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Abstrakt 
 

Bakalářská práce se zabývá sestavením komunikačního mixu pro společnost M-soft, 

spol. s. r. o., která provozuje internetové služby a zabývá se prodejem výpočetní 

techniky. Práce zkoumá společnost, analyzuje komunikační mix a okolí a navrhuje 

vhodnou kombinaci nástrojů komunikačního mixu. 
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Abstract    

 

This bachelor´s thesis deal with assemblage of communication mix for the firm M-soft, 

the firm is engaged in internet services and sales computer technology. Thesis examines 

the firm, analyse of communication mix and environment and proposes useful 

combination of instruments of communication mix. 
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ÚVOD 

 

V dnešní době naplněné tvrdým konkurenčním bojem mohou přežít pouze ty 

podnikatelské subjekty, které nejlépe uspokojí přání a potřeby svých zákazníků. 

K tomu, aby se to úspěšně dařilo, napomáhá marketing, který představuje v současnosti 

velmi důležitou oblast podnikatelské sféry, neboť jen marketingově smýšlející podnik 

může být v době plné ostré konkurence úspěšný a konkurenceschopný. 

 

Marketingová komunikace jako nedílná součást marketingového mixu vyžaduje 

značnou pozornost, protože právě prostřednictvím tohoto prvku se podnik dostává do 

povědomí zákazníka, zákazník tak dostává informace o jeho službách, výrobcích a také 

podnik získává informace o zákaznících. Různé nástroje komunikačního mixu a jejich 

vhodná kombinace umožňují účinně komunikovat s okolím. Některé formy komunikace 

jsou preferovanější, některé dražší, jiné levnější, také méně účinnější. 

 

Marketing byl ve vyspělých zemích před lety jednodušší, protože trhy byly 

monolitické a tím i dostatečné velké. Konkurentů nebylo příliš mnoho a nákupní 

chování bylo jednotnější. Při menším množství výrobců a výrobků byla účinná masová 

reklama. V současnosti se na světovém trhu neustále objevují noví výrobci s novými 

výrobky. Zákazníci přestávají být věrni osvědčeným značkám a zkoušejí nové. 

Zákazníci na spotřebním i průmyslovém trhu mají nyní podstatně větší možnost výběru. 

Z těchto důvodů se všichni účastníci trhu snaží intenzivněji komunikovat 

s potencionálními zákazníky, aby upoutali pozornost právě na svůj výrobek či firmu. 

Ostrá konkurence a rostoucí síla spotřebitele nutí podniky k prosazování intenzivní 

komunikace za využití moderních komunikačních nástrojů. Dosavadní světové 

zkušenosti tvrdí, že jediná cesta k úspěchu je vybudování trvalých vztahů se zákazníky. 

Takový druh vztahů lze vypěstovat jen na základě pozitivních zkušeností samotných 

zákazníků. Pozitivní zkušenost se tak stává nástrojem komunikace.  
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1. VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE, 

METODY A POSTUPY ŘEŠENÍ 

 

1.1. Vymezení problému a cíle bakalářské práce 

 

Pokud chce podnik obstát na v konkurenčním boji, vytvořit a udržet si postavení 

na trhu, tak se neobejde bez širokého spektra marketingových činností. Jednou z těchto 

činností, na kterou je důležité brát veliký ohled, je marketingová komunikace. A právě 

na tuto část aktivit je zaměřena bakalářská práce. 

Žádná společnost nemůže dlouhodobě existovat bez toho, aniž by působil na 

zákazníky, přesvědčoval je a připomínal jim svou existenci a existenci svých produktů a 

také získával informace o jejich požadavcích, proto je třeba komunikovat s okolím.  

Cílem této bakalářské práce je v teoretické části objasnit marketing, 

marketingový mix, komunikaci a všechny části komunikačního mixu, v praktické části 

pak uvést na vybrané firmě příklady a možnosti, jak firma komunikační mix využívá a 

jakým způsobem a zhodnotit efektivnost komunikačního mixu dané firmy. Pokud by 

byl určitý prvek komunikačního mixu využívaný málo a mohl by z něj být užitek nebo 

naopak jiný prvek využívaný hodně a neefektivně, navrhla či doporučila bych firmě, na 

co se více zaměřit nebo co spíše utlumit, aby byla komunikace co nejefektivnější, 

navrhnout komunikační mix tak,  aby si firma udržela své stávající zákazníky a přivedla 

nové. 

 

 

1.2. Metody a postupy řešení 

 

Aby bylo dosaženo cíle této bakalářské práce, je třeba provést analýzu 

současného stavu společnosti. Ta obsahuje analýzu společnosti, analýzu okolí 

společnosti, analýzu komunikačního mixu a SWOT analýzu, která na základě 

předchozích analýz shrne současný stav společnosti. Na základě těchto analýz bude 

navrhnut vhodný komunikační mix pro danou firmu. 
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2. TEORETICKÉ POZNATKY Z LITERATURY 

 

Cílem této kapitoly je objasnit teoretické poznatky z oblasti marketingové 

komunikace. Dříve než se zaměřím přímo na tuto oblast, je třeba se také zmínit o 

podstatě marketingu a marketingového mixu, jehož je komunikační mix nedílnou 

součástí. 

 

 

2.1. Marketing 

 

Pro pojem marketing existuje celá řada definic, kterými lze tento pojem vyjádřit. 

Společným znakem těchto definic je zákazník a uspokojování jeho přání a potřeb.  

 

Marketing je umění nacházet příležitosti, rozvíjet je a výnosně jich využívat. (P. Kotler) 

 

Marketing je proces plánování a realizace koncepcí, tvorby cen, propagace a distribuce 

myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout směny, která uspokojí požadavky 

jednotlivců a organizací. (Americká marketingová asociace) 

 

Ve druhé polovině minulého století došlo k přerodu trhu prodávajícího na trh 

kupujícího. Zatímco dříve určovali úspěch podniku především technici (vynálezci) a 

později byli zvlášť důležití finančníci a daňoví poradci, pak se v určité době začíná 

připisovat hlavní role těm, kteří zodpovídají za marketing. Dnes podniky svoji 

pozornost nezaměřují pouze na produkt a možnosti jeho prodeje, ale zaměřují se 

zejména na zákazníka a jeho potřeby, proto aby úspěšně prodaly své produkty či služby 

to znamená, že se orientují na trh. 

Realizovat tuto tržní orientaci je právě úkolem marketingu, který má k dispozici 

řadu vhodných nástrojů. V praxi bohužel není pojem marketing vždy spojován se zcela 

jednotným obsahem. Někdy je chápán ve smyslu odbytové činnosti, tj. jako příprava 

k vlastnímu prodeji, někdy jako koncepce řízení podniku orientovaná na trh, jindy jako 

poskytování služeb zákazníkovi. V každém případě marketing používá různé nástroje, 

aby dosáhl toho, co si vytyčil ve své firemní strategii. 
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2.2. Marketingový mix 

 

Marketingové nástroje pomáhají k uplatnění produktů na trhu. Každý podnik má 

k dispozici řadu marketingových nástrojů. Dělíme je do čtyř oblastí (tzv. 4P 

marketingu): 

 

1. PRODUKT (výrobková politika) – které produkty a služby na trhu nabízet,  

2. PLACE (distribuční politika) – kde a jakou cestou produkt prodávat, popřípadě 

kde a jak jej kupujícím nabídnout, 

3. PRICE (cenová politika) – za jakých podmínek a za jakou cenu produkt nabízet, 

4. PROMOTION (komunikační politika) – jaké informace poskytovat, popřípadě 

jaká opatření realizovat, aby se produkt lépe prodával. 

 

 

2.3. Marketingová komunikace 

 

Za marketingovou komunikace se považuje každá forma řízené komunikace, 

kterou firma využívá k informování, přesvědčování nebo ovlivňování spotřebitelů i 

určitých skupin veřejnosti. Je to záměrné a cílené vytváření informací, které jsou určeny 

pro trh, a to ve formě, která je pro cílovou skupinu přijatelná. 

Pro marketingovou komunikaci je charakteristické, že jde o komunikaci, jejíž 

smyslem je především něco sdělovat, jejím úkolem je podpořit prodej výrobků a působit 

v souladu s ostatními složkami marketingového mixu. 

Každá ze složek marketingového mixu je svým způsobem významná, bez 

produktu, bez správně stanovené ceny, bez distribuční sítě by nebylo co prodávat. 

Vytvořit podmínky pro to, aby spotřebitel věděl, že výrobek je na trhu, že má 

přijatelnou cenu a je k dispozici na konkrétním místě, to je velice důležitý úkol 

marketingové komunikace. Pokud by však všechny ostatní složky marketingového mixu 

nebyly na žádoucí úrovni, samotná marketingová komunikace by nepřinesla žádoucí 

výsledky a její význam by byl nulový. 
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Existují dvě základní formy komunikace: 

Osobní komunikace – uskutečňuje se buď mezi dvěma, nebo několika málo 

osobami a její hlavní předností je fyzický kontakt komunikujících stran, který může vést 

k větší otevřenosti a ochotě spolupracovat, příjemce se cítí být přímo osloven, do jisté 

míry je tedy nucen bezprostředně reagovat. Takto získanou zpětnou vazbu může druhá 

strana okamžitě vyhodnotit a přizpůsobit probíhající komunikaci tak, aby se zvýšila její 

efektivnost. 

 

Neosobní komunikace (masová) – umožňuje předat sdělení velké skupině 

potencionálních i současných zákazníků přibližně ve stejný okamžik, čímž snižuje 

vložené náklady v přepočtu na jednu oslovenou osobu, ačkoliv jejich absolutní hodnota 

může být velmi vysoká. Má vliv na geograficky velice rozptýlené segmenty a zároveň 

je možno ji flexibilně měnit v souladu se změnami trhu a prostředí. Mezi její nevýhody 

patří především vysoké náklady, chybějící fyzický kontakt komunikujících stran a 

obtížné zjišťování zpětné vazby po určitém časovém odstupu. [1] 

 

 

 

2.3.1. Cíle marketingové komunikace 

 

Stanovení cílů je vždy jedním z nejdůležitějších manažerských rozhodnutí. Musí 

vycházet ze strategických marketingových cílů a jasně směřovat k upevňování dobré 

firemní pověsti. Mezi tradičně uváděné cíle patří: 

1. poskytnout informace 

2. vytvořit , stimulovat poptávku 

3. diferenciace produktu, firmy 

4. důraz na užitek a hodnotu výrobku 

5. stabilizace obratu 
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2.3.2. Výběr komunika ční strategie 

 

Rozeznáváme dvě základní strategie – Push (protlačit) a Pull (protáhnout). 

 

Strategie Pull 

 

Je založena na snaze prodávajícího stimulovat poptávku konečného spotřebitele, 

který pak vyvine tlak na distribuční cestu. Když má obchodník na skladě velký počet 

substitučních výrobků, o které není příliš velký zájem, Pull strategie ho může významně 

motivovat, aby chtěl prodávat i tento výrobek. 	ndexu			m v tomto případě je 

poptávající zákazník. V takových případech je strategie zaváděna s cílem budování 

spotřebitelské poptávky. Předpokladem je, že zákazníci budou chtít výrobek pouze, 

když bude v maloobchodě k dispozici. 

