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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření projektu na znovuoživení webové 

stránky vybraného podniku vyrábějící silniční a triatlonová závodní kola. Vychází z 

teoretických poznatků, poté analyzuje vnější i vnitřní prostředí, konkurenci a rizika. Dále 

následuje praktický návrh projektu s přehledem předpokládaných nákladů. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Marketing, online marketing, marketingová komunikace, projektový management, 

webová stránka, produktový konfigurátor. 

 

 

ABSTRACT 

The diploma thesis is focused on creating a project of website revitalization in specific 

company which produce road bikes and timetrial bikes. Based on the theoretical knowledge, 

analyzes the extern and intern environment competition and risk evaluation followed by 

creation a practical project with estimated costs. 

 

KEYWORDS 

Marketing, online marketing, marketing communication, project management, 

website, product configurator.  
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ÚVOD 

V současné době a taktéž s výhledem do budoucna můžeme konstatovat, že online 

marketingová komunikace je jedním z nejdůležitějších nástrojů, díky kterému mají podniky 

možnost kontaktovat a informovat své potenciální zákazníky. Je to tedy dle mého názoru 

velmi účinný prodejní nástroj, kterého je škoda nevyužít. 

Každý podnikatelský subjekt má za cíl dosahování maximálního zisku. Aby bylo 

možné generovat co největší zisk, je velmi důležité správně znát trh, na kterém chce 

podnikatelský subjekt působit a zvolit správnou strategii, aby byl trh uspokojen. Velmi 

důležitá je i péče o zákazníky, kde je nutné dodržovat profesionální přístup a vstřícné jednání. 

K vytvoření tohoto projektu jsem dostal nabídku od rakouské firmy, která vyrábí 

speciálních závodní kola na míru a chce pomocí online produktového konfigurátoru 

zvýraznit a zjednodušit prodej svých produktů. 

Jelikož pocházím z prostředí sportu a kolem závodních kol jsem se pohyboval od 

malička, chtěl bych tyto znalosti propojit taktéž s mým studiem na vysoké škole a vytvořit 

reálný návrh projektu. Tento projekt se bude zabývat přetvořením webových stránek 

společnosti s hlavním důrazem na zavedení produktového konfigurátoru. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY POSTUPY 

Cílem práce je vytvořit reálný návrh projektu na znovuoživení webových stránek 

vybraného podniku. Hlavním cílem tohoto projektu je implementace produktového 

konfigurátoru do webového rozhraní společnosti, dále vytvoření B2B platformy a 

zjednodušení přístupu koncových klientů ke koupi kola. Jelikož v dnešní době se lidé stále 

více zaměřují na nakupování přes internet, bude vše připraveno tak, aby po úspěšném 

zavedení produktového konfigurátoru, nestálo nic v cestě zavedení e-shopu. 

Ve této práci popisuji, jak by bylo možné využít online produktového konfigurátoru, 

který se používá hlavně v automobilovém průmyslu, pro zlepšení povědomí o customizované 

výrobě kol, která je v dnešní době stále více poptávaným produktem. 

První část této diplomové práce se zaměřuje na teoretická východiska, která budou 

následně použita pro vytvoření jednotlivých analýz a následného návrhu projektu. Budou 

charakterizovány základy marketingu, marketingové komunikace, online marketingu a 

projektového řízení, dále budou rozebrány jednotlivé analýzy, potřebné k vytvoření projektu. 

V druhé části bude představena firma a bude provedena analýza současného stavu, 

Porterův model 5 konkurenčních sil, SLEPTE analýza, souhrnná analýza pomocí metody 

SWOT, analýza konkurence a rizik. 

Ve třetí návrhové části bude představen projekt na vytvoření webové stránky 

s produktovým konfigurátorem, kterým by mělo dojít k usnadnění celého procesu od 

objednání až po výrobu a snížení množství chyb a nedorozumění v průběhu objednávacího a 

výrobního procesu. Pomocí metody PERT vypočítám předpokládanou dobu trvání projektu. 

Dále popíšu výhody a nevýhody, podmínky a kritéria projektu. Na závěr sepíšu 

předpokládané náklady a možnosti financování projektu. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Marketing 

Marketing není pouze reklama nebo různé způsoby k získání zákazníka. Je to převážně 

proces, který musí nastat v případě, kdy na straně nabídky je více konkurentů, kteří se musí 

ucházet o nedostatečný počet klientů. Tento problém stojí před většinou zakladatelů podniků. 

Již dávno skončilo období, kdy obchodníkovi stačilo pouze prodávat své výrobky nebo 

služby a mít v celku velký zisk (Wupperfeld, 2003). 

Velký důraz na dnešním trhu je kladen na výrobky a služby, které byly vyvinuty dle 

potřeb zákazníků. Z tohoto důvodu je velmi žádoucí tyto potřeby rozpoznat a aplikovat je do 

svého marketingového plánu, vyvíjet je společně s vývojem trhu a požadavků klientů 

(Wupperfeld, 2003). 

Všechny komunikační prvky marketingu podniku, ať už reklama, webové stránky atd. 

musí být profesionální. Musí finální produkt představit tak, aby byl zákazník přesvědčen o 

tom, že si kupuje to nejlepší. Za tím účelem je potřeba vytvořit strategii a plán. K tomu je 

nutné opět znát informace o trzích, zákaznících a konkurentech (Wupperfeld, 2003). 

2.1.1 Marketingové cíle a strategie 

Bez stanovení marketingových cílů nelze úspěšně řídit společnost ani projekt. 

Je potřeba se zaměřit na to, čeho chceme v příštím období v marketingu dosáhnout. 

Při tvorbě marketingového plánu bychom si měli odpovědět na následující otázky: 

- Jakého postavení na trhu chceme jako společnost dosáhnout? 

- V případě, že už podnikáme v nějaké oblasti, tak jak vysoké jsou naše podíly a obraty na 

trhu. 

- Jakého obratu nebo podílu na trhu chceme dosáhnout v příštím období? 

- Jaký plánujeme růst? (Wupperfeld, 2003) 

Po navrhnutí marketingových cílů, je potřeba vytvořit strategická rozhodnutí, abychom 

mohli uskutečnit náš projekt. Je více než důležité zpracovat konkurenční analýzu s čímž 

souvisí i analýza vnitřního a vnějšího prostředí. Dalším rozhodnutím by mělo být, kdy 

nejlépe projekt realizovat. Načasování souvisí i s dobou trvání projektu (Wupperfeld, 2003).  
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2.2 Marketing management 

Jak uvádí Kotler a Keller ve své knize Marketing management není pouze o tom, že 

společnosti musí být vedeny zákazníkem a trhem. Současnými základními tématy totiž jsou 

hlavně segmentace, targeting nebo positioning. Marketing management se dále zabývá 

pojmy jako jsou hodnota značky, analýza hodnoty zákazníka, databázový marketing, e-

commerce, hodnotové sítě, hybridní kanály, supply chain management nebo integrovaná 

marketingová komunikace. Marketing management se vyvíjí velmi rychle, a tak hromadná 

reklama již není tak účinná, jak bývala. Je potřeba stále nacházet nové formy komunikace se 

zákazníkem například formou zábavy nebo virálního marketingu a jednotlivé způsoby 

komunikace zaměřit přesně na danou cílovou skupinu (Kotler, 2013). 

Marketing je v dnešní době hlavně prostředkem, který analyzuje, jaké zákazníky bude 

společnost mít a jaké potřeby těchto zákazníků bude uspokojovat, jaké bude nabízet výrobky 

a služby a za jakou cenu. Určuje vizi, poslání a strategické plánování společnosti. Zabývá se 

tím, jaké bude používat komunikační a distribuční kanály a jakých partnerství bude součástí 

(Kotler, 2013). 

2.3 Marketingová komunikace 

Dle Foreta je marketingová komunikace se zákazníkem chápána jako nejviditelnější 

část marketingu. Součástí marketingové komunikace není pouze souhrn informací, pokud se 

na ni podíváme z širšího pohledu, skrývají se pod tímto pojmem všechny výtvory (lidské i 

přírodní, verbální i neverbální, hmotné i duchovní) představené společností a vnímané 

zákazníkem. Základem komunikace je tedy projev jedné strany a zpětná reakce strany druhé 

(Foret, 2011). 

Zvolení správné marketingové komunikace, je základem pro vytvoření celé 

marketingové strategie. V praxi se komunikace opírá o následující body: 

- Důvěryhodnost – komunikace je postavena na vzájemné důvěře a znalosti mezi partnery. 

- Volba vhodného času a prostředí, v němž komunikace probíhá. 
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- Pochopitelnost a významnost obsahu – předávaná informace musí být pochopena nejen 

vysílaným orgánem, ale i příjemcem, pro kterého musí mít i dostatečný význam, hodnotu 

a musí být relevantní pro jeho situaci. 

- Jasnost – informace musí být vyjádřena jednoduše a minimalisticky, dlouhé slogany a 

teze mají za výsledek zmatení a nejasnost sdělení. 

- Znalost adresáta – je základem komunikace, ta je nejefektivnější v případě, že na straně 

adresáta vyžaduje co nejmenší úsilí k pochopení dané informace (Foret, 2011). 

2.4 Online marketing 

Technik online marketingu je hned několik, vedle SEO a vyhledávání, placené reklamy 

a sociálních médií, jsou to například webová analytika, content marketing, e-mail marketing, 

branding na internetu, videomarketing a spousta dalších. Rád bych se zaměřil na dvě témata, 

které se nejvíce vztahují k mé diplomové práci a tou je hlavně SEO a vyhledávání a webová 

analytika. 

2.4.1 SEO a vyhledávání 

Záměrně jsem nadpis pojmenoval SEO a vyhledávání, jelikož SEO (Search Engine 

Optimimization) se do češtiny překládá většinou jako optimalizace pro vyhledávače. Tento 

překlad je dle mého názoru a taktéž dle názoru autorů publikace Online marketing, 2014, 

velmi nepřesný a jednoduchý a v lidech evokuje představu, že se jedná pouze o vyhledávače 

typu Google, Seznam, Yandex, Bing a podobné. SEO je však mnohem více, je to způsob, 

který pomáhá lidem, kteří něco hledají, najít jednoduše. Ať už je to například hledání 

v telefonním seznamu, na sociálních sítích, v seznamu videí nebo právě ve fulltextových 

internetových vyhledávačích. Úkolem SEO je předem zjistit o uživateli dostatečné množství 

dat, které budou východiskem při vyhledávání dalších informací uživatelem. Pokud software 

dokonale zná uživatele, může mu velmi usnadnit práci při vyhledávání potřebných informací, 

jelikož software i po zadání několika slov rozpozná co přibližně hledáme a nabídne výsledky, 

které nejvíce odpovídají danému zadání společně s informacemi, které již software o 

uživateli získal dříve. (Online marketing, 2014).  
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2.4.2 Webová analytika 

Webová analytika se zabývá měřením, sběru, analýzou a reportováním internetových 

dat za účelem pochopení a udává podněty pro optimalizaci využívání webu. Kdybychom 

pouze sbírali data, k ničemu nám to nepomůže. Je tedy zapotřebí využívat i reportování a 

zjistit výkyvy důležitých ukazatelů, následně je podrobit analýze a vyvodit z toho závěry. Na 

základě těchto závěrů pak učinit opatření, která povedou k lepším výsledkům (Online 

marketing, 2014). 

Jedním z nejpoužívanějších nástrojů pro webovou analytiku je v dnešní době Google 

Analytics. Tato služba je zdarma. Díky Google Analytics ihned víme, kolik návštěv a 

jednotlivých uživatelů na web přišlo, kolik návštěv bylo pouze jednorázových, kolik stránek 

bylo shlédnuto. Taktéž získáváme kvalitativní informace o tom, jakou dobu návštěvník 

strávil na webu, míru opuštění, tedy množství návštěv, které opustili web po návštěvě první 

stránky) nebo třeba průměrné množství stránek zhlédnutých na jednu návštěvu. Cílem celé 

této analýzy webu je učinit si obrázek o návštěvnosti a chování uživatelů za určitý časový 

úsek. Pokud je vše správně nastaveno, tak sledováním doby, která uběhne před samotnou 

koupí a průměrnou cenou každého nákupu zjistíme, jaká cesta vedla zákazníka k realizaci 

nákupu. Tyto údaje jsou základem pro stanovení ROI každého z našich marketingových a 

reklamních úsilí (Online marketing, 2014). 

 

2.5 Projektový management 

Projektový management je souborem norem, doporučení a nejlepších získaných 

zkušeností z praxe, které popisují, jak řídit projekt. Každý projekt má svá specifika, a tak se 

jedná spíše o všeobecně platné skutečnosti k řešení dané problematiky, než o konkrétní návod 

nebo podrobnou směrnici, jak projekt řešit. Projektový management se zabývá především 

samotným řízením jednotlivých částí projektu, sestavováním organizační struktury a 

koordinaci projektu s ohledem na dodržování stanovených termínů a dostupných zdrojů 

(Doležal, 2016).  
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Projektový management se podle Doležala opírá především o tyto body: 

- Systémový přístup 

- Systematický a metodický postup 

- Strukturování problému a strukturování v čase 

- Přiměřené prostředky 

- Interdisciplinární týmová práce 

- Využití počítačové podpory 

- Aplikace zásad trvalého zlepšování 

- Integrace (Doležal, 2016) 

 

2.5.1 Životní cyklus projektu 

Úspěch projektu velmi závisí na parametru času a dodržování předem stanoveného časového 

rámce. S tímto parametrem je projekt provázán od začátku až do konce. Životní cyklus 

projektu je rozdělený do několika fází, kterými prochází od původní myšlenky až po jeho 

ukončení. Každá fáze má svůj význam a cíl. Kdyby některá z fází byla vynechána, může to 

mít za následek problémy a následný neúspěch celého projektu (Doležal, 2016). 

