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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce je zaměřena na start-up firmy zabývající se výrobou látkových 

pleťových masek. Jelikož spolupracuji s výzkumným týmem, který se na založení firmy 

podílí, může být tato práce použita jako pozdější podklad pro překonání počáteční krizové 

fáze při uvedení výrobku na trh. 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis is focused on the start-up of the company involved in the production 

of the facial sheet masks. As I work with the research team involved in creating new 

companies, this work can be used as a later basis for overcoming the initial phase of the 

crisis during placing the produkt on the market. 
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ÚVOD 

Kosmetický průmysl zaznamenal v posledních letech značný růst na trhu. Firmy se 

neustále předhánějí v inovaci produktů, kterými mohou zaujmout kupující a získat si tak 

jejich věrnost i v dlouhodobém ohledu. Jenže problém spočívá v tom, že čím lepší 

výrobek se na trh dostane, tím je obvykle dražší a pro zákazníky tak méně cenově 

dostupný. Tato práce se bude zaměřovat na start-up firmy zabývající se výrobou 

pleťových masek, jejichž složení bude přizpůsobeno tak, aby výsledný produkt byl nejen 

cenově dostupnější, ale aby i složení bylo šetrné k pleti a mělo požadované výsledky, 

které od těchto produktů spotřebitelé očekávají.  

Pleťové masky využívají ženy po celém světě. Dávno už není pravdou, že je používají 

pouze ženy v pokročilejším věku. Cílovou skupinou se staly především dívky, studentky, 

jejichž finanční zdroje jsou velmi omezené. Koho jiného by potom měla cena produktu 

odradit od jeho koupi, než právě je? A jelikož inovace mají největší podíl v oblasti 

konkurenčních výhod, je potřeba se zaměřit na výrobu takových pleťových masek, které 

by v poměru nižší cena – stejná kvalita zaujaly širokou škálu zákazníků.  

V dnešní době není jednoduché přijít na trh s kompletně novým produktem, proto se 

firmy snaží alespoň o inovaci již existujících výrobků či služeb. Toto téma bakalářské 

práce jsem si vybrala proto, že se o kosmetický průmysl zajímám již několik let a nápad 

přijít s něčím, co splní účel a co sama využiji, ráda podpořím.  

V teoretické části práce je popsán start-up a vše, co se procesu zakládání firmy týká. 

Mluvíme především o managementu firmy, strategiích, hrozbě rizika, podniku, 

podnikatelském plánu a jeho způsobu financování atd. Druhá část práce je věnována 

popisu současné situace na trhu pleťových masek kosmetického průmyslu, především 

zkoumání konkurenčních sil. Poslední část je zaměřena na návrh vlastního řešení.  
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CÍLE PRÁCE A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ  

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo navrhnutí finančního plánu při zakládání start-

up firmy zabývající se kosmetickým průmyslem. Nově vznikající firma se bude 

specializovat na výrobu látkových pleťových masek, jejichž složení bude uzpůsobeno tak, 

aby nižší prodejní cenou a dobrou kvalitou uspokojily potencionální zákazníky. 

Dílčí cíle práce: 

 sepsání odborné rešerše  

 rozbor marketingové studie současných pleťových masek z roku 2015  

 analýza konkurenčního prostředí v ČR 

 navržení rozvoje firmy do budoucna 

 zhodnocení a snaha o minimalizaci rizik 

 průzkum trhu uskutečněný prostřednictvím pilotní studie (viz Přílohy)  

V první řadě je zapotřebí definovat základní pojmy pro lepší pochopení celé problematiky 

týkající se start-up firem. Mluvíme především o významu samotného slova start-up, 

managementu (řízení) firmy, který je důležitý pro efektivní činnost podniků. Dále zde 

patří vybrané druhy managementu, a sice strategický (popsání misí, vizí a cílů firem) a 

finanční management. Nedílnou součástí je také význam samotného podniku. Značnou 

část práce věnuji také podnikatelskému plánu a způsobu jeho financování. 

V praktické části se již zaměřuji na konkrétní typ odvětví, kterému věnuji zbytek své 

práce. Jedná se o kosmetický průmysl – výrobu pleťových masek. Jsou zde uvedeny 

například poznatky z historie a popisuji různé druhy pleťových masek. Důležitou součást 

tvoří marketingová studie z roku 2015. V neposlední řadě potom nastiňuji vliv 

konkurenčního prostředí v České republice a analyzuji současný stav látkových 

pleťových masek na trhu prostřednictvím vytvořeného pilotního dotazníku.  

Poslední část práce je zaměřena na návrh vlastního řešení pro rozvoj start-up firmy, 

zhodnocení případných rizik a možností rozvoje firmy do budoucna. Je zde rozebráno i 

pozměnění složení látkových pleťových masek, aby prodejní cena byla co nejnižší.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1  Start-up společnosti 

Start-up (= začínat, spouštět) je pojem, který v nejobecnějším pojetí znamená nově 

vzniklou firmu na trhu. Jedno zajímavé a světově rozšířené vysvětlení tohoto anglického 

slova poskytuje Steve Blank. Podle něj je start-up organizace postavená na principu 

hledání opakovatelného obchodního modelu. Důraz je kladen na samotný business a jeho 

škálovatelnost, což znamená, že objem produkce lze libovolně navyšovat, aniž by tím 

úměrně rostly celkové náklady firmy. [1] 

Další významná osobnost, která se zabývá start-upovými programy, je Paul Graham. 

Podle něj existují tři základní kroky, které je potřeba dodržet při vytvoření úspěšné firmy. 

Řadí mezi ně volbu správného týmu, vytvoření konceptu, který nabídne zákazníkům to, 

co opravdu chtějí, a snahu o co nejmenší počáteční náklady. Firma, která splní všechna 

tato kritéria, by potom měla být úspěšná. Graham mimo jiné jako start-up neoznačuje jen 

nově vzniklé společnosti, důležitým faktorem je, aby byly vytvořeny s cílem co 

nejrychlejšího růstu. [1, 3]  

Start-up je podle Business Dictionary definován jako počáteční fáze životního cyklu 

podniku, ve které se podnikatel pohybuje od fáze nápadu až k zajištění zdrojů 

financování, ustanovení základní struktury podnikání a zahájení provozu. [2] 

I přesto, že start-upy jsou v poslední době stále více rozebíraným tématem, je překvapivé, 

že česká literatura neposkytuje mnoho zdrojů zabývající se touto problematikou. Je tedy 

potřeba čerpat především ze zahraničních zdrojů a to ať už knižních, či elektronických.  

Amy Fontinelle, finanční novinářka největší internetové stránky Investopedia v oblasti 

finančního vzdělávání, ve svém článku What exactly is a startup? uvádí, že se jedná o 

mladou společnost, která se začíná rozvíjet. Start-up bývá podle Amy obvykle malá firma, 

která je zpočátku financována a provozována menším týmem nebo jednotlivcem. Tyto 

společnosti jsou inovativní – snaží se přijít na trh s produktem či službou, která se 

v současné době nenabízí nikde jinde, nebo jen v omezené míře. Výdaje těchto 

společností často v počátečních fázích překračují příjmy, jelikož je nutné nově 

vytvořenou myšlenku pečlivě otestovat a vyvíjet. V začátcích je potřeba do nich 
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investovat, což bývá ovšem vysoce rizikové pro případné investory, jelikož tyto firmy 

nemají žádnou historii a pravděpodobně zatím ani žádný zisk. A vzhledem k tomu, že 

začínající podnikatelé se svojí činností nesou vysokou míru selhání, měli by se investoři 

zamyslet nad tím, o jak originální nápad se jedná a zda si mohou vůbec dovolit investovat 

takovou částku, o jakou by mohli v případě selhání start-up firmy přijít. [4] 

Natalie Robehmed, redaktorka mediální společnosti Forbes, uvádí: „Startup je 

společnost, která pracuje na řešení problému, kdy řešení není zřejmé a úspěch není 

zaručen.“ [5] 

Emily Pope, novinářka společnosti General Assembly, se ve svém článku The difference 

between a startup and a small business zaměřuje na rozdílnost start-up firem a malých, 

nových podniků. Využívá k tomu názory S. Blanka, podle nějž hlavním záměrem start-

up firmy je postupné vyvíjení se do velké společnosti. Inovativním nápadem se snaží 

přebrat zákazníky již existujícím společnostem, nebo dokonce i vytvořit nový trh. Naproti 

tomu jsou postaveny malé podniky, které vznikají za účelem dosažení zisku a jejichž 

cílem není stát se dominantními ve svém oboru, nýbrž zajistit si pozici na místním trhu. 

[6] 

Dostupnost úvěrů přispívá k zahájení nového inovačního podnikání. Většina OECD 

(Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) zemí zavádí v posledních letech 

programy na zvýšení dostupnosti těchto bankovních úvěrů zaměřených na nové a malé 

podniky. Následující graf z roku 2009 zachycuje investice zemí OECD do rizikového 

kapitálu, jakým start-up firmy bezpochybně jsou. [25] 

  

 

 

Graf 1: Investice do rizikového kapitálu, OECD země, 2009 (Zdroj: 25) 
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Nové důkazy OECD také naznačují, že malé či střední firmy mladší pěti let vytvořily 

v posledním desetiletí téměř polovinu všech nových pracovních pozic. Většina start-upů 

sice odchází do pěti let z trhu, nicméně ty, co přežijí, rostou daleko rychleji, než jaký je 

průměrný růst ostatních firem. Následující graf znázorňuje přínosy start-upů v letech 

2001 až 2011 vzhledem k zaměstnanosti a pracovním pozicím. [26] 

 

Začínající firmy se ovšem při svém vývoji mohou potýkat s regulačními překážkami, 

administrativní zátěží a především s nedostatkem finančních prostředků, což může být 

pro nové subjekty mimořádně závažným problémem.  

Start-up jako takový by nemohl vzniknout bez jednotlivých procesů, které se podílí na 

samotném vzniku firmy. Jedná se především o řízení (management) společnosti, význam 

a závažnost rizika, vytvoření podnikatelského plánu, který slouží případným investorům 

jako shrnutí samotné úlohy firmy, kterou má na trhu představovat, apod. Pro snadnější 

pochopení je třeba si tyto pojmy vysvětlit.   

 

 

Graf 2: Zaměstnanost, vytváření pracovních pozic a jejich úbytek, start-up firmy, 2001-11 

(Zdroj: 26) 



 

16 

 

1.2  Teorie managementu 

1.2.1 Management 

Management je obecně velmi obtížně uchopitelným procesem, proto neexistuje jedna 

definice, která by ho komplexně popisovala. Nejčastějším ekvivalentem tohoto původně 

amerického výrazu (to manage – řídit) je proces řízení, které je ovšem chápáno daleko 

obecněji, než samotný management. Uveďme alespoň několik způsobů, kterými lze tento 

pojem přiblížit. 