Nejčastěji používané prvky komunikace v Pull strategii jsou reklama a podpora 

prodeje. Výrobce obvykle reklamou informuje obchodní mezičlánky, že realizoval 

obchodní kampaň zaměřenou na konečného zákazníka (TV reklamy, inzerce 

v časopisech, novinách aj.). Znamená to, že zákazník bude výrobek poptávat a 

obchodník musí být na tuto situaci připraven. Forma osobního prodeje realizovaná 

výrobcem se pak soustředí pouze na první mezičlánky, jako jsou velkoobchod, exportní 

firma, atd. Současně výrobce poskytne nezbytnou podporu výrobku (prodejní literaturu 

či poplatek maloobchodníkovi k zajištění výhodného umístění výrobku v regále). [1] 

 

 

Schéma č. 1: Strategie Pull 

 

 

 

 

 

 
Výrobce 

Obchodní 

mezičlánek 

 
Zákazník 
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Strategie Push 

 

Tato strategie více spoléhá na osobní prodej. V tomto případě je cílem 

podporovat výrobek na jeho cestě ke konečnému spotřebiteli, tj. komunikovat 

s jednotlivými členy distribučního kanálu. To lze udělat pomocí příspěvků na společnou 

reklamu (kooperative advertising), obchodními slevami, podporou osobního úsilí 

prodejců, programů na podporu dealerů apod. Tato strategie směřuje k marketingovému 

úspěchu firemního produktu motivací zástupců obchodních mezičlánků. Snahou je 

motivovat je k péči o rychlost pohybu výrobků ke konečnému spotřebiteli. [1] 

 

 

Schéma č. 2: Strategie Push 

 

 

2.4. Komunikační mix 

 

Komunikační politika je nazývaná též jako komunikační mix nebo propagace. 

Komunikační mix má informovat spotřebitele a stimulovat ho, aby učinil kupní 

rozhodnutí. 

Podnik, který chce být na trhu úspěšný, se musí soustředit hlavně na potřeby 

zákazníků. Zejména pro malé a střední firmy je důležité, aby intenzivně sledovaly a 

hodnotily konkurenci, aby pozorovaly vývoj ve svém okolí, aby se naučily vyhodnotit 

vlastní silné a slabé stránky tak, aby dokázaly oslovit správné skupiny zákazníků nebo 

nalézt své místo v tržním výklenku. 

V rámci marketingové mixu je komunikace začleněna takto:  
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Obchodní 

mezičlánek 

 
Zákazník 
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Schéma č. 3: Postavení komunikačního mixu 

 

Za základní nástroje komunikačního mixu jsou považovány reklama, public 

relations, osobní prodej, podpora prodeje a další formy (internet, direkt marketing). 

Tyto jednotlivé nástroje či prvky si teď objasníme. 

 

 

2.4.1. Reklama  

 

Reklama je považována za jakoukoli placenou formu neosobní prezentace a 

podpory myšlenek, zboží a služeb zpracovaná obvykle reklamní agenturou. Je 

uskutečňována prostřednictvím tiskových médií, rozhlasu a televize, reklamních tabulí, 

plakátů, výloh, firemních štítů atd. Existuje mnoho forem a možností reklamy, proto 

není možné zevšeobecnit charakteristické vlastnosti reklamy.  

Reklama má vysoce veřejný charakter, ovlivňuje široké vrstvy obyvatelstva, je 

pronikavým médiem, umožňuje prodávajícímu zprávu mnohokrát opakovat. Na druhé 

straně má kupující možnost zprávu přijmout a porovnat se zprávami konkurence. 

S pomocí reklamy má firma příležitost zvýraznit sebe a své produkty a to 

prostřednictvím profesionálního zpracování zvuku, tisku a barvy. Velkou nevýhodou 

 
C í le  

D is p o n ib i ln í  
z d r o je  f i r m y  

M A R K E T I N G O V Á  
S T R A T E G I E  

 
 
 
 
 
 

K o m u n i k ač n í  
s t r a t e g i e  

 
 

Z Á K A Z N Í C I  
 
 
 
 

P ř i j e t í  s dě l e n í  

 
M A R K E T I N G O V Ý  

M I X  
 

V ý r o b e k  
 

C e n a  
 

D is t r i b u c e  
 
 
 K o m u n i k a č n í  

m i x  
 
 
P r o p a g a c e  
 
P u b l i c i t a  
 
P o d p o r a  
p r o d e j e  
 
O s o b n í  p r o d e j 

 
C í le  

D is p o n ib i ln í  
z d r o je  f i r m y  

M A R K E T I N G O V Á  
S T R A T E G I E  

 
 
 
 
 
 

K o m u n i k ač n í  
s t r a t e g i e  

 
 

Z Á K A Z N Í C I  
 
 
 
 

P ř i j e t í  s dě l e n í  

 
M A R K E T I N G O V Ý  

M I X  
 

V ý r o b e k  
 

C e n a  
 

D is t r i b u c e  
 
 
 K o m u n i k a č n í  

m i x  
 
 
P r o p a g a c e  
 
P u b l i c i t a  
 
P o d p o r a  
p r o d e j e  
 
O s o b n í  p r o d e j 



 15 

reklamy je její neosobní charakter a to, že se jedná o jednostrannou komunikaci, 

k příjemci jde pouze monolog, ale na druhou stranu není na zákazníka vyvíjen tlak. 

Reklama může sloužit k vybudování dlouhodobého image, ale také jako impuls 

pro rychlý prodej.  

Různé formy reklamy jsou finančně rozdílné, např. reklama v televizi je velice 

finančně náročná oproti reklamě v tisku, na kterou stačí nízký rozpočet. [8] 

 

Stejně jako ostatní formy propagace je i reklama užívána k posílení prodeje zboží či 

služeb, vyráběných nebo poskytovaných firmou. Tohoto záměru lze docílit několika 

způsoby: 

- získat nové uživatele, kteří dosud produkt nepoužívali a nekupovali, 

- znovu získat staré uživatele, kteří už produkt neužívají, 

- získat na svoji stranu uživatele, kteří prozatím užívají konkurenční produkty, 

- posílit věrnost zákazníků, kteří výrazně nepreferují určitý produkt, ale střídají 

varianty kupovaných produktů, 

- zvýšit spotřebu produktu současných uživatelů. 

 

Reklama se může členit i takto: 

a) reklama firmy – jde o ovlivnění zákazníka, firma je výborná, výrobky vynikající 

(nemusí být tak nákladná), 

b) reklama výrobku a služby – je vhodné tuto reklamu doplnit reklamou firmy, 

klást důraz na nové užitné vlastnosti, technické parametry atd., 

c) reklama smíšená – vyvážená reklama výrobku a firmy. 

 

Reklama má tři funkce – informační, přesvědčovací a upomínací. 

Informační funkce: 

- informování trhu o novém produktu, 

- doporučení nového způsobu užívání známého produktu, 

- informování trhu o změně ceny, 

- objasnění způsobu užívání produktu, 

- informování o doplňkových službách a servisu, 

- oprava klamavé reklamy. 
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Přesvědčovací funkce: 

- posílení preference zboží určité firmy, 

- snaha o získání zákazníků konkurenta, 

- potlačení obav zákazníka spojených s užíváním produktu, 

- posílení image firmy v mysli zákazníka, 

- změna image produktu, 

- tlak na okamžitý nákup. 

 

Upomínací funkce: 

- připomenutí potřebnosti produktu v nepříliš vzdálené budoucnosti, 

- připomenutí rozložení distribuční sítě, ve které lze produkt zakoupit, 

- obnovení povědomí zákazníka o existenci produktu v době mimo sezónu, 

- udržování stálého povědomí o existenci produktu určité firmy. 

 

 

2.4.2. Podpora prodeje 

 

Podpora prodeje zahrnuje aktivity, které stimulují prostřednictvím dodatečných 

podnětů prodej služeb. Podpora prodeje se zaměřuje na jednotlivé články distribučních 

cest nebo na konečné spotřebitele. Bývá příčinou konfliktů mezi maloobchody a 

výrobci.  

Podpora prodeje probíhá prostřednictvím kupónů, prémií, soutěží, bezplatně 

provedené ukázky služby, výherních loterií a reklamních a dárkových předmětů.  

Podpora prodeje je vlastně takovou kombinací reklamy a cenových opatření. 

Sděluje určité informace o službě a zároveň nabízí obvykle finanční stimul, který 

zvýhodňuje nákup. Podpora prodeje a reklama mají mezi sebou úzkou souvislost a proto 

jsou často nasazeny společně. U podpory prodeje se jedná o časově omezené akce, které 

podporují déle probíhající reklamní akci. 

Podpora prodeje je zaměřena na široký okruh zákazníků, jedná se o rychle 

rostoucí formu stimulace zákazníků.  
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Nevýhoda této formy propagace je, že působení jednotlivých podnětů je 

krátkodobé, pouze po dobu uplatnění konkrétního opatření. 

U služeb se nejčastěji jako podpora prodeje používají cenové slevy, ať už 

množstevní nebo sezónní (převážně v cestovním ruchu).  

Mezi nástroje podpory prodeje se dají zařadit také veletrhy a výstavy, protože 

existuje celá řada specificky zaměřených veletrhů, kde se představují produkty služeb, 

například u veletrhů zaměřených na cestovní ruch nebo na finance, investice a 

bankovnictví. 

Účelem dárkových a reklamních předmětů je podpořit prodej produktu a zvýšit 

jeho hodnotu pro konečného spotřebitele. Tyto předměty by měly mít vazbu na daný 

produkt nebo samotnou službu (předměty s logem firmy) a neměly by sloužit pouze 

k podpoře prodeje, ale také jako nástroj komunikace se zákazníkem a měly by být 

vybírány s ohledem na cílovou skupinu. 

Bezplatné rozdávání vzorků stimuluje zákazníka k vyzkoušení výrobku, kupóny 

stimulují k opětovnému nákupu. Dále existuje možnost úvěru s nízkými úroky, slevy při 

vrácení starší verze (zboží na protiúčet) nebo věrnostní prémie. 

 

Podpora prodeje se může členit na tyto dvě varianty: 

a) spotřebitelská podpora prodeje 

- kupony – spotřebitele opravňují ke slevě, 

- bonusy – jde o zvýhodněná balení (parfém + mýdlo), 

- rabat – sleva, která je poskytována dodatečně, 

- odměny – drobné předměty, obrázky uvnitř výrobku, 

- soutěže o ceny – zájezd, zboží (při splnění určitých podmínek), 

- vyzkoušení zboží – ochutnávky, testery, možnost zakoupit zboží a ve stanovené 

lhůtě vrátit, reklamní vzorky. 