 

Obrázek 1: Životní cyklus projektu (zdroj: Doležal, 2016) 
 

Fáze životní cyklu můžeme dle Doležala rozdělit na: 

1) předprojektovou fázi – vznikají myšlenky na projekt a jeho provedení 

2) projekt – obsahuje zahájení a koncepci, plánování, realizaci, ukončení 

3) poprojektovou fázi – vyhodnocení projektu a zjištění přínosů (Doležal, 2016)  

Předprojektová 
fáze

Zahájení Plánování Realizace Ukončení
Poprojektov

á fáze



18 
 

2.6 Analýzy používané při marketingovém projektu 

2.6.1 SLEPT analýza 

SLEPT analýza je analýzou vnějšího prostředí, je zaměřena především na odhalení 

vnějšího prostředí firmy v budoucnu. Soustředí se na vývojové trendy, které mohou pro 

společnost představovat buď hrozby, anebo příležitosti. Vše je potřeba zvažovat z pohledu 

marketingu, sledovat vývojové trendy životního stylu cílových skupin, vývoj technologií, 

podnikatelské plány investorů nebo dlouhodobé záměry a logiku tvorby legislativy 

(Hanzelková, 2009). 

Zkratka SLEPT je složena z počátečních písmen pěti vnějších oblastí společnosti, které 

by tato měla věnovat pozornost. Jsou to: 

1) Social – společenské a demografické faktory 

V této oblasti hodnotíme společenský systém a klima společnosti, životní styl a jeho 

změny, životní úroveň a její změny, kvalifikační strukturu populace, demografické faktory a 

další například náboženskou nebo jinou strukturu cílové skupiny, pokud je relevantním 

faktorem (Hanzelková, 2009). 

2) Legal – právní faktory 

Při hodnocení právních faktorů se zaměřujeme na zákony, které ovlivňují daný úmysl, 

autorská práva, ochranu osobních údajů, zákony dané obchodním zákoníkem, regulací 

reklamy či rozhlasového a televizního vysílání (Hanzelková, 2009). 

3) Economic – (makro)ekonomické faktory 

U ekonomických faktorů se zaměřujeme na stadium hospodářské ekonomiky tuzemské 

i světové, vliv politické situace na ekonomiku, hospodářskou politiku státu, fiskální a 

monetární politiku, stav platební bilance státu, míru zadlužení, nebo míru inflace 

(Hanzelková, 2009). 

4) Political – politické faktory 

U politických faktorů hodnotíme faktory související s politikou země, jestli je politika 

spíše vedena proekonomicky, či existují nějaké bariéry, jestli je politika orientovaná spíše 

levicově nebo pravicově. Zajímá nás také podpora podnikání, exportu a možnosti 

financování ze státních dotací (Hanzelková, 2009).  
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5) Technological – technologické faktory 

Technologické faktory jsou zásadní oblastí hodnocení. Je potřeba se zabývat 

současnými trendy, které mají nebo v blízké budoucnosti budou mít pro společnost význam. 

Z hlediska marketingu jsou to především rozvoj internetu, digitalizace. Z hlediska výroby 

například automatizace výroby (Hanzelková, 2009). 

 

2.6.2 Porterův model 5 konkurenčních sil 

Hodně světových autorů se shoduje, že Porterův model 5 konkurenčních sil je 

užitečným nástrojem analýzy oborového okolí. Tento model se zabývá zmapováním 

konkurenční pozice firmy v odvětví. Základem pro tento model je působení 5 sil/faktorů. 

Jedná se o: 

1) Vyjednávací síla zákazníku 

Vyjednávací sílu firmy proti zákazníkům může zhoršovat například fakt, že zákazník 

je pro firmu významným odběratelem a jeho ztráta by znamenala pro firmu velký problém. 

Dále naopak to, že zákazník může jednoduše přejít ke konkurenci (srovnatelné ceny, kvalita 

atd.). Odběratelé jsou taktéž cenově citliví a mohou přejít na spotřebu substitutů 

(Hanzelková, 2009). 

2) Vyjednávací síla dodavatelů 

Vliv dodavatelů ovlivňuje například to, že firma nemůže od dodavatele odejít, protože 

je dodavatel v monopolní situaci, nebo dodává specifický druh výrobku, surovinu. Může 

nastat taktéž situace, kdy firma není pro dodavatele dostatečně velkým zákazníkem, nebo že 

firma nemá dostatečné informace z trhu (o nabídkách jiných dodavatelů) nebo pro firmu hraje 

velkou roli kvalita nebo cena produktu (Hanzelková, 2009). 

3) Hrozba vstupu nových konkurentů 

Hrozba může nastat, když jsou fixní náklady a celkové investice vstupu do odvětví 

nízké, firma vyrábí málo diferencovaný produkt nebo v odvětví nejsou konkurenti 

s významnými nákladovými výhodami (Hanzelková, 2009).  
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4) Rivalita firem působících na daném trhu 

Na trhu, na kterém firma působí, který roste pomalu případně upadá a kde se firmy 

snaží udržet pozici, může docházet k cenovým válkám. Nebo se jedná o nové odvětví, které 

bude v budoucnu lukrativní. Dále může znamenat rivalitu firem, které působí v daném 

odvětví ziskovost tohoto odvětví, která je velmi malá a konkurenti sledují strategii přežití 

(Hanzelková, 2009). 

5) Hrozba substitutů 

Pokud jsou dostupné substituty vyráběné s nižšími náklady a prodávané za nižší ceny, 

nebo firmy které substituty nabízejí podstatně zvyšují nabídku. Dále také například když 

přechod od stávajícího produktu k substitutu znamenají pro zákazníka pouze nízké náklady 

(Hanzelková, 2009). 

 

2.6.3 Analýza 7S 

Analýza 7S byla poprvé představena americkou společností McKinsey&Company 

v 80. letech 20. století. Tato analýza bývá také nazývána jako model kritických faktorů 

úspěchu. Zabývá se 7 interními faktory společnosti, které se vzájemně ovlivňují. Metoda 

McKinsey 7S dává dohromady všechny kritické faktory úspěchu při hodnocení podnikání 

(Hálek, 2016). 

Tato metoda, jak už nám název udává, je sestavena ze sedmi částí, které dále můžeme 

rozdělit do dvou základních skupin: 

První skupinou jsou takzvané „tvrdé“ faktory, mezi které řadíme: 

• Strategy (strategie společnosti) 

• Structure (struktura společnosti) 

• Systems (systémy společnosti). 

Případné změny u tvrdých faktorů jsou jednoduše proveditelné z důvodu toho, že 

informace potřebné k uskutečnění těchto změn lze snadno dohledat v podnikových 

dokumentech (Hálek, 2016).  
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Druhou skupinou faktory „měkké“, sem patří: 

• Style (styl společnosti) 

• Staff (zaměstnanci) 

• Shared values (sdílené hodnoty) 

• Skills (schopnosti). 

Na rozdíl od tvrdých faktorů, je u měkkých složitější proveditelnost změn. Podklady pro tyto 

změny jsou hůře dohledatelné, jelikož je nenajdeme v obchodních dokumentech společnosti. 

Z tohoto důvodu se změny u těchto faktorů hůře popisují a případné změny není snadné 

realizovat (Hálek, 2016). 

 

Obrázek 2: Struktura metody McKinsey 7s 

(zdroj: vlastní zpracování na základě Hálek 2016) 

 

2.6.4 Analýza konkurence 

Znalost konkurence je pro společnost stěžejní, a to hlavně v menších firmách, kde 

analýza konkurence bývá velmi často zanedbávána. V marketingu je především důležité 

sledovat, jak ostatní konkurenční firmy komunikují se zákazníkem, kam investují své 

marketingové rozpočty, jak budují vztah s médii atd. Aby byl podnik na trhu úspěšný, musí 

se od konkurence odlišit, to je však možné pouze tehdy, pokud konkurenci dobře zná. Pomocí 

výstupů analýzy konkurence lze ovlivnit budoucí pozici firmy na trhu a její úspěch 

(Boučková, 2003)  
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Důležitost by měla být přikládána hlavně u přímých konkurentů, a to z hlediska: 

1) Marketingových zdrojů, investic a kam tyto investice směřují. 

2) Jak konkurenční firmy profilují svou značku, zejména image firmy. 

3) Jaké informace sdělují svým zákazníkům a pomocí jakých komunikačních kanálů. 

4) Jaké používají public relations aktivity a jaký vztah mají s médii. 

5) Jak vypadá celková prezentace jejich společnosti (Hanzelková, 2009) 

Je jasné, že k některým informacím je jednoduché se dostat, jiné však se získávají velmi 

těžko. Nejjednodušší je zisk informací ohledné toho, jak se firma prezentuje pomocí 

webových stránek nebo svých kampaní. Více složité je získat informace o výdajích na tyto 

kampaně a celkový rozpočet firmy na marketing. Tyto informace lze koupit například od 

agentur specializujících se na monitoring a výzkum trhu (Hanzelková, 2009). 

Ohlédneme-li se do starších publikací, Cooper & Lane (1999) shrnuli nejčastěji 

kladené otázky z hlediska konkurence následovně:  

1) Co víme o naší konkurenci? 

2) Kdo jsou naši konkurenti?  

3) Čím se zabývají?  

4) Jaké jsou jejich ceny?  

5) Jaké jsou jejich náklady?  

6) Jak své zboží distribuují a jak ho propagují? 

Tito autoři poukazují na hodnocení konkurence taktéž z hlediska cenové politiky 

konkurenčních podniků a v jakých oblastech jsou největšími konkurenty. Jakým způsobem 

se snaží své produkty propagovat a jaké mají distribuční kanály. Podle Cooper & Lane (1999) 

je důležité zabývat se taktéž náklady, které mají jednotliví konkurenti (Cooper & Lane,1999).  
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Tomek (2001) se zaměřuje na faktory, které je nezbytné znát o své konkurenci a shrnul 

je v těchto bodech:  

1) Kdo jsou naši hlavní konkurenti. 

2) Jaké používají strategie.  

3) Jaké mají cíle.  

4) Jaké mají přednosti a slabiny.  

5) Jakou formu bude mít jejich reakce na naše aktivity, jakožto i změny v tržním 

makro i mikroprostředí.  

Chceme-li, aby měl produkt na trhu úspěch, je nezbytné dobře znát a snažit se získat 

co nejvíce informací o konkurenci. Faktor konkurence lze považovat za faktor ovlivnitelný 

v rámci (mikroprostředí) a neovlivnitelný v rámci (makroprostředí). Prostředí konkurence 

vytváří tlak na inovaci, modernizaci výrobků a jejich využití a na snižování nákladů, díky 

kterým dochází ke zvyšování obratu (Boučková, 2003). 

 

2.6.5 Souhrnná analýza metodou SWOT 

Velmi dobrým nástrojem pro shrnutí předchozích analýz je analýza SWOT. Tuto 

analýzu lze použít jakou souhrnnou, která dává ucelený pohled na celý projekt. Základem 

analýzy SWOT je, že určuje, jaké má určitý záměr slabé a silné stránky, příležitosti a hrozby 

okolí a interního prostředí. Tyto faktory jsou klíčové pro rozhodování o projektu a jsou 

následně hodnoceny a verbálně komunikovány (Hanzelková, 2009). 

Výsledky analýz vnějšího prostředí jako jsou SLEPT analýza, Porterova analýza a 

analýza konkurence by měly být zahrnuty v oblasti příležitostí a hrozeb. Naopak analýzy 

vnitřního prostředí, jako například analýza 7S by měly být shrnuty v oblastech silných a 

slabých stránek. Toto pravidlo však není absolutní, některé slabé stránky mohou pro firmu 

představovat výraznou hrozbu. Velmi záleží na aktuální situaci, proto se výsledky interních 

analýz mohou vyskytovat taktéž v oblasti příležitostí a hrozeb (Hanzelková, 2009).  
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SWOT analýza se pro přehlednost nejčastěji zpracovává formou tabulky rozdělené na 

4 kvadranty, jak je uvedeno v následující tabulce. 

Tabulka 1: SWOT analýza – příklad zpracování (zdroj: vlastní zpracování) 

Strengths (Silné stránky) Weaknesses (Slabé stránky) 

Opportunities (Příležitosti) Threats (Hrozby) 

 

„SWOT analýza je detailní zkouškou, která nám může pomoci podívat se na vnitřní 

aspekty organizace a současně na vnější proměnné, které mohou ovlivnit celkový úspěch 

(Čáslavová, 2009).“ 

Při praktickém zpracovávání analýzy SWOT je taktéž třeba dát si pozor na uvádění 

velkého množství detailních informací. Jednotlivé analýzy přináší velké množství 

podrobných faktů. Je potřeba se soustředit hlavně na podstatná fakta. Příliš mnoho informací 

komplikuje využití této analýzy při jejím dalším zpracování. Důležité je při výběru závěrů 

z jednotlivých analýz do souhrnné analýzy SWOT, vybírat pouze relevantní data, která se 

vztahují k účelu, kvůli kterému je SWOT analýza zpracovávána. SWOT analýza by měla 

udávat důvěryhodné a prověřené informace dostatečným výzkumem (Hanzelková, 2009). 

SWOT analýza je výchozím bodem pro zjištění úspěšnosti nebo neúspěšnosti projektu, 

a tak je potřeba ji zpracovávat s důkladnou pečlivostí, aby se zabránilo možnému zkreslení 

nebo chybným závěrům, které by mohly ohrozit celý projekt a na konec i úspěšnost firmy. 

V neposlední řadě by fakta, zmiňovaná ve SWOT analýze, měla být posuzována 

z objektivního hlediska a neměla by vyjadřovat pouze subjektivní názory osoby, která SWOT 

analýzu zpracovává (Hanzelková, 2009). 
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2.6.6 Analýza rizik 

Každá prováděná změna sebou nese určitou míru rizika plynoucího pro podnik. 

Některá rizika jsou od počátku zavedení zřejmá, což znamená, že podnik si je vědom 

možného dopadu určitého rizika. Může tak minimalizovat jeho možný dopad, popřípadě 

alespoň sledovat jeho vývoj. Dobře provedená analýza rizik nutnou součástí plánování celého 

projektu. 

Mezi metody analýzy rizik patří i metoda RIPRAN, kterou jsem použil v diplomové 

práci. RIPRAN neboli Risk Project Analysis vychází z procesního pojetí analýzy rizika. 

Autorem této metody je Bronislav Lacko, projektový manažer, analytik a výzkumný 

pracovník působící na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Respektuje filosofii jakosti 

(TQM) i normu ISO 10 006. Tato analýza se používá před samotnou implementací projektu, 

lze ji však využít ve všech fázích projektu. (Lacko, 2017) 

Metoda RIPRAN chápe analýzu rizik v procesním pojetí. Proces je v tomto případě 

chápán jako vstup-výstup kdy vstupem je začátek procesu a výstupem konec se zamýšleným 

cílem. 

Metoda RIPRAN je složena z pěti bodů: 

1) Příprava analýzy rizik projektu. 

