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Abstrakt 
 Bakalářská práce na základě analýzy navrhuje vhodnou komunikační strategii 

pro firmu Master Internet s.r.o. Zvolená komunikační strategie by měla zvýšit prodej 

poskytovaných sluţeb v oblasti serverhostingu a dostat název společnosti do povědomí 

potenciálních zákazníků. 
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Abstract 
 The bachelor’s thesis, based on analyse, suggests suitable communication 

strategy for company Master Internet Ltd. The chosen communication strategy would 

increase sale of provided services in serverhosting area and get company’s name info 

awareness of potential customers, 
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Úvod 

V současné době, kdy trh je zasycen pestrou nabídkou výrobků a sluţeb v různých 

místech odvětví je třeba, aby kaţdá firma, která chce na trhu uspět, měla zvolenou 

účinnou komunikační strategii. 

 Firmy se snaţí svoji nabídku výrobků a sluţeb uzpůsobit přáním a potřebám 

zákazníků. Jelikoţ právě zákazníci, jsou klíčovým prvkem při tvorbě nabídky. Avšak 

není důleţité jen poskytnout kvalitní produkty a sluţby, dát jim přitaţlivou cenu a 

zpřístupnit je potenciálním zákazníků pomocí vhodných distribučních cest, ale také 

zákazníky informovat o dané sluţbě či produktu. A proto je nutné zvolit správný 

komunikační prostředek a prostřednictvím nástrojů marketingové komunikace 

zákazníky „přemluvit“ ke svazku manţelskému.  

 

 Druhů a forem komunikační politiky je celá řada, důleţité však je, aby zvolená 

komunikace byla uzpůsobena pro cílovou skupinu zákazníků, proto je potřeba účinnost 

jednotlivých propagací vyhodnocovat a popřípadě modifikovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



11 

 

1 Charakteristika společnosti Master Internet s.r.o. 

 

 
Obrázek 1.1 Logo společnosti 

 

Master Internet, s.r.o. 

Cejl 20 

602 00 Brno, Česká republika 

 

IČO 26277557 

DIČ CZ26277557 

 

 

Společnost byla zaloţena v roce 2002 panem Ing. Petrem Vošmerou jako Master 

Internet, s.r.o. Předmětem podnikání bylo poskytování software a poradenství v oblasti 

hardware a software. Následně byla činnost rozšířena na poskytování 

telekomunikačních sluţeb a zprostředkování přístupu uţivatelů ke sluţbám sítě Internet. 

Firma se stala členem mezinárodní organizace NIX.CZ. Jedná se sdruţení 

poskytovatelů internetových sluţeb v České republice za účelem vzájemného propojení 

počítačové sítě, aby jejich zákazníci mohli rychle komunikovat v počítačové síti 

Internet v rámci České republiky.  

 Snahou bylo vybudovat menší firmu, která se uplatní v konkurenční atmosféře 

nových trţních podmínek.  

  Do společnosti jsou nejvíce přijímáni pracovníci se zaměřením na informační 

technologii. Jedná se o mladou (věkovým sloţením) a dynamickou společnost, která je 

silně zaměřena na elektronickou komunikaci. V současné době firma zaměstnává 20 

zaměstnanců na hlavní pracovní činnost.  
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Obrázek 1.2 Organizační struktura společnosti Master Internet 

 

                                                                                                                                                          

Filozofie firmy: 

Je v našem zájmu, aby zákazníci byli spokojeni a měli pocit maximální podpory z naší 

strany. Dbáme na technickou podporu svých zákazníků a pomoc v případě problémů. 

Rádi Vám poradíme a vyřešíme Vaše problémy v co nejkratším čase. 

 

Předmět činnosti: 

Hlavním předmětem podnikání firmy Master Internet s.r.o. je poskytování 

vysokokapacitního Internetu pro firmy, zejména se zaměřuje na sluţby v oblasti 

housingu. 