 

b) podnikatelská podpora prodeje 

- cenové zvýhodnění – při větším množství, 

- slevy z katalog.cen – při okamžitém placení v hotovosti, 

- vedení značky – poskytnuta velkoobchodům a maloobchodům za to, že vyhradí 

značce viditelný prostor, 
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- příspěvek na reklamu – příspěvek poskytují, jestliže předmětem reklamy jsou 

jejich výrobky. 

 

Nástroje podpory prodeje jsou velmi rozmanité, ale mají tři důležité společné vlastnosti: 

1. Přitahují pozornost a obvykle poskytují informace, které mohou zavést 

spotřebitele k určitému výrobku. 

2. Zahrnují nějakou formu úlev, stimulů nebo příspěvků, které mají pro 

spotřebitele určitou hodnotu. 

3. Jedná se o zřetelné vyzvání uskutečnit směnu právě v tomto okamžiku. 

 

Podpora prodeje má i negativní stránky, které souvisejí převážně s pohybem cen. 

Image firmy může být poškozena při častých slevách, které mohou vyvolat dojem nízké 

kvality. Spotřebitelé mohou čekat, až klesne cena – při častém poskytování kupónů a 

rabatů.  

 

 

2.4.3. Public relations 

 

Public realations představuje neosobní formu komunikace, má za cíl vyvolat 

kladné postoje veřejnosti k podniku a to potom vyvolá pozornost a zájem ze strany 

zákazníků. Public relations, nazývané též jako vztahy s veřejností, jsou funkcí 

managementu, vycházející z dlouhodobé strategie organizace a působnost těchto vztahů 

je rovněž dlouhodobá a její přínos v podobě zvýšení obratu je minimální – efekt se 

projevuje až v delším časovém horizontu. Hlavní úkolem public relations je budovat 

důvěryhodnost organizace. 

Public relations může zahrnovat různé cílové skupiny, kterými jsou zákazníci, 

vlastní zaměstnanci, dodavatelé, akcionáři, úřady, investoři, místní obyvatelstvo či 

sdělovací prostředky. 

Hlavní rozdíl oproti reklamě, která propaguje výrobek, je takový, že public 

relations propaguje firmu, organizaci. Public relations mnohdy ovlivňuje tu část 

veřejnosti, která není přístupná reklamě. 



 19 

U opatření zahrnovaných do práce s veřejností je důležité, aby byly pravdivé a 

reálné a aby nevycházely pouze z představ. Je třeba držet se zásady, že zájmy veřejnosti 

musí mít vždy přednost před ryze podnikatelskými finančními cíli. 

 

Hlavní úkoly public relations: 

- vytváření podnikové identity – tj. komplexní obraz firmy utvářený filosofií, 

historií, zásadami vedení  a činnosti firmy, 

- účelové kampaně a krizová komunikace – základem jsou vztahy se sdělovacími 

prostředky a novináři, v současné době hraje čím dál tím větší roli public 

relations v krizových situacích jako jsou havárie, kalamity nebo skandály, snaží 

se v očích veřejnosti na dobré pověsti zachránit to, co se ještě zachránit dá, 

- lobbying – zastupování organizací v oblastech zákonodárných, při legislativních 

jednáních, získávání nebo předávání informací, 

- sponzoring kulturních, sportovních nebo humanitárních akcí, 

- marketing událostí – jde o organizování různých kulturních, sportovních či 

společenských akcí. Cílem může být upozornění na nějaké firemní výročí, 

udělení významného ocenění, setkání s obchodními partnery nebo představení se 

široké veřejnosti. 

 

Nejčastěji používané komunikační prostředky v public relations jsou 

- placené inzeráty či články, 

- informační bulletiny, 

- podnikové časopisy pro zaměstnance a širší veřejnost, 

- oběžníky, vývěsky, informační tabule, 

- jubilejní publikace, 

- výroční zprávy, 

- články pro odborné časopisy, 

- pořádání nebo příspěvky na odborných konferencích, 

- dobrozdání o službách či aktivitách firmy, 

- dny otevřených dveří, tématické dny, 

- návštěvy organizace, 

- interview, rozhovory, diskusní vystoupení, 
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- televizní či rozhlasová reportáž, 

- tiskové konference, 

- veřejné vystoupení a veřejné akce, 

- účast na soutěžích a jejich sponzorování, 

- organizování kurzů a seminářů pro zákazníky, odběratele či dodavatele. [5] 

 

Public relations jsou velmi přitažlivé a to díky třem významným vlastnostem: 

- novinové články a příspěvky připadají čtenářům autentičtější a důvěryhodnější 

než reklama, 

- zpráva se dostává ke kupujícímu spíše jako prostá informace, než jako 

komunikace, která je zaměřená na prodej, 

- vztahy s veřejností mají potenciál pro dramatizaci firem nebo výrobků. 

 

V praxi dochází ke kombinování více komunikačních prostředků najednou. 

Práce public relations je průběžná činnost, musí respektovat zájmy organizace, ale i 

zájmy veřejnosti. Působí v delších časových horizontech a výsledky působnosti nejsou 

zpravidla dost dobře měřitelné. 

 

 

2.4.4. Osobní prodej 

 

Osobní prodej je forma osobní komunikace s jedním nebo více možnými 

zákazníky. Jeho cílem je dosažení prodeje. Obsah a forma sdělení bývá přizpůsobena 

konkrétnímu zákazníkovi a situaci. Jedná se o nákladný, ale vysoce efektivní způsob 

komunikace, jejíž efektivnost je zvyšována další odlišností od jiných forem. Jde totiž o 

jedinou formu komunikace, která probíhá oběma směry, oboustranně. 

Osobní prodej se označuje jako nejúčinnější nástroj komunikačního mixu, 

protože znamená přímý, aktivní a vzájemný vztah mezi prodávajícím a kupujícím 

(obchodním zástupcem a zákazníkem). Schopní obchodní zástupci dbají na zájmy 

zákazníků, protože s nimi chtějí mít dlouhodobě dobrý vztah. Kupující při tomto typu 

komunikace cítí větší potřebu věnovat prodávajícímu pozornost a odpovědět, i kdyby to 

mělo být pouze zdvořilé „děkuji, nechci“.  
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Z dlouhodobého hlediska vyžaduje prodejní síla větší finanční prostředky než 

například reklama. Ta se dá kdykoliv bez problémů zahájit či ukončit, ale změnit počet 

prodejních sil je mnohem obtížnější. 

Nejdůležitější nástroj osobního prodeje jsou lidé, jejich vystupování, způsoby 

jednání, odbornost, znalost v dané problematice. Velmi specifickým nástrojem osobního 

prodeje jsou veletrhy a výstavy a společenské akce. 

 

Osobní prodej výrobků a služeb se liší, ale má některé společné prvky, zejména 

postup prodeje: 

- vyhledávání perspektivních zákazníků, 

- kontakt se zákazníkem, 

- prezentace výrobku či služby, 

- uzavření prodeje, 

- nabídka doplňkových služeb. 

 

Uplatňují se dva typy prodejců: 

- vlastní prodejce firmy, zejména u obchodu a podniků služeb, 

- pracovník prodeje působící v rámci vnějších prodejních služeb. 

 

Osobní prodej má oproti ostatním nástrojům komunikačního mixu určité výhody: 

- osobní kontakt – kontakt se zákazníkem plní tři funkce, jedná se o prodej, službu 

zákazníkovi a monitorování, 

- posilování vztahů – častý a často i přátelský kontakt, ke kterému dochází mezi 

kupujícím a prodávajícím, posiluje vztahy mezi nimi, 

- stimulace nákupu dalších služeb, poskytovaných danou organizací – např. dobré 

vztahy mezi pracovnicí banky, která má na starosti sporožirový účet zákazníka, 

jej mohou vést k uzavření smlouvy na stavební spoření, na důchodové 

připojištění, termínovaného vkladu apod. 

Aby byl osobní prodej služby úspěšný, je vhodné dodržovat tyto zásady: 

- harmonizovat nákup pomocí identifikace přání a očekávání zákazníka, využití 

odborné kvalifikace a schopnosti prezentace služby a stimulace pozitivní účasti 

zákazníka, 
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- usnadnit zákazníkovi hodnocení kvality zavedením standardů očekávaného 

výkonu. Využít očekávání zákazníka jako základny pro posuzování kvality 

služby, 

- zhmotnit službu tím, že zákazníkovi pomůžeme pochopit hodnotící kritéria, 

seznámíme jej s alternativními službami (komparativní analýza) a vysvětlíme 

zákazníkovi jedinečnosti služby (diferenční výhoda), 

- zdůraznit image organizace tím, že sdělíme zákazníkovi vlastnosti služby a 

poslání firmy, 

- využít reference z externích zdrojů, umožnit zákazníkovi, aby byl vztažen do 

tzv. ústní reklamy, a rozvíjet a řídit příznivou publicitu příslušné organizace 

poskytující služby, 

- pochopit význam kontaktních zaměstnanců, minimalizovat celkový počet 

přicházejících do interakce s určitým zákazníkem, 

- pochopit význam zapojení zákazníka do vytváření koncepce služby a schopnosti 

zákazníků vytvářet specifikace služeb a testovat návrhy nových služeb. [5] 

 

Při osobní komunikaci obchodních agentů firmy s potencionálními zákazníky se 

musí využívat různé obchodní taktiky. Mezi nejčastěji se uplatňující obchodní taktiky 

patří „noha ve dveřích“ a „přibouchnuté dveře“.  

 

„Noha ve dveřích“ je obchodní strategií, která je založena na stupňování 

požadavků. Očekává se, že kupující vyhoví i silnějšímu požadavku, poté, když neodmítl 

mírnější. Pokud totiž vyhověl mírnějšímu požadavku, musí mít pozitivní vztah 

k žadateli nebo k myšlence, která je předmětem komunikace. 

V praxi probíhá tato metoda tak, že prvním cílem obchodníka je předvést 

produkt a zaujmout zákazníka, poté si zavázat zákazníka drobným dárkovým 

předmětem či pozváním na oběd nebo večeři a posledním krokem je uzavření koupě. 

Důležité je, aby měl kupující pocit, že jedná podle své vlastní vůle. 

 

„Přibouchnuté dveře“ – tato taktika začíná nepřiměřeně vysokým požadavkem, 

na něž je odmítavá reakce. Následuje podstatně mírnější požadavek, tedy požadavek, 

kterého chce prodávající skutečně dosáhnout. Toto zmírnění nároku je chápáno jako 
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ústupek prodávajícího. Tento mírnější požadavek je tedy přijat s pocitem zadostiučinění 

a vítězství. 

 

 

2.4.5. Direkt marketing (přímý marketing) 

  

Za přímý marketing bylo původně považováno zasílání zboží od výrobce přímo 

ke spotřebiteli. Později tak byla označována činnost, která se realizovala 

prostřednictvím pošty, a to buď zasíláním katalogů, nebo přímo výrobků. Vznikem 

dalších forem komunikace se spotřebitelem bylo umožněno jasněji definovat tento 

nástroj marketingu. 