2) Identifikace rizik projektu.  

3) Kvantifikace rizik projektu.  

4) Odezva na rizika projektu.  

5) Celkové hodnocení rizik projektu (Pavelková & Korytárová, 2012). 

 

Analýza rizik se zpracovává pomocí tabulky s odhadem pravděpodobnosti a dopadu 

rizika. Vynásobením těchto dvou hodnot určíme hodnotu rizika, kterou dále můžeme 

kvantifikovat do skupin běžných rizik, závažných rizik a kritických rizik. Dále je potřeba 

zavést opatření pro snížení jednotlivých rizik a znovu odhadnout pravděpodobnost a dopad 

rizika po zavedení opatření. Výsledky lze pro přehlednost zpracovat pomocí mapy rizik a 

pavučinového grafu rizik, kde můžeme přehledně vidět změny zapříčiněné zavedenými 

opatřeními.  
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2.7 Metoda PERT pro zjištění doby trvání projektu 

Metoda PERT je stochastickou metodou určení doby trvání jednotlivých činností. U 

každé činnosti je potřeba určit optimistickou (a), nejpravděpodobnější (b) a pesimistickou (c) 

dobu trvání činnosti. Z těchto odhadů se následně vypočítá střední doba jednotlivých činností 

podle následujícího vzorce: 

𝑇 =
𝑎 + 4𝑏 + 𝑐

6
 

Dále vypočítáme rozptyl a směrodatnou odchylku pomocí následujících vzorců: 

Rozptyl trvání činnosti: 𝐷𝑡𝑐 = (
𝑐−𝑎

6
)2 

Směrodatná odchylka: √𝐷𝑡𝑐 

Metoda PERT využívá síťový diagram složený z uzlů, které jsou vytvořeny za účelem 

dosažení stanovených cílů. Dále je tvořený činnostmi, které je potřeba provést, aby bylo 

dosaženo jednotlivých uzlů. 

Poté co jsou jednotlivé činnosti časově ohodnoceny se pomocí síťového diagramu 

hledá kritická cesta projektu. Jednotlivé činnosti na sebe různě navazují a některé probíhají 

souběžně. Hledáme tu cestu, která je maximální dobou trvání všech činností (Khandelwal, 

2002). 

 

Obrázek 3: Síťový diagram PERT (zdroj: Holoubek, 2010)  
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3 ANALYTICKÁ ČÁST 

3.1 Představení podniku 

Pro tuto práci jsem si vybral rakouskou firmu Airstreeem GmbH, která vyrábí silniční 

a triatlonová závodní kola. Vznikla v roce 2008 a od té doby velmi rychle roste. V současné 

době má 10 zaměstnanců, kteří jsou rozděleni mezi vývoj produktů, obchodní oddělení, 

marketingové oddělení, oddělení výroby, servis a sklad.  

Hlavním trhem, kde obchoduje podnik své produkty je Rakousko. Dále Německo, 

Švýcarsko a Španělsko. Kola však můžeme najít i v dalších 15 zemích na celém světě jako 

je například Velká Británie, Izrael, Maďarsko, Nizozemsko nebo Kanada. Roční produkce 

podniku v roce 2016 byla 800 kompletních cyklistických kol. 

Podnik se specializuje na nabídku customizovaných cyklistických kol, které v dnešní 

době nabízí jen velmi málo firem v tomto odvětví. Firma Airstreeem nabízí možnost 

customizace kola již od základního modelu. Customizace má dva směry. Prvním je výběr 

všech možných komponent kola, jako jsou například řídítka, řazení, zapletená kola, sedátko 

a samozřejmě různé rozměry těchto komponent, tak aby vzniklo kolo přímo na míru pro 

konkrétního zákazníka. Druhým směrem customizace kol Airstreeem je design, kde jsou 

nabízeny taktéž dvě možnosti. Zákazník má možnost zvolit si barvu log a popisků na rámu a 

zapletených kolech ze vzorníku. Druhou možností je takzvaný VIP design, kdy zákazník 

společně s designérem podniku vymyslí vlastní vzhled kola, zde si může zákazník vymyslet 

absolutně cokoliv. 

Při výběru VIP nabízí společnost koncovému zákazníkovi kompletní servis a kolo ušité 

přímo na míru. Zaměstnanec firmy Airstreeem vyzvedne zákazníka na letišti v Salzburgu a 

dopraví jej do sídla společnosti, kde se nejdříve sejde seznámí s výrobou a technologiemi. 

Následuje výběr konkrétního modelu kola a návrh designu. Poté si zákazník vybere 

komponenty, které by na kole chtěl mít. Další částí je seznámení s ředitelem firmy a společný 

oběd. Po obědě zákazník projde podrobným měřením těla, ze kterého vychází velikost rámu 

a délky komponentů. Po měření odveze zaměstnanec společnosti zákazníka zpět na letiště a 

po 2-3 týdnech je kolo připraveno k vyzvednutí.  
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3.2 Současný stav 

V současné době webová stránka absolutně neodpovídá nynějším trendům. Webová 

stránka v první řadě nemá responzivní design, tedy na smartphonech a tabletech se zobrazuje 

stejně jako na obrazovce počítače a pro uživatele je velmi obtížné a v dnešní době skoro 

nemyslitelné, aby něco na stránce našel. Soudobým zvykem je procházení webových stránek 

na mobilu a tabletu. Bylo zjištěno, že mobil nebo tablet používá více než 55 % návštěvníků 

webových stránek, a proto je třeba pro tyto uživatele webovou stránku náležitě připravit. 

Stránka společnosti Airstreeem je vedena ve dvou jazycích, němčině a angličtině, 

přičemž anglická verze je v podstatě úplně jinou webovou stránkou než verze německá. Tato 

skutečnost byla zapříčiněna nedostatečným překladem celé webové stránky, a dalších 

přídavných článků za několik let fungování. 

Taktéž design stránky již delší dobu nebyl obnoven, pouze bylo měněno barevné 

spektrum, dle aktuálního designu společnosti. Po stránce technické je web sice funkční, ale 

v některých případech se můžeme dostat do míst kde web ohlásí chybu. V těchto bodech 

většinou zákazník stránku opouští a je velmi obtížné jej získat zpět, když si nemůže být jistý  

nalezením informací které potřebuje. 

 

 

Obrázek 4: Současný vzhled webové stránky airstreeem.com (zdroj: www.airstreeem.com)  
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Největším mínusem celé webová stránky je obrovská nepřehlednost. Produkty jsou 

smíchané dohromady s technologiemi a dalšími informacemi, které mají pouze za důsledek 

odvádění pozornosti zákazníka. Aktuálnost informací na webu je stará a například seznam 

dealerů nebyl aktualizován již několik let. 

Objednací proces nyní probíhá pomocí telefonní a emailové komunikace. Dealer 

nejdříve musí telefonicky či emailem zjistit, jestli je požadovaný model a konkrétní 

komponenty skladem. Poté vyplní na papíře objednací list formou zakřížkování jednotlivých 

požadavků. Tento list naskenuje a odešle elektronickou poštou do firmy Airstreeem, kde je 

objednávka dále zpracována, je ručně vytvořena montážní listina, která dále putuje do skladu. 

Až v tomto momentě jsou ve skladu zarezervovány komponenty a rám pro danou 

objednávku. Vzhledem k tomu, že tento proces je značně časově náročný, velmi často se 

stává, že vybrané komponenty již skladem nejsou a dodací lhůta se prodlužuje. 

3.3 Cílová skupina 

Pro správné určení typu komunikace se zákazníky je zapotřebí nadefinovat cílovou 

skupinu, pro kterou je daná marketingová strategie určena. Společnost Airstreeem má dvě 

skupiny zákazníků, na které se musí zaměřovat a dle jejich požadavků upravovat svoji 

strategii. 

3.3.1 Koncový zákazník 

První skupinou jsou koncoví zákazníci, tedy přímí uživatelé produktů značky 

Airstreeem. Skupinu koncových zákazníků je možné rozdělit ještě do dalších podskupin a to 

hlavně na jezdce, kteří si kupují silniční/triatlonové kolo kvůli svému koníčku a jezdí pouze 

pro radost a zdravý životní styl. Dále na skupinu sportovnější, kam patří sportovci, kteří se 

čas od času zúčastní i nějakých závodů a taktéž na skupinu profesionálů, kteří závoděním na 

kole nebo v triatlonu vydělávají peníze na svoje živobytí. 

V těchto třech podskupinách se ale nacházejí různé typy uživatelů produktů značky 

Airstreeem. Můžeme najít „hobíka“ (jezdec pro radost) s nejlepším kolem s nejvyšší 

výbavou, ale taktéž profesionální sportovce, se základní výbavou na střední třídě závodního 

kola.  



30 
 

Většina těchto zákazníků však již v dnešní době používá internet k získávání informací, 

čtení recenzí o produktech, nebo sledování aktuálního dění pomocí sociálních sítí. Ve 

skupině koncových zákazníků najdeme muže i ženy ve věku od 16 do 70 let a více. Nejvíce 

koncových zákazníků má firma Airstreeem ve své zemi, tedy v Rakousku. Mnoho jich je ale 

také v Německu a dále ve Švýcarsku což má velkou výhodu v komunikačním jazyce. 

Společnost Airstreeem má ale i menší procento zákazníků v zemích, které nemluví německy 

a pro tyto odběratele je zapotřebí upravit i komunikační jazyk. 

3.3.2 Autorizovaný dealer společnosti Airstreeem 

Skupina autorizovaných dealerů je přímým zákazníkem společnosti Airstreeem. Jedná 

se ve většině případů o cyklistické obchody specializující se na kola závodnějších typů. 

V sortimentu obvykle nabízí kola více značek, nejčastěji 3-4 výrobců. Tyto obchody většinou 

vedou bývalí úspěšní závodníci. Věková skupina těchto lidí bývá v rozmezí 30–50 let. 

Obchody, kde jsou prodávána kola značky Airstreeem najdeme samozřejmě 

v Rakousku, Německu a Švýcarsku, dále také například v České republice, Španělsku, Velké 

Británii nebo v Izraeli. 

S dealery je potřeba udržovat velmi dobrý vztah a zachovávat jejich spokojenost se 

značkou, jelikož oni jsou právě ti, kteří taktéž prezentují značku koncovým zákazníkům. 

3.4 Analýzy vnitřního a vnějšího prostředí 

Informace pro všechny následující analýzy vnitřního a vnějšího prostředí jsem získal 

na základě pozorování při půlroční praxi ve společnosti a na základě mnohých rozhovorů 

s ředitelem a majitelem firmy v jedné osobě. Další data jsem získával pomocí rozhovorů se 

zaměstnanci z jednotlivých oddělení. 

Konkrétně jsem prováděl průzkum v objednacím procesu a spokojenosti zaměstnanců 

s aktuálním průběhem jejich práce. Dále jsem se zaměřil na to, co si zaměstnanci společnosti 

myslí o dosavadním systému a jakým způsobem funguje nebo nefunguje, kde by bylo možné 

najít mezery pro zlepšení, zjednodušení práce a zmenšení množství chyb v celém systému 

od objednání, vyskladnění zásob pro výrobu až po samotnou montáž a distribuci k dealerovi. 
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3.4.1 SLEPT analýza 

1) Sociální faktory 

Firma Airstreeem se nachází ve vesnici Anthering nedaleko Salzburgu. V dnešní době 

je aktivní trávení volného času velkým trendem, což by mělo mít za důsledek zvyšování 

poptávky po sportovních potřebách. 

Rakousko má k 1. 3. 2017 nezaměstnanost 5,7 %, což je přibližně stejně jak v České 

republice. V Rakousku však nezaměstnanost v roce 2008 byla pouhých 3,8 % a od té doby 

roste. Tento růst může pro firmu znamenat jednodušší získávání kvalitních zaměstnanců 

s odpovídajícími zkušenostmi. 

2) Legislativní faktory 

Taktéž legislativa je v Rakousku velmi podobná té naší. Společnosti jsou však více 

ovlivňovány kolektivními smlouvami a jsou například nuceny vyplácet 13. a 14. plat. Oproti 

české legislativě je však poměrně stabilní a předvídatelná, což výrazně zjednodušuje 

podnikatelské prostředí. 

3) Ekonomické faktory 

Nejzásadnější je stabilita daňového systému, který se nemění s takovou prudkostí jako 

v České republice, systém je taktéž předvídatelný a společnosti mají dostatek času se na 

případné změny připravit. Rakouskou měnou je euro což zajišťuje stabilní měnový systém. 

Společnost Airstreeem musí zvažovat náklady při konverzi měny a poplatky v případě 

prodeje kol do zemí mimo Eurozónu. Taktéž dovozní a vývozní cla, mohou mít výrazný vliv. 

4) Politické faktory 

Rakouská politika výrazně neovlivňuje podnikatelské klima v negativním smyslu, je 

totiž velmi propodnikatelsky založená. Je nastavena hlavně pro podporu malých a středních 

podniků. Povinné členství ve WKO (hospodářské komoře) zajišťuje servis na tuzemských i 

zahraničních trzích a velmi napomáhá hlavně malým a středním podnikům v jejich rozvoji 

nejen na domácí půdě ale taktéž v zahraničí pomocí informačních center v každém větším 

městě, ale také například pomocí výstav pořádaných hospodářskou komorou.  
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5) Technologické faktory 

V dnešní době technologické faktory spatřuji hlavně v online světě, například online 

objednávání a B2B. Zde hrozí, že pokud tyto technologie nejsou podchyceny včas, hrozí že 

konkurence bude schopna produkt dodat rychlejší a efektivnější cestou. 

Dalším technologickým faktorem mohou být sociální sítě a internet, které přispívají 

výrazně k prohlubování znalostí o potřebách zákazníků. Pokud jsou potřeby zákazníků 

realizovány s rychlou odezvou, dochází ke zvýšení atraktivity produktu. 

3.4.2 Porterův model 5 konkurenčních sil 

1) Vyjednávací síla zákazníků 

Hlavními odběrateli společnosti Airstreeem jsou obchodníci. Jejich vyjednávací síla 

může představovat pro podnik hrozbu, hlavně z důvodu argumentu častých reklamací. Tento 

argument bývá často zmiňován, i když procento reklamací u firmy Airstreeem je výrazně 

nižší než u konkurence. Může však ovlivnit ztrátu odběratele a tím způsobit potíže 

společnosti. 