Nejčastějším způsobem popsání managementu jsou tzv. manažerské funkce. Jedná se o 

činnosti, které by měl být vedoucí pracovník (manažer) firmy schopen vykonávat ve své 

práci. Mezi tyto funkce se řadí plánování, organizování, vedení zaměstnanců a 

kontrolování. [7] 

Plánování se zaměřuje na budoucnost organizace a je důležitým předpokladem pro vývoj 

ostatních funkcí. Tímto procesem si firma stanovuje vize, mise, cíle a cesty k jejich 

dosažení. Samotný přínos netkví tak úplně v realizaci plánů, nýbrž v minimalizaci rizik, 

nalezení silných a slabých stránek apod. Při vývoji společnosti lze plány rozdělit dle 

několika kritérií. Mezi nejzákladnější dělení patří plány dle časového hlediska. Sem patří 

krátkodobé (roční), střednědobé (1-5 let) a dlouhodobé (nad 5 let) plány. Z věcného 

hlediska potom rozlišujeme plány obchodní, finanční, personální, výrobní aj. [8, 9, 10] 

„Plánování staví mosty mezi tím, kde jsme,  

a tím, kam chceme jít.“ [19] 

Organizování je soubor jednotlivých činností, pomocí kterých se snažíme dosáhnout 

stanovených cílů. Patří sem tvorba organizačních pravidel a systémů, přesné definování 

jednotlivých úkolů a metod práce, stanovení způsobu komunikace, definování pravomocí 

a odpovědností za vykonanou práci. Jedním z nejdůležitějších prvků organizování je 

rozpětí řízení, kterým se vyjadřuje, jaký je maximální (optimální) počet podřízených, 

kterým je nadřízený pracovník ještě schopen velet. Tímto počtem se například zabýval ve 

třicátých letech 20. století V. A. Graicunas, podle kterého každý manažer dokáže vést 

maximálně 5 podřízených. Samotným výsledkem organizování a zjištění optimálního 

počtu podřízených je potom hierarchické organizační schéma. [8, 10] 



 

17 

 

Vedení a motivace je další manažerskou funkcí, která slouží k výběru a koordinování 

personálu. Základem je vzájemná komunikace mezi podřízeným a nadřízeným. Důležitou 

součástí je také motivace, vyhodnocování průběžných výsledků a snaha o rozvoj 

vědomostí všech členů firmy. [10] 

Kontrolou rozumíme průběžné monitorování zaměstnanců za účelem odhalení možných 

odchylek od původního plánu. Plní tři základní funkce: 

o inspekční – vyhodnocení skutečného stavu  

o preventivní – případné zásahy pro stabilitu vývoje  

o eliminační – zamezení vzniku nežádoucích situací  

Dalším možným rozčleněním managementu je koncept „7S“, známý jako McKinsey 

„7S“ Framework. Tento koncept nelze ve skutečnosti považovat za pravý strategický 

model, nýbrž za určitý způsob myšlení ohledně vývoje organizací. Byl vytvořen v roce 

1981 Richardem Pascalem a Anthonym Athosem, kteří prohlásili, že úspěch japonského 

umění tkví v dokonalé technice jeho řízení.  Zkratka „7S“ zahrnuje sedm faktorů, mezi 

které patří strategie (strategy), schopnosti (skills), sdílené hodnoty (shared values), 

struktura (structure), systémy (systems), zaměstnanci (staffs) a styl (style). Pokud se firma 

rozhodne změnit svoji organizaci, postupuje se v daném pořadí. Nejdůležitějším faktorem 

týkajícím se organizačních změn je rozhodně struktura, kterou lze chápat jako funkční 

náplň organizace ve smyslu hierarchického uspořádání a vzájemné spolupráce. 

Podnikový management dokonce zachycuje mnoho případů, kdy si lidé mysleli, že při 

reorganizaci firmy stačí využít pouze strukturálních změn. Důležitým nástrojem při 

uskutečnění změn ve firmách jsou ovšem také systémy řízení, což jsou jednotlivé postupy 

a procesy, které svým silným vlivem zahrnují mnoho lidí, kteří rozhodují o důležitých 

otázkách. Koncept „7S“ byl následně rozvinut poradenskou firmou McKinsey & 

Company a je nyní světově uznáván. [7, 11, 24] 

1.2.2 Manažer 

Manažer je vedoucí pracovník firmy, který management provádí. Jeho postavení můžeme 

určit jako hierarchii: vlastník – manažer – zaměstnanec. Čím je firma větší, tím je toto 

postavení výraznější. Manažer se od zaměstnance liší především pravomocemi a 
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odpovědností za jednotlivé úkony, ale samozřejmě také platovým ohodnocením. Jeho 

kompetencí je pracovat s lidmi, koordinovat jejich aktivity tak, aby bylo dosaženo 

potřebných cílů a právě proto je rozhodujícím činitelem v řízení firem. [7, 8]  

Rozlišujeme 3 typy manažerů: 

o manažer první linie (lower management) – řídí práci výkonných 

pracovníků (primář nemocnice, vedoucí prodejny v obchodu) 

o střední manažer (middle management) – řídí práci manažerů první 

linie (manažeři závodů) 

o vrcholový manažer (top management) – řídí organizaci jako celek 

(prezidenti, odborní ředitelé)  

1.2.2.1 Dovednosti manažera 

Úspěch manažerů spočívá především v jejich schopnostech a dovednostech. V dnešní 

době sice koluje názor, že manažerem se může stát kdokoli, nicméně se jím může stát jen 

ten, kdo neustále hledá možnosti ke zdokonalování se, dokáže zrealizovat stanovené cíle 

a vést ostatní pracovníky firmy. Americký ekonom českého původu Arnulf Ivan Simon 

prohlásil, že do čela podniku se musí postavit génius, který rozumí budoucím potřebám 

firmy, v žádném případě však účetní, nebo ekonom. V literatuře se setkáváme se třemi 

základními typy dovedností, které je potřeba za účelem efektivního fungování firmy 

skloubit: 

o technické dovednosti – využití technik a postupů pro realizaci určitých činností  

o koncepční dovednosti – koordinace firmy jako celku 

o lidské dovednosti – vedení pracovníků, motivace, komunikace, kontrola, být 

vzorem, předávat zkušenosti  [8, 12] 

1.2.2.2 Manažerské role 

Henri Mintzberg na základě analýzy činností manažerů stanovil deset manažerských rolí 

ve třech skupinách. Každá z těchto rolí je podle něj ovlivněna čtyřmi proměnnými, což 

jsou životní prostředí, samotná osoba (pohlaví a věk), práce a situace (manažerské 

zkušenosti, počet let v instituci a v manažerském postavení). Mintzberg došel k závěru, 
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že manažeři nevykonávají klasické manažerské funkce, nýbrž jiné typy činností. 

Následuje seznam manažerských rolí (dle Mintzberga), které se vzájemně podmiňují a je 

třeba je propojit: 

 interpersonální role (mezilidské vztahy): 

o představitel – symbolické povinnosti (přijímání návštěv, podpisy 

smluv) 

o vůdce – řízení činností podřízených, personalistika (školení, nábor, 

jednání s pracovníky) 

o budovatel vztahů – interpersonální vztahy (komunikace s ostatními 

manažery uvnitř firmy i mimo ni) 

 informační role (přijímání a odesílání informací bez rutinního charakteru): 

o monitor – získání informací (zkoumání prostředí, příležitostí) 

o šiřitel – poskytování informací uvnitř i vně organizace 

o mluvčí – reprezentace firmy (externí, interní) 

 rozhodovací role (manažerské rozhodování): 

o podnikatel – sledování a využívání příležitostí pro rozvoj firmy 

o eliminátor poruch – náprava negativních vlivů v krizových situacích, 

udržování stability 

o alokátor zdrojů – alokace omezených zdrojů (pracovníci, peníze, čas, 

stroje) za účelem dosažení největšího užitku 

o vyjednavač – získání určitých výhod pro firmu [7, 8] 

1.2.2.3 Manažerské práce 

Manažerská práce představuje konkrétní činnost manažera za účelem dosažení cílů. 

V roce 1950 vytvořil americký profesor University of Michigan Rensis Likert čtyři 

manažerské styly popisující vztahy a role manažerů a podřízených. Jedná se o: 

o autoritativní styl – manažer má autoritu, rozhoduje sám 
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o benevolentní styl – manažer se obrací na podřízené, princip odměn a 

trestů, vytvoření partnerského prostředí 

o konzultativní styl – obousměrná komunikace mezi nadřízeným a 

podřízeným 

o participativní styl – aktivní zapojení podřízených při rozhodování  [8] 

Na R. Likerta v tomto směru navázali další američtí autoři, kteří ke čtveřici základních 

stylů přiřazují další faktory, které podle nich zásadně ovlivňují efektivitu manažerského 

řízení. Jedná se o ochotu podřízených realizovat rozhodnutí manažerů (míra 

akceptovatelnosti) a kvalitu vlastního rozhodování. [18]  

1.3  Strategický management 

Strategie (strategos – vůdce) je rozhodovací proces o tom, jak nejlépe zvládnout 

organizaci firmy s cílem dosáhnout a udržet zisk. Úzce souvisí s dlouhodobými cíli, které 

se firma snaží naplnit. Je důležité, aby si podnik jasně a kvalitně vytvořil strategické 

řízení, které bude v dnešním konkurenčním prostředí schopné uspět. Je také žádoucí, aby 

jednotlivé strategie firmy byly pružné do budoucna v závislosti na možné změny v okolí 

podniku. [8, 13, 24] 

Strategický management se zabývá především transformací jednotlivých strategií do 

provozu. Jeho součástí je identifikace současných misí, vizí a cílů firmy, strategická 

analýza, strategický výběr a implementace strategií.  

Aby byl stratég úspěšný, musí splňovat 3 vlastnosti: 

o spontánnost – vytváření vlastních postupů a metod  

o otevřenost – otevřený přístup ke všemu a ke všem  

o reálnost – odprostit se od představ  [8] 

1.3.1 Vize 

Vize (latinsky visio – zření) představuje nedílnou součást strategie firmy a jejím 

vytvořením si podnik určí, čeho chce do budoucnosti dosáhnout. Jedná se o formulaci 

hlavních cílů do budoucnosti. [8] 
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Vize jsou ovšem někdy i obtížně stanovitelné. Příčinou mohou být nedostatečné znalosti, 

zainteresovanost, neuvědomování si potřeby stanovit si vize. [22] 

1.3.2 Mise 

Mise (latinsky missio – poslání) organizace je potom způsob, jakým chceme dosáhnout 

stanovených vizí. Slouží jak zaměstnancům, tak i jako informační prostředek veřejnosti. 

Mise firmy se ve většině případů sepisuje do písemného dokumentu, který se nazývá 

deklarace o poslání firmy. [8] 

Každá firma je zakládána za účelem uspokojování potřeb zákazníků. Toto poslání by 

mělo korespondovat se základními představami (vizemi) firmy, co bude hlavním 

předmětem podnikání, jaká bude cílová skupina zákazníků a jakými výrobky bude firma 

potřeby zákazníků uspokojovat. [24] 

Mise by se měla soustředit na hlavní aktivity firmy, měla by definovat její současný stav, 

obsahovat přednosti a vyplývat z její filozofie. [22]  

1.3.3 Cíle 

Cíle potom představují samotné převedení vizí do konkrétních výsledků. Je důležité, aby 

cíle splňovaly tzv. SMART metodiku. [8] 

o S – specifický – každý rozumí daným cílům 

o M – měřitelný – dosažení cíle je měřitelné 

o A – akceptovatelný – akceptování těmi, kdo budou cíle plnit 

o R – realistický – dosažitelný cíl 

o T – termínovaný – stanovení termínu naplnění cíle 

Hlavní cíl jakéhokoli podniku je jasný – vytvoření zisku. Cíle by měly být vždy v souladu 

s misí společnosti a měly by zahrnovat delší časové období (alespoň 3 roky). [22] 

1.3.4 Strategická analýza 

Strategická analýza zahrnuje analýzu makrookolí (vnější prostředí), mikrookolí 

(odvětvové okolí) a interní analýzu firmy.  
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Porterův model pěti sil slouží k analýze stávající a nové konkurence, vlivu odběratelů a 

dodavatelů a vlivu substitučních produktů. Dle M. E. Portera je záměrem firmy orientovat 

aktivity do oblastí s nízkou konkurencí. [18] 

 

PEST analýza zahrnuje zkoumání okolí firmy, jehož součástí jsou vnější vlivy, mezi 

které patří: 

o politicko-správní faktory – zájmy politických stran 

o ekonomické faktory – ekonomická situace a hospodářská politika 

státu (inflace, HDP, úrokové sazby, nezaměstnanost)  

o sociální a kulturní faktory – sociální skladba obyvatelstva, 

společenské a kulturní zvyky 

o technologické faktory – inovace technologií  [8] 

SWOT analýza se zaměřuje na charakteristiku faktorů ovlivňujících strategické 

postavení firmy.  

 interní analýza firmy: 

o S – strengths – silné stránky firmy 

o W – weaknesses – slabé stránky firmy 

 externí analýza firmy: 

o O – opportunities – příležitosti firmy 

Obrázek 1: Porterův model pěti konkurenčních sil (Zdroj: 34) 
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o T – threats – hrozby firmy  [8] 

SPACE metoda je další způsob, kterým se firmy snaží sloučit výsledky analýz vnějšího 

a vnitřního prostředí do jednoho celku.  

 vnější prostředí: 

o stabilita prostředí – ovlivněna inflací, poptávkou a její elasticitou, 

technologickými změnami 

o přitažlivost odvětví – ovlivněna finanční stabilitou, využitím 

zdrojů, produktivitou práce, využitím kapacit 

 vnitřní prostředí: 

o konkurenční výhoda – ovlivněna podílem na trhu, loajalitou 

zákazníků, kvalitou produktů 

o finanční síla – ovlivněna likviditou, mírou zadluženosti, cash flow 

[18] 

1.3.5 Strategický výběr 

Strategický výběr se zabývá budoucností společnosti a možnostmi, jakými má reagovat 

na řadu nepříznivých vlivů, jimiž se zabývá strategická analýza. Důležité je, aby si 

manažeři určili představu o svých cílech. Tento krok je důležitý jak pro samotnou firmu, 

tak i pro akcionáře, kteří chtějí o plánech firmy vědět co nejvíce. Principem nejsou 

jednotlivé metody, které bude firma využívat, ale strategický směr, kterým se společnost 

plánuje ubírat. [23] 

1.3.6 Implementace (realizace) strategie 

Aby byl strategický management úspěšný, je třeba jednotlivé strategie zrealizovat. 