Přímý marketing je tedy přímá adresná komunikace mezi zákazníkem a 

prodávajícím. Je zaměřena na prodej zboží a služeb a je založena na reklamě, která se 

uskutečňuje prostřednictvím pošty, telefonu, telefonního či rozhlasového vysílání, novin 

a časopisů. Se zákazníkem se pracuje adresně. V přímém marketingu existuje přímá 

vazba mezi kupujícím a prodávajícím. Tento nástroj představuje v současnosti velmi 

dynamicky se rozvíjející prostředek marketingové komunikace. Jeho rozšíření je 

podpořeno rozvojem a dostupností výpočetní a komunikační techniky, která umožňuje 

soustavnou komunikaci se zákazníkem. 

 

 

Mezi nástroje přímého marketingu patří: 

- direkt mail – oslovená zákazníka prostřednictvím pošty, 

- telemarketing – zprostředkujícím médiem je zde telefon. Telemarketing může 

fungovat ve dvou podobách, jako aktivní, kdy firma sama podle databází nebo 

telefonního seznamu vyhledává své potencionální zákazníky. Pasivní forma je 

tehdy, kdy na známé telefonní číslo může zákazník volat své připomínky a 

dotazy, a to vše na účet volaného, 

- teleshopping, 

- televizní a rozhlasový, případně tiskový marketing s přímou odezvou, 

- katalogový prodej, 

- zásilkový prodej, 
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- e-mail marketing, 

- rozesílání pozvánek na výstavy a veletrhy, společenské akce (jedná se o 

kombinaci s neveřejnou public realations), 

- do určité míry lze za nástroje přímého marketingu považovat i odborná média, 

odborné časopisy, zaměřené na konkrétní druh průmyslu. 

 

Telemarketing – zprostředkujícím médiem je zde telefon. Telemarketing může 

fungovat ve dvou podobách, jako aktivní, kdy firma sama podle databází nebo 

telefonního seznamu vyhledává své potencionální zákazníky. Pasivní forma je tehdy, 

kdy na známé telefonní číslo může zákazník volat své připomínky a dotazy, a to vše na 

účet volaného. Výhodou telemarketingu oproti jiným formám přímého marketingu je 

velká míra pružnosti, možnost okamžité změny a rychlý kontakt se spotřebitelem. 

Používá se nejen pro přímý prodej, ale i pro další marketingové aktivity, jako je 

marketingový výzkum, tvorba a prověřování databází aj. 

 

Teleshopping – využívá televizi jako komunikační kanál. Jedná se o spoty přímé 

odezvy, které jsou zařazovány v rámci obvyklé reklamy nebo samostatně. Televizní 

prezentace má přednost ve spojení vizuálních a sluchových podnětů, které může 

vytvářet velmi kvalitní prezentace výrobků a služeb a vytvořit tak velice silný tlak na 

spotřebitele. Další výhodou je velké pokrytí trhu a možnost personifikace. Nevýhodou 

tohoto nástroje je nemožnost přímého zacílení a vyšší náklady na výrobu spotu a jeho 

vysílání. 

 

Katalogový prodej – velká řada specializovaných obchodů zasílá své katalogy 

vybranému souboru současných i potencionálních zákazníků a to nejen poštou, ale i 

jako přílohu specializovaných časopisů. Úspěch firmy závisí především na její 

schopnosti, jak efektivně využívá a aktualizuje databázi svých zákazníků, na nabídce 

kvalitního zboží, úrovni logistických operací a dosažení dojmů, že právě výrobky určité 

firmy přinášejí zákazníkům největší prospěch. Výhodou katalogového prodeje je v tom, 

že si zákazník může požadovaný produkt v klidu vybrat, porovnat s konkurenčními 

nabídkami a poté si písemně, telefonicky či jinou formou daný produkt objednat. 
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Zásilkový prodej – je základem pro působení specializovaných obchodních 

domů, které využívají pro svou činnost také především katalogy. Jde o výhodnou a 

mnohdy také jedinou možnost nákupu zboží, které je celkově obtížně dostupné nebo 

není dostupné pro spotřebitele v místě jeho bydliště. Tato forma je velmi náročná na 

spolehlivost, včasnost zásilky a kvalitu výrobků, jinak velice rychle může ztratit svou 

image i zákazníky. Umožňuje dobrou segmentaci trhu a celý systém je zpravidla pružný 

při změně poptávky. 

 

 

Výhody přímého marketingu: 

- zaměření na cílový segment potencionálních spotřebitelů, kterým je daná 

nabídka určena, 

- možnost utajení těchto aktivit před konkurencí, která zpravidla může jen těžko 

získávat informace o záměrech firmy v tomto směru, 

- efektivnost cílené komunikace umožňující vytvoření osobního vztahu, 

- kontrolovatelnost, měřitelnost reakcí na nabídku, 

- operativnost reakce, 

- názornost předvedení produktu, 

- dlouhodobost využívání. 

 

Nevýhodou přímého marketingu jsou vyšší náklady, tento faktor se však projeví 

v daleko vyšší účinnosti přímého marketingu oproti samotné reklamě. 
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Druh komunikace Náklady Výhody Nevýhody 
Osobní    
Osobní prodej Vysoké náklady na 

jeden kontakt 
Umožňuje pružnou 
prezentaci a získání 
okamžité reakce 

Náklady na kontakt 
podstatně vyšší ne u 
ostatních forem, 
nesnadné získat či 
vychovat 
kvalifikované 
obchodníky 

Neosobní    
Reklama Relativně levná na 

kontakt 
Vhodná pro masové 
působení, dovoluje 
výraznost a kontrolu 
nad sdělením 

Značně neosobní, 
nelze předvést 
výrobek, nelze 
přímo ovlivnit 
nákup, nesnadné 
kvalifikované 
měření účinku 

Podpora prodeje Může být nákladná Upoutá pozornost a 
dosáhne okamžitý 
účinek, dává podnět 
k nákupu 

Snadno 
napodobitelná 
konkurencí, působí 
krátkodobě 

Public relations Relativně levné, 
hlavně publicita. 
Jiné PR akce jsou 
nákladné, ale jejich 
frekvence nebývá 
tak častá 

Vysoký stupeň 
důvěryhodnosti, 
individualizace 
působení. 
Dlouhodobý účinek 

Publicitu nelze řídit 
tak snadno jako 
ostatní formy 
komunikace 

Tabulka č. 1: Výhody a nevýhody nástrojů komunikace [12] 
 
 

 

2.4.6. Ostatní formy komunikace 

 

Internet 

 

  K vlastnostem internetu patří jeho globální dosah, ten přitom není dán ani tak 

tím, že internet umožňuje komunikaci v globálním měřítku technologicky, ale spíše tím, 

za jakých komerčních podmínek je tato forma komunikace k dispozici. Internet je totiž 

prakticky jediným obousměrným komunikačním kanálem, u něhož nejsou náklady na 

komunikaci přímo závislé na vzdálenosti, na níž se komunikuje. Díky tomu lze levně 

komunikovat s celým světem z jediného místa, což je z hlediska vynaložených nákladů 
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nesrovnatelně efektivní. Zcela bezkonkurenční nástroj přitom internet představuje 

v případě produktů služeb, které mají ve větší míře nehmotný charakter, které lze 

prostřednictvím internetu nejen nabízet a prodávat, ale dokonce i distribuovat. 

  V případě využití internetu lze provést potencionálního zákazníka celým 

procesem plynule a bez přerušení. Zákazník může absolvovat celý cyklus, aniž by se 

zvedl ze své židle.  

 

  Mezi nejdůležitější důvody, proč by se firma rozhodnout pro prezentaci na 

internetu, patří bezpochyby tyto: 

• rozšíření internetu v České republice je ve srovnání s podobnými státy na 

velmi dobré úrovni, 

• uživatelé internetu jsou mladí, mají nadprůměrné vzdělání a příjmy, 

• zlepšení image firmy, 

• nalezení nových příležitostí, 

• zviditelnění se, 

• vedení obchodních jednání – internet může usnadnit pronikání na nové 

trhy, může být dokonce páteří tohoto podnikání. [5] 

 

 

Nové trendy v marketingové komunikaci 

 

Promotional marketing – obor marketingové komunikace, který je orientován na 

podporu prodeje a skládá se z více komponentů (podpora prodeje, incentivní programy, 

programy orientované na dealerskou síť atd.).  

 

Guerillový marketing – tato marketingová taktika vznikla postupně v důsledku 

nutnosti tvrdého boje se silnější konkurencí. Není ale spojena pouze s bojem 

s konkurenty, malých proti velkým, mění se s vyvíjející se technologií a s možnostmi 

komunikace vůbec. Jeho podstatným prvkem je jeho nízká nákladovost a balancování 

na hranici legálnosti. 
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Digitální marketing – je dnes nedílnou součástí direkt marketingové 

komunikace. 

 

Virový marketing – je to dovednost, jak získat zákazníky, aby si mezi sebou řekli 

o výrobku, službě nebo webové stránce. Stal se známým již v roce 1998, kdy nová 

freemailová služba Hotmail rychle získala více než 12 milionů uživatelů. Již pouhé 

vkládání propagačních aktivních odkazů do zpráv odesílaných uživateli služby se 

promítlo v mírném snížení rozpočtů na tradiční reklamu. Virový marketing je snadný a 

nízkonákladový.  

 

Event marketing – snaha upoutat pozornost a získat zájem potencionálního 

zákazníka ale nikoliv běžnými akcemi ale uspořádáním události která přinese nevšední 

zážitek. 

 

Produkt placement – záměrné a placené umístění značkového výrobku do 

audiovizuálního díla za účelem jeho propagace. Jeho atributem je reklamní efekt v dané 

cílové skupině při využití kontextu nebo známých osobností. Kvalitní produkt 

placement zasazuje výrobek právě do pozitivního kontextu a ukazuje, že jeho užívání je 

běžnou součástí života hrdiny filmu. [3] 
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3. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

 

 

3. 1. Analýza společnosti 

 

3.1.1. Obecná charakteristika 

 

Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybrala firmu M-soft, spol. s. r. o. (dále jen 

M-soft), která sídlí v Jihlavě na ulici Jana Masaryka 12. Firma byla zapsána do 

obchodního rejstříku dne 13. srpna 1993 a od této doby působí na trhu.  

 

Firma M-soft se zabývá prodejem, instalací a servisem hardware, software, 

počítačových sítí a poskytováním internetu. Provádí komplexní služby včetně instalace 

a servisu u zákazníka, pohotovostní servis, projekty, poradenství apod. Realizuje lokální 

sítě na bázi Novell, Microsoft a LINUX včetně vzájemné integrace a připojení sítí 

k internetu. Provádí instalace a měření strukturované kabeláže včetně optických kabelů 

a managementu uzlů sítě, správu sítě, projekt sítě. 