  Kaţdá internetová stránka musí být vystavena na počítači (serveru), který je 24 

hodin denně připojený k Internetu a to takovou rychlostí, aby se na tuto stránku mohlo 

dostat více návštěvníku najednou. Vysoká rychlost Internetu je zajištěna vlastní 

Internetovou linkou - páteřní sítí, která běţí v řádu gigabitů za sekundu. Sluţba, pomocí 

které můţeme provozovat tyto webové aplikace na Internetu, se nazývá serverhosting. 

Servery, na kterých jsou stránky vystaveny, se nejčastěji umisťují do moderních 

datových center firmy, která splňují veškeré poţadavky na bezproblémový chod 

serverů. 
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Sortiment:  

Firma se nejvíce specializuje na poskytování sluţeb v oblasti serverhostingu a to 

zejména Server housingu a Housingu dedikovaných serverů a managed serverů. 

 

 Server housing (serverhosting) - umístění vlastního fyzického serveru 

zákazníka v datovém centrum firmy včetně jeho připojení k páteřní síti. Sluţba 

je určena firmám i soukromým osobám, které potřebují zajištění spolehlivého 

provozu svých serverů, jejich ochranu a připojení k páteřní síti. Uţivatel bez 

omezení realizuje na celém serveru své internetové projekty- obchodní i 

soukromé. 

 Dedikované servery - umístění dedikovaného (pronajatého) serveru v datovém 

centrum firmy včetně jeho připojení k páteřní síti. Sluţba je vhodná pro klienty, 

kteří disponují vlastními administrátory, kteří budou jejich server spravovat. 

 Managed servery – jedná se o dedikovaný server, který je plně administrovaný 

společností (starost o bezproblémový provoz, maximální stabilitu, zabezpečení a 

výkon). Toto řešení je vhodné především pro sloţité internetové prezentace, jako 

jsou například internetové obchody, vysoce zatíţené servery nebo velké firemní 

portály. 

 

Kromě housingu firma poskytuje i další sluţby:  

 IP konektivita – vysokokapacitní připojení k Internetu. Sluţba je vhodná pro ty, 

kteří potřebují rychlý a spolehlivý Internet s vysokými datovými toky. 

 Registrace a ověření domén – kaţdá webová stránka potřebuje svoji 

internetovou adresu.  

 Webhosting – tato sluţba je určena pro méně náročné zákazníky, kterým postačí 

pouze virtuální server. Zákazník má přidělený určitý prostor na serveru firmy, 

který vyuţívá pro umístěný svých webových stránek a webových aplikací. 

 FTP- hosting- tato sluţba je určena pro ty, kteří potřebují pouze rychlý a 

spolehlivý přístup k datům na Internet bez webových či jiných aplikací, např. 

pokud zákazník potřebuje na Internet umístit data ke staţení pro konkrétní 

omezenou skupinu lidí, tak přístup k nim lze realizovat prostřednictvím FTP 

protokolu. 
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Datová centra: 

Servery jsou umístěny do moderních datových center, která splňují určité poţadavky na 

jejich bezproblémový chod. Firma má vlastní datové centrum v Brně a na jaře letošního 

roku chystá otevření druhého datacentra v Praze. Mezi poţadavky patří: 

 

 Klimatizace – servery se nacházejí v klimatizovaném prostředí 

 Technická podpora – non stop technický dohled  

 Přístup – zákazník má moţnost přístupu k serveru v případě nutných servisních 

zásahů 

 Energie – servery mají záloţní zdroj elektrické energie 

 Zabezpečení – vybavení datového centra protipoţárním systémem a 

videokamerami 

 Konektivita – vlastní celorepubliková síť 

 

                                     

Obrázek 1.3 Datacentrum Master Internet 

 

Co firma nabízí: 

 Kvalitní a kompletní sluţby  

 Nízké ceny 

 Široký sortiment nabídky 

 Non- stop podporu 

 

1.1 Vize společnosti 

Do budoucna by firma chtěla svoji nabídku sluţeb i nadále rozšiřovat a inovovat. 