V návaznosti na fakt, že mnoho skvělých strategických záměrů nebylo dotaženo do 

zdárného konce, vytvořili v r. 1992  Robert S. Kaplan a David P. Norton tzv. metodu 

BSC (Balanced scorecard). Metoda tvoří vazbu mezi strategickými záměry a operativní 

činností s důrazem na jejich měřitelnost. Tato metoda má následující fáze: 
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o stanovení cílů – vychází se ze schválené strategie, cíle se stanovují ve 

čtyřech oblastech (finance, zákazníci, interní procesy, zaměstnanci) 

o propojení souvislostí – propojení cílů 

o stanovení měřítek a cílových hodnot – kvantifikování stanovených cílů 

o určení akčních programů – přijetí akčních projektů 

o zapojení do běžných systémů – BSC jako nástroj řízení firmy  [8, 18] 

1.4  Finanční management 

Finančním řízením rozumíme veškeré činnosti firmy od jejího založení až po případný 

zánik. Jedna z nejzákladnějších otázek, kterou musí každá společnost řešit, je způsob 

jejího financování. Podrobnější rozdělení zdrojů financování je popsáno v kapitole 1.9.2. 

[8] 

Každá firma působící na trhu musí počítat s finančním rizikem, kterému při své činnosti 

čelí. Nejrizikovější skupinou jsou tzv. otazníky, což jsou společnosti na počátku svého 

vzniku, které ještě nejsou „zběhlé“ na daném trhu a je třeba do nich investovat. A tady 

nastává problém. Finanční strategie totiž nesouvisí pouze s finančním rizikem, ale také 

s finanční návratností, která je pro investory velice podstatná. Obecně platí, že čím vyšší 

je riziko, tím vyšší návratnost investoři vyžadují. Další rizikovou skupinou na trhu jsou 

tzv. hvězdy. Jedná se o firmy, u kterých došlo k rychlému růstu, jejich pozice na trhu je 

poměrně nestálá a lehce napadnutelná konkurenty. Naopak tzv. zlaté doly se svojí 

činností nesou nízké riziko. Tyto společnosti vykazují pravidelné a vysoké zisky. Zvýšení 

tohoto rizika je v tomto případě možné např. přeceněním, kdy si firma vezme příliš 

vysoký úvěr a není následně schopna platit požadované úroky. Poslední skupinou na trhu 

jsou černé ovce. Do těchto společností investoři pravděpodobně investovat nebudou, 

jelikož se nachází ve fázi úpadku. [23]  

Jako jeden z možných způsobů definování finančního řízení je klasifikace tzv. 

manažerských činností, které zahrnují finanční plánování, organizování finančního 

útvaru, výběr a rozmístění finančního útvaru a kontrolu výsledků hospodaření. [8] 

Na samotný finanční management samozřejmě působí řada faktorů, které ovlivňují 

činnosti firmy. Patří mezi ně: 
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o externí okolí firmy – makroekonomické (inflace, hospodářská politika státu, 

měnová politika, výkonnost ekonomiky) a mikroekonomické (vliv současné a 

nové konkurence) faktory 

o interní okolí firmy – dovednosti zaměstnanců, stabilita firmy, velikost a 

organizační struktury firmy 

o fáze životního cyklu firmy – založení a počáteční růst, expanze, stabilizace, 

pokles, zánik 

o cíle firmy – konkretizace cílů  [8] 

1.4.1 Finanční rozhodování 

Finanční management sice využívá informace o probíhajících procesech, nicméně 

s orientací na budoucnost. Při odhadování vývoje společnosti se manažeři vystavují 

určitému riziku nejistoty, které musí při svém rozhodování zohlednit. Každý manažer 

musí také během finančního řízení respektovat několik principů: 

 princip peněžních toků – vycházet z očekávaných peněžních toků 

 princip respektování faktoru času – zohlednit faktor času 

 princip zohledňování rizika – při stejném riziku investování preferovat vyšší 

výnos investice, preference likvidnějších investic (výnos v kratším časovém 

období)  [8] 

1.5  Management rizika 

Nedílnou součástí manažerských činností je riziko spojené se správným rozhodnutím. To 

sice na jedné straně může představovat dosažení skvělých hospodářských výsledků, na 

druhé straně však může být příčinou velkého neúspěchu, který může vést až k samotnému 

zániku firmy. Management rizika je proces systematické a aktivní práce s rizikem. Jeho 

náplň tvoří následující fáze: 

 analýza rizika: 

o identifikace rizikových faktorů a stanovení jejich významnosti – 

nalezení faktorů, které mohou vést ke zhoršení finanční stability firmy 



 

26 

 

o stanovení rizika firemních aktivit  

 řízení rizika: 

o příprava a realizace opatření – snaha manažerů o minimalizaci 

rizikových faktorů (odstranění příčin vzniku, nebo snížení 

nepříznivých důsledků)  

o operativní řízení rizika – sledování faktorů, které by mohly ohrozit 

chod firmy   [18] 

1.6  Podnik 

Stejně jako management, ani podnik nelze interpretovat jednou definicí. Nejobecnější 

způsob, jakým se o to můžeme pokusit, je chápání podniku jako určitého subjektu, ve 

kterém se přeměňují jednotlivé vstupy na výstupy. Dalším možným pojetím tohoto 

výrazu je názor, že se jedná o ekonomicky (samostatné hospodaření) a právně (podnik 

má jméno, práva a povinnosti) samostatnou jednotku, která vzniká za účelem podnikání. 

Günter Wöhe v roce 1993 ve své publikaci „Úvod do podnikového hospodářství“ 

definoval podnik jako: „… plánovitě organizovanou hospodářskou jednotku, ve které 

jsou výrobní faktory kombinovány tak, aby bylo vyrobeno a prodáno zboží a služby.“ [14] 

Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. definuje podnik jako: „…soubor hmotných, jakož i 

osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové 

hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své 

povaze mají tomuto účelu sloužit“ (§ 5, odst. 1). [15] 

Obecně lze říci, že každý podnik vzniká za účelem vyrobit a prodat zákazníkům své 

produkty či služby, čímž uspokojí jejich potřeby a sám dosáhne požadovaného zisku. 

Každý podnik má samozřejmě i svou funkci. Mezi ty nejzákladnější patří společenská, 

která plní úlohu uspokojování potřeb v celospolečenském měřítku, individuální, 

prostřednictvím které podnik zhodnocuje své prostředky (kapitál) vložený zakladatelem 

firmy, personální, finanční, ekonomická, výrobní aj. [14] 
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1.6.1 Okolí podniku 

Aby podnik dobře fungoval, je důležité brát ohled i na jeho okolí. Rozeznáváme základní 

typy okolí: 

o ekonomické – dostupnost a ceny výrobních faktorů, daňová zátěž, HDP 

o politické – vláda, politické strany a koalice  

o právní – legislativní a právní normy, zákony, předpisy 

o sociální – CSR (Corporate Social Responsibility), sociální faktory 

o geografické – obyvatelstvo a demografické podmínky 

o ekologické – ochrana životního prostředí 

o etické – etický kodex, principy a zásady 

o technologické – rozvoj technologií 

o kulturně-historické  –  vzdělání, kulturní úroveň lidí  [14]  

1.7  Podnikatel 

Původ slova podnikatel pochází z 18. století, kdy pařížský bankéř Richard Cantillon 

(1680 – 1734) vypozoroval novou pracovní profesi, kterou pojmenoval „entrepreneur“ 

(zprostředkovatel). Do ekonomické sféry význam tohoto slova potom přinesl francouzský 

ekonom Jean-Baptiste Say (1767 – 1832). [8] 

Podnikatelem můžeme chápat osobu, která do podnikání vkládá vlastní myšlenky, 

strategickými kroky se snaží o naplnění podnikatelského záměru, pro jehož realizaci je 

nutné vybrat potřebné zdroje. Bez něj by tedy samotný podnik nemohl vzniknout ani 

existovat. [14] 

Dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. (§ 2, odst. 2) je podnikatelem jak fyzická, tak 

právnická osoba, přesněji:  

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku,  

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 
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c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění 

podle zvláštních předpisů, 

d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence 

podle zvláštního předpisu.  [15] 

Živností dle zákonu č. 455/1991 Sb. (§ 2) rozumíme „soustavnou činnost provozovanou 

samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za 

podmínek stanovených tímto zákonem. Živnostník je fyzická osoba splňující 

živnostenským zákonem stanovené podmínky pro provozování živnosti.“ [21] 

S podnikateli se ovšem nesetkáváme pouze u teorie podnikání, ale prakticky všude kolem 

nás. Vyskytují se v oblasti medicíny, architektury, výzkumu, práva apod. Je proto důležité 

vždy upřesnit, v jaké sféře se pohybujeme. [8] 

Pro zajímavost uvedeme několik definic při vývoji pojmu podnikatel: 

 původně je toto slovo přeloženo z francouzského významu „zprostředkovatel“  

 první zmínky pochází už ze středověku, kdy se podnikatelem rozuměl účastník 

původně válečných akcí 

 1797 (Beaudeau) – organizující a plánující osoba nesoucí riziko 

 1934 (J. Schumpeter) – inovátor, který rozvíjí nové techniky 

 1940 (W. Churchill) – „Podnikatelé jsou někdy považováni buď za vlka, kterého 

je třeba zabít, nebo za krávu, kterou je třeba stále dojit. Přitom by však měli být 

považováni za koně, který táhne káru.“ 

 1964 (Drucker) – osoba umocňující příležitosti 

 1980 (K. Vesper) – jiné chápání z pohledu ekonomů, politiků, psychologů atd.  

[16] 

1.8  Podnikání 

Podstata podnikání je upravena v obchodním zákoníku č. 513/1991 Sb. (§ 2, odst. 1): 

„Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku“.  [15] 
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Stejně jako je to u podnikatelů, ani samotné pojetí podnikání nelze chápat jedním 

způsobem. Z ekonomického hlediska vnímáme podnikání jako proces vytváření přidané 

hodnoty, z pohledu sociologie se jedná o vytvoření blahobytu a z právního hlediska 

pojem podnikání definuje živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. (§ 2) jako: „…soustavná 

činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem 

dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ [17] 

Jedno je ovšem společné – podnikání je opakující se činnost poskytující užitek. 

Prostřednictvím tohoto procesu dochází k vytváření něčeho navíc. Je charakterizováno 

především dosažením zisku, který vzniká jako přebytek výnosů nad náklady. Podnikatel 

svými výrobky sice uspokojuje potřeby zákazníků, vystavuje se ovšem i určitému riziku 

(podnikatelské, finanční, psychologické, …) na trhu, kterému musí být schopen čelit. 