2) Vyjednávací síla dodavatelů 

Taktéž vliv dodavatelů může pro podnik představovat určitou hrozbu. Jelikož jsou 

rámy a karbonové komponenty vyráběny v Asii, může nastat situace kdy dodavatel začne 

dodávat kola firmy Airstreeem i jiným odběratelům. Tím by došlo k vysokému znehodnocení 

značky a k dojmu, že typ kola prodávané společností Airstreeem není unikátní. 

Další hrozbou pro podnik jsou dodavatelé dodávající komponenty nebo zajišťující 

unikátní lakování vybraného designu v případě kola na míru. Mohou nastat problémy 

v lakování, nebo dlouhé dodací lhůty jak u lakování, tak dodávání ostatních komponentů. 

3) Hrozba vstupu nových konkurentů 

Vstup nových firem do odvětví není příliš jednoduchý a vyžaduje několikaletý vývoj. 

Výroba speciálních karbonových cyklistických kol vyžaduje vysoký kapitál a velmi dobré 

znalosti produktu. Tyto produkty se vyvíjí minimálně dva roky, k dosažení požadované 

kvality je však potřeba delší doby. Vstup nových konkurentů lze tedy včas odhalit v případě 

dostatečného sledování cílového trhu.  
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4) Rivalita firem působících na daném trhu 

Společnost Airstreeem je na trhu pouze krátce, konkrétně od roku 2008. Podnik se sice 

rychle rozrůstá ale stále musí bojovat proti velkým koncernům vyrábějící několik tisíc kol 

ročně. Proti stávající konkurenci se snaží bojovat hlavně kvalitním produktem a 

technologiemi, které zvyšují atraktivitu svého produktu oproti konkurenci. 

Prozatím nízká výroba však umožnuje firmě Airstreeem nabízet zboží přímo na míru 

zákazníkovi, tato služba je v současné době velmi žádaná a ojedinělá. Společnost tedy dokáže 

uspokojit každého zákazníka za velmi příznivou cenu. 

5) Hrozba substitutů 

Společností, které vyrábí silniční a triatlonová závodní kola je několik. Jelikož silniční 

cyklistika je v současné době považována za životní styl, může být produkt substituován 

jiným sportovním vybavením, v případě změny módy nebo i důsledkem zranění. 

3.4.3 Analýza 7S 

1) Strategie a vize firmy 

Strategií podniku je vyrábět velmi kvalitní a diferencovaný produkt za příznivou cenu. 

Hlavním cílem je pokrýt ve svém odvětví požadavky všech zákazníků, a to od méně 

majetných až po ty majetnější. Hlavní vizí společnosti je expandování na zahraniční trhy, 

jelikož rakouský trh je již dobře pokrytý sítí obchodníků. V současné se firma snaží rozvíjet 

německý trh a připravuje vstup na španělský, kde spatřuje velký potenciál. Je zapotřebí 

podrobných analýz pro vstup na tyto trhy, aby byl zajištěn úspěch. Nová webová stránka by 

měla být připravována i s tímto ohledem do budoucna. 

2) Schopnosti 

Napříč tomu, že firma zaměstnává taktéž učně, dokáže i tyto zaměstnance dostatečně 

a s vysokou časovou efektivností proškolit. To pak má za výsledek, levnější a pečlivější 

pracovní nasazení, než u starších a systémem zkažených odborníků. Na druhou stranu zde 

chybí manažer zastávající funkci výkonného ředitele společnosti, který by pomohl 

současnému řediteli a majiteli firmy s vedením podniku.  
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3) Struktura 

Organizační struktura společnosti Airstreeem je liniová: 

 

 

Obrázek 5: Organizační struktura společnosti Airstreeem (zdroj: vlastní zpracování na 

základě informací zjištěných v podniku) 

Liniová organizační struktura je typická pro vývoj malého podniku. Do určité míry je 

ředitel a většinou i majitel v jedné osobě, schopen zvládnout rozpětí řízení všech 

zaměstnanců. Hlavními odvětvími firmy jsou obchodní oddělení, výroba a sklad. Dále je ve 

firmě taktéž projektový manažer a účetní. 

4) Systém řízení 

Společnost pracuje s informačním systémem WinLine, který byl zakoupen a na míru 

upraven potřebám společnosti. Zde probíhá veškerá evidence skladu, zakázek, faktur, 

účetnictví, výroby atd.  

Tento systém je však potřeba podpořit dalším systémem objednávek, který by mohl 

urychlit celý proces. V současné době totiž objednávky probíhají pouze emailem nebo 

telefonicky, a tak dochází k velkým prodlevám a chybám z důvodu lidské nepozornosti. 

Tento objednávkový systém by měl pracovat na bázi online B2B. Nejlepším východiskem 

by bylo zavedení produktového konfigurátoru s možností objednání online. 

5) Sdílené hodnoty 

Většina zaměstnanců sdílí stejné hodnoty, a to efektivnost, komunikace a pečlivost. 

Jsou však zde také zaměstnanci, kteří chodí do práce jen kvůli mzdě a nedodávají podniku 

žádnou přidanou hodnotu.  
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6) Styl manažerské práce 

Ve firmě vládne víceméně demokratický styl řízení. Na rozhodnutích se podílí každý 

zaměstnanec, který má právo říct svůj názor či nápad na zlepšení. Konečné rozhodnutí má 

však vždy majitel a současně ředitel firmy. Na jednu stranu je to dobré, jelikož když je 

rozhodnutí chybné, nemůže majitel dávat vinu zaměstnanci, na druhou stranu ne všechna 

rozhodnutí majitele bývají správná. Taktéž se kvůli rozhodnutí majitele prodlužuje doba 

trvání, jelikož se čeká právě na toto rozhodnutí. 

7) Spolupracovníci 

V podniku pracují zaměstnanci na hlavní pracovní poměr a taktéž učni. Zaměstnanci 

na hlavní pracovní poměr jsou ve firmě již zkušenými matadory. Pomocí učňů se firma snaží 

využívat levnější pracovní sílu a vychovat si své nové zaměstnance. Učňové však vyžadují 

náležitou péči a někdy se stává, že způsobí společnosti více škody než užitku. S tím je potřeba 

počítat a zvážit, jestli je tato varianta správná, nebo by bylo lepší zaměstnat zkušeného 

odborníka za vyšší mzdu. 

3.5 Analýza konkurence 

Konkurenčních značek vyrábějící podobný produkt jako společnost Airstreeem je na 

trhu mnoho, a tak se v této části spíše zaměřím na hodnocení přímých konkurentů v oblasti 

kol na míru a těch značek, které již nabízí svůj customizovaný produkt pomocí produktového 

konfigurátoru a B2B sekce. 

Pro provedení průzkumu trhu jsem zjistil, že na trhu se nachází 4 silné společnosti, 

které nabízí kola na míru a mají na svém webu přístup pro své partnery pro provedení přímé 

objednávky. 

Když jsem začínal psát tuto diplomovou práci, byly na trhu pouze 3 firmy nabízející 

kola na míru. Bylo to naše firma Airstreeem, americká firma Trek Bikes a italská firma 

Bianchi. V průběhu posledního půl roku, se k nim přidaly další dvě značky: španělská Orbea 

a další z italských značek Wilier Triestina. S výhledem do budoucna bude s největší 

pravděpodobností přibývat firem, které nabízí customizovanou výrobu a jako marketingový 

nástroj budou používat online produktový konfigurátor.  
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3.5.1 Trek bikes – Project one 

Je velkou americkou společností, která vznikla již v roce 1976. Sídlí ve městě Waterloo 

ve státě Wisconsin. Jako jedna z prvních značek v roce 1986 vyrobila karbonové kolo. Na 

kolech značky Trek jezdil například slavný závodník Lance Armstrong, Alberto Contador 

nebo Chris Lieto (Kerin a kol.,2015). 

Společnost Trek si díky své marketingové propagaci skrze důležité úspěchy na velkých 

závodech drží oblibu u svých zákazníků. Nabízí základní modely i vyšší modely silničních a 

triatlonových kol. Kromě speciálních závodních kol nabízí také kola trekingová, horská, 

městská a dohromady pokrývá široce celou oblast cyklistických kol. I když je cenová hladina 

produktů značky Trek poměrně vyšší, dostává zákazník odpovídající kvalitu a servis. 

Hodnocení: 

Grafika 

Celkově bych hodnotil grafiku konfigurátoru značky Trek jako velmi zdařilou, a to jak 

propracovanost grafiky konfigurovaného kola, kde byla s největší pravděpodobností použita 

3D grafika, tak design celé stránky. Kolo je dobře viditelné na šedém světlém pozadí, a to 

v jakýchkoliv barvách. Je zde možnost přiblížení na detail, který je taktéž dobře zobrazený 

v krátkém načítacím čase. Výsledné kolo vypadá velmi věrohodně. 

Průběh konfigurace 

Průběh konfigurace je více méně intuitivní. Jednotlivé body konfigurace na sebe 

navazují, nejdříve lze zvolit barevné kombinace rámu a následně výběr komponentů. Taktéž 

má zákazník možnost mít na svém kole „podpis“ který si sám zvolí. Některé body 

konfigurace jsou však nazvány poněkud zavádějícím způsobem, jako například skupina 

„komponenty“ která však nabízí možnost výběru pouze předního a zadního kola, zvolení 

barvy omotávky a dále výběr pouze z jednoho možného komponentu u řídítek nebo sedátka. 

Responzivní design. 

Taktéž responzivní design můžeme hodnotit kladně, jelikož konfigurované kolo je 

vidět přes celou obrazovku mobilu. Avšak při prohlížení na smartphonu je text velmi 

zmenšený, a je potřeba využít přibližování.  
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Kroky po konfiguraci 

Po nakonfigurování lze uložit, vytisknout, poslat emailem a objednat přes dealera. 

Zobrazení dodací lhůty 

Dodací lhůtu lze zobrazit po vyhledání dealera, jedná se o předpokládanou dodací lhůtu. 

Množství modelů možných konfigurovat 

I když má značka velké množství modelů, možnost konfigurace se omezuje na výrobu 

kol na míru pouze u svého top modelu Madone 9.9. 

Nekompatibilní možnosti 

Konfigurátor nabízí možnosti, které nejsou kompatibilní s předchozími kroky a poté 

vyhodí chybu, která vrátí zákazníka o krok zpět. 

Výběr velikosti rámu/komponentů. 

Výběr rozměrů a velikostí v konfigurátoru chybí, nejspíš se počítá s dodáním těchto 

informací přímo dealerovi, u kterého bude kolo objednáváno. Cílem může být zkrácení času, 

pro konfiguraci a převedení zákazníka k dealerovi. 

 

Obrázek 6: Konfigurátor Trek: Project one (zdroj: www.trek.com)  
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3.5.2 Bianchi – Specialissima Tavolozza 

Značka Bianchi vznikla již v roce 1855 a nedávno tedy oslavila již 160. výročí. Byla 

Založena Eduardem Bianchim v malém obchodě v Miláně. V dnešní době je jedním 

z leaderů trhu a vyrábí kola pro celý svět. Jedná se o luxusnější značku, která však má za 

sebou dlouhou dobu vývoje a inovací. Na kole Bianchi jezdili a závodili například Marco 

Pantani, Paolo Bettini nebo Stefano Garzelli (zdroj: www.bianchiusa.com). 

Společnost Bianchi byla dlouhá léta v útlumu a teprve od roku 1997 kdy jí koupila 

švédská společnost Cycleurope A.B. group se stává opět velkým hráčem na trhu se silničními 

koly. Její cenová politika je však stále na vysoké úrovni a značka se snaží držet svůj standart 

luxusnějšího produktu. 

Hodnocení: 

Grafika 

Po grafické stránce je prostředí webového konfigurátoru Bianchi na dobré úrovni. 

Webová stránka je stylizovaná do klasických firemních barev. Taktéž grafika 

konfigurovaného kola je velmi minimalistická a hezky zpracovaná, zde byly nejspíš použity 

fotografie, díky kterým je vzhled konfigurovaného kola opravdu věrohodný. 

Průběh konfigurace 

Customizace kola probíhá v jednom krátkém procesu, jelikož v nabídce je na výběr 

pouze barva rámu, logotypů, nálepek a zvolení matného či lesklého laku. Průběh konfigurace 

je velmi snadný, jednoduchý a intuitivní. Načítání jednotlivých změn probíhá takřka 

okamžitě. Webová stránka konfigurátoru je však velmi roztažená na výšku a tak je potřeba 

hodně scrolovat. 

Responzivní design 

Design je díky jednoduchosti velmi dobře upravený i v responzivní verzi. Kolo je tak 

možné pohodlně upravovat i pomocí mobilu nebo tabletu, kde i přes malý displej je vše dobře 

čitelné. 
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Kroky po konfiguraci 

Po nakonfigurování kola, software nabídne možnost sdílení na sociálních sítích nebo 

stáhnout. Konkrétní konfigurace lze opět vyhledat po zadání unikátního kódu, který je na 

konci konfigurace vygenerován. Díky tomuto kódu lze kolo taktéž objednat u autorizovaných 

dealerů. Nabídka vyhledání nejbližšího dealera v okolí následuje po úspěšné konfiguraci 

kola. 

Zobrazení dodací lhůty 

Stejně jako malé množství nabízených možností konfigurace, chybí předpokládaná 

dodací lhůta kola upraveného na míru. To může mít a následek nedůvěryhodnost reálného 

dodání kola a odchod zákazníků k výběru kola na míru u jiné značky. 

Množství modelů možných konfigurovat 

Konfigurátor značky Bianchi nabízí pouze jeden model Specialissima Tavolozza 

k úpravě na míru. Je to krok, který hodnotím kladně z pohledu nízkých nákladů na časovou 

vytíženost a dodací lhůty. Taktéž je možné konfigurovat pouze několik aspektů, což 

společnosti velmi usnadňuje práci, ale na druhou stranu uspokojuje zákazníky toužící po 

unikátu. 

 

Obrázek 7: Konfigurátor Bianchi: Specialissima Tavolozza (zdroj: www.bianchi.com)  
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Technické chyby 

V konfigurátoru značky Bianchi jsem žádné technické chyby neobjevil. 

Výběr velikosti rámu/komponentů 

Společnost Bianchi nenabízí výběr velikosti rámu ani komponentů. Proces konfigurace 

končí po výběru dvou typů barev, což působí opět poněkud nedůvěryhodně, že toto kolo lze 

objednat. Taktéž nemožnost konfigurace ostatních částí než pouze barvy, může znamenat u 

náročnějších klientů odchod ke konkurenci, jelikož by to pro tuto skupinu zákazníků nemusel 

být dostatečný unikát. 

