

Lupina bílá Pozdnější, větší, dává větší výnos 

Lupina 

úzkolistá 

Raná, menšího vzrůstu s menším výnosem 
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Lupina bílá – pozdní odrůdy které mají vysokou výnosnost, podnik Prograin ZIA 

momentálně disponuje pouze jedinou, a to odrůdou Dieta. 

Lupina úzkolistá – ranější odrůdy, které májí nižší výnosnost ale snáší lehčí typy půd, na 

kterých ostatní plodiny nezajišťují tak dobrý hospodářský výsledek. Jedná se o odrůdy 

Dalbor, Regent, Heros, Roland a Jowisz. 

Osiva bio obilovin a olejnin 

Osivo bio obilovin a olejnin, které podnik nabízí, je značně různorodé. Jsou zde 

zastoupeny například pšenice, žito, hořčice, lnička, ječmen, oves a triticale.  

Následující tabulka zobrazuje všechny osiva bio obilovin, jejich odrůdy a stručnou 

charakteristiku: 

Tab. 6: Rozdělení a charakteristika osiva bio obilovin dle odrůdy (webové stránky společnosti) 

Bio osiva Odrůda Charakteristika 

Pšenice ozimá Rivero Vysoký výnos zrna, vysoká 

mrazuvzdornost 

Pšenice ozimá Diadem Vhodná do všech oblastí, 

vysoká mrazuvzdornost 

Pšenice jarní Astrid Výborná pekařská jakost 

„E“ 

Pšenice špalda Zollernspelz Velmi dobrá 

mrazuvzdornost a odolnost 

vůči poléhání 

Ječmen jarní Solist Vysoký výnos zrna, střední 

odolnost vůči polehání 

Lnička ozimá Luna Plastická vůči prostředí, 

vhodná do suchých oblastí 

Žito ozimé Daňkowskie Diament Výborná pekařská kvalita, 

výborný zdravotní stav 

Hořčice bílá Severka Vhodná pro všechny oblasti 

pěstování, nenáročná na 

prostředí a agrotechniku 
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Triticale Gringo Vysoký obsah bílkovin, 

velmi krátká polopozdní 

odrůda 

Triticale Silverado Vysoký a stabilní výnos 

zrna, Výborná 

mrazuvzdornost 

Oves setý Atego Vysoký výnos, dobrá 

odolnost vůči polehání 

 

Bio osiva obilovin a olejnin představují menší část výrobního programu, z toho nejvíce 

je zastoupena pšenice špalda, která je oblíbená mezi bio sedláky. Ostatní obiloviny se 

vyrábí jen v malých partiích pro doplnění sortimentu. Co se týká olejnin, nejvíce se vyrábí 

hořčice, která se používá na tzv. zelené hnojení a ozimé plodiny se nyní nepěstují vůbec. 

Dalšími produkty, které jsou v portfoliu společnosti jsou partie neuznaných osiv, 

které se prodávají dle parametrů buď jako potravinářské anebo jako krmné. Potravinářské 

využití sójových bobů může být buď pro výrobu tuků, tofu, lecitinu, sójového mléko a 

jiných. Zde se rozdělují odrůdy na vysoko proteinové tzv. High PRO především na 

výrobu lecitinu a tofu a odrůdy s nižším obsahem proteinu se využívají na výrobu tuků 

nebo potravin pro přímý konzum. Na krmné účely se sója zpracovává extrudací nebo 

toastováním. 

V poslední řadě má společnost Prograin ZIA výhradní zastoupení v České 

republice na produkt firmy BASF s názvem HiStick. Jedná se o přírodní přípravek, který 

se aplikuje před výsevem na osivo sóji nebo lupiny. Jsou to specifické bakterie pro 

jednotlivé druhy luskovin, v tomto případě se jedná o sójové bakterie Bradyrhizobium 

japonicum, pro lupinu je to bakterie Bradyrhizobium lupini. Výroba těchto bakterií 

probíhá ve speciálních laboratořích ve Spojeném království, kde se používá nejjemnější 

rašelina. Společnost Prograin ZIA vyvinula speciální metodu aplikace inokulace 

s názvem Zetafix, kterou nabízí svým odběratelům osiv a kterou považují za velkou 

přednost jejich produkce. 

Podle společnosti IDH, The sustainable trade initiative, která dělala průzkum 

pěstování sóji v Evropské unii, tvořila celková produkce sóji v Unii jen 12% celosvětové 

produkce této plodiny.  
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To naznačuje, že by příchod mimoevropského giganta pěstování sóji na Evropský trh 

dokázal ovlivnit všechny pěstitele a distributory sóji nastolením vlastní cenové politiky 

díky jejich vyjednávací síle. Proto by bylo dobré zajímat se o zařazení dalších komodit 

do portfolia a snížit tak riziko vstupu hegemona na trh. 

2.4.2 Cena 

Cenotvorba osiv je proměnlivá. Základ tvorby ceny tvoří celosvětová cena dané 

komodity, tedy tržní cena, která bývá podle výnosů kolísavá. Dalším faktorem, 

ovlivňující tvorbu ceny v tomto odvětví je hektarový výnos z aktuálního sklizňového 

ročníku, jinými slovy, při vysokém výnosu osiva bude cena nižší než při výnosu nízkém. 

Cena v tomto podniku se tvoří na jednotku kilogramu nabízeného osiva. Dále o ceně 

rozhoduje, v jakém balení si odběratel osivo kupuje, je to buď ve vacích po 500 kg anebo 

v pytlích po 25 kg. Pytlování představuje více práce a je zde využito více obalů, tudíž je 

cena o něco vyšší. Pro lepší představu oceňování osiva přikládám tabulku ceníku osiv pro 

aktuální rok 

Tab. 7: Ceník osiva pro aktuální rok (podniková databáze) 
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Jednotlivé zkratky u odrůd v přiložené tabulce udávají stupně kvalifikovaného osiva, 

které taktéž ovlivňují cenu. 

 Navrhnout změnu cenové politiky je v tomto odvětví podnikání velice obtížné, 

protože je zde jeden těžce ovlivnitelný faktor, který působí na cenu ve značné míře a tím 

je proměnlivost počasí. 

2.4.3 Distribuce 

Distribuce je jedním z nejkomplikovanějších prvků procesu výroby a prodeje osiv. Každý 

rok začíná příchod jarního počasí v jinou dobu. Odběratelé jsou netrpěliví, kvůli čemuž 

zvyšují nátlak na dodávky osiv i přesto, že agrotechnické termíny hovoří jasně, kdy je 

nejvhodnější termín pro osev. V některých ročnících komplikují dodávky osiv nízké 

teploty, při kterých nelze aplikovat biologický přípravek Hi-stick na osivo, protože i při 

samotné inokulaci, skladování a následné dopravě k pěstitelům nesmí klesnout teplota 

pod bod mrazu. 

Po dokončení procesu výroby osiva dochází k postupným dodávkám. Nejdříve se 

vykrývají oblasti, kde se předpokládá dřívější výsev jako je Polabí, Haná, Jižní Morava a 

veškerý export a následně dochází k vykrývání objednávek v oblastech mírně 

chladnějších. Tak se děje kvůli tomu, aby inokulované osivo dorazilo k pěstitelům co 

nejčerstvější, z důvodu zkrácení procesu mezi inokulací a vlastním setím. Na čistící 

stanice osiv (ČSO) jsou elektronicky předávány dispozice k výdeji jednotlivých 

objednaných partií osiva a zároveň s tím je tento doklad předán spediční firmě, která 

samotnou dopravu k pěstitelům smluvně zajišťuje. 

Pro jednotlivé oblasti se zboží vyrábí a distribuuje ze strategicky 

umístěných čistících stanic v Přítokách u Kutné Hory, Tvořihrázi u Znojma a Kralicích 

na Hané. Díky tomuto rozmístění je zajištěna snadná dostupnost ve všech regionů. 

Převážnou část distribuce zajišťuje spediční firma BadSped, která sídlí v městě 

Zábřeh na Moravě. Osivo je distribuováno ve velkoobjemových vacích o hmotnosti 500 

kg a1000 kg a papírových pytlech o váze 25 kg.   
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Minulý rok bylo vyexpedováno 2026 vaků a 1953 pytlů. Od letošního roku se začaly 

využívat vaky s vlastním, jednobarevným logem. Náklady na jeden vak jsou 140 Kč. 

Potisk na tyto vaky dostala společnost zdarma. Při této příležitosti jsem se bavil se 

společníky podniku o tom, zda by mělo smysl tisknout loga společnosti i na pytle, které 

slouží při přepravě osiva po 25 kg, které dosud logo nemají. Po telefonickém průzkumu 

jsem zjistil, že jeden pytel s jednobarevným potiskem by například u společnosti AXPEL 

MADE s.r.o. přišel společnost na 8,- Kč. 

Dle Jonese (2017) spojuje budování značky podniku běžné věci s těmi velkými. 

Rozšiřování povědomí o značce je dobré k ovlivňování lidí nakupovat další produkty 

stejné značky. Také je to výborná příležitost k tomu, aby se společnost odlišila od 

konkurence. V některých případech se stává, že budování značky je na takové úrovni, že 

se značka stane více než produktem a lidé nakupují jen na základě značky. Potisk 

produktu logem společnosti Prograin ZIA nepřipadá v úvahu, proto vnímám příležitost 

potisku pytlů určeným k distribuci jako skvělou příležitost k budování povědomí o značce 

podniku. 

 Na následujícím obrázku můžete vidět výsledky průzkumu spokojenosti 

zákazníků se společností Prograin ZIA na otázku: Jak hodnotíte kvalitu dodávky osiva? 

 

Obr. 7: Výsledek průzkumu spokojenosti zákazníků s dodávkami osiva (vlastní zdroj) 

Z výsledku průzkumu je patrné, že převážná většina hodnotících vnímá kvalita dodávek 

osiva jako nejlépe možnou. 50 % z nich ohodnotilo dodávky osiva 5 body, 35,7 % 4 body 

a  jen 14,3 % považuje kvalitu dodávky osiva za průměrnou.  
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Z tohoto průzkumu je patrné, že dodávky osiva jsou na uspokojivé úrovni a potisk pytlů 

s vlastním logem, které jsou určeny jako balení osiva tuto úroveň mohou pozvednout. 