Tyto hrozby představují jakýsi stupeň nejistoty spojený s očekávaným ziskem. Toto 

riziko může být buď interní, které lze ovlivnit (např. při špatném odhadu trhu mohou být 

výrobky neprodejné), nebo externí, které ovlivnit nelze (přírodní katastrofy). [8, 14] 

1.9  Podnikatelský plán 

Při zakládání nové firmy, nebo jen při vytváření nového produktu je nejdůležitější 

vytvořit bezpečnou kapitálovou základnu pro podnikání. Banky si ovšem velmi 

svědomitě chrání peněžní zdroje od svých vkladatelů a investorů. A to je důvod, proč 

toho o konkrétní firmě chtějí vědět co nejvíce. Vyžádají si tedy od ní podnikatelský plán 

(business plan), což je jakási koncepce podniku sepsaná podnikatelem v písemné formě, 

která komplexně prezentuje záměry, kterých chce podnik dosáhnout. [9] 

Podnikatelský plán neslouží ovšem jen bankám, ale i zaměstnancům, zákazníkům, 

investorům apod. Proto by měl být pojat velice komplexně, aby po informativní stránce 

uspokojil všechny zmiňované skupiny. [16]  

Podnikatelský plán má dvě základní funkce. Zaprvé, uvnitř firmy, slouží k uspořádání 

koncepce podniku, jako plánovací a kontrolní nástroj. Často se stává, že podnikatelé 

vytvoří stručný výtah z tohoto plánu a předloží jej zaměstnancům, kteří mají větší přehled 

o základních cílech firmy.  Napomáhá podnikateli při definování podnikatelských cílů a 

jejich realizací. Zadruhé je to funkce externí, tedy vně firmy. Na této straně jsou to 

například banky, které na základě podnikatelského plánu rozhodnou, zda firmě poskytnou 
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potřebný úvěr, kterým by mohla pokrýt například své náklady při samotném zakládání. 

[8] 

Každý podnikatelský plán by měl být především pravdivý, přehledný, přesvědčivý a 

srozumitelný. Jednotlivé myšlenky na sebe musí logicky navazovat, snaha se klade na 

stručný popis, ne ovšem na úkor postižení důležitých faktů. Doporučuje se používat 

prostá slova a jednoduché definice, kterým porozumí i nezaujatý člověk. Je také možné 

využít různých grafů a tabulek. Naopak by tento dokument neměl obsahovat jakékoli 

nesrozumitelnosti, nebo nepodložená fakta, která by mohla banky utvrdit v tom, že firma 

není schopná svým managementem uskutečnit svůj podnikatelský záměr. [8, 9] 

1.9.1 Struktura podnikatelského plánu 

Struktura podnikatelského plánu není jasně daná, v následujících bodech jsou shrnuty 

alespoň nejzákladnější položky, které by každý takový dokument měl mít: 

o titulní strana obsahující stručný přehled podnikatelského plánu (název a 

sídlo firmy, jméno podnikatele, popis společnosti, částka potřebných 

finančních prostředků k podnikání, prohlášení o důvěrnosti zprávy) 

o podnikatelský záměr – proč by zákazníci nakupovali zrovna váš produkt, 

v čem je váš produkt lepší, než produkt konkurence 

o analýza odvětví zabývající se vývojem firmy do budoucnosti, analýzou 

konkurenčního prostředí a cílové skupiny zákazníků, silné a slabé stránky  

o informace o firmě popisující produkty a služby, velikost a umístění firmy, 

personál 

o marketingový plán – jakým způsobem budou produkty distribuovány 

zákazníkům 

o výrobní plán – popis výrobního procesu, konkurenčních výhod firmy, 

vztahů s dodavateli  

o finanční plán představuje číselnou podobu podnikatelského plánu, 

doporučuje se provést finanční analýzu pomocí finančních ukazatelů kvůli 

vývoji finanční situace podniku 
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o analýza rizik – vytvoření strategií pro případ nepříznivých situací 

o příloha (podpůrná dokumentace) – informativní materiály   [8, 9, 16] 

1.9.2 Zdroje financování podnikatelského plánu 

Každý podnikatelský plán musí být samozřejmě z něčeho financován. Zdroje financování 

lze rozdělit podle 3 kritérií: 

 dle původu – interní (vlastní provozní činností, např. zisk a odpisy) a externí 

(získávány finanční činností organizace) zdroje 

 dle vlastnického vztahu – vlastní (zisk, odpisy, vklady vlastníků) a cizí (jsou 

závazkem firmy – úvěry, dluhopisy, směnky) 

 dle časového období – dlouhodobé (splatnost nad 1 rok, např. obligace a 

dlouhodobé úvěry) a krátkodobé (splatnost do 1 roku, např. běžný bankovní 

úvěr)   [20] 

1.9.2.1 Vlastní zdroje 

Pokud se jako zdroj financování podnikatelského plánu využívá vlastní zisk, jedná se tzv. 

samofinancování. Velkou výhodou tohoto způsobu je to, že se nezvyšuje objem závazků 

a naopak dochází ke snižování finančního rizika plynoucího z případného zadlužení 

firmy. Nevýhoda spočívá ve faktu, že zisk není stabilní zdroj financování, a že nově 

vznikající firmy tuto formu ani použít nemohou, jelikož si ještě nevytvořily vlastní zisk z 

prodeje. 

Naopak odpisy tvoří stabilní zdroj financování. Jedná se o postupné opotřebování 

investičního majetku (hmotného i nehmotného), čímž klesá i jeho hodnota. Částku 

z odpisů firma získá v ceně prodaného zboží či služeb. Na rozdíl od zisku odpisy 

nepodléhají zdanění. Rozlišují se odpisy účetní, které zachycují skutečné opotřebení 

majetku a daňové (popsané v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). [18] 

1.9.2.2 Cizí zdroje 

Mezi cizí zdroje financování podnikatelského plánu patří například úvěry. Rozlišují se 

úvěry finanční a zbožové (dodavatelské). Finanční úvěry spočívají v poskytnutí peněžní 
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částky a dělí se na krátkodobé (splatnost do 1 roku), střednědobé (splatnost do 5 let) a 

dlouhodobé (splatnost nad 5 let). Mezi krátkodobé finanční úvěry patří tzv. revolvingový 

úvěr, který se splácí způsobem, kdy věřitel poskytne další úvěr.  

Další formou investování jsou dluhopisy (obligace). Tyto dluhové cenné papíry zavazují 

dlužníka vůči věřiteli zaplatit mu dlužnou částku. Výhodou obligací je to, že jejich úrok 

snižuje zisk pro účely zdanění. [18] 

1.9.2.3 Další zdroje financování  

Leasing je formou financování, kdy firma nezíská bezprostředně peněžní prostředky, 

nýbrž movitý (nebo nemovitý) majetek, za který nemusí ihned zaplatit plnou cenu.  

Princip faktoringu a forfaitingu spočívá v tom, že firma odprodá své pohledávky, čímž 

získá potřebné finanční zdroje na financování podnikatelského plánu. [18] 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉHO STAVU 

Pokud bychom měli vyzdvihnout jednu věc, která se s postupem času zlepšuje, byla by 

to určitě věda. Skvělým příkladem toho je kosmetický průmysl. Po staletí si ženy vyrábí 

své vlastní produkty, které jim pomáhají s posedlostí téměř každé z nich – s pokožkou. 

Zaměřme se nejprve na samotnou historii kosmetického průmyslu v rámci výroby 

pleťových masek.  

2.1  Historie pleťových masek 

Historie pleťových masek sahá až do starověku. První zmínky pochází ze starověkého 

Egypta. Jednou z prvních žen, která si začala vyrábět vlastní obličejové masky, byla 

Kleopatra. Jako královna Egypta pro ni byla krása pleti důležitým faktorem. Jako hlavní 

přísady používala aloe vera a med. Aloe Egypťané přezdívali boží krev či rostlina 

nesmrtelnosti a mnozí z nich ji využívali k omládnutí pokožky. V dnešní době je známo, 

že působí proti zánětlivým onemocněním pokožky a napíná ji, čímž napomáhá bojovat 

proti prvním známkám stárnutí. Na druhou stranu i med má příznivé účinky pro pleť. 

Snižuje riziko výskytu vrásek a dodává pleti potřebné vitaminy. Med také díky svému 

složení pomáhá při vývoji buněk kolagenu, který se v dnešní době přidává do velkého 

množství pleťových masek. [27] 

Historie ovšem mapuje i nezdařilé pokusy, které se postupem času ukázaly být dokonce 

i nebezpečné pro zdraví. Jedním z nich byla olověná maska, která začala být populární 

v období Viktoriánské éry, kdy se bílá kůže stavěla nad tmavou, která značila tvrdou 

práci. A právě proto se ženy jako důkaz noblesy zesvětlovaly bělidly, které obsahovaly 

již zmíněné olovo. Bohužel ovšem nevěděly, že olovo je toxické, tudíž se vystavovaly 

velkému riziku. Nebylo to však jen olovo, co si dívky byly schopny nanést na pleť, 

vrcholem byla například zvířecí moč, nebo jedovatý krokodýlí trus. 

V 18. století přišla rakouská arcivévodkyně Marie Antoinetta s novou přísadou do 

pleťových masek, která se využívá dodnes. Jedná se o vaječné bílky, které napomáhají 

zpevňovat pleť a odstraňují vzniklou mastnotu. [27] 

V roce 1875 byla patentovaná tzv. Toilet Mask vytvořená švadlenou Helen Rowley. Tato 

maska byla vyrobena z měkké indické gumy a byla určena pro noční nošení. Díky své 
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přiléhavosti byla často přezdívaná rukavice na obličej. Hlavním účelem této masky bylo, 

že se pleť přes celou noc potila, čímž vyplavovala nečistoty, které se v průběhu noci na 

pokožce vytváří. V návaznosti na tento proslavený produkt se ozvala i konkurence, která 

se ho snažila co nejvíce napodobit. [28] 

2.2  Druhy pleťových masek a jejich výhody/nevýhody 

2.2.1 Hliněné masky 

Hliněné masky obsahují přírodní jílovité složky, které napomáhají k odstranění nečistot 

z pokožky. Tyto masky jsou vhodné pro lidi s normální až mastnou pletí se sklony 

k ucpaným pórům a akné, jelikož absorbují přebytečný kožní maz, aniž by tím narušovaly 

vrstvy kůže. Velkým hitem se v poslední době staly masky od firmy L'Oréal Paris. Na 

trhu jsou k dostání 3 druhy, přičemž všechny obsahují kaolin (velmi účinný přírodní jíl 

k zachycení toxinů a mazu), montmorillorit (jíl bohatý na minerály) a marocký jíl pro 

hezčí texturu pleti. Jedná se o masky detoxikační, exfoliační, které navíc obsahují 

červenou řasu, a čistící zmatňující, jejichž další složkou je eukalyptus.  

2.2.2 Odlupovací masky 

Odlupovací masky nejsou na rozdíl od hliněných tolik absorbovatelné. Výhodou těchto 

obličejových masek je, že utahováním pokožky stimulují krevní oběh pleti. Jsou vhodné 

pro starší a suchou pokožku. Do této skupiny řadíme také masky z černého uhlí, které 

jsou poslední dobou velmi populární. Používají se na vyčištění pórů, na které trpí většina 

populace.  

Obrázek 2: Jílová maska na pleť (Zdroj: 35) 
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2.2.3 Termální masky 

Termální (tepelné) masky po aplikaci obličej postupně zahřívají, čímž otevírají 

povrchové tkáně a čistí tak pleť do hloubky.  

2.2.4 Krémové masky 

Krémové masky změkčují pokožku a jsou určené především pro lidi s normální až suchou 

pletí. Výhodou těchto masek je, že většina se, stejně jako obyčejné krémy, nemusí 

oplachovat. 