 

 

Předmět podnikání (dle Obchodního rejstříku): 

 

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

Instalace počítačových sítí 

Poskytování telekomunikačních služeb 

Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 

Silniční motorová doprava nákladní 

Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 

Automatizované zpracování dat 

Zasilatelství 

Poskytování software 

Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb a výroby 

Leasingové služby 
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Firma získala tyto certifikáty: 

 

Síťový hardware: Com Authorized Networking Partner   

Cisco Reseller 

 

Síťový software:  Microsoft Small Business Specialist 

 

Počítače a servis: TOP LYNX Partner  

Acer Sales Expert  

HP 2008 Preferred Partner  

Intel Channel Partner  

IBM Business Partner 

 

Strukturovaná kabeláž: MOLEX Authorized Installer 

 

 

Statutárním orgánem je jednatel. Způsob zastupování – za společnost jedná a 

podepisuje jednatel. 

 

 

Jednatel:   Ing. Bohuslav Maška, r.č. 610902/1391 

Jihlava, Vančurova 1 

den vzniku funkce:  13.srpna 1993 

Společníci:   Ing. Bohuslav Maška 

Základní kapitál:   5 100 000 Kč 

 

 

Hospodářské výsledky za posledních pět let byly ziskem a až na rok 2003 neustále 

rostly a to takto: 
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Graf č.1 -  Vývoj hospodářského výsledku v letech 2002 – 2006 

 

Firma M-soft, spol. s. r. o. existuje na trhu již 15 let. Nachází v dvoupodlažní 

budově v centru města Jihlavy. V prvním podlaží se nachází podniková prodejna, kde 

mohou zákazníci zakoupit vše, co se týká počítačů (samotné počítače, monitory, 

tiskárny a další příslušenství), tedy obecně hardwaru, softwaru, internetu a počítačových 

sítí. Dále je zde servis počítačů či sestavení počítače dle přání zákazníka. Nahoře se 

potom nacházejí kanceláře, tzn. vedení, obchodní oddělení, účtárna a internetové 

oddělení, kde se nachází technické zázemí, fakturace a kontaktní místo pro zákazníky, 

kteří si chtějí nechat připojit internet. 

 

Na trhu s hardwarem a softwarem existuje velká konkurence, ale co se týče 

internetového připojení v Jihlavě, tam už to vypadá jinak. Firmě M-soft samozřejmě 

konkuruje připojení přes pevnou linku. Dalším konkurentem je  připojení přes mobilní 

operátory. M-soft poskytuje bezdrátové připojení internetu a dále ve spolupráci 

s brněnskou firmou SMART Comp. A.s. zajišťuje připojení optickým kabelem – síť 

Netbox. V bezdrátovém připojení zde v okrese Jihlava  konkuruje již asi tři roky 

brněnská firma Trinity Czech Republic,  kterou v září loňského roku odkoupila firma 

Vysočina NET sídlící v Havlíčkově Brodě, přičemž podmínky připojení zůstaly stejné, 
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ale kvůli častým výpadkům internetu od této společnosti a tím tedy docílené 

nespokojenosti zákazníků se jich již hodně rozhodlo přejít k firmě M-soft. U připojení 

optickým kabelem je zde firma SMART Comp. A.s. jediná svého druhu, také je o tuto 

službu veliký zájem. 

 

 

3.1.2. Organizační struktura 

 

Organizační struktura vznikala postupně s tím, jak se rozvíjela firma. Na 

vrcholu stojí jednatel společnosti, současně se vznikem obchodu vzniklo servisní 

oddělení a účtárna. Postupně vzniklo ještě oddělení obchodní a se vznikem služby 

připojování internetu vzniklo jako poslední oddělení internetu, které má fakturační a 

technickou část. Prakticky se dá říct, že se firma dělí na dva velké úseky, kterými je 

obchod a internet. Tyto úseky pracují a fungují odděleně. 

Přijímání nových zaměstnanců řeší jednatel společně s kolektivem, ale kolektiv 

ve firmě je téměř stejný a stálý. 

Ve firmě M-soft pracuje nyní již 26 zaměstnanců, tzn. že se pohybuje na hraně 

rozdělení organizací, ale pořád je to ještě organizace malá. Pro účetní to znamená 

neustálé sledování změn v zákonech. Ale od počátku roku 2009 bude firma přecházet na 

velkou organizaci. Ve velkých organizacích už na sledování těchto změn mají většinou 

odborníky, třeba i celé oddělení, ale u této organizace je musí sledovat účetní sama. 

Z výše uvedeného počtu zaměstnanců je 20 mužů a 6 žen. Z těch 

nejdůležitějších lze jmenovat, že zde působí jednatel, pět obchodníků, dvě účetní, 

v internetovém oddělení pak tři lidé na fakturaci a pro zákazníky a ostatní jsou technici, 

ať už internetoví nebo ti, kteří se zabývají servisem počítačů a ostatního příslušenství a 

prodavači. 

Zaměstnanci mají během kalendářního roku nárok na pět týdnů dovolené. 
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Schéma č.4 – Organizační struktura firmy 

 

 

 

3.1.3. Služby a produkty 

 

V práci se jedná o analýzu současného komunikačního mixu firmy. Firma se 

zabývá jak prodejem hardware a software, tak i připojením internetu. Z tohoto důvodu 

je nutné představit cenové a lokální možnosti a podmínky, které firma na trhu nabízí 

svým zákazníkům v oblasti připojení internetu. 

 

Bezdrátové připojení 

 

Bezdrátové připojení znamená, že na střeše, případně v okně je anténa, která 

snímá signál vzduchem, čili bezdrátově z vysílače. Ten pak jde do routeru nebo do 

switche. Od routeru v panelových domech a od switchů v rodinných domech vede 

potom kabel přímo až k počítači. U tohoto připojení se postupuje vždy tak, že 
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k zákazníkovi po vyplnění objednávky na internet přijedou po určité době technici, kteří 

změří signál a naznají, zda je připojení možné. Poté připraví na firmě zařízení a 

provedou samotnou aktivaci. Zákazník platí první fakturu a aktivační poplatek na místě 

technikovi. Další platby poté už probíhají na účtárně firmy nebo prostřednictvím 

bankovních převodů apod. 

 

Firma M-soft sama poskytuje internet v Jihlavě pro panelové, cihlové a 

činžovní domy a bytovky a dále pro rodinné domy. Pokud jde o dům, kde bydlí více 

lidí, je vždy potřeba souhlas samosprávy ke zřízení internetu, jde o to, že se musí 

umístit anténa na střechu a na půdu nebo podobná místa zařízení, které bere energii ze 

společných prostor. Proto je potřeba souhlas samosprávy (družstva, domovníka, města), 

podle toho, komu dům patří. 

 

 Tarify, které platí pro Jihlavu: 

Domy s více účastníky – zde se dělá vždy centrální zařízení s rychlostí 3 Mbit 

s měsíčním paušálem 410 Kč bez DPH a aktivační poplatek není závislý podle počtu 

účastníků a jeho výše je 1600 Kč (bez DPH)  

Rodinné domy a řadovky  – u rodinných domů je měsíční paušál také 410 Kč, ale je zde 

rozdíl v aktivačním poplatku podle rychlosti. Za rychlost 1 Mbit se platí 1600 Kč a za 3 

Mbit to činí 2900 Kč (bez DPH). 

 Existuje zde také cenové zvýhodnění při předplatném. Při předplatném na rok 

dopředu je  

- u domů s více účastníky jeden měsíc zdarma, tzn. že zákazník zaplatí pouze 11 

měsíců 

- u rodinných domů a řadovek existuje sleva na předplatném a to přibližně na 

polovinu. 

 

V okolních obcích v okrese poskytuje internet pro rodinné domy, výjimečně 

také pro panelové domy, které se nacházejí ve větších obcích. Ve všech obcích 

se platí aktivační poplatek 2261 Kč (včetně DPH). Tarify se pak pohybují podle 

rychlostí od 400 Kč až po 600 Kč (včetně DPH). Mimo jiné je také nabízena 

linka Wimax s rychlostí 3 Mbit. 
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Optické připojení 

 

 Ve spolupráci s brněnskou firmou SMART Comp. A. s. dále M-soft poskytuje 

připojení internetu pomocí optického kabelu. Optické kabely mohou v současnosti 

poskytnout nejvyšší přenosovou rychlost na poměrně velkou vzdálenost. Používají se 

hlavně pro páteřní sítě, poskytovatel optickým kabelem „přivede internet“ do domu a 

pro rozvody do jednotlivých bytů se už používají levnější a rychlostně bohatě 

dostačující metalické kabely.  

 Postupně dochází k zasíťování největších sídlišť v Jihlavě, výhledově se chystá 

v Jihlavě zasíťování co možná největší počet lokalit. Aktivace přípojek zajišťuje 

v Jihlavě technik, který při zapojení a aktivaci přípojky rovnou se zákazníkem sepíše 

smlouvu a získá peníze za tuto službu. Zákazník pak už nemusí chodit do zákaznického 

centra M-softu kvůli podepsání smlouvy a uhrazení služby jako tomu bylo dříve, před 

zavedením nových tarifů v srpnu roku 2007. 

   U tohoto připojení mají lidé na výběr z pěti tarifů podle rychlosti. Dále tady je 

možnost přes toto připojení telefonovat a nyní také nově připojení digitální televize. 

Aktivační poplatek u všech pěti tarifů činí pouhou 1 Kč. Zákazník může platit paušál 

měsíčně nebo si předplatit na rok dopředu. Výhodou při předplatném na rok dopředu je, 

že zákazník nemusí skládat vratnou jistinu 1000 Kč, která by mu byla vrácena až při 

ukončení používání služeb například z důvodu stěhování. Pokud si ovšem nepředplatí, 

tuto vratnou kauci složit musí. 

 V současné době se začalo v těchto lokalitách rozvíjet připojení digitální 

televize přes tuto firmu a pomocí těchto technologií. Existuje zde množství různých 

balíčků služeb, které se dají zakoupit a možnost pronájmu set-top boxů za 1 Kč.  
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3.2. Analýza trhu, konkurence, zákazníků 

 
 
3.2.1. Trh 

 
Termínem trh je v případě firmy M-soft, spol. s. r. o. myšlen převážně okres 

Jihlava, případně kraj Vysočina. V kraji Vysočina žije přibližně 500 tisíc obyvatel, 

v okrese Jihlava je to pak přes 100 tisíc obyvatel. Z pohledu zákazníků, kteří zboží a 

služby užívají nejvíce, bereme v úvahu věkové rozmezí 15-64 let představující 77 tisíc 

obyvatel v okrese Jihlava, v kraji Vysočina je to pak 360 tisíc obyvatel. Firma se 

zaměřuje na dvě základní skupiny zboží a služeb, přesně řečeno, dělí se na dva úseky – 

úsek obchodu a úsek internetu.  

Trh hardwaru, softwaru a dalších příslušenství je široký, existuje zde velmi 

mnoho firem, které se zabývají prodejem tohoto druhu zboží. Co se týče internetu, tak 

na trhu existují substituty, respektive firmy nabízející také bezdrátové připojení, 

připojení přes pevnou linku nebo přes mobilního operátora. 