 Se spediční firmou BadSped má společnost dlouholeté, a především kladné 

zkušenosti ve spolehlivosti dodávek i v ceně za provedenou službu. S ohledem 

k poptávkám u jiných spedičních firem je podle společnosti Prograin ZIA spolupráce 

s firmou BadSped momentálně tou nejvhodnější. Otázkou zůstává, jestli je dobré spoléhat 

se jen na jeden subjekt zajišťující distribuci, tedy klíčového prvku marketingu. Ukončení 

spolupráce s firmou BadSped z jakýchkoliv důvodů v měsících, kdy se osivo rozváží, by 

pro firmu představovalo značné změny v postupech při distribuci zboží. 

2.4.4 Propagace  

V této části práce je uvedeno, jaké komunikační kanály firma momentálně používá ke 

komunikaci se zákazníky a jakým je používá způsobem. Dále je rozebráno, jaké finanční 

náklady plynou z využívání jednotlivých prvků komunikace. 

2.4.4.1 Současný komunikační mix 

Od počátku fungování podniku prošel komunikační mix společnosti několika zásadními 

změnami, které si vyžádal vývoj technologií a rozvoj sociálních sítí. 

 Od roku 2016 má společnost nové logo i název, což bylo podmíněno novým 

majoritním vlastníkem společnosti Prograin ZIA z Kanady, který chtěl původně změnit 

název jen na Prograin, ale dle odhadů českých zástupců společnosti má pojem ZIA na 

Českém trhu s obilovinami vybudované dobré jméno a byla by tedy škoda pohřbít název 

ZIA na úkor nového majoritního vlastníka. Průzkumná kampaň, která by zjistila, zda 

změna loga i názvu přinesla společnosti více zákazníků vedena nebyla. Díky změně názvu 

mohou začít společnost rozpoznávat i zahraniční zákazníci, kteří už znají Kanadskou 

firmu Prograin, která působí na trhu se sójou od roku 1980 a je považována za 

celosvětového producenta sóji. Tomuto tvrzení naznačuje i fakt, že společnost Prograin 

působí na 3 kontinentech v 17 zemí světa, kde budují spolupráci s místními pěstiteli sóji 

a snaží se jim předávat své know-how. 
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Reklama 

Společnost Prograin ZIA působí na sociální síti Facebook a má vlastní webové stránky. 

Dobře strukturované stránky by měly obsahovat všechny důležité informace, které 

zákazník potřebuje vědět: kontakty, služby, produkty, fotoreportáže či aktuality. Dalšími 

důležitými charakteristikami kvalitního webu jsou responzivita3 a intuitivnost4. 

 Webová stránka je aktuálně dostupná v českém, německém a polském jazyce. 

Chybí zde nastavení v podstatě nejdůležitějšího komunikačního mezinárodního jazyka a 

to angličtiny. Jazykové mutace jsou v tomto případě velice důležité, protože expanze 

společnosti na zahraniční trhy patří k jejich dlouhodobým cílům. Společnost působí 

v Polsku, kde má vlastní pobočku i své zastupitele. Takové zastoupení nemá žádná jiná 

země, se kterou společnost obchoduje, to ovšem neznamená, že na Evropském trhu nejsou 

aktivní. Pravidelně se prodává sója do Rumunska, na Ukrajinu, do Německa, do Velké 

Británie a z menší části i do Francie. Společníkem podniku mi bylo sděleno, že tržby ze 

zahraničí  tvoří 15 % z tržeb celkových.  

 Pokud společnost obchoduje s tolika zeměmi Evropy a dlouhodobým cílem 

společnosti je stát se mezinárodním producentem sóji, tato mezinárodní mutace by mezi 

ostatními jazyky neměla chybět. Webová stránka je spravována externí osobou a náklady 

na tuto činnost činí měsíčně 8 000,- Kč. 

Na web jsou přidávány především aktuality, které informují návštěvníky stránek 

o pořádaných akcích, událostech ve firmě a dalších informacích týkajících se aktuálního 

vývoje z prostředí firmy. Mimo aktuality na webu nalezneme všechny podstatné 

informace jako jsou kontakty, fotoreportáže, produkty a služby. Webové stránky spravuje 

externí osoba, která se stará o údržbu a pravidelné přidávání aktualit. Společnost Prograin 

ZIA nepoužívá žádný nástroj ke sledování statistických dat týkajících se návštěvnosti a 

prokliknutí jednotlivých stránek na webu.  

 
3 Responzivní web dokáže optimalizovat stránky pro různá zařízení. 
4 Web je považován za intuitivní, když dokáže například reagovat při kliknutí na logo společnosti 

přesměrováním na stránku domovskou. 
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K analýze takových dat se používá řada nástrojů. Příkladem takových nástrojů jsou 

nástroje Navrcholu.cz, Toplist.cz, Hotjar nebo Google Analytics. Společnosti by pro 

základní přehled o datech mohla posloužit implementace nástroje Google Analytics5, 

který sebou nenese žádné počáteční investice, jelikož je zdarma. 

Na následujícím grafu můžeme vidět všechny základní informace o návštěvách webu, 

které generuje nástroj Google Analytics: 

Tento nástroj by mohl společnosti posloužit především k získání informací o chování 

zákazníků na jejich webu, ale také k lepšímu pochopení jejich sociologického a 

geografického složení.  

 Mohou například zjistit, že návštěvníky zajímá určitá sekce stránek, protože zdá 

tráví hodně času. Poté bude společnost vědět, že má smysl do takové sekce dál přispívat. 

Momentálně ke kontrole obsahu stránek, která je důležitá při pořadí ve vyhledávání 

klíčových slov ve vyhledávači.

 
5 Nástroj společnosti Google, který umožňuje získávání statistických dat o uživatelích svého webu. 

Graf 1: Google Analytics (webový zdroj) 
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Důležitost vedení webových stránek potvrzuje i výsledek spokojenosti zákazníků se 

společností Prograin ZIA, který se dotazoval na následující otázku: Odkud čerpáte 

aktuální informace o produktech společnosti? 

 

Obr. 8: Odkud čerpá zákazník aktuální informace (vlastní zdroj) 

Z přiloženého grafu je zřejmé, že zákazníci hledají informace o produktech ve velké míře 

(57,1 %) na webových stránkách, proto pokládám za velice důležité, aby byl všechen 

obsah stránek pravidelně aktualizovaný. 

 Facebookový profil Prograin ZIA je spravován zaměstnancem společnosti Ing. 

Ondřejem Průšou. Na Facebookové stránky společnosti se přidávají aktuální informace o 

stavu zásob osiva, dále se zde zveřejňují pozvánky na Polní dny a také informace o 

odborných seminářích. Momentálně má Facebookový profil společnosti 48 sledujících. 

Což je při porovnání s ostatními prodejci rostlinných produktů na Facebooku málo.  
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Tyto profily mají přes 500 sledujících. Následující obrázek zobrazuje odpovědi 

z dotazníku na otázku: Jak často navštěvujete facebookové stránky společnosti? 

Z přiloženého obrázku je zřejmé, že většina zákazníků (71,4 %) tyto stránky vůbec 

nenavštěvuje. Nabízí se otázka, jestli je Facebook správný komunikační kanál pro 

zákazníky odvětví podniku Prograin ZIA, ale průzkum ostatních facebookových profilů 

společností, které se zabývají produkcí osiva a plodin naznačil, že pravidelná aktivita 

dokáže přivést spoustu lidí na jejich profil.  

Obr. 9: Návštěvnost facebookové stránky společnosti (vlastní zdroj) 
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Na přiloženém obrázku můžeme vidět poslední příspěvky za uplynulý rok, dosah 

příspěvku a vzbuzený zájem o příspěvek: 

 

Obr. 10: Publikované příspěvky na facebookové skupině Prograin ZIA (screenshot ze stránky 

skupiny z pozice správce stránky) 

Z přiloženého screenshotu je vidět, že za uplynulý rok bylo přidáno „jen“ sedm 

příspěvků. Dá se říct, že jen jeden z nich, jak můžeme vidět, zaznamenal širší dosah mezi 

ostatní uživatele sociální sítě. Tento příspěvek zaznamenal širší dosah díky propagaci 

příspěvku, kterou Facebook nabízí. Tato propagace funguje tak, že si určíte, na jak 

dlouho, jaké skupině lidí a v jaké oblasti chcete, aby se příspěvek propagovat. V tomto 

případě šlo o investici 256,- Kč za propagaci na dobu jednoho týdne. Jak můžeme vidět, 

i takto nepatrná investice z porovnání s ostatními může zvýšit dosah příspěvku o 150 lidí, 

kterým se daný příspěvek zobrazí.  

 Projevený zájem už nebyl takový, jak by společnost očekávala. Z 284 lidí, kterým 

se příspěvek zobrazil pouze 13 lidí kliklo na příspěvek. Tento fakt může být příčinou 

špatné geografické a demografické lokalizace příspěvku nebo nedůvěrou lidí ve 

Facebookovou stránku společnosti.
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Poslední online propagací je PPC6 grafická reklama přes reklamní systém Sklik, kterou 

nabízí Seznam. Tento reklamní systém spravuje jednatel společnosti RNDr. Jan Krause a 

na rozdíl od webu společnost sleduje všechny statistiky týkající se této online reklamy.  

Následující obrázek zobrazuje náhled reklamy přes nástroj Sklik: 

Tuto reklamu začala společnost využívat od 1.11.2016. Celkové náklady od vzniku 

reklamy do konce roku 2019 činí 35 402,- Kč, což v průměru dělá 932,- Kč za měsíc a 

11 184,- Kč za rok.  

 Tato reklama podněcuje návštěvníka k prodeji osiva. Při této apelaci je vhodné, 

aby se při rozkliknutí reklamy návštěvník dostal na stránku, kde bude moct tuto akci 

provést. 

 
6 „Z anglického pay-per-click inzerent platí za každé kliknutí na reklamu od uživatele.“ 

Obr. 11: Sklik reklama (screenshot z vyhledávače Seznam) 
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Na následujícím obrázku je vidět, že přesměrování při prokliknutí reklamy je nastavené 

na domovskou stránku: 

 

Obr. 12: Domovská stránka webu společnosti (www.prograin-zia.cz) 

Pro takovéto přesměrování slouží tzv. landing page, která určuje, kam přesně se 

návštěvník po prokliknutí reklamy dostane.  