2.2.5 Olejové masky 

Olejové masky jsou vhodné pro suchou a zralou pleť, jelikož ji změkčují a zvyšují krevní 

oběh. Obsahují především mandlový, nebo olivový olej. Mandlový olej je v péči o pleť 

velmi oblíbenou variantou. Využívá se například na masáž obličeje a celého těla, 

doporučuje se používat při těhotenství pro posílení elasticity kůže. Lze ho ovšem použít 

také na péči o nehty, vlasy apod. Olivový olej často označujeme za zlato Středomoří. 

Používá se na čištění pleti, lze ho použít k přípravě peelingů nebo ve formě tekutého zlata 

na suché vlasy.  

2.2.6 Přírodní masky 

Přírodní masky působí svými složkami na omládnutí pleti. Většinou jejich složky 

tvoří ovoce, rostliny, byliny atd.  

2.2.7 Textilní masky 

V poslední době se velkým hitem staly textilní masky. Jedná se o přikládací látku, která 

je nasáklá výživnými složkami. V drogeriích v České republice můžeme vidět například 

novinku od firmy Garnier. Řada Moisture je k dostání ve třech variantách – Freshness, 

Aqua Bomb a Comfort.  
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2.2.8 Bublinkové masky 

V roce 2015 se na trh dostaly také tzv. bublinkové pleťové masky. Tyto masky jsou 

zpočátku gelové a po nanesení se promění v pěnu, která pleť zásobuje potřebným 

kyslíkem. Bublinkové masky jsou nicméně stále předmětem zkoumání, jelikož si vědci 

nejsou jisti, zda jejich složky nejsou zdraví nebezpečné.  

2.2.9 DIY masky 

V obchodech je sice velká škála pleťových masek, není však nic jednoduššího, než si je 

vyrobit doma. V dnešní době už existuje nespočetně mnoho DIY (do it yourself) masek, 

které nejsou na přípravu vůbec složité a cenově se určitě vyplatí.  

2.3  Látkové pleťové masky 

Látkové pleťové masky (facial sheet masks) jsou ve světě již několik let velmi populární, 

nicméně v České republice se jedná o relativně nový a zatím ne příliš rozšířený trend.  

Plátýnkové masky jsou vyrobeny z papíru nebo látky navlhčené v různých roztocích. 

Existují látkové masky hydratační, které obsahují vysoký podíl vitaminů a kyselinu 

hyaluronovou, masky čistící, které dodávají pokožce vitamin C a zabraňují nepříjemnému 

zarudnutí, nebo masky zpevňující, které jsou však díky kolagenové složce poměrně drahé.  

Obrázek 3: Textilní masky, Garnier Moisture (Zdroj: 36) 
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2.3.1 Kolagenové látkové masky 

Kolagenové plátýnkové pleťové masky jsou proslavené ve východní Asii, ale pomalu 

začínají být uznávány po celém světě. Jsou vyrobeny z látky navlhčené v roztocích 

kolagenu a jiných výživných látek. Kolagen je nejdůležitějším stavebním kamenem 

lidské pokožky, poskytuje jí především pružnost. S přibývajícím věkem se kůže oslabuje 

a stává se tenčí, jelikož produkce kolagenu se stárnutím klesá. Například dovršením věku 

40 let naše tělo ztratilo přibližně 15 % svého přírodního kolagenu, což se projevuje 

tvorbou jemných linií a vrásek. Kolagenové masky jsou tudíž vytvořeny tak, aby pokožce 

dodávaly potřebný kolagen a zpomalily tak jeho úbytek. Tyto masky jsou ovšem poměrně 

drahé, proto by se nám jejich časté používání mohlo prodražit. Čistý kolagen ovšem do 

hlubších vrstev pokožky nepronikne, proto se jeho molekuly mnohdy zmenšují. Tento 

proces se provádí tzv. hydrolýzou, při níž se získává tzv. hydrolyzovaný kolagen, který 

vzniká právě rozpadem kolagenových vláken. V České republice se kolagenové látkové 

pleťové masky zatím prodávají jen velmi zřídka, většina prodejců látkových masek 

přidává do složení kromě vody především glycerin. [30] 

2.4  Marketingová studie prodeje textilních pleťových masek  

Trh s obličejovými maskami zaznamenal v posledních letech ohromný růst jak z hlediska 

vývojů produktů, tak i samotných příjmů. Kosmetickému průmyslu čím dál více 

přispívají klimatické změny, kvůli kterým dochází k poškození pokožky. Příkladem jsou 

toxické látky v dešti, mikročástice smogu, které se usazují na pokožce každý den, nebo 

zmenšování ozónové vrstvy.  

Největší inovací v tomto odvětví se staly masky textilní. V roce 2015 vykazoval trh 

s těmito maskami přibližně 160,4 mil. USD a dle výzkumné zprávy společnosti 

Transparency Market Research se očekává, že v roce 2024 to bude až 336,7 mil. USD. 

Tento růst bude zapříčiněn stále se zvyšujícím počtem obyvatel. Navíc se pomalu začínají 

rozvíjet trendy, které poptávku po těchto produktech výrazně zvýší. Jedná se především 

o zvrácení příznaků stárnutí. Během let 2016-2024 se dokonce očekává, že celosvětový 

trh textilních pleťových masek bude vykazovat až 8,7 % složené roční míry růstu (CAGR 

– Compound Annual Growth Rate). [29]  
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Největší spotřebitelskou oblastí na světě se v roce 2015 stalo východní pobřeží Asie a to 

s podílem 37,9 % na celosvětovém trhu. Analytici předpokládají, že vzhledem k tak 

obrovské populační základně tomu nebude jinak ani v následujících letech. Pozitivní 

výhled pro jejich dominanci je také významný podíl mladší generace, u níž se stává péče 

o vzhled stále více a více důležitým faktorem. Podobné situace do budoucna podle 

vyhlídek nastanou také v Jižní Americe či v Africe.  

Předpokládá se, že klíčovým produktem na globálním trhu budou právě textilní pleťové 

masky, které se vyrábí z netkaných materiálů, hydrogelů, bio-celulózy a bavlny. Výhodou 

těchto složek je jejich snadná aplikace, která by podle analytiků mohla přilákat i některé 

muže. [29] 

Trh je ovšem ohrožen kvůli cenové nedostupnosti. Cílovými skupinami jsou především 

starší ženy a dospívající dívky. Obě tyto skupiny spotřebitelů nemusí mít finanční 

prostředky na nákup těchto produktů, proto se do budoucna očekává, že by tržní cena 

látkových pleťových masek měla poklesnout.  

2.5  Konkurenční prostředí v ČR 

V České republice sice není výběr pleťových masek tak široký, jako například v Americe, 

nebo Číně, nicméně na trh postupně přichází stále zajímavější produkty. Samozřejmě, že 

většina výrobků kosmetického průmyslu nejsou ryze české kvality, jelikož jsou vyráběné 

zahraničními firmami. Největšími výrobci látkových masek na celosvětovém trhu jsou 

Graf 3: Příjmy z globálního trhu textilních pleťových masek, 2015 (mil. USD), (Zdroj: 29) 
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společnosti Sephora, Starskin, Estee Lauder, Dolce & Gabbana, DECLÉOR Paris, 

Garnier a jiné. Předpokládá se, že tito leadeři zahájí inovace svých produktů, čímž posílí 

svou pozici na celosvětovém trhu.  

Jediná česká kosmetická značka na trhu, která látkové pleťové masky vyrábí, je firma 

Dermacol, jejíž historie sahá až do počátku 60. let 20. století a v dnešní době působí 

zhruba v 50 zemích světa s obratem větším než 400 milionů korun ročně. Tato 

kosmetická značka staví úspěšnost svých produktů na lékařských principech. Zajímavostí 

je, že tato firma přišla na trh s prvním krycím make-upem v Evropě a na světě vůbec. 

Prodej těchto produktů vypovídá o oblíbenosti značky v České republice, jelikož každý 

4. make-up a každý 5. přípravek na tělo a pleť je značky Dermacol. Nově do jejich 

sortimentu byly zařazeny 3 druhy textilních 3D pleťových masek – Deep Cleasing Mask 

s extraktem z broskve, Intensive Lifting Mask s extraktem z třešně a Hydrating & 

Nourishing Mask s extraktem z medu. Nevýhodou těchto masek je, že se po sundání 

textilie musí pleť opláchnout, což u ostatních plátýnkových masek nebývá třeba. [33]  

 

Nejznámějšími výrobci látkových masek v českých drogeriích jsou zahraniční značky 

Sephora, a Garnier. Společnost Sephora byla založena v roce 1970 ve Francii a dnes patří 

mezi leadery na kosmetickém trhu s více než 2300 pobočkami ve 33 zemích světa. V roce 

1999 také USA spustily internetovou stránku www.sephora.com. Od roku 2007 funguje 

věrnostní program Beauty Insider, který je dostupný v kamenných obchodech i na 

internetových stránkách a poskytuje tak zákazníkovi jedinečné výhody a odměny. 

Důležitou součástí společnosti Sephora je také Sephora PRO Team. Jedná se o tým 

Obrázek 4: Látkové masky, Dermacol (Zdroj: 37) 
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elitních make-up artistů, kteří patří k nejlepším odborníkům ve svém oboru. Tito členové 

zastupují společnost navenek a skrze své schopnosti a know-how se podílí na vývoji 

produktů. [31]  

Sephora na trhu nabízí 8 variant textilních pleťových masek, každá je specifická svými 

účinky a barvou obalu. Masky mají otvory na oči, nos a ústa tak, jako ostatní látkové 

masky. Nejdůležitějšími složkami jsou voda, butylene glycol a glycerin. Tyto látky tvoří 

základ naprosté většiny textilních masek. Navíc ovšem 7 z 8 masek obsahují také látku 

Triethanolamine, která je testy prokázaná za karcinogenní a její využití v přírodní 

kosmetice je zakázané. Povoleno je pouze malé množství této látky a to za podmínky, že 

se přípravek po aplikaci musí smýt vodou. Problém ovšem nastává v tom, že na trhu je 

přes 40 % produktů, které tuto složku obsahují, což značně zvyšuje riziko projevení 

negativních účinků, navíc klinické testy používání byly prováděny až 42 dní vkuse, aby 

se prokázala jejich účinnost. Nevýhodou těchto masek je především jejich vysoká cena. 

Značka Sephora se chlubí nejen pleťovými textilními maskami, ale také látkovými 

maskami na ruce, nohy, rty a nos.  

 

Naopak podobné masky od firmy Garnier z řady Moisture jsou o poznání levnější a také 

dostupnější v klasických českých sítích drogérií. Hlavními složkami těchto masek je 

voda, propylene glycol a glycerin. K dostání jsou ve 3 variantách – Freshness se zeleným 

čajem, hydratační Aqua Bomb a zklidňující Comfort. Značka Garnier vznikla v roce 1904 

ve francouzském městě Blois, kdy na trh přišla s tonikem na vlasy. V průběhu let 1925 

Obrázek 5: Textilní pleťové masky, Sephora (Zdroj: 38) 
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až 1944 byl sortiment rozšířen o dalších 5 produktů na pleť a v roce 1960 přišla na trh 

první barva na domácí barvení vlasů. Od roku 1995 patří firma Garnier mezi přední 

leadery kosmetického průmyslu. Světoznámým produktem se zeleným balením se staly 

od roku 1996 šampony z řady Fructis. Novinkou se v roce 2011 stal také BB („blemish 

balms“) krém na europoidní typ pleti. V roce 2013 pak firma Garnier představila svou 

první micelární vodu na čištění a odličování pleti. [32] 

Na českém trhu je tedy velký nedostatek látkových pleťových masek od ryze českých 

kosmetických výrobců a naprostá absence kolagenových textilních masek.  

2.6  Reklama 

Nejen při zakládání společnosti, ale i při zavedení nového produktu na trh, je důležité 

přesvědčit cílovou skupinu lidí, aby si daný výrobek či službu koupili. Možností je hned 

několik, ať už se jedná o plakáty na billboardech, reklamu v televizi, novinový článek 

apod.  