3.5.3 Orbea – MyO 

Společnost Orbea se „narodila“ ve Španělsku již v roce 1840, kdy začala s výrobou 

střelných zbraní. S výrobou cyklistických kolo, začali bratři Orbeové v roce 1930 a díky 

Marianovi Cuñardovi, který vyhrál Tour de France se značka rychle dostala do podvědomí. 

V dnešní době je značka velkou španělskou chloubou a součástí několika úspěšných 

cyklistických týmů. (www.orbea.com). 

Kola značky Orbea mají široký sortiment od základních modelů až po produkty 

v nejlepší kvalitě s nejvyšším vybavením. Cenová politika společnosti Orbea je oproti 

ostatním značkám na střední úrovni. 

Hodnocení: 

Grafika 

Velmi zdařilá grafika jak konfigurovaného kola, tak celé webové stránky. Celá webová 

stránka je velmi přehledná a jednoduchá. Grafika kola je zpracovaná s největší 

pravděpodobností ve 2D grafice s vysoce věrohodným vzhledem. 

Průběh konfigurace 

Na začátku je potřeba zvolit typ kola pro konfiguraci. Dále je možné upravit tři oblasti 

barev a to hlavní, doplňkovou a barvu logotypů. Nabízená paleta barev je velmi moderní a 

většina kombinací vypadá velmi dobře. Taktéž je nabízena možnost individuální podpisu. Na 

výběr je omezené ale zároveň dostačující množství komponentů.  
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Responzivní design 

Taktéž responzivní design konfigurátoru Orbea je velmi hezky zpracovaný a zaujme  

spoustu potenciálních zákazníků. A to uživatelů prohlížejících stránky přes monitor počítače, 

tak i mobilů a tabletů. 

Kroky po konfiguraci 

V průběhu celého procesu lze danou konfiguraci uložit, sdílet na sociálních sítích nebo 

odeslat emailem. 

Zobrazení dodací lhůty 

Předpokládaná dodací lhůta a taktéž nabídka nejbližších dealerů u kterých lze kolo 

objednat se zobrazí ihned po konfiguraci. 

Množství modelů možných konfigurovat 

U značky Orbea lze konfigurovat většinu modelů silničních a triatlonových kol. 

 

 

Obrázek 8: Konfigurátor Orbea MyO (zdroj: www.orbea.com)  
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Technické chyby 

V některých případech jsou nabízeny ke konfiguraci komponenty, kde je pouze jedna 

možnost výběru. Tato skutečnost dle mého názoru může vést k dezorientaci zákazníka. 

Výběr velikosti rámu/komponentů 

Výběr velikosti rámu je usnadněný kalkulátorem ideální velikosti. Po zadání 

základních rozměrů lidského těla potřebných k určení velikosti rámu, automat odhadne 

ideální velikost rámu a komponentů. Velikosti komponentů, lze dále upravit dle potřeb 

zákazníka. 

Celková váha 

K úplné dokonalosti snad chybí pouze celková váha upraveného kola. Je velmi těžké 

celkovou váhu kola předem určit, jelikož se na trhu vyskytuje mnoho velmi přesných 

zákazníků, kteří by kvůli sebemenším nepřesnostem mohli mít důvod produkt reklamovat. 

 

3.5.4 Wilier Triestina– Infinitamente 

Společnost Wilier Triestina byla založena v roce 1906 v Bassano del Grappa v Itálii. 

Zakladatelem byl Pietro dal Molin. Jméno Wilier pochází spojení počátečních písmen 

“W l’Italia liberata e redenta” což v překladu znamená, svobodná a vykoupená. Taktéž druhé 

slovo Triestina je dle města Trieste, které v té době nebylo součástí Itálie a mělo za symbol 

znovusjednocení s Itálií. Jedná se taktéž luxusnější značku s důraznou italskou 

propracovaností a spiritem. Tento fakt se samozřejmě odráží i v ceně, kde jsou kola značky 

Wilier zařazena ve vyšší cenové hladině. 

Kola Wilier slaví úspěch po celém Evropě. Velkých úspěchů na kolech Wilier dosáhl 

například Damiano Cunego nebo Alessandro Ballan, oba vítězové mistrovství světa nebo 

Marco Pantani vítězstvím na Tour de France v roce 1997. (www.wilier.com)  



43 
 

Hodnocení: 

Grafika 

Grafické zpracování webové stránky firmy Wilier je velmi staromódní, tmavé a 

nepřehledné. Uživatel se snadno ztratí ve velkém množství informací, kterými se ho 

společnost Wilier snaží nasytit. Grafika konfigurovaných modelů je uspokojivá, vytvořená 

pomocí 3D grafiky. Kola však mají velké chyby a některé komponenty nejsou na svém místě. 

 

Obrázek 9: Konfigurátor Wilier Triestina - Infinitamente (zdroj: www.wilier.com) 

 

Průběh konfigurace 

Vše začíná výběrem požadovaného modelu, následuje výběr 5 oblastí barev, kdy lze 

vytvořit opravdu velmi kýčovitý vzhled kola. Tento aspekt hodnotím záporně, jelikož 

množství oblastí je opravu hodně a celkový proces konfigurace velmi zdržuje. Dále je na 

výběr více možných komponentů kola, kde si každý vybere opravdu co potřebuje.  
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Responzivní design 

Design Konfigurátor Wilier není upraven pro jiné rozměry zobrazení než pro 

počítačový monitor. V dnešní době, kdy okolo 55 % populace, používá k prohlížení webu 

mobily a tablety, je tato skutečnost velkým mínusem. 

Kroky po konfiguraci 

Po ukončení konfigurace je možné pouze vyplnit kontaktní údaje a navolenou 

konfiguraci odeslat společnosti Wilier. Není možné konfiguraci uložit, ani sdílet. Po tom co 

jsem vyzkoušel odeslat konfiguraci, všechno skončilo, jelikož jsem nevěděl co bude dál a ze 

společnosti Wilier mne ani nikdo nekontaktoval v následujícím měsíci. 

Zobrazení dodací lhůty 

Zobrazení dodací lhůty chybí, stejně jako možnost výběru místa, kde lze kolo zakoupit 

nebo objednat. 

Množství modelů možných konfigurovat 

Společnost Wilier Triestina nabízí výběr z šesti modelů kol. Jako jediná značka na trhu 

nabízí možnost úpravy na míru horského kola. 

Technické chyby 

Konfigurátor obsahuje mnoho technických chyb. Začínaje případy, kde je na výběr 

pouze jedna možnost, velmi dlouhé načítání změn konfigurace i při velmi rychlém připojení 

k internetu až po pád celého systému a ztracení celé konfigurace. 

Výběr velikosti rámu/komponentů 

Po nakonfigurování kola a vyplnění kontaktních údajů lze taktéž zvolit velikost rámu 

a komponentů. Chybí zde geometrie rámu nebo kalkulátor velikosti rámu, dle kterého by 

bylo rozhodování o velikosti rámu a následně komponentů jednodušší. 

Tlačítko na přepínání pozadí 

Kladně hodnotím tlačítko na „rozsvícení/zhasnutí“ světla v pozadí konfigurovaného 

kola. Zákazník si tak může představit, jak by jeho kolo vypadalo na tmavém i světlém pozadí.  
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3.5.5 Shrnutí analýzy konkurence 

Jako hlavní hodnotící kritéria jsem vybral následující body, které budu hodnotit body 

od 1-10, přičemž čím více bodů, tím lepší klasifikace: 

a) Grafika 

b) Průběh konfigurace 

c) Responzivní design 

d) Možnosti konfigurace 

e) Možnosti objednání a dodací lhůta 

f) Technické chyby (nekompatibilní možnosti, errory) 

Na základě provedené analýzy konkurence mohu konstatovat, že na trhu existuje 

několik více, či lépe zpracovaných online konfigurátorů pro vytvoření cyklistického kola na 

míru zákazníka. Konfigurátor značky Airstreeem, by měl být vytvořen tak, aby se minimálně 

vyvaroval záporných vlastností všech ostatních konkurenčních značek, které jsem zde 

analyzoval a využil přednosti, které ostatní značky využívají k prezentaci svých produktů, 

zvýšení poptávky a zjednodušení systému objednávek přes online formulář. 

Tabulka 2: Shrnutí analýzy produktových konfigurátorů (zdroj: vlastní tvorba na základě 

hodnocení jednotlivých aspektů) 

 Trek Bikes Bianchi Orbea Willier Triestina 

Grafika 8 7 10 4 

Průběh konfigurace 8 9 9 5 

Responzivní design 6 7 10 2 

Možnosti konf. 5 3 9 6 

Možnosti objednání 8 2 8 7 

Technické chyby 5 10 10 3 

Celkem 40 38 56 27 

Pořadí 2. 3. 1. 4. 



46 
 

Díky hodnocení jednotlivých konfigurátorů, dle předem stanovených aspektů jsem 

dospěl k názoru, že nejlepší konfigurátor má společnost Orbea. Avšak díky analýze ostatních 

konkurentů a vlastních nápadů lze i konfigurátor značky Orbea vylepšit. 

U všech konfigurátorů, kromě značky Orbea, chybí výsledná cena, která je dle mého 

názoru největším podkladem pro rozhodování zákazníka. Cenu je možné ve většině případů 

zjistit až u konkrétního distributora. 

Je zapotřebí si uvědomit, které hlavní aspekty by měl konfigurátor společnosti 

Airstreeem zohlednit při vytváření svého online marketingového nástroje a maximálně se 

vyvarovat problémům, které mohou zapříčinit, odchod zákazníka ke konkurenci, nebo změnu 

názoru na značku Airstreeem. Zároveň doporučuji využít předností, jednotlivých 

konfigurátorů k vlastnímu úspěchu. 

3.6 Souhrnná analýza pomocí metody SWOT 

V této části vypracuji souhrnnou analýzu pomocí metody SWOT, na základě 

předchozích analýz vnitřního a vnějšího prostředí a analýzy konkurence. 

Souhrnná analýza nám dává ucelený pohled na aspekty, které přímo nebo nepřímo 

ovlivňují zpracovávaný projekt nebo na nich projekt přímo nebo nepřímo závisí. Souhrnná 

analýza bude tvořit základ pro vznik návrhů nové webové stránky s produktovým 

konfigurátorem. 

Nejprve zhodnotím výsledky Porterovy analýzy, analýzy konkurence a SLEPT 

analýzy, které budou zpracovány spíše do oblastí příležitostí a hrozeb. Naopak analýza 

McKinsey 7S bude shrnuta v silných a slabých stránkách. Toto pravidlo však nelze exaktně 

dodržet, jelikož některé slabé stránky, by pro podnik mohly představovat výraznou hrozbu. 

Bude tedy zapotřebí individuálně zhodnotit, hlavně u výsledků interní analýzy, jestli jsou 

slabou stránkou firmy, nebo znamenají pro podnik hrozbu. 

Všechny informace budu hodnotit relevantně a budu uvádět jen bezprostředně 

nejdůležitější data a podstatná fakta, zjištěna z předchozích analýz, aby nedošlo ke 

komplikacím při následném využití souhrnné analýzy.  
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Tabulka 3: SWOT analýza (zdroj: vlastní zpracování na základě přechozích analýz) 

Silné stránky Slabé stránky 

Široký výběr 

komponentů 
Osobitý přístup 

Zdlouhavý proces 

objednávání 

Nízká online 

propagace 

Nabídka produktů 

na míru 

Stabilní 

podnikatelské 

prostředí 

Slabá komunikace 
Neefektivní 

reklama 

Mladý a schopný 

personál 
Malý podnik 

Velká rozhodnutí 

závisí na majiteli 

Někteří 

zaměstnanci nesdílí 

stejné hodnoty 

Příležitosti Hrozby 

Expanze na 

zahraniční trhy 

Přesunutí kompletní 

výroby do Rakouska  

Nedostatečná 

kapacita společnosti 

Odchod zákazníků 

ke konkurenci  

Zlepšení 

marketingové 

kampaně 

Zavedení 

produktového 

konfigurátoru 

Růst konkurence Chyby učňů 

Využití sociálních 

sítí k poznání potřeb 

zákazníka 

Zlepšení propagace 

customizované 

výroby 

Zvýšení počtu 

reklamací 

Faktor lidské 

chyby 

 

1) Silné stránky 

Výhodou oproti jiným podnikům je, že firma nabízí kvalitní produkt, který je možný 

zakoupit přímo na míru zákazníka. Osobitý přístup malé společnosti dodává každému 

zákazníkovi pocit důležitosti. Taktéž se nachází ve stabilním podnikatelském prostředí, a tak 

se nemusí až tak obávat vnějších změn vlivem politických či ekonomických událostí. 

2) Slabé stránky 

Společnost sice nabízí customizovaný produkt, avšak komunikace této strategie je na 

velmi nízké úrovni. Je třeba využít moderních metod jako je hlavně internet a sociální sítě, 

k zjištění požadavků zákazníka a zlepšení prezentace customizované výroby. Taktéž proces 

objednávání je příliš zdlouhavý a je zde velké riziko lidské chyby. Odběratel může získat 

dojem, že raději objedná jiný produkt u konkurence a rychleji než u firmy Airstreeem.  
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3) Příležitosti 

Velkou příležitostí je zavedení online produktového konfigurátoru, díky kterému by 

podnik ihned zlepšil více věcí najednou. Zrychlil by se proces objednávání, snížilo riziko 

lidské chyby a byla by lépe prezentována strategie custumizovaného produktu. 

4) Hrozby 

Největší hrozbou je riziko nedostatečné kapacity podniku. V případě zvýšení poptávky 

po kolech značky Airstreeem by bylo nezbytné na tuto skutečnost pružně reagovat. Jinak 

může dojít ke ztrátě zákazníků i odběratelů. Hrozbou, na kterou by měl být kladen velký 

důraz na zlepšení je faktor lidské chyby, jelikož současné době je hodně procesů prováděno 

formou ruční formou a ručního předávání. Taktéž je potřeba dát si pozor na kvalitu produktu, 

aby nehrozilo riziko zvýšení počtu reklamací a tím zhoršení jména firmy a zvýšení nákladů 

spojených s reklamacemi. 