Následující obrázek graficky vyobrazuje počty zobrazení a prokliknutí na firmu 

v období od 1.11.2016 do 31.12.2019 přes reklamní systém Sklik:  

Obr. 13: Statistika zobrazení a prokliků reklamy přes systém Sklik (Screenshot z interní databáze) 
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Za toto sledované období došlo ke 161 326 zobrazení firmy z toho 2073 lidí prokliklo 

přímo na firmu. Z tohoto počtu 57 % lidí prokliklo na detail firmy, 40 % na webové 

stránky a 3 % na analýzou zmíněnou stránku jako „ostatní“.  

 Další zajímavou statistikou je vyhledávání podle klíčového slova. Slovo, které 

přimělo nejvíce návštěvníků vyhledávače k prokliknutí na firmu bylo slovo „semena“. 

Počet zobrazení tohoto slova bylo 5697, z čehož došlo k prokliknutí ve 44 případech. 

Dalším často vyhledávaným slovem bylo slovo „osiva“. V tomto případě při 1921 

zobrazení došlo k 34 prokliknutí. 

 Upřednostnění reklamy na webovém prohlížeči Seznam před prohlížečem Google 

ve mně probudilo zvědavost, a tak jsem udělal průzkum toho, jak je to s počtem návštěv 

jednotlivých prohlížečů. Zjistil jsem, že tyto webové prohlížeče nezveřejňují počty svých 

návštěvníků, a tak jsem pro tuto analýzu použil data, která neudávají přesná čísla, ale 

zcela jasně nastiňují, že v posledních letech je jednoznačným trendem ve vyhledávání 

informací Google. K této analýze mi pomohl průzkum marketingové společnosti 

Evisions, která analyzovala organický, tedy přirozený přístup na webové stránky jejich 

klientů, které jim zároveň posloužili jako výborná databáze pro tento průzkum. Celkově 

tak pracovali s necelou stovkou českých webů, které mají v součtu organickou 

návštěvnost v řádech jednotek milionů návštěvníků za kvartál. Jelikož takové množství 

dat považuji za reprezentativní a směrodatné, použil jsem ho k posouzení trendů 

vyhledávání v České republice. 

 Z analýzy reklamního nástroje společnosti vyplynulo, že za loňský rok 2019 

kontaktovalo společnost prostřednictvím této reklamy přes e-mail nebo mobilní telefon 

26 zákazníků a hned 12 z nich provedlo nákup osiva. Většina z těchto zákazníků 

obchodovala se společností poprvé, a proto nakupovali vesměs menší objemy osiva, a tak 

tržby z těchto prodejů nebyli příliš vysoké, každopádně dobrý příslib do dalších let. I přes 

menší objemy prodeje u těchto 12 zákazníků je zřejmé, že reklama na webových 

prohlížečích je jedním ze způsobů, jak získávat nové zákazníky.  
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Následující graf zobrazuje vývoj podílu vyhledávačů Google a Seznam: 

 

Obr. 14: Podíl organické návštěvnosti Google vs. Seznam (z webové stránky www.evisions.cz) 

Rozdělení dat do kvartálů od roku 2014 do roku 2018 jasně naznačuje, že Google v těchto 

statistikách posiluje, a naopak Seznam ztrácí. 

Za zmínku stojí i fakt, že třetím nejvyhledávanějším slovem ve vyhledávači 

Seznam je slovo Google, což jasně naznačuje dominanci tohoto vyhledávače ve 

vyhledávání. Umístění reklamy na prohlížeč Google by tedy zvýšil organický dosah jedné 

z hlavních reklam společnosti Prograin ZIA. Většina reklam na Google funguje na 

principu PPC, a proto je rozhodující určit si rozpočet, který chce společnost do reklamy 

investovat. 



  

51 

 

Podpora prodeje  

 V současné době disponuje společnost několika prvky podpory prodeje. Jeden z hlavních 

prvků podpory prodeje je nepřetržité agronomické poradenství při celém procesu 

pěstování zakoupeného osiva. Dalšími prvky podpory prodeje plynoucími ze spolupráce 

zákazníka se společností jsou množstevní slevy, slevy věrnostní a sleva včasného 

objednání. V neposlední řadě firma pořádá Polní dny, které slouží především k podpoře 

prodeje osiva. 

Poradenskou činnost zákazníci využívají především při vzniklých potížích při 

pěstování jednotlivých druhů plodin. Společnost díky jejím specialistům pro ošetřování a 

pěstování plodin zajišťuje osobní péči, díky které dochází u pěstitelů ke zmírnění škod 

způsobených buď povětrnostními vlivy nebo vlastními chybami při produkci. Cílem 

poradenské činnosti je spokojenost zákazníků a maximalizace jejich výnosů i přes potíže, 

které zemědělcům při pěstování vznikly.  

Pro vyhodnocení přínosu agronomické činnosti společnosti mezi jejich zákazníky 

poslouží následující graf výzkumu spokojenosti zákazníků se společností Prograin ZIA: 

 

Graf 2: Spokojenost zákazníků s agronomickou činností společnosti (vlastní zdroj) 
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Jak můžeme vidět, většina lidí hodnotí přínos agronomické činnosti kladně. Z 28 

respondentů 12  uvedlo, že jsou s touto činností maximálně spokojeni a dalších 9 z nich 

uvedlo, že přínos hodnotí v rozmezí 61-80 %. 

 Tyto data naznačují, že agronomická činnost je prováděna na obstojné úrovni, ale 

za zmínku stojí i fakt, že 7 lidí (25 %) hodnotí přínos této služby od 21-60 %, což ukazuje 

na prostor pro zdokonalení. 

 Jistou souvislost s tímto výsledkem má i další otázka z dotazníku, která zkoumala, 

jak jsou zákazníci společnosti spokojeni s kvalitou komunikace se zaměstnanci. Výsledek 

tohoto průzkumu můžeme vidět na následujícím grafu: 

 

Graf 3: Kvalita komunikace se zaměstnanci společnosti (vlastní zdroj) 

Je zřejmé, že respondenti jsou s kvalitou komunikace se zaměstnanci společnosti z větší 

části spokojeni. Hned 60,7 %  uvedlo, že komunikace probíhá na nejvyšší možné úrovni. 

Agronomická činnost je postavena především na telefonickém kontaktu, a tak dávám tyto 

dvě otázky do souvislosti, protože si myslím, že kvalita poradenské činnosti je závislá na 

kvalitě komunikace.  
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Množstevní slevy jsou využívány u velkých odběratelů, kteří sdružují zemědělce svojí 

odbytové skupiny. V takovém případě je maximální sleva 13 % na kilogram osiva. Slevy 

věrnostní využívají zákazníci, kteří v předešlém roce koupili od společnosti osivo aspoň 

v množství 500 kilogramů. Sleva je v tomto případě přesně 50 haléřů na kilogram osiva. 

Další slevou je sleva za včasné objednání, která napomáhá při aktuální výrobě osiva. ¨ 

Pro jednotlivé státy, kam se dodávají osiva se řeší slevy individuálně s ohledem 

na to, jak silný je konkurenční trh v dané zemi. V minulém roce některou z těchto slev 

využilo 36 % zákazníků. 

 Dalším důležitým prvkem podpory prodeje společnosti je pravidelné pořádání 

Polních dnů na území České republiky. Polní dny se momentálně pořádají ve třech 

spřátelených podnicích. V Čechách v Přítokách u Kutné Hory, na Moravě v Topolanech 

u Olomouce a v Moravskoslezském kraji v Bartošovicích u Nového Jičína. Do roku 2018 

se místo Bartošovic pořádal Polní den v Equicentrum, spol. s r.o. Hrabová, kde došlo ke 

změně v organizační struktuře firmy a spolupráce tak byla ukončena. 

Návštěvnost Polních dnů je sledována pomocí prezenčních listin, které lidé 

podepisují při příchodu na Polní den. Tímto způsobem společnost sleduje trend 

návštěvnosti jednotlivých akcí. 



  

54 

 

Následující graf zobrazuje návštěvnost Polních dnů v určitých letech a místech konání 

akcí. Pokud je pole vyplněno číslem „0“ znamená to, že se v daný rok na daném místě 

Polní den nekonal: 

 

 

Z grafu můžeme vidět, že poslední rok se pořádaly jen dva Polní dny, v Přítokách u Kutné 

Hory bylo 65 účastníků a v Bartošovicích u Nového Jičína jich bylo 35. Když budeme 

pracovat s daty od roku 2017 zjistíme, že průměrný počet návštěvníku na jedné pořádané 

akci je 57.  

Ze získaných dat je zarážející, že v roce 2018 navštívilo Polní den v Bartošovicích 

u Nového Jičína 63 lidí, kdežto v minulém roce tento Polní den navštívilo pouhých 35 

lidí, což je pokles o 44 %. Na tuto skutečnost jsem se ve společnosti ptal a bylo mi řečeno, 

že ten den nevyšlo počasí a že se jejich pořádaná akce kryla s velkou akcí pořádanou 

v blízkém okolí. 

 Domnívám se, že jedním z důvodů tohoto poklesu návštěvnosti byla špatná volba 

propagační strategie. Dle společnosti byly chystané Polní dny v roce 2019 propagovány 

prostřednictvím rozesílání e-mailů a zveřejněním události na facebookovém profilu 

podniku.  
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Graf 4: Návštěvnost Polních dnů v období 2017-2019 (vlastní zpracování dle dat společnosti) 
 



  

55 

 

Pořádání Polní dnů je značně nákladné. Nejvíce se platí za zajištění občerstvení, které 

zařizuje buď cateringová firma anebo místní stravovací zařízení. Platí se za výsev odrůdy 

podle počtu odrůd a dále se jako náklad musí započítat i hodnota osiva, které je 

společností Prograin ZIA darováno gratis spřáteleném podniku, ve kterém se Polní den 

koná. 

Následující graf znázorňuje vzniklé náklady při pořádání těchto akcí. Náklady 

jsou za poslední tři roky konzistentní, a tak nejsou vyobrazeny v čase, ale dle druhu 

nákladů, místa konání akce a nákladů celkových. 

Z grafu můžeme vidět, že celkové náklady na pořádání Polních dnů se pohybují v rozmezí 

od 53 000,- Kč do 73 000,- Kč. Dle získaných dat lze jednoduše vypočítat, že náklady na 

pořádání jednoho Polního dne jsou v průměru 59 000,- Kč. 
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Nejvyšší náklady vznikají při pořádání akce v Přítokách u Kutné Hory, a to především 

z důvodu zajišťování občerstvení prostřednictvím cateringové společnosti, které vychází 

na 45 000,- Kč. Náklady na pořádání Polního dne v této lokalitě jsou tedy nejvyšší i 

přesto, že zde nevznikají žádné náklady za pronájem prostorů. 