Pokud chceme přilákat především mladší generaci, lze využít jeden typ reklamy, který se 

v poslední době značně rozšířil a je velmi efektivní. Jedná se o poskytnutí produktů lidem, 

kteří natáčí videa na sociální sítě a to především na internetovou doménu 

www.youtube.com (mluvíme o tzv. „youtuberech“). Jedná se o velice levnou variantu 

zpropagování výrobků, přičemž těchto spoluprací je více druhů. První možností je, že 

firma nabídne „youtuberovi“ produkt zadarmo, který ho na oplátku musí zmínit ve videu, 

které natočí a zveřejní na sociální sítě. Další typ je velice podobný, nicméně poskytnutý 

a zpropagovaný produkt je spojený s finanční odměnou od firem. Tyto spolupráce mohou 

být také dlouhodobé, kdy se člověk, který natáčí videa na Youtube, stane tváří určité 

značky. A jelikož v dnešní době mají „youtubeři“ silný vliv na naprostou většinu 

dospívajících lidí, je tento způsob reklamy nejlepší cestou, jak tuto cílovou skupinu 

oslovit. A právě proto firmy tuto možnost využívají stále více. Například firma L'Oréal 

Paris tento způsob reklamy nyní velmi hojně využívá k zviditelnění jejich relativně 

nových jílových pleťových masek z řady Pure Clay.  
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V poslední době „youtubeři“ propagují například zmiňované plátýnkové pleťové masky 

od firem Garnier, Sephora nebo Dermacol. Značnou nevýhodou je, že jako diváci 

nepoznáme, zda firma zaplatila za kladnou propagaci výrobku, nebo zda je produkt 

opravdu tak kvalitní, aby stálo za to si ho pořídit. Nicméně jak už bylo zmíněno, vliv 

sociálních sítí je tak obrovský, že naprostá většina lidí názoru uvěří, ať už je pravdivý, 

nebo ne.  

Samozřejmě, že firmy neposkytují pouze pleťové masky, jedná se o širokou škálu 

výrobků nejen z kosmetického průmyslu. Společnost může například „youtuberovi“ 

zaplatit prodloužený víkend v hotelu, čímž dostane velmi rychlou, levnou a většinou 

skvělou recenzi. To samozřejmě diváka může přinutit si takový zážitek zaplatit například 

i navzdory vyšší ceně.  

Pro mladou generaci jsou „youtubeři“ určitými vzory. To, co je prostřednictvím nich 

zpropagováno, chtějí mít také. Proto může být skvělým marketingovým tahem udělat 

z někoho takového tvář značky. Jako příklad můžeme uvést Teri Blitzen, slečnu, která 

přidává videa na Youtube a která bývala tváří značky Bubbleology. Tato firma vyrábí 

nápoje, které se staly před pár lety velkým hitem. Dopomohlo tomu právě i to, že firma 

oslovila Teri ke spolupráci, která nápoje prezentovala ve videích, čímž se tyto produkty 

dostaly více do povědomí lidí a jejich prodej rostl. Příkladů těchto spoluprací je 

samozřejmě více.  

Obrázek 6: Rezence pleťové masky Pure Clay od české "youtuberky" (Zdroj: 39) 
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2.7  Průzkum trhu pleťových masek  

Aby mělo vůbec smysl probírat start-up firmy zabývající se výrobou látkových pleťových 

masek, je nutné se ujistit, zda by byl o takové produkty vůbec zájem. Toho lze dosáhnout 

prostřednictvím analýzy trhu, která je pro jakýkoli druh podnikání velice důležitá. Cílem 

následujícího průzkumu bylo především zjištění, zda a jak moc jsou látkové pleťové 

masky populární v České republice. Studie se zúčastnilo 100 respondentů, přesněji 83 žen 

a 17 mužů, z nichž naprostá většina (74 %) byla ve věku 18 až 26 let. S ohledem na nižší 

počet dotazovaných vzhledem k celkovému počtu obyvatel v ČR je nutné říci, že se jedná 

jen o pilotní studii, která slouží pouze k předběžnému ověření proveditelnosti 

plánovaného projektu.  
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Graf 4: Pohlaví respondentů, vypracováno autorem 

Graf 5: Věk respondentů, vypracováno autorem 
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Na otázku, zda si čistíte pleť nějakými přípravkami, odpovědělo celých 92 % 

respondentů, že ano.  Ve zbylých osmi procentech bylo 6 mužů a 2 ženy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ti respondenti, kteří na předešlou otázku odpověděli, že si pleť čistí, nyní v další otázce 

vybírali, jakými přípravky. Na výběr bylo pleťové tonikum, micelární voda, pleťový 

krém, pleťová maska, pleťový gel, peeling a čistící pěna. Z výsledků (viz Graf 7) vidíme, 

že celých 70 % respondentů si čistí obličej pleťovými maskami, dále 55 % používá 

micelární vodu, 54 % pleťový krém, 52 % pleťové tonikum, 45 % peeling atd, přičemž 

byla možnost výběru z více možností. Musíme brát samozřejmě v potaz i to, že 8 % lidí, 

kteří si pleť nečistí, na tuto otázku neodpovídali.  
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Graf 6: Čistíte si pleť?, vypracováno autorem 
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Graf 7: Jaké přípravky používáte?, vypracováno autorem 
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Pátá otázka směřuje již k látkových pleťovým maskám. Respondenti byli dotázáni, zda 

mají vůbec o těchto produktech ponětí, jelikož v České republice se ještě stále jedná o 

relativní novinku na trhu. 70 % dotazovaných o těchto maskách slyšelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelikož jsou textilní masky poměrně drahé, což dokonce znásobuje fakt, že jsou pouze na 

jedno použití, bude se další otázka týkat jejich ceně. 30% respondentů, kteří na předešlou 

otázku odpověděli, že látkové pleťové masky neznají, na další otázky dále neodpovídali, 

zbývá nám tedy celkem 70 respondentů. Z výsledků vidíme, že 46 z nich (66 %) 

odpovědělo, že cena těchto masek jim nevyhovuje, 18 (26 %) z nich není o ceně 

informováno a zbylých 6 (8 %) dotazovaných jsou s cenou spokojeni. Zajímavé je, že 

neinformovaní respondenti byli z naprosté většiny ve věku nad 26 let. Důvodem může 

být například to, že tato věková kategorie nemusí mít takový přístup k reklamám na 

internetu, jako ti mladší.  
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Graf 8: Slyšeli jste o látkových pleťových maskách?, vypracováno autorem 
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V návaznosti na cenu je také důležité zjistit, zda by byl zájem o větší množství takového 

typu pleťových masek na trhu. Ze 70 dotazovaných se zjistilo, že 61 (87 %) z nich by 

takovou možnost přivítali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Další otázka je zaměřena na zkušenost a spokojenost se samým produktem. Z výsledků 

vidíme, že 45 (64 %) respondentů látkovou pleťovou masku již vyzkoušeli a byli s ní 

spokojeni. Dalších 5 (7 %) masku sice vyzkoušeli, ale spokojeni nebyli a nakonec 20 

dotazovaných osobní zkušenost nemají, přičemž všichni z nich odpověděli, že jim 

nevyhovuje jejich cena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V předposlední otázce se celkový počet odpovědí snížil na 50, jelikož 20 respondentů, 

kteří v předešlé otázce odpověděli, že masky nevyzkoušeli, na zbylé 2 otázky již 
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Graf 10: Chtěli byste více takových masek na trhu?, vypracováno autorem 
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neodpovídali. Tento bod se týká toho, jak často lidé látkové pleťové masky používají. Na 

výběr bylo z možností: minimálně 1x týdne (odpovědělo 13 respondentů), minimálně 1x 

měsíčně (18 respondentů), nepravidelně (14 respondentů) a  použil/a jsem jednou a už si 

ji nekoupím (5 respondentů). Nutno podotknout, že poslední možnost si zvolili všichni, 

kteří na předešlou otázku o spokojenosti odpověděli, že masku vyzkoušeli, ale 

nevyhovovala jim. Také je důležité říci, že všem dotazovaným, kteří zde odpověděli, že 

masky používají minimálně 1x týdně, vadí jejich cena (viz otázka o ceně).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední otázka je zaměřena na konkrétní značky látkových pleťových masek, které 

dotazovaní používají. Na výběr byly značky Dermacol, Sephora a Garnier. Zde byla 

možnost výběru z více možností. 9 respondentů připsalo, že používají také textilní masky 

od firmy Balea. 5 respondentů, kteří v předešlých dvou otázkách odpověděli, že tento 

druh masky vyzkoušeli, nebyli spokojeni a už si ji víckrát nekoupí, bylo rozmístěno mezi 

jednotlivé odpovědi takto: 2 u firmy Dermacol a 3 u značky Sephora.  
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Graf 12: Jak často používáte látkové masky?, vypracováno autorem 
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Z výsledků lze odvodit několik závěrů. Ženy nad 26 let a muži v České republice zatím 

nejsou příliš obeznámeni s těmito kosmetickými produkty. Naprostá většina je 

nespokojená s vysokou cenou těchto výrobků a uvítala by na trhu další novinky z tohoto 

odvětví, jelikož je s kvalitou  látkových pleťových masek jinak spokojena.  

Dále je třeba opět upozornit, že se jedná pouze o pilotní průzkum na českém trhu, jelikož 

žádné podobné zatím nejsou k dohledání. Firma si bude muset sama zafinancovat 

obsáhlejší průzkum v průběhu svého působení na trhu, jelikož analýza konkrétní oblasti 

průmyslu je pro podnikání velmi důležitá.  
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Dermacol
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Garnier

Jiné

Graf 13: Jaké značky tyto masky byly?, vypracováno autorem 



 

49 

 

3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

S pokročilejší dobou dochází k nejrůznějším inovacím ve všech odvětvích. Výjimkou 

není ani kosmetický průmysl, který v posledních letech zaznamenal obrovský růst. 

Kosmetika je něco, co budou lidé používat vždy. Není pochyb o tom, že by kosmetický 

průmysl v budoucnu nedosahoval stále lepších výsledků. Naprostá většina žen používá 

kosmetické produkty různých značek, nicméně i stále více mužů se o tento druh odvětví 

začíná zajímat. Je velice důležité starat se o vlastní tělo, pokud chce člověk vypadat skvěle 

i v pokročilejším věku. A právě tady nastupuje důležitost kosmetického průmyslu. 

Nemluvíme samozřejmě jen o výrobcích, které jsou k dostání v kamenných obchodech, 

ale i o různých zkrášlovacích metodách v salonech, které jsou i přes vyšší cenu populární. 

Ten, kdo má rád kosmetiku, se vždy v drogeriích pozastaví nad novými produkty, aby 

prozkoumal novinky na trhu. Dámy, ruku na srdce, kdo z nás to nedělá? Pravda je taková, 

že většina z nás neodolá pokušení a odchází k pokladně s plným košíkem věcí, které 

chtějí vyzkoušet. Samozřejmě, že ne vždy jsme s produkty po použití spokojeny a 

litujeme utracených peněz. Pak se můžeme vrátit k osvědčeným výrobkům, které nám 

vyhovují. Naše peněženka sice mnohdy zapláče, nicméně my si prostě nemůžeme 

pomoci. 

Tato práce se zaměřuje na start-up firmy zabývající se výrobu pleťových masek, se kterou 

spolupracuji. Tento projekt je však zatím ve fázi plánování a není dosud zrealizován.  

3.1  Nedostupnost látkových masek v ČR 

Zaměřme se na dostupnost látkových pleťových masek v České republice. Dle předešlých 

kapitol je zřejmé, že těchto masek je u nás zkrátka nedostatek. A hůř – to málo, co je 

k dostání, je pro nás buď nevyhovující, nebo cenově málo dostupné. Popravdě, kdo by si 

kupoval každý týden masku, která nás na jedno použití vyjde na 300 Kč? To máte 1 500 

Kč za měsíc, 18 000 Kč za rok. Především pro studentky, jako jsem i já, je to velká 

finanční zátěž. Pokud by firma chtěla přijít s dalšími látkovými maskami na trh, měla by 

se zaměřit především na jejich prodejní cenu. Samozřejmě, aby se jim takový business 

vyplatil, je potřeba snížit náklady na výrobu. Je nutné se tedy zaměřit na to, jak vyrobit 
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produkt, který by za nižší cenu poskytoval spotřebitelům stejný užitek. Tímto tématem se 

budeme zabývat v další kapitole (kap. 3.2).  