 

3.7 Analýza rizik 

V této analýze se budu snažit zhodnotit rizika pomocí metody RIPRAN, která by mohla 

působit na projekt a opatření, aby tato rizika byla minimalizována. 

1) Nedostatečná kapacita společnosti 

Firma Airstreeem má v dnešní době zavedený logistický systém, který bude obtížné ze 

dne na den změnit. Proto je zapotřebí uvažovat také o možnosti, že v případě zavedení 

produktového konfigurátoru, vzroste velmi poptávka po kolech Airstreeem a společnost 

nebude schopná plnit odpovídající dodací lhůty, z důvodu nízké kapacity společnosti. Pokud 

by společnost Airstreeem nebyla schopná pružně reagovat na poptávku na trhu, mohla by 

nastat situace kdy by zákazník čekal na svůj produkt neúměrně dlouhou dobu, a tak by radši 

od koupě kola odstoupil. Na což navazuje i fakt, že tento průběh by měl za následek i zhoršení 

dobrého jména firmy a mohlo by dojít i k odchodu stálých zákazníků, jelikož i pro tyto 

zákazníky by najednou byly dodací lhůty mnohem delší. 
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Opatření: 

Je zapotřebí aby společnost Airstreeem byla na tento fakt dopředu připravena. 

Doporučuji se zabývat optimalizací skladových zásob zavedením funkčního systému na 

sledování a optimalizaci skladových zásob. Dále se nabízí možnost přípravy polotovarů 

v období mimo sezónu. Nebo například kontaktování všech klíčových dodavatelů a zjištění 

aktuální kapacity na jejich straně. 

2) Nedodržení termínu realizace 

Společnost počítá se zavedením projektu do 10 týdnů. Podle toho taktéž bude 

upravovat svůj marketingový plán. Když by se vlivem nepředvídaných okolností termín 

realizace zdržel, musela by firma měnit i marketingový plán a další navazující okolnosti. 

Opatření: 

Pokud se bude vycházet s podrobně propracovaného plánu, měla by agentura na 

základě svých zkušeností a aktuální vytíženosti předložit časový plán, který je schopna 

dodržet. Pokud agentura tento termín nebude schopna dodržet, může po ní podnik požadovat 

odškodnění, pokud tato prodleva nebude způsobena nedodáním potřebných materiálů ze 

strany firmy. 

3) Překročení rozpočtu 

Jedno z velkých rizik představuje překročení rozpočtu. V případě že se projekt 

protáhne, vznikají další náklady na projektového manažera nebo vzniknou další požadavky 

ze strany agentury, které bude třeba řešit. Jelikož se jedná o marketingový projekt, těžko se 

odhaduje možná výnosnost. V případě překročení rozpočtu se však firma může dostat do 

problémů, že nakonec projekt nebude vůbec dokončen, nebo bude firma nucena hledat nové 

zdroje financování. 

Opatření: 

Zajistit si dostatečnou finanční rezervu na projekt a počítat s možným překročením 

rozpočtu o 10 %. Taktéž by bylo dobré předejít překročení rozpočtu, dostatečnou analýzou a 

připraveným kompletním plánem nákladů, které budou na projekt potřeba.  
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4) Implementaci softwaru nedokážou přijmout zaměstnanci 

Jelikož se jedná o změnu, která se přímo dotkne zaměstnanců firmy, kteří budou muset 

s tímto novým softwarem pracovat, bylo by dobré zaměstnance seznámit s možnými 

výhodami, které jim tento software přinese, a to je hlavně usnadnění práce. 

Opatření: 

Aby byli zaměstnanci firmy schopni se softwarem efektivně pracovat, je potřeba 

provést důkladné školení a seznámit pracovníky firmy s prací s novým softwarem. Taktéž je 

potřeba je dostatečně motivovat, aby si uvědomili, že konfigurátor jim usnadní práci. 

5) Nevhodná forma prezentace 

Riziko nevhodné prezentace představuje použití nesprávných informační kanálů a 

reklamy. Podnik by tedy neměl podcenit formu prezentace jak na svých sociálních sítích, tak 

i třeba pomocí optimalizace vyhledávačů. 

Opatření: 

Je tedy více než žádoucí sestavení plánu představení softwaru jak koncovému 

zákazníkovi, tak odběratelům, které musí konfigurátor zaujmout. 

6) Nesplnění očekávání 

Podnik si uvědomuje, že potřebuje zjednodušit proces objednávání a zpřehlednit celou 

situaci. Chce zamezit dalším chybám způsobeným lidským faktorem. Taktéž chce více 

propagovat customizovanou výrobu kterou nabízí.  

Opatření: 

Aby bylo toto riziko omezeno, je třeba předem zvolit schopného projektového 

manažera, který správně vybere adekvátní agenturu, která bude vytvářet software a taktéž se 

dokáže přizpůsobit všem požadavkům. 
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3.7.1 Kvantifikace rizik 

Pro hodnocení rizik budou použity následující tabulky a kvalifikovaně odhadnuté 

hodnoty. 

Tabulka 4: Hodnocení pravděpodobnosti (zdroj: vlastní zpracování) 

Hodnota pravděpodobnosti Popis 

0 - 1 Velmi nízká 

1,1 - 2 Nízká 

2,1 - 3 Střední 

3,1 - 4 Vysoká 

4,1 - 5 Velmi vysoká 

Tabulka 5: Hodnocení dopadu (zdroj: vlastní zpracování) 

Hodnota dopadu Popis 

0 - 1 Velmi malá 

1,1 - 2 Malá 

2,1 - 3 Střední 

3,1 - 4 Velká 

4,1 - 5 Velmi velká 

Tabulka 6: Hodnocení rizik (zdroj: vlastní zpracování) 

Interval hodnot Hodnocení rizika 

0 - 9 Běžná rizika (BR) 

9,1 - 18 Závažná rizika (ZR) 

18,1 - 25 Kritická rizika (KR) 

  



52 
 

Tabulka 7: Hodnocení váhy dopadu (zdroj: vlastní zpracování) 

Dopad a 

pravděpodobnost 
Váha dopadu 

Minimální 0 - 1 

Malý 1 - 2 

Velký 2 - 3 

Nepřijatelný 3 - 5 

3.7.2 Rizika, jejich pravděpodobnost, dopad a výsledný vliv: 

Tabulka 8: Možná rizika (zdroj: vlastní zpracování) 

  

Pořadové  

číslo 
Riziko Scénář Pravděpodobnost Dopad 

Hodnota  

rizika 

Druh 

rizika 

1 

Nedostatečná 

kapacita 

společnosti 

Nedodržení 

očekávaných 

dodacích lhůt 

4 5 20 KR 

2 

Nedodržení 

termínu 

realizace 

Zdržení 

zprovoznění 
3 4 12 ZR 

3 
Překročení 

rozpočtu 

Na základě zdržení 

či nepředvídaných 

okolností se zvýší 

náklady na projekt 

4 3 12 ZR 

4 

Implementaci 

softwaru 

nedokážou 

přijmout 

zaměst. 

Zaměstnanci si neví 

rady, jak se 

softwarem pracovat 

2 2 10 ZR 

5 

Nevhodná 

forma 

prezentace 

Špatně zvolené 

komunikační kanály 

software nezaujme 

zákazníky 

2 3 6 BR 

6 
Nesplnění 

očekávání 

Očekávání je vyšší 

než výsledek 
3 2 6 BR 
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3.7.3 Mapa rizik 

P
ra

v
d
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o
d

o
b

n
o
st

 

5          
      

4      4  3 
    Přijatelné riziko  

3   1   2   
    Podmínečně přijatelné riziko 

2   6 5     
    Nepřijatelné riziko  

1           
      

 
 1 2 3 4 5 

      

  
Dopad 

      
Obrázek 10: Mapa rizik (zdroj: vlastní zpracování) 

Dle mapy rizik jsme zjistili že jedno riziko číslo 3 je nepřijatelné a riziko číslo 2 a 4 

jsou podmínečně přijatelná rizika. Minimálně pro tyto rizika musíme připravit opatření na 

snížení těchto rizik. Tato opatření jsou specifikovány výše. 

Tabulka 9: Možná rizika po aplikaci opatření (zdroj: vlastní tvorba) 

Pořadové  

číslo 
Riziko Opatření Pravděpodobnost Dopad 

Hodnota  

rizika 

Druh 

rizika 

1 

Nedostatečná 

kapacita 

společnosti 

Optimalizace zásob, 

výroba polotovarů 
3 4 12 ZR 

2 
Překročení 

rozpočtu 
Rezerva 10 % 3 3 9 BR 

3 
Nesplnění 

očekávání 

Zkušený projektový 

manažer 
2 2 4 BR 

4 
Nedodržení 

termínu realizace 

Podrobně propracovaný 

plán, výběr zkušené 

agentury 

2 1 3 BR 

5 
Nevhodná forma 

prezentace 

Sestavení plánu 

prezentace 
1 3 3 BR 

6 

Implementaci 

softwaru 

nedokážou 

přijmout zaměst. 

Dostatečné proškolení 

personálu + motivace 
1 2 2 BR 

  



54 
 

             

P
ra

v
d

ěp
o
d

o
b

n
o
st

 

5           
      

4           
    Přijatelné riziko  

3     4 3    
    Podmínečně přijatelné riziko 

2   1       
    Nepřijatelné riziko  

1 2 6 5     
      

 

 1 2 3 4 5 

      

  
Dopad 

      
Obrázek 11: Mapa rizik po aplikaci opatření (zdroj: vlastní tvorba) 

 

 

Graf 1: Pavučinový graf hodnoty rizik (zdroj: vlastní tvorba) 
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4 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

4.1 Představení projektu 

Cílem celého projektu je revitalizovat (oživit) webové stránky společnosti Airstreeem 

GmbH. Na základě předchozích analýz bylo zjištěno, že bude velkým přínosem vytvořit na 

webové stránce taktéž produktový konfigurátor a platformu B2B pro obchodníky 

společnosti. Celý projekt by měl vést ke zvýšení povědomí a propagace společnosti, snížení 

dodacích lhůt, ulehčení práce pro zaměstnance firmy a zjednodušení a urychlení celého 

procesu objednávání. 

4.1.1 Webová stránka pro koncového zákazníka 

Představte si, že se připojíte na webovou stránku s cyklistickými koly, vyberete si svůj 

model a následně přejdete do jeho úpravy online, máte možnosti, změnit barvy, vybavení, a 

přesné rozměry vašeho kola a komponentů, jaké potřebujete. Pokud přesné míry neznáte, 

automatická kalkulačka vám po zadání vašich biometrických hodnot doporučí, jaká velikost 

rámu a jaké komponenty by pro vás byly nejvhodnější. Na vašem displeji se průběžně se 

mění cena i váha celého bicyklu, jelikož váha kola je většinou největším kritériem, které 

ovlivňuje celkovou cenu kola. Lepší komponenty jsou samozřejmě i lépe zpracovány a jsou 

výkonnější, ale vždy s ohledem na hmotnost. Důležité je taktéž zmínit, že se vše mění přímo 

před očima, takže vaše výsledné kolo vidíte na obrazovce, tabletu nebo mobilu tak, jak bude 

ve skutečnosti vypadat. 

Dále máte možnost se svým kolem pochlubit a sdílet jej na sociálních sítích, odeslat 

emailem, anebo si necháte vygenerovat unikátní kód aktuální konfigurace. Tento kód slouží 

k přesné identifikaci vašeho výběru. Pro koncové zákazníky nebude v rozmezí následujících 

2-3 let zpřístupněná funkce přímé koupě. 

Poté co si koncový zákazník vybere svoje vysněné kolo a vygeneruje kód konfigurace, 

nabídne se mu možnost najití nejbližšího dealera, u kterého bude mít možnost si kolo 

objednat. Pokud v okruhu do 200 km nebude žádný dealer, nebo bude zákazník ze země, kde 

ještě firma Airstreeem nemá zastoupení, přistoupí se k přímému prodeji, což však nese výše 

popsaná rizika.  
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4.1.2 Webová stránka B2B pro dealery 

Druhou částí webové stránky bude přístup pro dealery. Každý oficiální dealer obdrží 

přihlašovací údaje do sekce B2B. Webové rozhraní bude vypadat přibližně stejně, pouze 

s tím rozdílem, že dealer bude mít možnost nakonfigurované kolo přímo objednat a poradit 

zákazníkovi s výběrem. Taktéž přímo uvidí, jaké jsou možnosti dodací lhůty a dle toho upraví 

konfiguraci zákazníka. 

Koncový zákazník, který přijde do prodejny již bud bude mít z pohodlí domova 

nakonfigurované svoje kolo a předá obsluze prodejny kód konfigurace. Pokud je vše 

v pořádku a dodací lhůty jsou pro zákazníka přijatelné, objedná dealer kolo u společnosti 

Airstreeem stiskem tlačítka. 

V případě, že zákazník přijde do prodejny teprve si vybrat nové kolo, obsluha prodejny 

mu může dát na výběr z modelů vystavených na prodejně, nebo pomocí tabletu tyto modely 

dále upravit potřebám zákazníka a následně kolo objednat, po úspěšné objednávce přijde 

dealerovi informační email o doručení objednávky a dalších informacích. 

4.1.3 Objednávací proces na straně společnosti Airstreeem 

Po úspěšném doručení objednávky do společnosti Airstreeem, přijde informační email 

obchodnímu oddělení. Ta zadá kolo do výroby a zařídí všechny potřebné komponenty. 

Interní proces od doručení objednávky, výroby kola a odeslání již bude probíhat standartním 

způsobem, jak tomu bylo doposud. Až bude kolo vyrobené, bude zabaleno a odesláno 

logistickou společností k dealerovi, který kolo zákazníkovy nastaví a předá. 

4.2 Kritéria úspěchu na základě analýzy konkurence 

Responzivní design 

Je jednou z hlavních podmínek, kterou musí celá nová webová stránka splňovat. 

Responzivní design znamená, že uživatel má možnost prohlížení webových stránek 

společnosti jak na obrazovce počítače, tak na tabletu nebo mobilním telefonu. V dnešní době 

je responzivní design nutností, jelikož většina populace využívá k prohlížení webu právě 

mobilní telefony, nebo tablety.   
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Taktéž je podmínkou, aby webová stránka měla stejné rozlišení a funkčnost ve všech 

dostupných webových prohlížečích jako jsou Internet explorer, Google Chrome, Safari, 

Mozila Firefox. 