 
 
 
 
3.2.2. Konkurence 

 

Na trhu s hardwarem a softwarem existuje velká konkurence, co se týče 

internetového připojení v Jihlavě, tam to vypadá jinak. Firmě M-soft samozřejmě 

konkuruje připojení přes pevnou linku. Dalším konkurentem je  připojení přes mobilní 

operátory. M-soft poskytuje bezdrátové připojení internetu a dále ve spolupráci 

s brněnskou firmou SMART Comp. A.s. zajišťuje připojení optickým kabelem – síť 

Netbox. V bezdrátovém připojení zde v okrese Jihlava konkuruje již asi tři roky 

brněnská firma Trinity Czech Republic,  kterou v září loňského roku odkoupila firma 

Vysočina NET sídlící v Havlíčkově Brodě, přičemž podmínky připojení zůstaly stejné, 

ale kvůli častým výpadkům internetu od této společnosti a tím tedy docílené 

nespokojenosti zákazníků se jich již hodně rozhodlo přejít k firmě M-soft. U připojení 

optickým kabelem je zde firma SMART Comp. A.s. jediná svého druhu, také je o tuto 

službu veliký zájem. 
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Při analýze konkurence musíme sledovat produktový a komunikační mix 

konkurentů a porovnávat je s našimi. V následující tabulce je uveden seznam hlavních 

konkurentů prodávající podobný sortiment zboží nebo poskytující internetové služby. 

Tyto konkurenty je nutno analyzovat a sledovat jejich možnou hrozbu. 

 
 
 
Výrobky a služby Firma 

Internet – bezdrátový VysočinaNET, s. r. o. 

Internet – mobilní operátor T-Mobile Czech Republic, a.s. 

Vodafone Czech Republic, a.s. 

Telefónika O2 Czech Republic, a.s. 

Internet – pevná linka Telefónika O2 Czech Republic, a.s. 

Internet – optické připojení konkurence neexistuje 

Prodej hardware v Jihlavě Dcomp, s.r.o. 

AutoCont CZ, a.s. 

Top Computers Group, s.r.o. 

Akron Jihlava, s.r.o. 

Martin Dohnal (Hexen) 

N&N 	ndexu	, s.r.o. 

StaMPi, spol. s.r.o. 

T. S. Bohemia, a.s. 

Tabulka č. 2  – Konkurence v Jihlavě 
 
 
 
 
3.2.3. Zákazníci 

 

Za zákazníky je třeba považovat všechny obchodní články, které produkty 

nakupují, zejména pak koneční spotřebitelé. Společnost má na místním trhu velmi 

slušné postavení.  

Pozici firmy ovlivňuje síla odběratelů. Firma má poměrně stálé a také velké 

zákazníky, kteří sice mají možnost přejít ke konkurenci, ale firma zde má dobrou pozici.  
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Mezi zákazníky patří veškeří drobní odběratelé hardware, software i služeb 

internetu, jako jsou domácnosti či drobní živnostníci, dále potom malé a střední podniky 

a velké podniky, které patří mezi nejvýznamnější zákazníky. Mezi ně patří tyto velké 

jihlavské firmy:  

GORDIC s.r.o. 

Automotive Lighting s.r.o. 

Moravské kovárny a.s. 

BOSCH DIESEL s.r.o. 

 Pokud rozdělíme zákazníky na internet a obchod, potom zákazníci využívající 

sekci internetu tvoří asi jednu třetinu, další dvě třetiny jsou potom zákazníci nakupující 

v prodejně hardware a platící za služby servisu v úseku obchodu. 

 

 

 
3.3. Analýza komunikačního mixu 

 
 Oblasti komunikace se firma M-soft věnuje hodně, především oblasti reklamy, 

ale existují zde oblasti, které by se daly použít efektivněji a více tak oslovit zákazníky. 

Jednotlivé části komunikačního mixu jsou využívány takto: 

 

 

3.3.1. Reklama 

 

 Firma po celých 15 let své existence využívá služeb jednoho grafika, který pro 

ni vytváří všechny motivy pro reklamní inzeráty, billboardy apod. Tento grafik využívá 

spojovacího motivu, tedy barev, které jsou taktéž součástí loga firmy – černá, oranžová 

a bílá. Firma používá reklamu firmy i výrobku, v poměru jedné poloviny. 

  

M-soft používá reklamu především v regionu, ať už v místním tisku či rádiu, 

dále používá billboardy nebo plochu na trolejbusech. Reklamu celorepublikovou 

používá ve spolupráci se svými dodavateli, velkými partnery jako jsou Microsoft, 

Hewlett-Packard, Linx, Logitech apod. Probíhá reklama na výrobek některého z těchto 

partnerů, kdy je poté nabídnuto jako místo prodeje těchto výrobků ve firmě M-soft. 



 39 

Tento způsob reklamy je často uplatňován v rádiu, tyto spoty jsou většinou 

celorepublikové, případně v místním Rádiu Vysočina. 

 

Reklama v tisku je plošná, tzn. nepoužívá pouze text, ale plochu využije tak, že 

používá logo firmy, případně obrázek určitého výrobku nebo informaci o nové službě. 

Nejčastěji používá reklamu v místních novinách Jihlavské listy nebo Noviny jihlavské 

radnice, dále také L-servis, což je prospekt vycházející jednou za měsíc, kde je 

používána reklama jihlavských firem, program kin a podobně. Cena reklamy např. 

v Jihlavských listech se pohybuje od 9 000 Kč až po 90 000 Kč a to dle rozměru plošné 

reklamy, barevnosti a také dne umístění, zda se jedná o úterý či čtvrtek. U Novin 

jihlavské radnice se cena za celou jednu stranu pohybuje nyní 11 000 Kč. Vždy také 

zaleží jak často inzerce používána, zde mohou existovat slevy. Podrobné ceníky jsou 

uvedeny v příloze. 

 

Jako další formu reklamy používá firmy plakáty a tabule. Tyto tabule má 

v současnosti 4 a jsou ve formátu 1x 2 metry. Jsou umístěny na komunikacích v okolí 

Jihlavy. Jednu tabuli má ještě v obci Stonařov, která je větších rozměrů a je umístěna 

přímo na jednom z rodinných domů. Tyto tabule slouží k udržení image firmy.  

 

M-soft dříve používal také reklamy v regionálním vysílání televize Prima, který 

se ale firmě neosvědčil, jelikož toto regionální vysílání bylo vysíláno v nevhodný čas 

pro takovou reklamu. V současné době firma reklamu v televizi vůbec nepoužívá. 

 

 

3.3.2. Podpora prodeje 

 

 Podle slov vedoucí marketingu je podpora prodeje považována ve firmě za velmi 

důležitou část komunikačního mixu. Nejdůležitější je pro firmu další péče o zákazníky, 

jedná se například při nákupu zboží o takové detaily, jako je přidání tašky k nákupu, 

následný servis zboží, zaměření se na vánoční zboží.  
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 V poslední době se například osvědčilo, když se při koupi nových cartridge 

přidávaly zákazníkům kávičky mající hodnotu okolí 3 Kč, ale tuto formu podpory 

prodeje zákazníci velmi mile uvítali, dostali prostě jen tak něco navíc.  

 

 Jak už bylo zmíněno, M-soft má velké a známé partnery, jsou to velké a 

zavedené firmy a některé tyto firmy si jezdí samy udělat výlohu svých výrobků do 

prodejny firmy M-soft. 

 

 Firma se dříve účastnila veletrhu 	ndex na brněnském výstavišti. Tato účast 

však dosahovala nákladů až 100 000 Kč a navíc byla potřebná účast zaměstnanců, kteří 

v tu chvíli chyběli v Jihlavě, ať už technici či prodavači, tudíž firma od účasti na tomto 

veletrhu upustila. Navíc tato forma veletrhu neměla takový vliv na regionální firmu jako 

je M-soft. Veletrhu se nyní občas zúčastňuje už jen jako návštěvník. Na veletrhu 

samozřejmě vystavují výše zmínění velcí dodavatelé firmy a tak firma využívá 

propagace prostřednictvím těchto velkých partnerů, kdy je na 	ndexu použit odkaz na 

prodej v daném regionu Vysočina.  

 

 Místo velkých veletrhů pořádá M-soft menší akce, jako například den 

otevřených dveří, kterého se účastní také několik dodavatelů firmy. Jedná se o 

předváděcí akci, kdy si zákazníci mohou vyzkoušet různé zboží. Na místě jsou 

odborníci přímo od daného výrobce, kteří zákazníkům poradí v případě dotazů. 

Samozřejmostí je také občerstvení. Na upozornění takové akce je využívána regionální 

reklama.  

 

 Podobně provádí různé prezentace, například od firmy Epson byly nabízeny 

projektory do škol. Firma M-soft zajistila prostory, protože má přehled o místních 

možnostech, a také občerstvení, firma Epson potom zajistila vše ostatní, tzn. že přijeli 

odborníci, kteří zajistili přednášky odborníka o daném výrobku, také různé soutěže o 

ceny. Na takové prezentace jsou vždy pozváni konkrétní zákazníci, v tomto případě 

například učitelé informatiky a výpočetní techniky základních a středních škol a Vysoké 

školy polytechnické v Jihlavě.  
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3.3.3. Public relations 

 

Ve vztahu k veřejnosti firma články nebo rozhovory v novinách či odborných 

časopisech často nepoužívá, občas se objeví v Jihlavských listech či Novinách jihlavské 

radnice profil firmy, kdy je celá strana novin věnována přímo firmě M-soft, kdy se 

představuje jako firma působící v Jihlavě. Jednu třetinu této strany tvoří také reklama, 

která může být zaměřena například na výrobky firmy Hewlett-Packard a tato společnost 

dvě třetiny této reklamy zaplatí. 

 

Firma se věnuje také sponzoringu  a to především svých zákazníků, např. když 

potřebují ceny do tomboly a podobně. Dále se snaží především o podporu charity 

v regionu, např. klub neslyšících. Jiné akce jako jsou sportovní či společenské 

neorganizuje, pouze pořádá akce při svém firemním výročí.  

 

Každým rokem vydává výroční zprávu, která je přístupná v elektronickém 

obchodním rejstříku.  

 

 

3.3.4. Osobní prodej 

 

 Osobní prodej se ve firmě uskutečňuje prakticky tak, že zákazníci mající zájem 

například o připojení internetu navštěvují kontaktní místo pro zákazníky, kde jsou jim 

poskytnuty veškeré informace o možnostech určitého připojení. Zaměstnanci firmy 

zákazníky přímo nějakým způsobem neoslovují, k tomu je využíván především přímý 

marketing. Zákazníci jsou oslovování jedině ve větší počtu a to formou již výše 

zmíněných prezentačních akcí. 