 Následující grafy zobrazují výsledky průzkumu, kde jsem se respondentů 

dotazoval, Jestli navštívili v minulosti Polní den pořádaný společnosti Prograin ZIA a do 

jaké míry hodnotí přínos jejich návštěvy na této akci: 

 

Graf 6: Návštěvnost Polních dnů (vlastní zdroj) 

Z 28 respondentů 15 uvedlo, že Polní den nikdy nenavštívili. Jelikož považuje společnost 

tuto formu propagace za jednu z nejdůležitějších, očekával bych větší podíl návštěvnosti 

zákazníků na pořádaných akcích.   
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Následující graf vyhodnocuje přínos návštěvy Polního dne dle respondentů: 

 

Graf 7: Hodnocení návštěvy Polního dne (vlastní zdroj) 

Graf potvrzuje dvě základní informace. Jak už bylo zmíněno, většina dotázaných lidí 

Polní dny nikdy nenavštívila. Další informací plynoucí z tohoto výzkumu je ta, že pokud 

už respondent dorazil na Polní den, hodnotí jeho přínos kladně. Z 13 lidí, kteří navštívili 

tuto akci, hned 8 z nich hodnotilo míru přínosu v rozmezí od 81-100 %, tedy jako 

maximální.  

Společností vedená statistika z roku 2019 zjistila, že z celkových 90 návštěvníků 

Polních dnů v roce 2019 nakoupilo některé z produktů společnosti 36 zúčastněných, což 

je více než 1/3. Tržby za nákup osiva těchto 36 zákazníků činily 26 % z celkových tržeb 

společnosti. Při zvýšení návštěvnosti Polních dnů je slibná šance na to, aby se zvýšil 

celkový prodej osiva.  
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Z výše uvedených informací vyplývá, že Polní dny jsou pro zákazníky společnosti 

přínosné a dokáží je podnítit k nákupu osiva, problém vázne v propagaci a s tím 

související návštěvnosti jednotlivých akcí. Investice do této propagace se společnosti 

vyplatí v případě, kdy bude návštěvnost těchto akcí konstantní nebo zvyšující. 

Public relations  

Dalším prvkem propagace je pravidelné publikování placených odborných článků 

v zemědělských časopisech a novinách jako je Zemědělec, Úroda, Agrospoj, Agromanuál 

a Agrotip. 

 Na následujícím obrázku je jeden z publikovaných článků do zemědělského 

časopisu: 

Obr. 15: Článek ze zemědělského zpravodaje Agrotip (podniková databáze) 
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Ročně se takto publikuje od čtyř do deseti článků. V průměru stojí jeden článek 

společnost 15 000,- Kč. Za celý rok 2019 činily náklady na publikaci těchto článků 

90 000,- Kč.  

 Společnost Prograin ZIA nesleduje statistiky čtenosti těchto časopisů a novin. 

Pokud se ale stále publikují nová vydání, odhaduji si tvrdit, že je četnost dostatečně 

vysoká na to, aby se tato investice vyplatila. Tomuto tvrzení nahrává i fakt, ke kterému 

jsme se dostal z průzkumu zákazníků společnosti, jehož výsledky jsou vyobrazeny na 

následujícím grafu: 

Hned 16 (57 %) z 28 respondentů uvedlo, že reklamu společnosti Prograin ZIA viděli 

naposledy v některých z publikací časopisů a novin. Při tomto zjištění usuzuji, že 

investice do těchto článků se společnosti vyplatí. Toto tvrzení podporuje i fakt, že všichni 

čtenáři těchto publikací se dají považovat za odborníky.

 
 
 
  

                                                           

                                                  

       

  

   

   

   

   

    

Graf 8: Výskyt reklamy dle respondentů (vlastní zdroj) 
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Dalším PR prvkem společnosti je sponzoring. Firma sponzoruje fotbalový klub FK 

Bohdíkov, který je dle jejich odhadů dobře strategicky umístěn, aby oslovil cílovou 

skupinu na trhu. V roce 2015 postoupil fotbalový klub FK Bohdíkov do vyšší krajské 

soutěže, kde se pravidelně střetává s týmy, které leží blízko Olomouce, což je oblast, kde 

se sója, lupina a jiné komodity hojně pěstují. Na zápasy do Bohdíkova jezdí z těchto 

lokalit v průměru 40 lidí.  

 FK Bohdíkov umožnil společnosti za jejich sponzorskou aktivitu umístit reklamní 

banner o rozměrech 75x160cm na místě, které je k tomu v rámci areálu FK Bohdíkov 

určeno. a kde jsou umístěny další bannery sponzorů klubu. Sponzorské dary jsou 

uskutečňovány jednou ročně, a to ve výši 25 000,- Kč. 

V neposlední řadě se členové podniku a rodinní příslušníci pravidelně zúčastňují 

štafetového běhu z titulu sponzorů Domova sv. Josefa pro rehabilitaci pacientů s 

roztroušenou sklerózou ze seriálu RunCzech v pražské Stromovce. Účastí na tomto běhu 

vznikl společnosti náklad za startovné ve výši 6000,- Kč. Při této akci je důležité, že 

všichni účastníci mají dresy s logem společnosti. Tato akce se následně prezentuje na 

webových stránkách.  

Charita je považována za jednu z aktivit společenské odpovědnosti firem. 

Xueming & Bhattacharya (2006) zkoumali vztah mezi společenskou odpovědnosti firem 

(CSR) a zisku firem a došli k závěru, že tento vztah je pozitivní, tedy že při činnostech 

podporujících společenskou odpovědnost firem dochází ke zvýšení zisku firem.  
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Na následujícím obrázku jsou vidět všichni účastníci charitativního běhu z roku 2019: 

 

Obr. 16: Charitativní běh (Podniková databáze) 

Osobní prodej 

 Firma využívá ke své propagaci osobní prodej v rámci veletrhů „Naše pole“ 

v Nabočanech u Chrudimi a na akci „Sdružení pěstitelů sóji pro střední Evropu“ (Donau 

soja), která se pořádá každoročně ve Vídni. Na těchto akcích jsou zaměstnanci společnosti 

v kontaktu s mnoha potenciálními zákazníky, což často vyústí v obchodní jednání při 

projeveném zájmu o produkty společnosti ze strany zákazníka. 

 Osobní prodej vidím jako skvělou příležitost propagace a následného předávání 

letáků s aktuálními informacemi prodeje osiv, které budou zaměřeny na zvýšení prodeje 

produktů společnosti. Po průzkumu společností, které vyrábí a tisknou letáky, mi vyšlo, 

že cena za 100 kusů jednostranných letáků formátu A5 by byla 360,- Kč. V porovnání 

s ostatními náklady do propagace mi tato částka přijde zanedbatelná a rozhodně bych 

tento propagační krok vyzkoušel. 
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Přímý marketing 

Tento komunikační prvek je uskutečňován za pomoci rozesílání informací e-mailem, ke 

kterému dochází s dostatečným předstihem před konáním důležité akce, kterou pořádá 

nebo které se společnost bude účastnit. Momentální databáze e-mailu stávajících i 

potenciálních zákazníků činí na 145 emailových adres. 

Přínos přímého marketingu jako propagačního prvku společnosti můžeme 

vyhodnotit účastí na Polních dnech, protože se jednalo o hlavní komunikační prvek, který 

byl v minulém roce k propagaci těchto akcí použit. Jelikož na Polním dnu v Bartošovicích 

u Nového Jičína došlo v loňském roce k poklesu návštěvníku o 44 %, můžeme se 

domnívat, že e-mailing jako forma propagace není v této společnosti dostatečně efektivní. 

 Dalším prvkem přímého marketingu, který společnost využívá jsou telefonické 

rozhovory, při kterých dochází k informování zákazníku o novinkách a chystaných akcí. 

Shrnutí analýzy komunikačního mixu společnosti 

Společnost ke své propagaci využívá řadu nástrojů komunikačního mixu. Řada těchto 

nástrojů není využívána efektivně. 

 Celkový rozpočet na propagaci společnosti v roce 2019 byl 266 440,- Kč. Do 

reklamy bylo investováno 19 440 Kč, do podpory prodeje 126 000,- Kč a do public 

relations 121 000,- Kč. Do osobního prodeje a přímého marketingu žádná investice 

neplynula. Následující graf zobrazuje náklady na propagaci dle jednotlivých prvků 

komunikačního mixu: 
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Graf 9: Diverzifikace rozpočtu na propagaci pro rok 2019 (vlastní zpracování dle dat společnosti) 
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Z částky 266 440,- Kč šlo 47,2 % na pořádání Polních dnů, 33,7 % na publikování 

odborných článků do novin a časopisů, 9,4 % na sponzorskou činnost, 4,2 % na online 

reklamu přes systém Sklik, 3 % na správu webu, 2,3 % na charitativní běh a 0,09 % na 

propagaci reklamy na Facebooku. 

 Částka 126 000,- Kč vynaložená na Polní dny v minulém roce zajistila společnosti 

36 uskutečněných obchodů v hodnotě 26 % z celkových tržeb společnosti. Reklamní 

nástroj Sklik, který v loňském roce přiměl k nákupu hned 12 nových zákazníků vyšel 

společnost na 11 184,- Kč. U publikací, webových stránek, sponzorských činností, 

facebookových a webových stránek není zřejmé, kolik nových obchodů tyto nástroje 

podnítily, ale v předchozí části této kapitoly jsou zmíněny hlavní funkce a využití těchto 

propagačních nástrojů. 

2.5 Analýza vnějšího prostředí podniku 

V této kapitole bude analyzováno makroprostředí podniku za pomoci PEST analýzy. 

2.5.1. PEST analýza 

Politické a legislativní faktory 

Stěžejním zákoníkem pro všechny podnikatele a obchodní společnosti je Zákon o 

obchodních korporacích. Název toho zákona je zkráceným názvem zákona č. 90/2012 

Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Je to zákon, který do jisté míry nahradil 

dosavadní obchodní zákoník a pojednává o úpravě obchodních společností a družstev. 

 Jedním z dlouhodobých cílů společnosti Prograin ZIA je expandovat na 

zahraniční trh. Po tom, co se Česká republika 1.května roku 2004 stala členem Evropské 

unie, byl Českým statistickým úřadem zaznamenávám vývoj exportu a importu 

rostlinných produktů.   
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Následující graf zobrazuje vývoj zahraničního obchodu rostlinných produktů České 

republiky po vstupu do Evropské unie. 