Rychlost načítání 

Bylo zjištěno, že rychlost načítání webové stránky, je jedním z nejdůležitějších faktorů, 

ovlivňujících uživatele. Pokud se webová stránka načítá pomalu, tedy delší dobu než 1-2 

sekundy, dochází k obrovské ztrátě návštěvníků. Ještě větší důraz na rychlost načítání je 

potřeba klást při produktovém kofigurátoru, kde je hodně položek, a je zapotřebí, aby po 

každé konfiguraci změna proběhla s co nejmenší možnou prodlevou, jinak opět hrozí ztráta 

potenciálního zákazníka. 

Intuitivnost a jednoduchost 

Dalším důležitým faktorem je intuitivnost a jednoduchost celého systému. Při prohlížení a 

výběru, musí být jednoduché vše potřebné nalézt a v žádném případě nesmí být na stránce 

žádné elementy, které by mohly zákazníka odlákat od úmyslu se kterým na stránku přišel a 

to koupit si kolo. Velké množství informací nebo různých tlačítek, které zákazníka vedou 

jinam, než k objednávce kola, je na škodu. 

4.3 Rizika spojená se zavedením projektu 

Společnost sice nabízí customizovaný produkt, avšak komunikace této strategie je na 

velmi nízké úrovni. Je třeba využít moderních metod jako je hlavně internet a sociální sítě, 

k zjištění požadavků zákazníka a zlepšení prezentace customizované výroby. Pokud by i při 

zavedení produktového konfigurátoru jakožto nového způsobu objednávání nebylo využito 

všech dostupných komunikačních kanálů, hrozilo by, že projekt nebude mít dostatečnou 

efektivnost, jak by si společnost přála. 

Dalším rizikem může být sezónní výkyv na pomezí podzimu a zimy, kdy jsou ve firmě 

vysoké náklady na nákup a vývoj nových produktů, ale zároveň v této době probíhá pouze 

minimum plateb za objednávky a je tedy ohrožené cash flow a likvidita podniku. 
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Jedno z hlavních rizik spatřuji v dodacích lhůtách, ty jsou sice v současné době 

v rozmezí 1-3 týdnů s ohledem na složitost konfigurace a dostupných dílech. V budoucnu 

však může nastat situace, že díky této marketingové strategii přibude více objednávek a 

kapacita společnosti nebude dostatečná. Pokud by společnost nebyla schopná tento problém 

operativně vyřešit, mohlo by dojít k rapidnímu snížení poptávky. 

4.4 Podmínky a omezení projektu 

Hlavní podmínkou je rentabilita tohoto projektu, kterou však lze jen těžko odhadnout. 

Je však možné dostatečně se na projekt připravit, a to hlavně výběrem kvalitního dodavatele 

služby. Bude zapotřebí oslovit alespoň 5 agentur, nejlépe v okolí sídla společnosti, aby byla 

usnadněná komunikace a tím byla zajištěna co nejkratší doba trvání projektu. 

Omezením projektu je tedy množství peněz, které může společnost na projekt vydat a 

taktéž čas, za který bude dodavatel schopen službu vytvořit. 

4.5 Navrhované změny 

Z vypracovaných analýz vyplývá, že se firma zaměřuje na customizovanou výrobu 

silničních a triatlonových kol. Tato strategie však není dostatečně komunikovaná ke 

koncovému zákazníkovi. Pomocí online produktového konfigurátoru a zlepšení povědomí o 

této strategii by podnik mohl dosáhnout zvýšení počtu objednávek a zlepšení povědomí o 

značce. Skrze tento nový systém bude možné kolo objednat online, přímo takové, jaké si 

zákazník přeje. Pro každého dealera bude automaticky vypočítána cena s přihlédnutím na 

jeho slevu. Taktéž koncový zákazník bude mít možnost si vlastní konfiguraci vymyslet sám 

z pohodlí domova. 

4.5.1 Síly působící pro plánovanou změnu 

• Zlepšení povědomí o značce 

• Rozvoj značky 

• Budování nové klientely 

• Potenciál zvýšení obratu společnosti 

• Lepší předpoklady pro expanzi na zahraniční trhy 

• Snížení množství chyb v procesech 

• Zefektivnění práce  
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4.5.2 Síly působící proti změně 

• Úsilí vynaložené na naplánování projektu 

• Riziko dodacích lhůt po objednávce přes produktový konfigurátor 

• Nedostatečná kapacita podniku 

• Složitost provedení projektu 

• Finanční náklady spojené s projektem 

• Rizika spojená se špatným odhadem doby trvání projektu 

• Riziko spojené s přehnaným očekáváním od projektu 

4.5.3 Identifikace agenta změny 

Na přípravu a provedení celého projektu bude zvolen jeden projektový manažer. Ten 

zajistí výběr adekvátní agentury, která odprezentuje rozpočet. Dále bude úkolem 

projektového manažera dodávat všechny potřebné dokumenty a plnit všechny požadavky 

agentury, aby bylo možné zajistit hladký průběh projektu. Projektový manažer bude mít jako 

nadřízeného majitele podniku, se kterým bude konzultovat případné změny v projektu a dále 

bude reportovat aktuální stav projektu. Projektový manažer poté bude dále spravovat nové 

webové rozhraní a starat se o jeho aktuálnost a případné problémy, které bude dále řešit 

s agenturou. 

Přehled činností projektového manažera: 

- provést analýzu pro vytvoření plánu projektu 

- vytvořit plán projektu 

- připravit obsah webové stránky 

- pravidelná kontrola a komunikace s agenturou 

- komunikace s vedením společnosti 

- zajištění potřebných materiálů pro vytvoření produktů ve 2D grafice 
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4.6 Fáze intervence a vlastní změna 

Plánovaná změna se uskuteční souborem níže uvedených navazujících činností. Za 

účelem toho sestavím harmonogram, podle kterého se bude dále postupovat, aby byl zajištěn 

hladký průběh jednotlivých kroků. 

1) Předprojektová fáze 

V této fázi projektový manažer navrhne plán změny, který bude obsahovat analýzu 

konkurence v odvětví B2B objednávek a produktových konfigurátorů, analýzu požadavků 

odběratelů a taktéž koncových zákazníků. Dále osloví potenciální agentury a vybere z nich 

tu, která bude odpovídat finančním možnostem podniku a zároveň bude splňovat podmínky 

stanovené plánem projektu, který bude v této fázi obsahovat následující úkony: 

a) Analýza oborového trhu a konkurence v rámci online objednávání B2B 

V rámci této analýzy musí podnik identifikovat: 

- Jaké jsou podmínky daného trhu, 

- jak silná je konkurence, 

- jak v dané oblasti konkurence působí (případně jaké jsou její přednosti, ve kterých 

oblastech vyniká a ve kterých naopak zákazníkům nevyhovuje). 

V závěru analýzy musí podnik zohlednit všechny tyto faktory během dalšího plánování. 

2) Zahájení a plánování 

b) Vytvoření plánu, zhodnocení finančních možností 

- Společně s první činností je potřeba vytvořit plán projektu. 

- Taktéž se musí stanovit rozpočet určený na tuto změnu. 

c) Zvolení adekvátní agentury 

Proběhne výběrové řízení na agenturu, která vytvoří grafický návrh nové webové 

stránky, bude kódovat web a programovat konfigurátor. Taktéž vytvoří rozhraní pro 

dealery, přes které bude možné kola objednávat a zaškolí firemní personál, který bude 

následně s konfigurátorem a objednávacím systémem pracovat. 
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3) Realizace 

Tato fáze bude záviset hodně na agentuře, která bude vytvářet samotný software. Na 

projektovém manažerovi však bude také záviset, aby včas dodal požadované materiály, aby 

agentura mohla na projektu pracovat. Společně je potřeba se dohodnout na časovém 

harmonogramu, ve kterém budou zohledněny následující úkony: 

d) Zadání práce vybrané agentuře 

e) Podpis smlouvy 

f) Překreslení produktů do vektorové grafiky pro použití produktového konfigurátoru 

Tento krok bude provádět externí grafik, který není zaměstnancem firmy Airstreeem 

ani součástí agentury zpracovávající nový web. 

g) Zpracování grafického návrhu softwaru a mapy stránek 

h) Implementace obsahu 

i) Kódování konfigurátoru a obsahu stránek 

j) Zadávání produktů do systému 

k) Tvorba uživatelské sekce 

l) Testovací režim softwaru 

m) Přenesení online 

4) Ukončení 

V této fázi bude projekt předán do správy projektového manažera, který se bude nadále 

starat o hladký průběh celého systému. 

n) Školení pro zaměstnance, kteří budou pracovat se softwarem. 

4.7 Zjištění doby trvání projektu metodou PERT 

V této části zjistím doby trvání podle metody PERT. Odhadem určím dobu trvání 

jednotlivých částí projektu (optimistickou, nejpravděpodobnější a pesimistickou), ze kterých 

dále vypočítám očekávanou dobu trvání jednotlivých částí projektu, rozptyl a směrodatnou 

odchylku. Určím kritickou cestu a celkovou dobu trvání celého projektu. 
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Jednotlivé fáze projektu, které byly specifikovány v předchozí kapitole jsou shrnuty v následující tabulce s odhadem doby 

trvání jednotlivých částí, výpočtem očekávané doby trvání, rozptylu a směrodatné odchylky. 

Tabulka 10: Výpočet doby trvání projektu metodou PERT (zdroj: vlastní zpracování) 

či
n
n
o
st

 

popis činnosti 

bezpodmínečně  

následující 

činnost 

odhady trvání (dny) 

očekávaná  

doba  

trvání 

rozptyl 
směrodatná 

odchylka 

optimistický 

(a) 

nejpravděpod. 

(b) 

pesimistický 

(c) 
te σ2te σkc 

A Analýza trhu a konkurence B 4 7 10 7 1 1 

B Vytvoření plánu C, F 5 8 12 9 1,36 1,17 

C Výběr agentury D 8 12 15 12 1,78 1,17 

D Zadání práce vybrané agentuře E 1 1 1 1 0 0 

E Podpis smlouvy G 1 1 1 1 0 0 

F Překreslení produktů do 2D J 25 40 60 41 34,03 5,83 

G Zpracování grafického návrhu  H 15 26 32 26 8,03 2,83 

H Kódování stránek I, J 10 12 23 14 4,69 2,17 

I Implementace obsahu K 3 5 8 6 0,69 0,83 

J Zadávání produktů do systému K 3 4 5 4 0,11 0,33 

K Tvorba uživatelské sekce L 4 6 8 6 0,44 0,67 

L Testovací režim softwaru M 2 5 7 5 0,69 0,83 

M Přenesení online N 1 1 1 1 0 0 

N Školení zaměstnanců - 1 1 1 1 0 0 
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Pro zjištění kritické cesty použiji síťový diagram dle metody PERT. Pro tento diagram 

je potřeba vypočítat časové charakteristiky TMj nejdříve možný termín realizace uzlu a TPj 

nejpozději přípustný termín realizace uzlu. Pokud z jednoho uzlu vystupují dvě činnosti, 

vybíráme tu s činnost s maximální hodnotou. TMj počítáme od počátečního uzlu, naopak 

výpočet TPj probíhá od konečného uzlu. 

 

Obrázek 12: Síťový diagram PERT (zdroj: vlastní zpracování) 
 

Pomocí síťového diagramu metody PERT byla nalezena kritická cesta: A-B-C-D-E-G-

H-I-K-L-M-N. Doba trvání celého projektu, rozptyl doby trvání celého projektu a 

směrodatná odchylka, v případě nulových časových rezerv, jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

Doba trvání celého projektu ∑ T – kritická cesta 87 dní (přibližně 18 týdnů) 

Rozptyl doby trvání celého projektu ∑ σ2te – kritická cesta 18,68 dní 

Směrodatná odchylka ∑ σkc – kritická cesta 10,67 dní 
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4.8 Způsob řešení 

Tento projekt bude realizován pomocí objednávky služby na klíč. Bude uspořádáno 

výběrové řízení pro reklamní agentury zabývající se online marketingem, ze kterých bude 

vybrána ta, která splňuje požadavky projektu a zároveň nabídne cenu přiměřenou 

podnikovému rozpočtu. 

4.9 Účel a výhody použití produktového konfigurátoru v praxi 

Produktový konfigurátor bude zaveden za účelem dosažení efektivnějšího 

objednávkového systému a sledování objednávek. Klient si bude moci pomocí webového 

rozhrání nastavit konkrétní parametry svého kola a následně jej přes webové rozhraní 

objednat. 

Hlavní výhodou bude usnadnění práce na straně obchodníka i na straně společnosti. Do 

teď byly objednávky řešeny pomocí emailové a telefonické komunikace a docházelo 

k velkým nesrovnalostem mezi přáním zákazníka a výsledným produktem. 

Další výhodou bude přilákání dalších zákazníků, kteří si budou moci své kolo v pohodlí 

domova vytvořit, uvidí, jak reálně kolo vypadá, a systém taktéž vypočítá konkrétní cenu a 

hmotnost kola. 

4.10 Zohlednění skladových zásob v produktovém konfigurátoru 

Když se dealer přihlásí do režimu B2B, je žádoucí, aby přímo získal informace o 

dodacích lhůtách. Zde se nabízí dvě varianty, které by toto umožnili. První variantou je, že 

se webová stránka napojí na ERP systém podniku. To však nejspíš nebude úplně zdařilé 

řešení, jelikož ERP systém podniku nepracuje s externími daty jako je doba dodávek 

komponent. Udává informace pouze o skladových zásobách. 

Druhou možností je ruční zadávání aktuálních dodacích lhůt dle dostupnosti. Při této 

možnosti však opět hrozí faktor lidské chyby a velké množství dílů by mohlo způsobit chaos 

a nepříjemné situace, v případě již provedené objednávky a následného zjištění nedostupnosti 

součástek. 
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4.11 Výhody a příležitosti společnosti Airstreeem oproti konkurenci 

Mezi výhody bych hlavně zařadil, že firma nabízí kvalitní produkt a vede přímou 

komunikaci se zákazníkem, ať už koncovým nebo dealerem. Osobitý přístup malé 

společnosti dodává každému zákazníkovi pocit důležitosti, a tak by to mělo i zůstat na dále. 

Taktéž se nachází ve stabilním podnikatelském prostředí, a tak se nemusí až tak obávat 

vnějších změn vlivem politických či ekonomických událostí. 