 

 

3.3.5. Direkt marketing 

 

 Firma také využívá přímého marketingu a to jak k udržení stávajících zákazníků, 

tak k oslovení nových. Zákazníkům jsou zasílány pomocí direkt mailů nebo poštou 
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aktuální ceníky firmy, případně speciální akce, kdy jsou právě nějaké zvýhodněné ceny 

nebo slevy při určitém množství. Tyto maily nebo pošta jsou zasílány cíleně vybraným 

zákazníkům, podle aktuální nabídky jsou posílány domácnostem nebo firmám, dále se 

rozlišuje zasílání do Jihlavy nebo okolních obcí, což se týká především připojení 

k internetu. 

 

3.3.6. Internet 

 

 Firma má své internetové stránky, které jsou dostupné na adrese www.m-soft.cz, 

pokud se webové stránky hledají pomocí vyhledávače, jsou k nalezení ihned na prvním 

místě. Tyto stránky obsahují základní informace o firmě, kontakty a také některé 

možnosti, které představuje připojení k internetu.  

 Další důležitou součástí internetových stránek jsou dva elektronické obchody – 

na sobě nezávislé e-shopy. Tyto e-shopy obsahují katalog veškerého zboží výpočetní 

techniky, které firma nabízí k prodeji ať už na skladě či k pozdějšímu dodání. Zákazník 

se v nich může zaregistrovat a poté provádět nákup do nákupního košíku. Tento nákup 

může proběhnout formou následného osobního vyzvednutí zboží na prodejně nebo na 

dobírku. Tento způsob pořizování zboží ocení jistě ti, kteří nakupují z pohodlí svého 

domova. 

 

 

3.3.7. Celkové náklady 

  

Firma za své marketingové aktivity vydává průměrně ročně částku pohybující se 

kolem 400 000 Kč. Největší položku tvoří spoty v rádiu, které činí 30 000 Kč za jedno 

vysílání, a poté inzerce a reklama v novinách. Měsíční výdaje se pohybují okolo 30 000 

Kč, největší položkou bývají předvánoční náklady na reklamu, kdy jsou právě 

využívány již zmíněné spoty v rádiu. 
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3.4. SWOT analýza  

 

Pomocí dat z předchozích analýz a konzultací s vedoucím marketingu byla 

provedena SWOT analýza a stanoveny klíčové faktory identifikující pozici firmy. Cílem 

bylo provést co nejobjektivnější hodnocení. Výsledky jsou uvedeny v tabulce: 

 

Silné stránky Slabé stránky 

Dobrá finanční situace 

Stabilní kolektiv, nízká fluktuace 

Působnost v okrese 

Optické připojení 

Nové bezdrátové technologie 

Komunikační mix 

Příležitosti Hrozby 

Rozšiřování trhu 
Konkurence 

Vývoj v oboru podnikání 

Tabulka č. 3 – SWOT analýza 

 

Mezi silné stránky určitě patří to, že je firma v dobré finanční situaci, je 

finančně soběstačná bez potřeby úvěrů. Dalším plusem je silný a stabilní kolektiv, tedy 

nízká fluktuace zaměstnanců. V rámci okresu má firma velmi dobré postavení a je 

známá. V poslední době je silnou stránkou optické připojení ve spolupráci s brněnskou 

firmou SMART Comp., jelikož tomuto připojení nemá v Jihlavě kdo konkurovat a má 

tudíž výsadní postavení. V oblasti internetu jsou to i nové technologie Wimax 

v okolních obcích, které nabízejí možnost připojení rychlostí 3 Mbit. 

Slabou stránkou firmy je komunikační mix, který je sice využíván, ale jeho 

efektivnost lze neustále zvyšovat. 

Firma má širokou škálu odběratelů i dodavatelů, tudíž je mnoho příležitostí na 

trhu. Mezi příležitosti patří především nové produkty a služby stávajícím zákazníkům, 

neustále se také rozšiřuje trh zákazníků, kteří si přejí být připojeni k internetu, převážně 

jsou to obyvatelé nové bytové výstavby v Jihlavě. 
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Hrozbou společnosti je především konkurence, a to převážně v úseku obchodu 

(hlavně tedy hardware, software, veškeré příslušenství). V úseku internetu konkurence 

samozřejmě existuje také, a to jiné firmy poskytující bezdrátové připojení, připojení 

přes pevnou linku nebo mobilního operátora. Dále sem patří obor podnikání, jelikož 

v tomto směru a v podmínkách trhu, kdy ceny elektroniky a informačních technologií 

jdou neustále dolů, má firma velikou konkurenci. 
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5. NÁVRHY ŘEŠENÍ 

 

Firma M-soft ke svému působení používá různé formy komunikace, většinu 

z prvků komunikačního mixu. I přesto jsou oblasti, které by se daly využívat 

efektivněji, firma by z toho mohla více vytěžit. Návrhy na zlepšení komunikačního 

mixu se týkají hlavně zvýšení odbornosti zaměstnanců, sponozoringu a public 

realations, podpory prodeje a reklamy. 

 

Jedna ze základních věcí, která je potřeba k lepší komunikaci, je široká 

odbornost prodejců a obchodníků firmy. Pokud jsou tito lidé více odborně vyškoleni, 

mohou zákazníkům lépe poradit, pomoci s výběrem daného zboží a tím budou zákazníci 

spokojenější a budou se rádi vracet pro další zboží. Proto by bylo vhodné zaměřit se na 

rozšíření vzdělávání zaměstnanců formou školení, seminářů nebo předváděcích akcí 

výrobců těch výrobků, které M-soft prodává. 

 

Firma se lehce zapojuje do sponzoringu, ale rozšíření sponzorských aktivit by 

firmě pomohlo rozšířit působnost svého jména. Navrhla bych firmě určitě dále rozvíjení 

v oblasti sponzoringu, zaměřit se například na podporu regionálního sportu a kultury. 

V kultuře by bylo vhodné podpořit nějaké koncerty ve městě nebo menší sportovní 

akce.  

 

 Mezi velmi oblíbené aktivity u zákazníků patří tzv. dny otevřených dveří, kdy si 

zákazníci stálí nebo také noví mohou prohlédnout fungování firmy, vyzkoušet různé 

výrobky přímo na místě a zeptat se na případné dotazy. Proto bych doporučila tyto dny 

rozhodně rozšířit. Společnost tento druh aktivity provádí jednou až dvakrát do roka, ale 

myslím, že by rozhodně neškodilo tyto akce pořádat častěji, například jednou za 

čtvrtletí a udělat mu větší upoutávku, aby ji navštívilo co nejvíce lidí. Tato upoutávka 

může probíhat například roznosem či výlepem letáků pro nové zákazníky, nebo pomocí 

přímých mailů vybraných stálých zákazníků, k čemuž nejsou třeba nějaké vysoké 

výdaje.  
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 Dalším prvkem komunikace, který zákazníci velmi oceňují, je podpora prodeje. 

Na zákazníky působí přidávání malých drobných předmětů k nákupu, jako to bylo 

například u cartridge, kdy se dávaly k nákupu kávičky 3 v 1. Zákazníky to mile 

překvapilo, protože dostali jen tak něco navíc. Proto bych rozhodně doporučila tento 

způsob podpory prodeje neustále rozšiřovat formou takovýchto drobných předmětů, ať 

už praktických z pohledu užitku pro zákazníka, tak i reklamních předmětů s logem 

firmy – např. balónky, propisky, hrnečky a podobně. 

  

Stejně jako tato podpora prodeje by byly vhodné nějaké soutěže, kdy by byli 

zákazníci odměňováni za věrnost, že u M-softu stále nakupují. Za nasbírané body za 

nákup výpočetní techniky by zákazníci mohli získat nějaký dárek. Tyto soutěže jsou 

vhodné např. na Vánoce nebo i na začátku školního roku, kdy by jako ceny mohly být o 

Vánocích třeba nějaké hodinky, v případě 1. září potom nějaké zboží výpočetní 

techniky, např. reproduktory k počítači. Tyto ceny by byly vystaveny na prodejně po 

celou dobu soutěže, čímž by byli zákazníci motivováni a hlavně by věděli, co přesně za 

své body získají. 

 

 Celkově reklamě by neškodilo její posílení a rozšíření. Firma využívá reklamu 

v rádiu a tištěných médiích, ale myslím, že její roční výdaje nejsou ještě tak vysoké, aby 

nevyužily dalších možností, které se v dnešní době dají použít k rozšíření povědomosti 

o firmě. Formu reklamy, kterou firma nepoužívá, je televize. Jak bylo výše řečeno, 

firma tuto reklamu používala, ale upustila od ní, nelíbil se jí vysílací čas. Já bych 

navrhovala po nějakou dobu sponzorovat např. regionální vysílání zpráv TV Prima 

v podvečerních hodinách kolem šesté hodiny nebo přímo reklamu v tomto čase, kdy 

náklady nejsou tak vysoké jako u hlavních zpráv celorepublikového vysílání např. na 

TV Nova. Cena v šest hodin večer činí pro toto vysílání 4 500 Kč v pracovní dny od 

pondělí do pátku a jedná se o spot, který trvá asi 30 vteřin.  

  

Další formou reklamy, kterou firma nepoužívá je reklama na vozidlech městské 

hromadné dopravy v Jihlavě, kde je možnost jak uvnitř vozidel na plochách ve 

velikostech A3, A4 použít svoji reklamu, tak i na vnějších plochách vozidel použít 

celoplošnou reklamu například v barvách loga firmy. MHD v Jihlavě provozuje 8 
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autobusových a 5 trolejbusových linek v celkové délce 106 km. Roční přeprava činí 16 

mil. osob. Dopravní podnik města Jihlavy provozuje 30 autobusů a 31 trolejbusů. 

Sledovanost plakátů v dopravních prostředcích MHD je dle průzkumů až 93 %. 

Z celkového počtu 61 vozidel jezdí ve špičce pracovního dne 43 vozidel. Náklady na 

tento typ reklamy nejsou tak vysoké, konkrétně u vnitřní reklamy, kdy cena formátu A4 

činí 50 na 4 týdny, kdy je reklama vystavená. Samolepicí fólie na bocích či zadní straně 

autobusu už je finančně náročnější, zde se ceny pohybují od 1 000 Kč do 6 000 Kč za 

měsíc, záleží na velikosti použité plochy. Finančně nejnáročnější je potom celoplošná 

reklama na autobusu či trolejbusu, která se ale dělá minimálně na 1 rok, kdy jenom 

pronájem na tuto dobu činí 75 000 Kč, ale vedle toho jsou další výdaje, jako návrh této 

reklamy, lakýrnické práce, takže se cena může dostat daleko výše. Ale určitě je tento 

typ reklamy v současné době moderní a shlédne ji opravdu velké množství lidí. 

 

Ceny reklamy na hromadné dopravě ve všech možnostech rozměrů i reklamy 

v regionálním vysílání TV Prima jsou uvedeny v přílohách.  

 

 Firmě M-soft bych doporučila, aby se zaměřila především na tuto formu 

reklamy, uvnitř i vně dopravních prostředků městské hromadné dopravy a dále na 

alespoň občasnou reklamu v podvečerním regionálním vysílání TV Prima. Dále by 

určitě měla více podpořit sponzoring, podporu prodeje formou nějakých soutěží a 

zaměřit se na vzdělávání svých zaměstnanců, aby byla její komunikace lepší a lepší. 