V kapitole o konkurenčním prostředí v České republice (viz kap. 2.5) jsme se zabývali 

výrobci těchto masek na našem trhu. Po prostudování kosmetického trhu v ČR a dle mého 

pilotního dotazníku, který vyplňovalo 100 respondentů, je zřejmé, že se jedná stále o 

relativní novinku, jelikož mnoho lidí o těchto produktech zatím vůbec neví. To je třeba 

změnit, jelikož jsou tyto výrobky ve světě velmi populární. Na našem trhu máme zatím 

pouze 4 výrobce, kteří tyto látkové masky uvedly na trh. Jsou jimi firmy Dermacol, 

Sephora, Garnier a Balea. Z těchto značek je pouze firma Dermacol ryze českou značkou 

a jejich masku je možné zakoupit v drogeriích za cenu 69 Kč/kus. Nabízí se tedy prostor 

pro další české značky (ať už firmy zaběhlé na trhu, či úplně nové), které by mohly přijít 

na trh s podobnými maskami.  

3.2  Nové složení látkových pleťových masek 

Aby prodejní cena produktu pro spotřebitele mohla být nižší, je důležité se nejdříve 

zaměřit na samotný výrobní proces a náklady na něj. Látkové masky dostupné na našem 

trhu obsahují 3 základní složky – vodu, glycoly a glycerin. Dle kapitoly o kolagenových 

pleťových maskách (kap. 2.3.1) je důležité poznamenat, že právě kolagen je látka, která 

má pro pleť nejlepší účinky, jelikož tvoří jednu z nejzákladnějších složek lidské pokožky. 

Proto si myslím, že by bylo příhodné zaměřit se více na kolagenové pleťové masky. 

Problémem ovšem je, že kolagen je obecně poměrně drahá látka a masky, které jej 

obsahují, se pohybují cenově kolem 300 Kč/kus. Opět, pokud bychom si měli kupovat 

pravidelně masku za tuto cenu, určitě by se nám to v delším horizontu prodražilo. 

Otázkou zůstává, jak upravit složení kolagenových masek, aby jejich tržní cena byla pro 

spotřebitele příznivější. Dle výzkumného týmu složeného z odborníků s technickým i 

podnikatelským zaměřením, se kterým krátkodobě spolupracuji, se nabízí možnost 

nahradit kolagenový základ například želatinou, která vzniká jako odpad při výrobě 

kolagenu a je značně levnější. Na rozdíl od kolagenu se také dokáže vstřebat do hlubších 

vrstev pokožky. K této složce by samozřejmě bylo zapotřebí přidat další regenerační 

látky, případně polysacharidy (deriváty celulózy, přírodní pryskyřice) tak, aby celková 
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cena byla přijatelnější a složení mělo na pleť příznivé účinky. Tímto způsobem můžeme 

dosáhnout nižších nákladů na výrobu a zároveň tak určit značně nižší cenu na trhu.  

Výsledný produkt musí samozřejmě splňovat podmínku zákazu testování výrobku na 

zvířatech, která je v EU zavedena od roku 2013.   

3.3  Cílová skupina spotřebitelů 

Důležité je si uvědomit, komu budeme chtít produkt nabízet. Samozřejmě cílovou 

skupinou budou obecně ženy. V užším ohledu to ovšem nebudou pouze ženy středního 

věku, ale především studentky, které nemají dostatek finančních prostředků na pravidelný 

nákup kosmetických produktů. Právě studentkám, dle mého pilotního dotazníku, totiž 

nejvíce vadila cena látkových masek, které jsou na českém trhu k dostání. Naopak starší 

ženy nebyly o těchto výrobcích vůbec informováni. Domnívám se, že je to z toho důvodu, 

že v dnešní době se především kosmetické výrobky propagují přes internet a sociální sítě, 

na které starší generace nemá dostatečný přístup. Cílem tedy bude zaměřit se primárně na 

věkovou skupinu žen v rozmezí přibližně 15 až 26 let, pro které bude nižší cena znamenat 

větší možnost daný produkt vyzkoušet, případně i nadále používat. Této věkové kategorii 

je také nejjednodušší nový produkt představit prostřednictvím sociálních sítí (viz kap. 

2.6). Ženy starší se o nových látkových maskách mohou potom jednoduše dozvědět 

prostřednictvím doporučení od jejich dcer.  

Pokud by se prodej těchto masek osvědčil, bylo by možné se více zaměřit i na muže. 

V tomto případě by se mohla vytvořit například speciální pánská parfemace.  

3.4  Reklama 

Při samých začátcích podnikání je nejdůležitější dát okolí vědět, že přicházíte na trh 

s něčím novým, inovativním. Skrze reklamu se dokážete dostat do povědomí široké škály 

potencionálních zákazníků. Pokud firma nemá dostatek finančních prostředků na bohatou 

reklamní kampaň, je vhodné zaměřit se na levnější varianty. V tomto případě je asi 

nejlevnějším typem propagace internet. A nejen, že je nejlevnější, ale v dnešní době je to 

jeden z nejefektivnějších způsobů, jak produkt či službu rozšířit mezi ostatní.  
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Pokud ale máte dostatek finančních prostředků a můžete si dovolit investovat do reklamy 

více peněz, je možné vytvořit si vlastní vizitky, letáky, venkovní reklamní plochy, 

případně televizní reklamní kampaň. V tomto případě se informace rozšíří nejen mezi 

mladistvé, kteří mají v dnešní době největší přístup k internetu, ale i mezi starší generace.  

3.1  Kamenná prodejna 

Jelikož si výzkumný tým, se kterým spolupracuji, již sehnal případné investory, bylo by 

možné si již na samém začátku zřídit kamennou provozovnu. Vlastní prodejna totiž 

znamená mít dobrou reklamu, která přiláká zákazníky, což zapříčiní, že firma bude 

prodávat s větší marží. Pokud si firma dokáže vybudovat svou vlastní kvalitní značku 

prostřednictvím různých forem reklamy, může si následně sama určovat, komu dá zboží 

do distribuce. Při zavedení produktu na trh bychom měli vyrobit více druhů látkových 

pleťových masek (například na různé typy pleti), abychom uspokojili větší množství 

zákazníků.  

3.2  Finanční plán 

Při zakládání jakéhokoli podnikání je důležité sestavit si zakladatelský rozpočet na 

rozjezd a následný provoz firmy. Samozřejmě, že se jedná pouze o jakési představy do 

budoucnosti, reálné výsledky mohou být mnohdy úplně jiné. Je potřeba vyjádřit množství 

potřebného startovacího a následně provozního kapitálu. Do startovacích nákladů přitom 

řadíme náklady, které firma potřebuje do úplného začátku. Provozní náklady potom 

představují kapitál, který firma potřebuje k zajištění svého provozu. 

Jak jsem již zmiňovala, celý projekt má zajištěné finanční pokrytí od budoucích investorů. 

Nemusíme tedy zvažovat vklad vlastního kapitálu, nebo úvěry od bank.  

Jako příklad uvádím, jak by mohly vypadat základní položky finančního plánu start-up 

firmy zabývající se výrobou pleťových masek. Jelikož s výzkumným týmem spolupracuji 

teprve krátkodobě a projekt je v samotných začátcích, jedná se pouze o hrubý odhad 

některých nákladů firmy a výsledné částky jsou tudíž pouze orientační. 
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Tabulka 1: Startovací náklady při zahájení provozu, vypracováno autorem 

Položka Cena za kus Počet kusů Náklady 

Vybavení prodejny   79 100 Kkč 

 Polička 3 000 Kč 3 9 000 Kč 

 Skříňka 5 000 Kč 3 15 000 Kč 

 Pult 10 000 Kč 1 10 000 Kč 

 Kancelářské potřeby   5 000 Kč 

 Pokladna 20 000 Kč 1 20 000 Kč 

 Počítač a internet 15 000Kč 1 15 000 Kč 

 Osvětlení 700 Kč 4 2 800 Kč 

 Květiny 200 Kč 4 800 Kč 

 Výmalba 1 500 Kč 1 1 500 Kč 

Přestavba prodejny   60 000 Kč 

Záloha na nájemné   26 000 Kč 

Zřízení živnosti (živnostenský list, 

výpis ze živnost., trestního a  

obchod. rejstříku, …)  

  10 690 Kč 

Reklama   5 000 Kč 

Materiál pro výrobu   200 000 Kč 

Balící stroj 50 000 Kč 1 50 000 Kč 

 

Tabulka 2: Měsíční provozní náklady firmy 1. roku, vypracováno autorem 

Druh Měsíční náklady 

Nájemné 

provozovny i skladu 
33 000 Kč 

Pojištění majetku a 

odpovědnosti 
3 000 Kč 

Mzdy 130 000 Kč 

Soc. (25 %), zdrav. (9 

%) pojištění za 

zaměstnance i 

zaměstnavatele (2 061 

Kč, 1 906 Kč) 

37 967 Kč 

Energie 6 000 Kč 

Reklama 5 000 Kč 

Materiál 100 000 Kč 
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3.3  Cíle firmy 

Cíle firmy rozdělíme podle časového hlediska na krátkodobé a dlouhodobé. Mezi 

krátkodobé bude patřit například co nejrychlejší rozšíření značky do co nejširší škály 

zákazníků, především do cílové skupiny žen. Dále se firma bude snažit o vytvoření 

spolehlivého a sehraného týmu pracovníků, který se bude snažit co nejvíce minimalizovat 

rizika při podnikání a překonat tak krizové období při založení firmy. Co se týká 

dlouhodobějších cílů, podnik se svou činností bude chtít zařadit mezi přední výrobce 

látkových pleťových masek v ČR a udržet si svou pozici na trhu. Samozřejmě bude 

usilovat i o rozšíření sortimentu. 
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Vybavení prodejny
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Graf 15: Startovací náklady firmy, vypracováno autorem 
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Graf 14: Měsíční provozní náklady firmy, vypracováno autorem 
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3.4  Možná rizika 

Žádné podnikání se neobejde bez rizik. Při zavedení nového produktu samozřejmě hrozí, 

že se spotřebitelům neosvědčí. Při zakládání kompletně nové firmy je ovšem riziko 

daleko větší. V sázce není pouze jeden výrobek, ale existence celé firmy. Problémem je, 

že naprostá většina start-up firem zkrachuje právě na tom, že nedokáží čelit rizikům, 

kterým jsou v průběhu podnikání vystavovány. 

Při zakládání start-up firmy je důležité vymyslet produkty či služby, které se dle vyhlídek 

do budoucna uchytí. V našem případě by bylo zbytečné přijít na trh s obyčejnou pleťovou 

maskou, která by svým složením byla blízká ostatním maskám na trhu. Navíc pleťových 

masek, které se nanáší na pleť a poté se musí hmota z pokožky smýt, je i na českém trhu 

dostatečné množství. Je zkrátka nutné přijít buď s něčím inovativním, co donutí 

spotřebitele odlišný produkt vyzkoušet, nebo s výrobkem, který je na našem trhu ve velmi 

omezeném množství. Tuto podmínku látkové pleťové masky splňují.  

Dalším možným rizikem je zažitý stereotyp Čechů v tom smyslu, že pokud se nám něco 

zalíbí a osvědčí, kupujeme si stále ten samý produkt a bojíme se vyzkoušet něco nového. 

V našich drogeriích je sice málo látkových pleťových masek, na druhou stranu je ale 

vyrábí značky velmi známé. Existuje tedy hrozba, že čeští spotřebitelé se budou příliš bát 

vyzkoušet tento druh masek od naprosto neznámé společnosti, která na trh přijde zcela 

nově. Mluvíme zde o konkurenční síle. To je ovšem něco, s čím se musí počítat ve všech 

zemích i odvětvích. Toto riziko by se mohlo omezit například vytvořením zajímavého 

balení, zaváděcí ceny nebo různých akcí, na které umíme jakožto spotřebitelé často rychle 

zareagovat. Samozřejmě, že je možné, že některým zákazníkům daný produkt nebude 

vyhovovat. Proto je důležité, aby se hned ze začátku vyrábělo více druhů masek na různé 

typy pleti.  