 

Graf 10: Zahraniční obchod rostlinných produktů České republiky (ČSÚ) 

Z grafu je zřejmé, že České republika dlouhodobě z větší části rostlinné produkty přiváží. 

Důležitý je ale trend, který ukazuje na stále vzrůstající import i export ve sledovaném 

období, což pro společnost znamená, že zahraniční obchod v tomto odvětví má zvyšující 

trend. 

 Dalším politickým faktorem, který dost možná ovlivní činnost společnosti na 

zahraničním trhu je možný odchod Velké Británie z Evropské unie. Společnost Prograin 

ZIA prodává část svého zboží do Velké Británie. V Případě tvrdého brexitu 7by se 

začaly platit cla a při převozu produktů by se museli zařizovat certifikáty pro převoz 

komodit.  

 
7 Odchod bez ratifikované smlouvy s Unií 
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Ekonomické  

Ekonomické subjekty se rozdělují do několika menších části dle jejich činností. 

V nejčastěji používaném třísektorovém rozdělení figuruje zemědělství hned v prvním 

z nich. V tomto sektoru všechny subjekty zajišťují získávání surovin.  

 Jelikož společnost obchoduje se zahraničními zákazníky, má veden bankovní účet 

v Polsku, kde obchodují s měnou złoty. Další účet sloužící pro transakce v rámci 

Evropské unie je veden v eurech. Při používání těchto měn dost často záleží, jaké kurzy 

mají tyto měny vůči Koruně české, protože se stává, že na daném účtu nejsou potřebné 

peníze k uskutečnění daného nákupu a musí se koruna směnit za euro nebo złoty.  

Na následujícím obrázku vidíme vývoj kurzu eura vůči koruně. 

 

Obr. 17: Kurz eura vůči koruně (screenshot ze stránky www.kurzy.cz) 

Z grafu je patrné, že od února došlo k výraznému zesílení eura vůči koruně. 

Pro podnik to znamená, že pokud měla na svém účtu vedeném v eurech větší množství 

této měny, může ji teď dobře zhodnotit. 
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Na následujícím obrázku je znázorněný vývoj kurzu zloty vůči koruně: 

 

Obr. 18: Kurz zloty vůči koruně (screenshot z webu www.kurzy.cz) 

Z tohoto grafu je zřejmé, že nedošlo k tak razantnímu zvýšení kurzu zloty vůči koruně, i 

když je vidět určitá stoupající tendence. Vzniklé situace se dá využít obdobně, ale nejde 

zde o tak drastické zvýšení kurzu měny jako to bylo v případu eura. 

Sociální a demografické faktory 

Sociální faktory hrají důležitou roli ve tvorbě nabídky i poptávky produktu. V případě 

pěstování sóji se nabízí zmínit, že trendem posledních let ve společnosti je veganská 

strava, respektive nahrazování živočišných produktů rostlinnými. Nabídka potravin pro 

vegetariány a vegany proniká i do běžných obchodů. Například zpravodaj dTest zmiňuje, 

že při testování produktů, které obsahují náhražky masa hned 7 z 11 testovaných 

obsahovalo sóju. V ostatních produktech byly další bílkoviny luštěnin, kterým ale chybí 

například aminokyselina methionin a v bílkovinách z obilovin lysin. Podle dTestu může 

být řešením vhodně zvolená směs rostlinných bílkovin, kterými jsou právě například sója 

s pšenicí, které tyto deficity vyvažují. 
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Dalším faktem podporující toto tvrzení je průzkum trhu společnosti Grand View 

Search, který na následujícím grafu zobrazuje vývoj trhu s veganským jídlem ve 

Spojených státech amerických: 

 

Graf 11: Vývoj trhu s náhražkami masa v U.S. (www.grandviewsearch.com) 

Z grafu je viditelný trend zájmu o náhražky masa, nejen že se zvedá množství alternativ 

z mléčných výrobků, ale v U.S. dochází také k rapidnímu zvyšování zájmu o produkty 

s náhražkami masa, které obsahují sóju.  

Dalším ukazatelem zvyšujícího trendu produkce sóji je předpověď Statistického 

webu Statista, který uvádí vývoj produkce sójového oleje v Evropské unii. V roce 2015 

byla produkce tohoto oleje 2 371 000 tun a předpověď pro vývoj produkce tohoto 

produktu pro rok 2028 je 3 662 000 tisíc tun, tedy nárust o 54 %. 

 Nárust produkce sójového oleje o 54 % v následujících 8 letech je ukazatelem, 

který naznačuje zvýšený zájem o sóju a její produkty v následujících letech. 

 Využití internetového nástroje sledování trendu v dané oblasti dle vyhledávaného 

slova Google trends poukázalo na skutečnost, že zájem o veganství roste i v České 

republice.   
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Na následujícím grafu vidíme růst zájmu o hledaný výraz „vegan“ za posledních 10 let: 

 

Graf 12: Vyhledávání slova "vegan" v ČR (vlastní zpracování dle Google trends) 

Z grafu je zřejmé, že projevovaný zájem o veganství, ve kterém hrají produkty 

společnosti Prograin ZIA významnou roli, je v České republice rostoucí. 

Technické faktory 

Technologický rozvoj v agrárním sektoru je v České republice podmíněn aktivním 

výzkumem a vzděláváním. Důležité je umět využít výsledků technologického vývoje jak 

z České republiky, tak ze zahraničí. 

 Ministerstvo zemědělství v roce 2013 vydalo dokument, který pojednává o 

strategii pro růst českého zemědělství a potravinářství. Jsou zde zmíněny inovace 

výrobkové, procesní, marketingové a organizační, které mají vést k růstu v sektoru 

zemědělství. Mezi inovace, které souvisí s činností společnosti Prograin ZIA řadím 

následující: 

• Nové odrůdy plodin se zvýšenou technologickou kvalitou (výtěžností) 

• Širší (regulované) uplatnění genetické modifikace v pěstování vybraných plodin 

• Inovace technologie snižující ztráty včetně skladovacích technologií 

• Nové odrůdy adaptované na klimatickou změnu 

Nové odrůd, které se lépe adaptují na klimatickou změnu pokládám za důležitý 

technologický krok pro společnost Prograin ZIA.  
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 Na následujícím obrázku je zobrazena měsíční změna počasí ve vybraných letech:  

Dle NASA nic nenasvědčuje tomu, že by se měl růst průměrných teplot zastavit. 

Technologická inovace plodin nebo rozšíření jejich portfolia produktů v důsledku 

klimatických změn může představovat směr, kterým se v oblasti technologie společnost 

může vydat. 

2.6. Vyhodnocení současné situace 

2.6.1. SWOT analýza 

Jak bylo zmíněno v teoretické části, SWOT analýza je analytická technika, pomocí které 

firmy dokáží zhodnotit vnitřní a vnější faktory, které ovlivňují organizaci a nabízí tak 

komplexní základ pro tvorbu návrhu pro zlepšení marketingového mixu.  

Obr. 19: Změny počasí v uplynulých letech (www.NASA.com) 
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Následující tabulka představuje všechny prvky SWOT analýzy společnosti: 

Tab. 8: SWOT analýza (vlastní zpracování dle analýz) 

Silné stránky Slabé stránky 

Široké portfolio odrůd Nedostatečná propagace  

Poradenská činnost Malá návštěvnost Polních dnů 

Dlouhé působení na Českém trhu Závislost na jednom distributorovi 

Vlastní know how a patentovaná  

technologie inokulace 
 

Vybudovaná základna zákazníků 
 

Silný zahraniční společník Prograin   

Příležitosti Hrozby 

Zvýšení návštěvnosti Polních dnů Proměnlivost počasí 

Vstup na zahraniční trh Globální oteplování 

Růst zájmu o veganské potraviny 

Vstup giganta na trh střední 

Evropy 

Vysoká proměnlivost kurzů eura a zloty 

vůči koruně Globální krize 

 
Tržní bariéry 

 

 Závislost na klimatických 

podmínkách 

Rozšířená SWOT analýza identifikuje čtyři východiska pro tvorbu strategií. V praxi to 

znamená, že zvolíme vhodnou kombinace prvků SWOT analýzy, které poslouží nejlépe 

jako návrh na zlepšení marketingového mixu. 

 SO strategie (maxi – maxi) se snaží využít co nejvíce silných stránek, aby 

zužitkovala nastalé příležitosti. Prograin ZIA má možnost díky zahraničnímu 

společníkovi a rostoucímu zájmu o potraviny ze sóji rozšířit svou činnost do dalších zemí 

v Evropě. K tomu jim může pomoct jejich unikátní metoda inokulace Zetafix a dlouholeté 

zkušenosti pěstování komodit. 
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WO strategie(mini-maxi) se zaměřuje na překonání slabých stránek tak, aby bylo možno 

využít naskytnuté příležitosti. Nedostatečná propagace společnosti způsobuje, že mnoho 

činností, které jsou prováděny na vysoké úrovni zůstávají nedoceněny, příkladem je 

návštěvnost Polních dnů, prvku propagace, do které společnost investuje nejvíce 

peněžních prostředků. Dalším příkladem této strategie je eliminace závislosti tržeb na 

počasí tím, že se nabízí ideální příležitost pro zařazení nových produktů do portoflia, které 

nebudou tolik závislé na změnách počasí. 

 ST strategie(maxi-mini) využívá silných stránek k eliminaci hrozeb. Při vstup 

silného mezinárodního konkurenta na Evropský trh a tím pádem snížení podílu na trhu 

společnosti může společnost zareagovat spoluprací s Kanadským společníkem Prograin. 

Tuto hrozbu se podaří eliminovat také zaměřením se na větší počet komodit, tedy 

produktů, které společnost nabízí. 

 WT strategie (mini-mini) řeší kumulaci nepříznivých předpokladů a zaměřuje se 

na minimalizaci negativních efektů. Za pomoci aktivní propagace nově inovovaných 

produktů a vstupu na evropský trh společnost eliminuje hrozby spojené s proměnlivosti 

počasí a vstupu mezinárodní společnosti na Evropský trh. 

 Volba strategie by měla korespondovat s dlouhodobými cíli společnosti, které 

jsou následující: 

• Maximalizace zisku 

• Zvýšení aktivity na zahraničním trhu 

• Zvyšování objemu prodeje osiva 

• Efektivita investovaného kapitálu 

Nejvhodnější strategií pro společnost při respektování těchto cílů je strategie W-O. 