Jednou z příležitostí, která by mohla mít za následek velký úspěch a na kterou by měl 

být kladen velký důraz je eliminace faktoru lidské chyby, jelikož v současné době je hodně 

procesů prováděno formou ručního předávání mezi jednotlivými odděleními. V případě 

online produktového konfigurátoru by bylo ušetřeno spousta telefonního rozhovorů s klienty 

a taktéž v interním prostředí. Je však zapotřebí, aby všichni zaměstnanci, kteří přijdou do 

styku s produktovým konfigurátorem, byli řádně proškoleni a dokázali s tímto systémem 

efektivně pracovat.  

4.12 E-shop – doplňky 

Jelikož bude produktový konfigurátor ze začátku přístupný pouze pro dealery, nebude 

se jednat o e-shop v pravém slova smyslu. Hlavním důvodem pro pokračování v prodeji přes 

dealery je zajištění servisu těmito středisky koncovým zákazníkům, oproti marži, kterou 

dealeři obdrží od společnosti Airstreeem. Firma Airstreeem nemá v současné době kapacity 

na zajištění běžného servisu každého prodaného kola. Řeší pouze reklamace, které vzniknou 

ze strany koncových zákazníků a jsou přes dealery přeposlány do firmy Airstreeem. 

Taktéž je potřeba zmínit, že trh ještě není úplně připraven na prodej a nákup kol online. 

I když některé značky již provozují pouze přímý prodej přes internet, většina zákazníků není 

s poprodejním servisem těchto společností spokojená. 

I kdyby v budoucnu byl produktový konfigurátor zpřístupněn i pro koncové zákazníky, 

bude konfigurátor již zcela zastupovat funkci e-shopu. E-shop jako takový plánuje podnik 

zavést pro doplňkový sortiment, který nijak neohrozí vzájemné vztahy s dealery. V tomto 

doplňkovém sortimentu bude v nabídce převážně cyklistické oblečení a další doplňky. 

Doplňky se totiž skrz dealery moc neprodávají, a tak by bylo dobré využít této možnosti ke 

zvýšení prodeje v této oblasti.  
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4.13 Optimalizace webové stránky SEO 

Optimalizace webové stránky hlavně pro vyhledávače, bude probíhat pomocí 

klíčových slov a operací, které bude provádět agentura ve spolupráci se společností 

Airstreeem tak, aby bylo zajištěn dostatečný přísun návštěvníků webové stránky, zvýšení 

poptávky a následných objednávek. Dále bude zapotřebí sdílet a propagovat stránku na 

sociálních sítích společnosti. Bylo by zároveň dobré přemýšlet o placených reklamách jak ve 

vyhledávačích, tak na sociálních sítích a jiných komunikačních kanálech. 

4.14 Přepokládané náklady 

Společnost Airstreeem vyhradila na celkový projekt částku € 30.000,- s bezpečnostní 

rezervou € 3.000,-. Tento rozpočet by měl pokrýt všechny úkony agentury od návrhu 

grafického designu, přes programování a implementaci obsahu, SEO, programování 

konfigurátoru, vyhledávač dealerů, B2B prostor, novinky, newsletter až po zavedení 

statistických metod pomocí Google Analytics a následné zaškolení firemního personálu. 

Dále společnost Aistreeem počítá s jedním projektovým manažerem ze strany firmy, 

který bude dostávat superhrubou mzdu ve výši € 1.500,- měsíčně. Taktéž bude zapotřebí 

vytvořit grafické podklady pro konfigurátor, které bude společnost Airstreeem řešit pomocí 

externího grafika za smluvní cenu € 2.500,-. Jelikož společnost každoročně provádí focení 

jak svých produktů, tak fotografií pro katalog, budou tyto zároveň použity i pro tvorbu webu 

a tím pádem nebudou započítány v rozpočtu tohoto projektu. 

Taktéž musí společnost počítat s variabilními náklady na provoz webu, a to hlavně 

náklady na doménu, hosting, SEO a případnou údržbu nebo implementaci nového obsahu. 

Tyto náklady nejsou zanedbatelné a doporučil bych je zařadit do nákladů marketingového 

oddělení na všechny další roky, které budou následovat po vytvoření nové webové stránky. 

Samozřejmě některé z těchto nákladů, například náklady na hosting a doménu, se v podniku 

vyskytují již při současné webové stránce. Tyto údaje ale navrhuji aktualizovat s ohledem na 

nové náklady tykající se údržby webu.  
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Tabulka 11: Přehled předpokládaných nákladů na projekt (zdroj: vlastní zpracování na 

základě nabídky od agentury GoWest Communications) 

Fixní náklady částka poznámka 

Koncept a design 7 776,00 €  

Programování 6 472,00 €  

Implementace obsahu 2 802,00 €  

Google funkce (maps, Adwords) 2 448,00 €  

SEO 768,00 €  

Programování konfigurátoru 5 760,00 €  

Vyhledávač dealerů 960,00 €  

B2B prostor 768,00 €  

Novinky a sociální sítě 672,00 €  

Newsletter 1 632,00 €  

Sběr dat a měřitelnost 375,00 €  
   

Mzda projektového manažera 6 750,00 € 4,5 měsíce 

Náklady na grafiku 2 500,00 €  

Celkem 39 683,00 €  
   

Variabilní náklady   

Hosting 40,00 € měsíčně 

Doména 0,69 € měsíčně 

Údržba 300,00 € měsíčně 

Celkem za 1 rok 4 088,28 €  
 

Celkové předpokládané náklady na projekt jsou € 39.683,-. Roční náklady na provoz 

webové stránky jsou € 4.808,28, pokud neuvažujeme práci marketingového oddělení, které 

se bude starat o aktuální obsah. 

Přehled předpokládaných nákladů jsem zpracoval na základě nabídky od agentury 

Go.West Communications, která byla zvolena ve výběrovém řízení. 
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4.15 Plán cashflow 

Pro lepší zajištění schopnosti společnosti platit včas za všechny pohledávky, je 

zapotřebí sestavit plán cash flow. 

Tabulka 12: Plán Cash Flow 

 

Hodnota faktury 

agentura 

Mzda projektového 

manažera 

Náklady na 

grafika Dotace WKO 

Červen, 2017 -5 000,00 € -1 500,00 €   
Červenec, 2017 -5 000,00 € -1 500,00 €   
Srpen, 2017 -5 000,00 € -1 500,00 €   
Září, 2017 -5 000,00 € -1 500,00 € -2 500,00 €  
Říjen, 2017 -5 000,00 € -750,00 €   
Listopad, 2017 -5 000,00 €   12 000,00 € 

Prosinec, 2017 -433,00 €   6 000,00 € 

celkem -30 433,00 € -6 750,00 € -2 500,00 € 18 000,00 € 

celkem náklady nutné pokrýt z vlastních zdrojů: 21 683,00 € 

 

Z výše uvedeného cash flow vyplívá, že společnost bude muset prvních 5 měsíců 

financovat projekt z vlastních zdrojů. Pro spolupráci s agenturou by bylo nejlepší domluvit 

platby v měsíčních intervalech, pro lepší rozložení investice, aby nebyla příliš velkou zátěží 

pro podnikový rozpočet. V 6. měsíci obdrží společnost dotaci € 12.000,- od WKO a v 7 

měsíci dalších € 6.000,-. Zbytek nákladů ve výši € 21.683,- musí pokrýt z vlastních zdrojů. 

4.16 Možnosti financování projektu – dotace WKO 

Financování projektu bude probíhat z větší části z vlastních zdrojů. Společnost má ale 

možnost využít dotace od hospodářské komory. Dotace má název Go-International a je 

poskytována společnostem registrovaným u hospodářské komory v Rakousku. Tato dotace 

má pomoci firmám rozvíjet se na zahraničních trzích a podpořit rakouský export. Je zapotřebí 

zažádat o dotaci pomocí formuláře na hospodářské komoře v příslušném okrese a dodat 

potřebné materiály. Následně jsou dokumenty překontrolovány a ve většině případů je dotace 

schválena. Dotace se poskytuje na 50 % různých typů nákladů, které souvisejí s rozvojem 

firmy do zahraničí, mimo jiné také náklady marketingu, do které patří i tento projekt. 
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Firma Airstreeem nemůže za účelem získání dotace uplatnit mzdu projektového 

manažera, může uplatnit pouze faktury od agentury nebo fakturu od externího grafika, který 

zpracovává překreslení produktů do 2D grafiky. Musí však nejdříve počkat prvních 5 měsíců 

až souhrn faktur bude minimálně € 24.000,-. Následně může zažádat o proplacení 50 % 

z těchto faktur hospodářskou komorou. 

Výdaje na marketing ovšem nelze použít na vytvoření úplně nové webové stránky. 

Tuto podmínku však společnost Airstreeem splňuje, jelikož se jedná o revitalizaci staré 

webové stránky, za účelem zvýšení poptávky ze zahraničí a tím zvýšení exportu.  

Při žádosti společnost uvádí, na který trh se chce zaměřit. Webová stránka tedy musí 

být přeložena do jazyka který je úředním jazykem země, pro kterou je dotace určena. 

Společnost může v jedné žádosti uvést až 3 země, a to buď z evropských zemí, potom se 

poskytuje dotace v maximální výši € 6.000,- nebo v případě jiných, než evropských zemí je 

dotace ve výši € 12.000,-. 

Jednou z hlavních podmínek při výběru zemí, na které se chce společnost se zvýšením 

vývozu zaměřit je, že musí splňovat podmínku „new to market“. Tedy na určeném trhu je 

společnost „nová“ v minulosti zde nebyl prodán žádný produkt. Je však žádoucí, aby firma 

předem zpracovala analýzu konkrétního trhu, na který chce vstoupit. 

Žádost spadá mezi podpory „de minimis“ kde je dalším omezením maximální objem 

dotací € 200.000,- za poslední 3 roky. Společnost může žádat v jedné výzvě až 3x o dotaci 

Go-International. 

Po podání žádosti má společnost povinnost přihlásit se na detašovaná pracoviště 

v jednotlivých zemích, pro které je dotace určena a s těmito pracovišti komunikovat a 

informovat je o průběhu projektu dotovaným hospodářskou komorou. 

Doklady, které vznikly před datem podání žádosti, nemohou být pro účely dotace 

využity. Pro vyúčtování dotace je potřeba vyplnit formulář, který je ke stažení na webových 

stránkách WKO, kde se kromě údajů o firmě uvádí krátký text s výsledky, kterých bylo za 

pomoci dotace dosaženo. Dále jsou přílohou kopie všech dokladů určených k proplacení 

s potvrzením platby z bankovního účtu. V případě platby v hotovosti lze využít pouze 

doklady v maximální výši € 200,- s příjmovým pokladním dokladem.  
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvořit návrh projektu na znovuoživení 

webových stránek společnosti Airstreeem za pomoci produktového konfigurátoru a e-shopu 

jako marketingového nástroje pro zvýšení poptávky. Pomocí produktového konfigurátoru by 

mělo dojít k vyřešení problému s nedostatečnou prezentací výroby kol na míru ke koncovým 

zákazníkům. 

Díky tomuto projektu by mělo dojít taktéž ke zjednodušení celého procesu 

objednávání, a to jak na straně objednavatele, tak na straně společnosti Airstreeem. Sníží se 

riziko chyb, které v současné době nastávají z důvodu ručního předávání informací a 

zbytečně zdlouhavého procesu za pomoci telefonních rozhovorů a emailové komunikace. 

V práci jsem nejdříve analyzoval vnitřní a vnější prostředí společnosti Airstreeem a 

výsledky shrnul pomocí metody SWOT. Na základě těchto výsledků jsem dále stanovil 

hrozby, které by mohly projekt negativně ovlivnit a taktéž příležitosti kterých by bylo dobré 

využít. Taktéž jsem kladl důraz na silné a slabé stránky projektu, které jsem dále využil 

k určení výhod a nevýhod. 

Díky analýze rizik jsem zjistil, že hlavní hrozbou celého projektu by mohla být 

nedostatečná kapacita firmy, kvůli které by společnost nebyla schopná vyřizovat zakázky ve 

stanovených dodacích lhůtách. Pokud by společnost nedokázala dostatečně pružně reagovat 

na rostoucí poptávku, mohlo by dojít k odchodu zákazníků ke konkurenci a zhoršení 

celkového jména podniku. 

Analýza konkurence, kterou jsem vypracoval ve své diplomové práci sloužila následně 

k návrhu produktového konfigurátoru. Zjistil jsem, kde mají ostatní softwary chyby a kterých 

je potřeba se vyvarovat při tvorbě návrhu vlastního produktového konfigurátoru. Zároveň 

jsem objevil několik dobrých vlastností a nápadů, které konkurenční společnosti používají. 

Hlavní výhodou celého projektu je možnost zlepšení komunikace výroby kol na míru 

ke koncovým zákazníkům. Tento nástroj bude taktéž klíčovým hráčem při vstupu a 

prezentaci společnosti na zahraničních trzích.  
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Celkový vývoj trhu s cyklistickým vybavením směřuje do oblasti online přímého 

prodeje. V dnešní době však zákazník i celý systém, není dostatečně připraven na přímý 

prodej speciálních produktů, které společnost Airstreeem vyrábí, a to hlavně z důvodu 

poprodejního servisu. Do budoucna je ale potřeba počítat s možností přímého prodeje ke 

koncovým zákazníkům například pomocí e-shopu. 

Pomocí metody PERT jsem stanovil délku projektu na přibližně 18 týdnů od 

počátečních analýz, přes práci, která bude záviset z větší část na agentuře až po samotné 

zavedení a proškolení personálu. 

Celkové náklady projektu, po zohlednění příjmů projektového manažera a výdajů na 

grafické služby, vychází na € 39.683,-. Náklady na provoz webové stránky činí € 4.808,28 

za rok. Náklady na projekt je možné z části financovat díky dotačním programům, které 

vypisuje rakouská hospodářská komora až do výše 50 % reálných nákladů uznatelných pro 

účely dotace, maximálně však € 12.000,- v případě dotace určené pro mimoevropský trh a 

€ 6.000,- v případě dotace zaměřené na evropský trh. 

Tento projekt je pouze částí strategie rozvoje podniku. Aby byla společnost úspěšná, 

doporučuji se dále zabývat úpravou stávajícího systému na plánování a výpočet optimálních 

skladovacích zásob za účelem úspory nákladů na skladování a možnosti zaručit přesné dodací 

lhůty.  
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