Je sice hezké mít představu o podnikání, nicméně druhá věc je tyto myšlenky zrealizovat. 

Pokud nedisponujeme velkým finančním obnosem, který bychom mohli použít jako 

základní kapitál pro rozjezd firmy, je nutné si peníze půjčit. V tomto případě je velice 

důležité přijít s nápadem, který zaujme. Není tajemstvím, že na světě přibývá lidí, kteří 

jak se říká „neví, co s penězi“ a chtěli by je do něčeho investovat. Samozřejmě, že tito 

investoři si většinou pečlivě vybírají, kde by své peníze mohli zužitkovat. Jednou 

z možností je právě investování do start-up firem, které finanční základ potřebují jako sůl. 
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Pro investory je to samozřejmě na jedné straně obrovské riziko, jelikož start-up firmy 

nemají nikdy jistotu, že se na trhu udrží, na druhé straně je tu ovšem vidina obrovské 

finanční návratnosti. I v našem konkrétním případě nemáme jistotu, že start-up firma 

nezkrachuje, nicméně marketingové studie a všeobecně vyhlídky do budoucna naznačují, 

že trh s látkovými pleťovými maskami bude stále růst.   

Nedílnou součástí každého produktu zavedeného na trh je propagace. Reklama je vlastně 

jakýmsi prvním krokem. Lidé se o výrobku nemusí dozvědět jen prostřednictvím 

televizních reklam nebo plakátů na billboardech. Způsobů je několik. Jak už bylo dříve 

zmíněno, jedním z nejlevnějších a na dnešní dobu nejefektivnějších způsobů propagace 

je reklama na internetu, přesněji na sociálních sítích. A právě toho by start-up firma, která 

pravděpodobně nemá mnoho finančních prostředků na vytvoření reklamní kampaně, měla 

využít. Jelikož žijeme v době „youtuberské“ generace, je pro firmy nejlepší navázat 

spolupráci s člověkem, který o výrobku natočí video na sociální sítě a dá tak o něm vědět 

velkému množství především mladších lidí. Problém nastává tehdy, pokud na tento 

produkt poskytne špatnou recenzi. Na základě toho si pak lidé tento výrobek 

pravděpodobně nekoupí. 

Nejen špatná reklama je hrozbou při zakládání firmy. Problémem u zcela nových 

produktů je také malá informovanost. Sociální sítě jsou sice v dnešní době skvělým 

způsobem, jak produkt zpropagovat, nicméně musíme počítat s tím, že starší ženy k nim 

nemají takový přístup. Pro tuto cílovou skupinu by bylo vhodné využít reklamy 

v ženských časopisech. Tato reklama musí být samozřejmě zajímavá a měla by na první 

pohled zaujmout. 

V neposlední řadě je důležité sestavit spolehlivý a sehraný tým. Neznalost pracovníků 

bývá častým důvodem krachu firem. Je důležité, aby firma měla člověka, manažera, který 

dohlíží na práci ostatních pracovníků. Ten rozděluje úkoly, snaží se ostatní motivovat 

k lepším výkonům a předává jim své zkušenosti. Stačí jeden člověk, který je slabým 

článkem společnosti, a vše se může rozpadnout. Neznalost a špatná dovednost pracovníků 

bývá velkým problémem a je nutné tyto nedostatky vždy zavčas řešit.    
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3.5  Možnosti rozvoje firmy  

Kromě kamenné prodejny by bylo možné produkty nabídnout také třem největším 

drogeriím v ČR – drogerie Teta, DM a Rossmann. Právě zde je totiž velká 

pravděpodobnost, že na novinku na trhu lidé narazí. Problémem je, že dostat se do tak 

velkých distribučních sítí je složité a navíc se platí další poplatky, jako například 

„regálné“, proto výsledná marže nebude tak vysoká jako v případě vlastní provozovny. 

Dále bychom také museli počítat s vrácením neprodaného zboží, kterému skončila doba 

expirace, nebo například s výdaji na konsignační sklad, prostřednictvím kterého je zboží 

blíže zákazníkům.  

V případě, že by se firma úspěšně přenesla přes počáteční fázi podnikání, bylo by vhodné 

rozšířit personál, množství kamenných obchodů a nabízený sortiment. Čím více bude mít 

firma zaměstnanců a technologií, tím více může vyrábět a tím více jim může podnikání 

vynášet. Důležité je také pravidelné školení zaměstnanců, které napomáhá k získání 

lepších odborných znalostí každého z nich. Je nutné se také zaměřit na rozšíření výroby. 

Kromě látkových pleťových masek je možné vyrábět i klasické pleťové masky, různé 

krémy, odličovací ubrousky apod. Možností v kosmetickém průmyslu je zkrátka hodně.  

Jelikož to, jak vypadá samotné balení, je jedním z nejdůležitějších faktorů při 

rozhodování, zda si produkt koupíme či ne, je důležité se zaměřit i na vzhled. Časem by 

bylo možné navázat spolupráci se známou českou osobností, která by se stala tváří značky 

a byla by zobrazena také na obalech vybraných produktů. Myslím, že mnoho českých 

celebrit by uvítalo spolupráci s ryze českou firmou, čímž by podpořily český kosmetický 

průmysl. To by si určitě své zákazníky získalo.   

Velkým krokem vpřed by bylo určitě založení internetového e-shopu. Pro zákazníky bývá 

často mnohem pohodlnější objednávat si produkty z pohodlí domova. Navíc velkou 

výhodou pro české obyvatelstvo bude znalost rodného jazyka na těchto stránkách. Tento 

e-shop by mohl spolupracovat také s různými zásilkovnami a uloženkami, 

prostřednictvím kterých by si mohli spotřebitelé objednávky vyzvednout v místě svého 

bydliště a za menší poplatek, než jaký by zaplatili například za služby České pošty. 
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Tabulka 3: Časový harmonogram pro začátek podnikání, vypracováno autorem 

 2017 2018 

Činnost/měsíc 6. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Průzkum trhu          

Kamenná prodejna          

Spuštění provozu          

Oslovení zákazníků          

Vytvoření e-shopu          

Průzkum trhu          

Rozšíření 

sortimentu 

         

Rozšíření reklamy          

Nabídnutí firmám           

Zhodnocení 

finanční situace 
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ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na start-up firmy zabývající se výrobu pleťových 

masek, se kterou spolupracuji. Tento projekt je však zatím ve fázi plánování a není dosud 

zrealizován.  

Hlavním cílem bylo navrhnutí podnikatelského plánu, který je pro firmy velmi důležitý 

nejen pro osobní účely, ale i pro případné investory.  

Dílčími cíli bylo: 

 sepsání odborné rešerše  

 marketingová studie trhu pleťových masek a jeho částečný průzkum skrze 

vytvořenou pilotní studii 

 analýza konkurenčního prostředí v ČR 

 navržení rozvoje firmy do budoucna 

 zhodnocení rizik 

Nejdříve bylo důležité rozebrat pojmy, kterým je potřeba porozumět pro lepší pochopení 

celé problematiky kolem start-up firem. Jedná se o samotný start-up, management firmy 

a její okolí, funkce manažera, finanční a strategický management, nebo podnikatelský 

plán.  

Dle marketingové studie z roku 2015 lze vyvodit, že se trh s pleťovými maskami bude 

neustále rozrůstat. Kosmetický průmysl se stává stále více inovativním odvětvím. Na 

základě této studie je tedy na místě podpořit inovativní produkt start-up firmy. Cílem této 

práce bylo také vytvořit částečný průzkum trhu, na základě kterého jsme se dozvěděli, 

jak moc jsou Češi informovaní o látkových pleťových maskách a zda jim vyhovují. Podle 

odpovědí dotazovaných lze opět říci, že by bylo vhodné přijít na trh s inovativní látkovou 

maskou, která by měla být levnější, než masky, které jsou nyní k dostání.  

Co se týká konkurenčního prostředí, v České republice sice není mnoho firem, které 

látkové pleťové masky vyrábějí, na druhou stranu jsou to ovšem firmy velmi známé a 

zákazníci by kvůli věrnosti značce nemuseli chtít vyzkoušet produkt od úplně nové firmy 

na trhu. Pokud by se ovšem zapracovalo na balení produktů, kvalitní reklamě nebo na co 
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nejmenších výrobních nákladech, tudíž na co nejmenší prodejní ceně, riziko neúspěchu 

by se rapidně snížilo. Opět i v tomto případě by měl být záměr start-up firmy podpořen. 

Rizika jsou něco, s čím musí každý podnikatel při své činnosti počítat. Ať už se jedná o 

riziko velké konkurenční síly, riziko selhání týmu, nebo riziko špatné reklamy, vždy lze 

tyto hrozby minimalizovat, je ovšem potřeba je zavčas řešit. 

Posledním dílčím cílem práce bylo rozebrání možností rozvoje firmy do budoucna. 

Jednou z nejpříznivějších změn by mohlo být založení internetového e-shopu, který by 

sloužil zákazníkům k pohodlnějšímu objednávání produktů.  

Téměř všechny rozebrané problematiky vypovídají o tom, že je na místě podnikatelský 

záměr start-up firmy, která hodlá na trh přijít s látkovými pleťovými maskami, které by 

uspokojily zákazníka nejen inovativním složením, ale i nižší prodejní cenou, podpořit. 

Navíc bychom měli upřednostňovat nákup českých výrobků, abychom podpořili místní 

ekonomiku. 

Samozřejmě, že všechny predikce do budoucna jsou pouze určitými představami, realita 

může být zcela jiná. Hned několik faktorů ovšem přispívá k příznivému rozvoji a udržení 

na trhu kosmetického průmyslu. Podnikatelský záměr tedy podporuji a těším se na 

pokračující spolupráci s výzkumným týmem, se kterým určitě dosáhneme požadovaných 

výsledků.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

CSR  … Corporate Social Responsibility (Společenské odpovědnost firem) 

OECD  … Organisation for Economic Co-operation and Development 

   (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) 

CAGR  … Compound Annual Growth Rate (Složená roční míra zisku) 

ČR  … Česká republika 

EU  … Evropská unie  

DIY  … Do it yourself  

 

SEZNAM PŘÍLOH  

Příloha 1: Dotazník na téma pleťových masek 

 



 

 

PŘÍLOHY 

Příloha 1: Dotazník na téma pleťových masek, vypracováno autorem 

 
Pohlaví* 

Muž 

Žena 

Věk* 

méně než 18 

18 - 26 

více než 26 

Používáte nějaké přípravky na čištění pleti?* 

Ano 

Ne 

Pokud ano, jaké? (lze vybrat více možností) 

Pleťové tonikum 

Micelární voda 

Pleťový krém 

Pleťová maska 

Pleťový gel 

Peeling 

Čistící pěna 

Jiné:  

Slyšeli jste o plátýnkových (látkových, textilních) pleťových maskách? 
(pokud odpovíte ne, na další otázky neodpovídejte a průzkum dokončete)* 

Ano 



 

 

Ne 

Vyhovuje Vám cena těchto masek? 

Ano 

Ne 

Nevím, kolik stojí 

Přivítali byste více látkových pleťových masek na trhu? 

Ano 

Ne 

Vyzkoušeli jste nějakou látkovou masku a byli jste spokojeni? (pokud 
odpovíte nevyzkoušel/a, na další otázky neodpovídejte a průzkum 
dokončete) 

Vyzkoušel/a a spokojen/a 

Vyzkoušel/a a nespokojen/a 

Nevyzkoušel/a 

Jak často používáte látkové pleťové masky? 

Minimálně 1x týdně 

Minimálně 1x měsíčně 

Nepravidelně 

Použil/a jsem jednou a už si ji nekoupím 

Jaké značky tyto masky byly? (lze vybrat více možností) 

Dermacol 

Sephora 

Garnier 

Jiné: 

 