2.7 Shrnutí analytické části 

Analýza marketingového mixu společnosti odhalila prvky marketingového mixu, kterou 

jsou využívané efektivně ale i prvky, kterým chybí k optimálnímu využívání konkrétní 

kroky. Vnější analýza odhalila několik hrozeb v okolí podniku, kterým by měla 

společnost věnovat pozornost. Odhalila i příležitosti vzniklé řadou faktorů, které ovlivňují 

prostředí firmy. 
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3 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

V následující části práce jsou předloženy návrhy na zdokonalení marketingového mixu 

podniku, které vznikly na základě získaných dat z analýzy marketingového mixu, analýzy 

vnitřního prostředí a vnějšího prostředí analýzou PEST a následného vyhodnocení 

současné situace podniku pomocí SWOT analýzy. 

3.1 Produkt 

Z analýzy SWOT vyplývá, že upravením produktového portfolia může dojít k eliminaci 

některých hrozeb. Všechny produkty, se kterými společnost Prograin ZIA aktuálně 

obchoduje, jsou náchylné na změny počasí. V době, kdy dochází ke změnám klimatu, 

doporučuji společnosti zaměřit se na diverzifikaci tohoto rizika zařazením nových plodin 

do jejich produktového portfolia, které se lépe adaptují klimatickým změnám.  

Zařazení nových plodin 

Prvním krokem pro zařazení nových plodin je vyhledání šlechtitele takových plodin, která 

jsou adaptabilní klimatickým změnám a následně s tímto šlechtitelem uzavřít licenční 

smlouvu. Doporučuji plodiny ozimé, například pšenici nebo lničku, se kterými společnost 

už dříve chtěla obchodovat, ale k žádným konkrétním akcím nakonec nedošlo. Tyto 

plodiny se sejí na podzim a sklízejí se na přelomu června a července, tedy o dva měsíce 

dříve než u dosavadních plodin a které mají žádané vlastnosti. Po uzavření licenčních 

smluv dojde k nákupu osiva a jeho zasetí. Navrhuji osivo v prvním roce zaset v malém 

množství u pěstitele, se kterým má společnost dobrý vztah, aby k plodinám mohl mít 

agronom společnosti pravidelný přístup. Nejdůležitější bude zajištění kvality produktu 

agronomickými postupy.  

Jelikož se Polní dny konají měsíc před sklizní, tyto nové plodiny nemohou být 

prezentovány při klasických Polních dnech konaných v září. V případě dobrého vývoje 

růstu nových plodin doporučuji provést propagační kampaň tohoto nového produktu a 

uspořádat na jaře Polní den, kde bude tato plodina představena. Tento Polní den nemá být 

v rozsahu klasických akcí tohoto typu, jde o představení nových plodin, kterých nebude 

zdaleka tolik. Proto tento Polní den doporučuji spojit s konáním odborného semináře, při 

kterém se tato plodina může oficiálně představit. 
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K propagaci plodiny pomůže společnosti následující propagační plán: 

Tab. 9: Propagační plán nových plodin (vlastní zpracování) 

Propagační plán nových plodin  

Nástroj Způsob propagace Náklady Cíl 

 

 

 

 

Letáky 

Při příznivém 

vývoji pěstování 

nových plodin 2 

měsíce před 

začátkem Polního 

dne nechat udělat 

letáky a následně 

rozeslat poštou či 

osobně předat. 

Doporučený počet 

letáků je min. 150 

 

 

 

Doporučený 

rozpočet na tuto 

formu propagace je 

500,- Kč 

 

Informovat 

zákazníky o 

nových plodinách. 

Informovat o 

konání Polního dne 

na přelomu června 

a července. 

 

 

 

 

Webová stránka 

Dva měsíce před 

Polním dnem 

vytvořit 

v aktualitách webu 

stránku, která 

představuje nové 

plodiny a zve na 

Polní den, kde 

budou plodiny 

představeny. 

 

 

 

 

Bez peněžních 

nákladů 

Představit nové 

plodiny, vzbudit 

v zákaznících 

zájem o tyto 

plodiny a zvýšit 

návštěvnost 

Polního dne. 

 

Facebookový profil 

Propagace webové 

stránky a vytvoření 

události Polního 

dne dva měsíce 

před jeho 

uskutečněním. 

Doporučený 

rozpočet na tuto 

formu propagace je 

768,- Kč 

Zvýšit návštěvnost 

webových stránek, 

kde bude plodina 

představena. 

 

 

Polní den 

Vyvrcholení celé 

propagace. 

Představení plodiny 

s odborným 

výkladem 

agronoma. 

 Celkem 25 000,- 

Kč (započítáno 

občerstvení, 

náklady na výsev 

osiva, pronájem 

prostorů) 

Vzbudit 

v zákaznících 

zájem o nákup 

osiva nově 

zařazených plodin. 
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Uskutečnění propagačního plánu je závislé na úspěšném vypěstování plodin ve formě 

vhodné prezentování na Polním dnu. Pokud se osivo podaří vypěstovat a Polní den se 

uskuteční, budeme moci měřit úspěšnost tohoto propagačního plánu prostřednictvím 

návštěvnosti na konané akci a sledováním objemů nakoupeného osiva.. Tento propagační 

plán doporučuji svěřit jednomu z nejmladších zaměstnanců podniku nebo správci webu 

z důvodů uvedených v následujících kapitolách. Organizace konání Polního dne navrhuji 

pověřit RNDr. Janovi Krause, který tyto akce organizuje díky jeho bohatým zkušenostem 

a zodpovědnost za vypěstování plodin připadne na agronoma Pavla Vinklera, který má 

s pěstováním plodin největší zkušenosti. 

 Rozšířením portfolia o nové produkty bude společnost na trhu s komoditami 

flexibilnější a nebude závislá na klimatických podmínkách, které jsou vhodné jen pro 

produkty, které momentálně nabízejí.  

 Dalším produktem společnosti je poradenská činnost při pěstování plodin, která 

je dle analýzy a průzkumu na výborné úrovni. Tento stálý osobní či telefonický kontakt, 

který agronom společnosti poskytuje zákazníkovi, by mohl posloužit jako pomoc při 

propagaci, která byla analýzou marketingového mixu vyhodnocena jako neefektivní. Při 

příležitosti konzultace se zákazníkem agronom může zákazníkovi sdělit důležité 

informace nadcházejících akcí, plánovaného vývoje webových či facebookových stránek 

a podnítit tak tyto zákazníky k jejich zvýšené angažovanosti. Osobní předání těchto 

informací může mít pro zákazníka větší váhu než nahromaděné emaily ve schránce. 

Tento návrh se logicky týká agronomů společnosti, kteří provozují poradenskou 

činnost. Doporučuji každého ze zákazníků navštívit aspoň jednou měsíčně k udržení 

pravidelného kontaktu se společností a pravidelného informování o chystaných akcích 

společnosti. 
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3.2 Cena 

Jak už bylo zmíněno, cenotvorba osiv v tomto odvětví je proměnlivá. Společnost 

nastavuje svůj ceník dle celosvětové ceny dané komodity, jinými slovy se řídí tržní cenou. 

Při malém podílu na celosvětovém trhu společnost nemůže uvažovat nad tím, že by se 

určitým způsobem pokusila o vlastní cenotvorbu. 

3.3 Distribuce 

Společnost zajišťuje distribuci do jednotlivých oblastí ze strategicky vybraných pozic, ve 

kterých jsou umístěny čistící stanice pro osiva.  

 Prvním doporučením na zdokonalení distribuce je začít tisknout jednobarevné 

logo Prograin ZIA na pytle pro převoz osiva. Vlastní průzkum ukázal, že investice na 

podniknutí takového kroku by byla 8,- Kč na jeden pytel. 

Při sezónním nákupu 2000 pytlů by tato investice dělala 16 000,- Kč. Jak bylo 

v analytické části zmíněno, budování značky společnosti má několik zásadních funkcí 

jako je například podnícení zákazníků k  nákupu produktu či k odlišení od konkurence. 

Tímto krokem společnost rozšíří povědomí o své značce, která povede k odlišení od 

konkurence a k ovlivnění chování jejich zákazníků. Jelikož už je osivo pro rok 2020 

rozvezeno, navrhuji tuto změnu provést pro následující sezónu 2021. Efekt tohoto kroku 

může společnost měřit prostřednictvím vývoje tržeb v následujících letech či zhotovením 

dotazníku zaměřeného na spokojenost zákazníků novými inovacemi. Tento návrh 

doporučuji ke zpracování RNDr. Janovi Krause, který před rokem zařizoval potisk vaků. 

Dalším doporučením je diverzifikace rizika náhlého ukončení spolupráce 

s jedinou spediční firmou, se kterou společnost spolupracuje. Jak bylo zmíněno 

v analytické části, zákazníci nedokáži odhadnout ideální termín pro zasetí osiva a každý 

rok s tímto datumem vzniká chaos, který vyúsťuje k zahlcování spediční firmy, která má 

omezené kapacity.  

 Je doporučeno udržovat pravidelný kontakt s dalšími spedičními firmami, které 

by společnost mohla využít při nepříznivých okolnostech a tím snížit riziko vzniklé ze 

závislostí na jednom distributorovi.  
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Návrhy pro distribuci jsou shrnuté v následující tabulce: 

Tab. 10: Návrhy na zdokonalení distribuce (vlastní zpracování) 

 

Návrhy na zdokonalení distribuce 

Návrh Náklady Cíl návrhu 

 

Tisk loga společnosti na pytle 

Předpokládaný 

náklad na jednu 

sezónu je 16 000,- 

Kč 

 

Zvýšení povědomí o značce 

společnosti  

 

Udržování kontaktu s dalšími 

spedičními firmami 

Bez nákladů, hrozí 

ztráta slev ze 

známosti u stálého 

dopravce 

Diverzifikace rizika 

vzniklého ze závislosti na 

jednom dopravci 

3.4 Propagace 

V této části práce je návrhů na zdokonalení marketingového mixu největší množství. Na 

základě analýzy komunikačního mixu bylo zjištěno, že v řadě prvků komunikačního mixu 

nedochází k efektivnímu využívání daného nástroje i přesto, že do něj společnost každý 

rok investuje peníze. 