 

 

5.1. Zhodnocení nákladů a přínosů návrhu 

 

Pro realizaci výše uvedených návrhů by měly být vynaloženy tyto náklady, tak 

aby bylo dosaženo vytyčených cílů: 

1) reklama v tisku 

� Jihlavské listy – dvakrát týdně vždy jednou za dva měsíce 

reklama na 1/3 stránky = 25 344 Kč za měsíc, 152 064 Kč za rok 

� Noviny jihlavské radnice – jednou za 4 měsíce reklama na celou 

stranu = ročně 33 000 Kč 
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2) sponzoring – ročně 100 000 Kč – menší kulturní a sportovní akce 

3) dny otevřených dveří – 4 x ročně = 40 000 Kč 

4) podpora prodeje – drobné předměty k nákupu = 8 000 Kč 

5) reklama v TV Prima – při upoutání na vánoční soutěž a poté v létě – 

dvakrát ročně jeden týden = 63 000 Kč 

6) celoplošná reklama na MHD = 75 000 Kč 

 

Celkové náklady na komunikaci společnosti by po využití těchto návrhů činily 

471 000 Kč za rok. 

 

Pro firmu by to znamenalo sice navýšení současných nákladů na komunikaci, ale 

také příliv nových zákazníků i udržení si stávajících, zlepšení image firmy a zvýšení její  

povědomosti v regionu i dalších oblastech. 
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ZÁVĚR 

 

 V této bakalářské práci s názvem Návrh komunikačního mixu podniku bylo 

cílem zjistit, jakým způsobem firma M-soft, spol. s. r. o. využívá svůj komunikační mix 

a na základě této analýzy navrhnout takový komunikační mix, který by vedl k udržení 

stálých zákazníků a nárůstu nových. 

  

 V první řadě byly zpracovány teoretické poznatky k problematice marketingu, 

marketingové mixu a následně podrobně k marketingové komunikaci, která obsahuje 

reklamu, public relations, podporu prodeje, osobní prodej, přímý marketing, internet a 

další moderní formy komunikace. Bylo objasněno, co která z těch forem komunikace 

představuje, jejich výhody a nevýhody, kdy a při jaké příležitosti ten který druh 

používat.  

  

 V části analýzy byla provedena analýza společnosti, jejího okolí a současného 

komunikačního mixu. V analýze společnosti byla charakterizovány základní údaje o 

společnosti, její hospodářské výsledky, organizační struktura, produkty a služby, které 

poskytuje. V okolí firmy byl posuzován trh, na kterém se pohybuje, dále konkurence, 

která ji ohrožuje a skupina zákazníků, která je pro firmu významná. V analýze 

komunikačního mixu bylo zjištěno, jak společnost využívá jednotlivé prvky 

komunikace, kdy nejvíce převládala reklama a podpora prodeje, firma používá také 

direkt marketing a také sponzoring.  

 

Na základě těchto jednotlivých analýz byla sestavena SWOT analýza, kde byly 

shrnuty silné a slabé stránky a příležitosti a hrozby společnosti. Firma těží především 

z toho, že je nejvýznamnějším poskytovatelem bezdrátového internetu v regionu, nabízí 

nové technologie  a spolupracuje s firmou poskytující jako jediná v regionu optické 

připojení. Slabou stránkou byl právě málo efektivní komunikační mix. Mezi příležitosti 

patří především nové trhy a ohrožující částí analýzy je především konkurence a vývoj 

v oboru podnikání firmy. Firma je ale celkově známá a oblíbená právě v regionu. 
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Na základě hodnocení tohoto současného stavu bylo navrženo několik řešení, 

které by firma měla používat ke zefektivnění své komunikace. Jedná se především o 

rozvoj v oblasti reklamy, kdy byla navržena reklama uvnitř i na vnějších plochách 

dopravních prostředků městské hromadné dopravy v Jihlavě a dále reklama 

v podvečerních hodinách regionálního vysílány z Vysočiny na TV Prima. Firma tyto 

způsoby reklamy nepoužívá. Další oblastí, kterou by firma měla podpořit je sponzoring 

sportovních či kulturních akcí, podpora prodeje formou soutěží nebo občasných dárků 

k nákupu a také podpořit vzdělávání svých zaměstnanců, aby rostla jejich odbornost.  

 

Firma je silná a stabilní, má své stále zákazníky a přicházejí noví, ale všechny 

tyto zákazníky je potřeba udržovat a pečovat o ně, nabízet lepší doplňkové služby než 

konkurence, aby zůstali věrni firmě M-soft. To znamená snažit se neustále zlepšovat 

svůj komunikační mix. 
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Příloha č. 1 – Ceník inzerce Noviny jihlavské radnice 
 

 
 
Ceny inzerce 
Cena za 1 mm/1 sloupec 13,- Kč 
Cena za stranu 1/1 (sleva) 11 000,- Kč 
 
Slevy za počet zveřejnění 
Od 3 x 3 % 
Od 6 x 5 % 
Objednání 12 inzerátů ročně (1 inzerát měsíčně) 10 % 
 
Sleva při platbě v hotovosti předem 5 % 
Všechny slevy se počítají pro jednoho inzerenta a nemohou se sčítat 
 
Příplatky za umístění inzerátů mimo inzertní strany 

Titulní straně (max. výška 4,8 cm) + 100 % 

Poslední strana + 50 % 

Redakční část + 50 % 
 
Příplatky za barvu 

Za jednu doplňkovou barvu + 10 % 

Za dvě doplňkové barvy + 20 % 

Za tři doplňkové barvy + 30 % 

Za čtyřbarvu + 40 % 
 
Minimální rozm ěry inzerátu s barvami 

S jednou barvou  1/8 str. 

S dvěma barvami 1/4 str. 

čtyřbarva 1/2 str. 
 
Uzávěrka pro objednávky 
Černobílá inzerce do 20. v každém měsíci 
Barevná inzerce do 18. v každém měsíci 
 
Uzávěrka pro podklady  
Černobílá inzerce do 21. v každém měsíci 
Barevná inzerce do 20. v každém měsíci 
 
Storno poplatky 
Do 5 pracovních dnů před uveřejněním 50 % 
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Příloha č. 2 – Ceník inzerce Jihlavské listy 
 
 

 
 
 

Základní ceny inzerce  

Ceny Kč (inzertní část)  1 mm / 1 sl.  

Úterý 
  
Pátek 

16 Kč 
  

17 Kč 

Formát  sloupce  šířka x výška  
v mm  Kč  

2/1 panoramatická dvojstrana  12,5 557 x 375  79 687 

1/1 strana   6 266 x 375 38 250 

1/2 strany – na výšku   3 131 x 375 19 125 

1/2 strany – na ší řku  6 266 x 186 18 972 

1/3 strany – na výšku   2 86 x 375 12 750 

1/3 strany – na ší řku  6 266 x 128 13 056 

1/4 strany – roh  3 131 x 186 9 486 

1/4 strany – na ší řku  6 266 x 92 9 384 

Speciální formáty  

Avizo  šířka x výška  
v mm  

Kč  
(úterý, pátek) 

Titulní strana naho ře  64 x 30 4 000, 4500 

Titulní strana dole   64 x 30 1 250, 1500 

Avizo – po časí  131 x 20 1 000, 1000 

Křížovka – 5 sl.  86 x 60 2500 

Vkládaná inzerce do 25 g  -  1,10 Kč/ks 

Příplatky  

barva  + 20 % 

specifické umíst ění inzerátu v inzertní stran ě + 20 % 
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specifické umíst ění inzerátu v textové části  + 50 % 

Slevy personální inzerce a nabídkových inzerát ů do velikosti 1/8 strany  

od 3x  3 % 

od 6x  5 % 

od 10x  10 % 

Slevy nabídkové inzerce stejného formátu nad velikost 1/8 strany  

od 2x  5 % 

od 4x  10 % 

od 6x  15 % 

od 8x  20 % 

Slevy z objemu inzerce  

Musí se jednat o celoroční zakázku přímého zákazníka smluvně uzavřenou 
vždy na příslušný kalendářní rok. Nesplní-li zákazník smluvní částku, budou 
mu doúčtovány poskytnuté slevy do výše ceny dle ceníku. 

od 40.001 do 60.000  5 % 

od 60.001 do 100.000 K č 10 % 

od 100.001 do 200.000 K č 15 % 

od 200.001 do 300.000 K č 20 % 

od 300.001 do 400.000 K č 25 % 

od 400.001 Kč 30% 

Slevy se po čítají pro jednoho inzerenta a nemohou se s čítat!  

Storno poplatky  

Dva pracovní dny p řed uve řejněním  100 % 

 
Slevy se po čítají pro jednoho inzerenta a nemohou se s čítat!  

Uzávěrka pro objednávky 5 pracovních dn ů před uve řejněním!  
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Příloha č. 3 – Ceník reklamy v TV 
 

REGIONÁLNÍ VYSÍLÁNÍ TV PRIMA - VYSOČINA 
Ceník vysílání  

Placená reportáž  

Stopáž  1 min  2 min  3 min  4 min  5 min  

1x vysílání  6.500,- 7.500,- 8.500,- 9.500,- 10.500,- 

2x vysílání  9.500,- 10.900,- 12.500,- 13.500,- 15.500,- 
CENA bez DPH 19% Cena včetně zpracování a odvysílání  

Dle zadaného, nebo zkonzultovaného scénáře, natáčení cca 1-3 hod. s 
redaktorem, režijní zpracování, přetočení pořadu zákazníkovi na videokazetu 
VHS. Odvysílání se účtuje za každou ukončenou minutu, po dohodě s 
objednavatelem je možné vysílat příspěvek rozdělený na několik částí.  

REKLAMA  

Pásmo  ČAS PO - 
PÁ 

SO, 
NE 

Pořad 

 7:20 bonusy  Reprízy pořadů 

I. 8:00  3.000,- po skončení reg. magazínů 

II. 10:10  5.000,- po pořadu Autosalon 

III. 17:45 3.500,-  před Minuty regionu 

 18:00 4.500,-  po Minuty regionu 
před Zoufalé manželky 

IV. 18:55 6.000,-  po Zoufalé manželky 
před Milionář 

V. 19:25 12.000,-  po Milionář, před hlavní 
zpravodajství Primy 

VI. cca 
22:00 

8.500,-  po skončení celovečerního 
filmu 

CENA bez DPH 19% Cena odvysílání pro reklamní spot 30 sec  

Vlivem časového skluzu programů může dojít k mírnému posunu vysílacích 
časů reklamy. 

Koeficient délky reklamního spotu  

5 s 10 s 15 s 20 s 30 s 35 s 40 s 50 s 60 s 

0,4 0,55 0,7 0,85 1,0 1,3 1,6 1,9 2,2 
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Příloha č. 4 – Ceník reklamy v MHD 
 
SNIP & CO, reklamní spole čnost, spol. s r.o.  
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