Reklama 

Webové stránky  

Doporučuji začít pravidelným sledování statistik návštěvníků webu jedním z nástrojů 

sledování takových dat. Pro snadný začátek doporučuji implementovat nástroj Google 

Analytics, který nejenom pomůže společnosti získat základní data o návštěvnících 

stránek, ale hlavně s sebou nenese žádnou počáteční investici, protože je zdarma. Díky 

tomuto nástroji se dozví více o chování zákazníka na webu a také lépe pochopí 

sociologické a geografické složení jejich návštěvníků. Při zjištění zájmu o určitou stránku 

na webu společnost usoudí, že má smysl věnovat se obsahu této stránky na úkor stránek 

ostatních. 
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 Dalším doporučením je doplnění stránek o výběr anglického jazyka mezi 

možnostmi jazykových mutacích. Tento krok koresponduje s dlouhodobým cílem 

společnosti proniknout na zahraniční trh. 

 Je důležité, aby byla provedena analýza obsahu webu. Na základě obsahu webu 

totiž společnost Google rozřazuje webové stránky do určitého pořadí ve vyhledávání. Čím 

větší je obsah webu a čím více je zde klíčových slov pro dané odvětví, tím výše se daný 

web ve vyhledávači zobrazuje. Tento návrh podnítil průzkum obsahu webu, při kterém 

bylo zjištěno, že stránky fotoreportáže jsou prázdné a do stránek aktualit jsou přidávány 

příspěvky v nepravidelných intervalech.  

 Poslední návrh na zdokonalení webových stránek je vytvoření tzv. landing page, 

která má přesměrovat reklamu přesně na tu stránku, která návštěvníkovi pomůže vykonat 

akci, na kterou reklama apeluje. U reklamy přes nástroj Sklik je to prodej osiva. Osivo se 

neprodává prostřednictvím webových stránek, ale po konzultaci přes telefon či e-mail. 

Bylo by tedy vhodné landing page nastavit tak, aby přesměrovala zákazníka rovnou 

k nabídce osiva, na které bude i kontakt prostřednictvím kterého si může zákazník osivo 

objednat. 

Aplikace všech návrhů na zdokonalení webových stránek je zdarma, ovšem 

vyžadují pokročilou znalost v daném odvětví a také množství času na jejich provedení.  

Otázkou zůstává, komu tyto návrhy společnost dá k uvedení do provozu. 

Doporučuji společnosti rozhodnout se mezi dvěma reálnými variantami: 

Varianta č. 1 

Společnost pověří těmito návrhy dosavadního správce webu, který má s podobnými 

úpravami zkušenosti. Hlavní výhodu této varianty vidím v tom, že by jednotlivé návrhy 

byly zpracovány rychle a ve vysoké kvalitě. Nevýhoda této varianty je ta, že by s nově 

přidělenou prací muselo dojít ke zvýšení nákladů za provedené změny na webu a s nimi 

související správu správcem webu.  
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Varianta č. 2 

Společnost pověří těmito úkoly jednoho ze svých nejmladších zaměstnanců Ing. Ondřeje 

Průšu nebo Ing. Petra Kopeckého. Usuzuji, že tato mladá generace si osvojí znalosti 

úpravy webu a jeho správy velice rychle. V takovém případě bych jednoho ze zmíněných 

proškolil na toto téma například u počítačové a fotografické školy NICOM, a.s., které 

dlouhodobě provádí certifikované školení, kurzy a semináře v tomto odvětví. Cena kurzů 

se pohybuje mezi 2 až 10 tisíci Kč. Při uvážení, že tato investice může posloužit nejen ke 

zpracování těchto návrhů, ale i s dalšími úpravami webu z dlouhodobého hlediska, což 

považuji za obrovskou výhodu.  

 Doporučuji zvolit variantu školení v plném rozsahu za částku 10 000,- Kč. 

Nevýhodou této varianty je vstupní náklad a delší časový interval mezi předložením 

návrhů a jejich aplikací.  

 Osobně se přikláním k variantě č. 2. z důvodu dalších výhod plynoucích 

z proškolení některého ze zaměstnanců. Tyto nabité znalosti může společnost využívat 

v následujících letech ke své činnosti. 

Facebookové stránky 

Stejně jako u webových stránek se nesledují zásadní statistiky jako jsou dosah příspěvku, 

počet prokliknutí a zájem o příspěvky. To vede k tomu, že se společnost snaží oslovovat 

lidi prostřednictvím sociální sítě, ale nemá žádný přehled o tom, s jakou účinností se to 

děje. Základní vyhodnocování statistických údajů o facebookové skupině zvládne i 

správce skupiny. Jak bylo vidět v analytické části, facebooková skupina může posloužit 

jako dobrý propagační nástroj, když se využije nabízené propagace příspěvku přes 

Facebook. Propagace takového příspěvku vyšla na 256,- Kč týdně a zvýšila dosah a 

projevený zájem o příspěvek až desetinásobně. 

Doporučuji společnosti zvýšit aktivitu pravidelným přidáváním příspěvků.  
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V následující tabulce uvádím plán, jehož cílem je pozvednout aktivitu profilu a tím 

přivést nové a zaujmout stávající zákazníky. 

Tab. 11: Plán ke zvýšení aktivity na Facebooku (vlastní zpracování) 

 

Plán ke zvýšení aktivity na Facebookovém profilu 

 

Druh příspěvků 

 

Četnost příspěvků 

 

Cíl 

Informace o nové aktualitě 

na webových stránkách 

s odkazem pro 

přesměrování 

 

 

Jednou týdně 

Zvýšení návštěvnosti 

webových stránek a 

prokazování aktivity na 

facebookové skupině 

Informace o aktuálním 

dění v podniku 

(chystaných akcí, 

navštívených seminářů, 

aktuálnost nabídek osiva 

apod.). 

 

 

Jednou týdně 

Zvýšení informovanosti 

zákazníků o dění 

v podniku a prokazování 

aktivity na facebookové 

skupině 

 

Odkaz na odborný článek 

ze zemědělského odvětví 

týkající se činnosti 

podniku. 

 

 

Jednou týdně 

Zvýšení zájmu o 

zemědělské odvětví. 

Seznámení zákazníků 

s novinkami a prokazování 

aktivity na facebookové 

skupině 

 

Z přiložené tabulky je zřejmé, že hlavním cílem tohoto plánu je zvýšení návštěvnosti 

facebookové skupiny, a přitom využít tento propagační nástroj ke zvýšení zájmu o dané 

zemědělské odvětví a zvýšení návštěvnosti webových stránek.  

 Tímto plánem navrhuji pověřit Ing. Ondřeje Průšu, který spravuje skupinu 

podniku na Facebooku a s tímto nástrojem už má zkušenosti. Tento návrh vyžaduje pouze 

časové náklady. 
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Grafická reklama 

Tato reklama přes reklamní systém Sklik je spravována jednatelem společnosti pan 

RNDr. Janem Krause. Na základě průzkumu trendu organického dosahu vyhledávače 

Google a Seznam doporučuji vytvoření reklamy přes vyhledávač Google. Investicí do 

této reklamy doporučuji volit ve stejné výši, jako je momentálně pro reklamu přes Sklik. 

Při stejné investici do obou reklam a současně vzájemném porovnávání dat společnost 

snadno rozezná, která reklama přináší více užitku.  

Reklamu přes vyhledávač Google doporučuji platit aspoň jeden rok, po kterém 

bych provedl analýzu a porovnání obou reklam. Doporučená investice do této reklamy na 

období jednoho roku je 12 000,- Kč. Tímto návrhem bych pověřil jednatele společnosti 

pana RNDr. Krause, který má zkušenosti s reklamním systémem Sklik, a tak se v tomto 

odvětví dobře orientuje. 

Jestli bude tento návrh efektivní zjistí společnost analýzou této reklamy, ze které 

bude zřejmé, kolik lidí přiměla reklama k návštěvám webových stránek společnosti a 

kolik lidí přiměje k nákupu osiva. 

Podpora prodeje 

Polní dny byly vyhodnoceny jako jeden z nejdůležitějších prvků propagace společnosti. 

Důležitým krokem pro zvýšení efektivity těchto akcí bude zvýšení efektivity jejich 

propagace.  
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Ke zvýšení propagace Polních dnů poslouží společnosti následující propagační plán: 

Tab. 12: Plán propagace Polních dnů pro rok 2020 (vlastní zpracování) 

Plán propagace Polních dnů 

Nástroj Způsob propagace Náklady Cíl 

 

 

Webové stránky 

Vytvoření obsahu k 

pořádané akci na 

stránkách aktualit 2 

měsíce před konáním 

události 

¨ 

 

Bez 

peněžních 

nákladů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvýšení 

návštěvnosti 

Polních dnů 

a zvýšení 

objemu 

uzavřených 

obchodů 

 

 

 

 

Online reklama 

Vytvoření reklamy ve 

vyhledávači Google 

měsíc před konanou 

událostí s 

implementovanou 

landing page na 

stránky, které 

informují o pořádané 

akci 

 

 

 

 

Doporučený 

rozpočet na 

propagaci je 

 2 500,- Kč 

 

 

 

 

 

Facebook 

Vytvoření události 2 

měsíce před začátkem 

akce. Propagovat Polní 

den na Facebooku 2 

měsíce, měsíc a týden 

před konanou akcí. 

 

Doporučený 

rozpočet na 

propagaci je  

768,- Kč 
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Cílem této propagační strategie je zvýšení návštěvnosti Polních dnů a zvýšení objemu 

uzavřených obchodů plynoucích z jejich návštěvy. Vyhodnocení úspěšnosti této strategie 

bude umožněno prostřednictvím srovnání návštěvnosti Polních dnů v roce 2020 

s návštěvností let předešlých a srovnání objemu uzavřených obchodů letošního roku 

s rokem následujícím.  Na uskutečnění plánu propagace se podílí několik osob, protože 

se bude odehrávat na více komunikačních kanálech, které jsou spravovány více osobami.  

Public relations 

Doporučením pro tuto oblast je využití maximálně možného dosahu publikovaných PR 

článků do časopisů a novin. Dle průzkumu spokojenosti zákazníků bylo zjištěno, že tyto 

články slouží jako výborný propagační prvek společnosti. Doporučuji založení blogu, do 

kterého se budou přidávat všechny odborné články, které společnost publikuje do 

odborných časopisů a novin. Jelikož se bude jednat o firemní blog, je vhodné dát ho na 

webové stránky společnosti. Společnost nemá na svém webu redakční systém, proto 

doporučuji kontaktovat správce webu, aby nainstaloval redakční systém na tzv. 

subdoménu, To znamená, že adresa blogu bude například blog.prograin-zia.cz. Zde 

poběží redakční systém, ve kterém se budou moci blogovat odborné články. Doporučuji 

redakční systém WordPress, který je beznákladový, má silné zázemí, je silně zabezpečen 

a je v češtině. Dalším klíčovým faktorem doporučení tohoto systému je zjednodušené 

rozhraní a přidávání příspěvků, které nevyžaduje programátorské znalosti. Také má řadu 

rozšíření, takže se dá přizpůsobit vlastním spotřebám. 

 Na následujícím obrázku je domovská stránka redakčního systému WordPress: 

 

Obr. 20: Redakční systém WordPress (www.wordpress.com) 
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Systém je beznákladový, má silné zázemí, je silně zabezpečen a je v češtině. Také má 

řadu rozšíření, takže se dá přizpůsobit vlastním spotřebám. 

 Psaní odborných článku stojí mnoho času a úsilí, proto vidím skvělou příležitost 

ve vkládání těchto článku nejen do odborných časopisů a novin, ale i na svůj vlastní blog, 

což zvýší jejich dosah mezi zákazníky. 

 V neposlední řadě doporučuji společnosti zvýšit účast na charitativních akcích. 

Z analýzy bylo zjištěno, že vztah mezi charitativními aktivitami a tržbami podniků je 

pozitivní. V případě společnosti Prograin ZIA, která už se podobných akcí zúčastnila a 

má pro tyto příležitosti výbavu ve formě pánských a dámských triček s logem firmy, 

vidím v účastech na charitativních akcích skvělou příležitost budování firemního 

povědomí. Na webových stránkách www.budupomahat.cz je obsáhlý přehled o 

chystaných akcích charitativního charakteru, které mohou posloužit společnosti jako 

inspirace. 

 V následující tabulce jsou uvedeny návrhy na zdokonalení komunikačního prvku 

Public relations: 

Tab. 13: Návrhy zdokonalení propagačního prvku Public relations (vlastní zpracování) 

Návrh na zdokonalení komunikačního prvku Public relations 

 

Způsob propagace 

 

Náklady 

 

Cíl 

Založení blogu na webových 

stránkách. Prostřednictvím 

tohoto blogu propagovat PR 

články, které se publikují 

v odborných časopisech a 

novinách. 

 

 

Bez peněžních nákladů 

 

Zvýšení zájmu o 

činnosti společnosti. 

Rozšíření dosahu 

jednotlivých článků 

 

Zvýšení účasti na 

charitativních akcích 

 

Doporučený rozpočet na 

tuto propagaci společnosti je 

10 000,- Kč  

 

Budování firemního 

povědomí 
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Založení blogu na webových stránkách zvládne správce webu nebo některý 

z proškolených zaměstnanců v této oblasti. Hlavním cílem tohoto návrhu je rozšíření 

dosahu jednotlivých článků. Využitím doporučeného nástroje Google Analytics se lehce 

zjistí, kolik lidí tento blog navštěvuje a jestli tento návrh opravdu naplnil svůj cíl.  

 Hlavním cílem zvýšení účasti na charitativních akcích je budování firemního 

povědomí. Jelikož bylo analýzou zjištěno, že vztah mezi charitativními aktivitami a 

tržbami podniků je pozitivní, může společnost sledovat účinnost tohoto návrhu analýzou 

tržeb podniku v následujících letech. 

  V následující tabulce jsou všechny doporučené návrhy na zdokonalení 

marketingového mixu, jejich očekávané efekty, doba, za kterou se jednotlivé efekty 

projeví a mnou vnímaná rizika jednotlivých návrhů: 

Tab. 14: Přehled návrhů dle očekávaných efektů, doby projevení efektů a rizik (vlastní zpracování) 

 

Návrh 

 

Očekávaný efekt 

Doba projevení 

efektu 

 

Riziko 

 

Stupeň 

rizika 

 

Rozšíření 

produktového 

portfolia 

 

Zvýšení prodeje 

nového osiva  

 

Následující 

sezóna (červen-

červenec) 

Nezkušenosti 

s novou 

plodinou, 

nedůvěra 

zákazníka 

v kvalitu osiva 

 

 

Vysoké 

 

 

Propagační plán 

nových plodin 

Zvýšení zájmu o 

nákup nového 

produktu a 

zvýšení 

návštěvnosti 

Polního dne, kde 

bude produkt 

představen 

 

 

Následující 

sezóna (červen-

červenec) 

Vybrané 

komunikační 

kanály nevzbudí 

očekávaný 

zájem o Polní 

den a nové 

odrůdy 

 

 

 

Střední 

 

Plán propagace 

Polních dnů 

Zvýšení 

návštěvnosti 

Polních dnů a 

zvýšení objemu 

prodeje osiva 

Tato sezóna 

(srpen–září) a 

sezóna 

následující 

(leden-březen) 

Propagační plán 

nevzbudí zájem 

o návštěvu 

Polních dnů. 

 

 

Střední 

Plán ke zvýšení 

aktivity na 

facebookovém 

profilu 

Zvýšení počtu 

sledujících na 

profilu a zvýšení 

dosahu příspěvků 

 

 

Okamžitý efekt 

Nedostatečný 

zájem o 

facebookový 

profil 

společnosti 

 

 

Střední 



  

85 

 

Doplnění 

webových stránek 

o anglický jazyk 

Zvýšení 

návštěvnosti webu 

ze zahraničí 

 

Okamžitý efekt 

Nedojde ke 

zvýšení zájmu o 

webové stránky  

 

Střední 

Založení blogu na 

webových 

stránkách 

Zvýšení dosahu 

PR článků  

 

Okamžitý efekt 

Články na webu 

nebudou 

navštěvovány 

 

Nízké 

Tisk loga 

společnosti na 

pytle 

Rozšíření 

povědomí o 

značce firmy a 

zvýšení objemu 

prodeje 

 

Sezóna v roce 

2022 (leden-

březen) 

Loga na pytlech 

nevzbudí 

očekávaný 

zájem o značku 

firmy. 

 

 

Nízké 

Udržování 

kontaktu 

s dalšími 

spedičními 

firmami 

Diverzifikace 

rizika závislosti 

na jednom 

distributorovi 

Následující 

sezóna (leden-

březen) 

Ztráta některých 

věrnostních slev 

u stálé spediční 

firmy 

 

Nízké 

Vytvoření 

Reklamy ve 

vyhledávači 

Google 

Zvýšení prodeje 

osiva a zájmu o 

webové stránky 

společnosti 

Následující 

sezóna(leden-

březen) a 

okamžitý efk. 

Reklama nebude 

mít očekávaný 

dosah. 

 

Nízké 

 

Využívání 

nástroje Google 

Analytics 

Analýza 

informací o 

návštěvnících 

webové stránky. 

Efektivní práce 

s webem 

 

 

Okamžitý efekt 

 

 

Žádné 

 

 

Žádné 

 

Sledování 

statistik na 

facebookovém 

profilu 

Získání zásadních 

informací o 

profilu stránky, 

který povede 

k jeho 

efektivnímu 

využívání 

 

 

Okamžitý efekt 

 

 

Žádné 

 

 

Žádné 

 

Provést analýzu 

obsahu webu 

Lepší umístění 

v pořadí 

vyhledávání webu 

ve vyhledávačích 

 

Okamžitý efekt 

 

 

Žádné  

 

Žádné 

Vytvoření 

landing page 

Zvýšení efektivity 

jednotlivých 

online reklam. 

 

Okamžitý efekt 

 

Žádné 

 

Žádné 
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V předchozí tabulce jsou všechny návrhy na zdokonalení marketingového mixu seřazeny 

dle mnou vnímaného rizika, která při jejich realizaci mohou nastat. Jeden z návrhů 

vnímám jako vysoce rizikový, další čtyři jako středně rizikové a u stejného počtu návrhů 

považuji riziko při jejich realizaci za nízké. Ke konci tabulky jsou uvedeny 4 návrhy, 

které vnímám jako bezrizikové. Očekávané efekty se projeví buď okamžitě po aplikaci 

jednotlivých návrhů, v tomto roce při pořádání Polních dnů či v následujících sezónách 

pěstování plodin.



  

87 

 

ZÁVĚR 

Hlavním cílem práce bylo navrhnout zdokonalení marketingového mixu podniku 

Prograin ZIA, s.r.o., který obchoduje s osivy sóji, lupiny a bio osivy. V úvodní části se 

nachází teoretické znalosti z prostředí marketingu. 

V druhé části se věnuji současným stavem marketingového mixu podniku a jeho 

vnitřním a vnějším prostředím. Společnost si je vědoma důležitosti marketingového mixu 

a jeho jednotlivé prvky zohledňuje ve strategiích jejich rozvoje. Nutno dodat, že 

analytická část nastínila silné, ale především slabé stránky marketingového mixu zejména 

v činnosti propagace. SWOT analýza posloužila jako vyhodnocení provedených analýz a 

ukázala i na příležitosti a hrozby vnějšího prostředí. 

 V části s navrhovanými změnami jsem přednesl své návrhy k jednotlivým prvkům 

marketingového mixu. Nejprve bylo navrženo rozšíření stávajícího produktového 

portfolia o komodity, které jsou adaptabilní teplému počasí a zvyšujícímu se suchu. Prvek 

ceny zůstal jako jediný z marketingového mixu bez předloženého návrhu. Na základě 

analýzy bylo zjištěno, že podnik není schopen za současné situace měnit svou cenovou 

politiku, protože se řídí tržní cenou, která je ovlivňována klimatickými změnami. V další 

části jsou předloženy dva návrhy na zdokonalení distribuce. V samém závěru předkládám 

několik návrhů na zdokonalení propagace, která byla vyhodnocena jako nedostatečná. 

Všechny návrhy v této části se zaměřovaly zejména na efektivnější využívání 

jednotlivých prvků komunikačního mixu. Cílem těchto návrhů bylo zvýšit zájem o online 

komunikační kanály společnosti, zvýšit návštěvnost Polních dnů, zvýšit objem 

uzavřených obchodů a ukázat společnosti, jaké nové prvky propagace do svého 

komunikačního mixu může zařadit.  

 Všechny návrhy jsou směřovány ke zlepšení marketingového mixu, které jsou 

doloženy očekávanými efekty. Pokud tyto efekty nelze doložit v okamžiku odevzdání 

práce, je v navrhované části popsáno, jakým způsobem jednotlivé efekty měřit 

v budoucnu.
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