V květnu toho roku firma chystá otevření svého druhého datacentra, tentokrát v Praze. 
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Firma si je vědoma, ţe v Praze je poptávka po serverhostingu velká a dostupnost klientů 

snadná. 

  Novinkou mezi nabízenými sluţbami je vzdálená správa zákaznických serverů 

„KVM over IP“. Jedná se o sluţbu, u které je moţné se odkudkoliv připojit přes adresu 

počítače a získat tak k němu vzdálený přístup. Tento způsob připojení poskytuje stejné 

moţnosti, jako při přímé práci s daným počítačem.  

 

 Největším přáním firmy je stát se především perspektivním partnerem pro 

stále větší zákazníky, vybudovat si u nich stálé a pevné místo a přimět je 

k opakovanému nákupu.  

 

 

 

1.1.1 Obchodní strategie 

 Patřit mezi uznávané firmy v oboru 

 Být dlouhodobým a perspektivní partnerem pro stále větší zákazníky, poţadující 

komplexní řešení (zejména managed servery) 

 Neustále zvyšovat a poskytovat sluţby pro zákazníky 

 Inovovat a vyvíjet 

 Efektivně komunikovat se zákazníky 

 Sledovat trh a konkurenci 
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2 Vymezení problému, stanovení cílů a metod  

2.1 Vymezení problému 

Firma Master Internet s.r.o. je na trhu od roku 2002 a zabývá se poskytováním 

vysokokapacitního Internetu, zejména se zaměřuje na sluţby v oblasti serverhostingu.  

Serverhosting je sluţba, která zajišťuje pronájem prostoru pro internetovou prezentaci a 

sluţby s tím spojené. Zájem o hosting je na trhu telekomunikačních sluţeb obrovský. V  

době moderní technologie a Internetu je zcela běţné mít na Internetu vlastní webové 

stránky (nebo stránky firmy). Společností, poskytující hosting je na trhu spousta, od 

velkých podniků přes střední podniky aţ po ţivnostníky a s tím je tak spojeno i riziko 

konkurence. Proto je důleţité vhodnou komunikační politikou si udrţet stávající 

zákazníky a přilákat nové.  

 

 Důvodem pro zpracování analýzy a návrhu je skutečnost, že firma plánuje 

dynamický rozvoj obratu a chce upevnit a rozvíjet svoji pozici na trhu. 

 

 

2.2 Stanovení cílů 

Problematika práce se týká navrţení efektivní komunikace, která by zvýšila 

prodej nabízených produktů a dostala název společnosti do povědomí potenciálních 

uţivatelů, zejména firem. Proto hlavní cíl bakalářské práce je zpracování 

komunikační strategie firmy Master Internet s.r.o. a podání návrhu na změnu 

komunikační politiky určené pro trh datových telekomunikačních služeb v oblasti 

serverhostingu v České republice. 

Tento cíl se snaţím v práci dodrţet, tak aby firma získala ucelený pohled na 

svoji současnou komunikační strategii a na její dosavadní výsledky z ní vyplývající. 

Zároveň podávám návrhy na úpravy a změny v komunikační politice a to tak, aby byly 

pro firmu uţitečné a měly své praktické vyuţití.  

Díky vhodným návrhům můţe firma v příštích letech zlepšit svoji pozici na trhu 

a zvýšit rozvoj obratu. 
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V rámci hlavního cíle bakalářské práce jsou řešeny také dílčí úkoly, které se 

zabývají analýzou obecného okolí, analýzou oborového okolí, analýzou současného 

stavu externí komunikace a v neposlední řadě rozborem marketingového průzkumu 

spokojenosti zákazníků. 

 

 

2.3 Používané metody a postup řešení 

Metody řešení: 

 SLEPT analýza - analýza obecného okolí firmy 

 Porterův pětifaktorový model – analýza oborového okolí firmy 

 Model AIDA – analýza reakce člověka na reklamní kampaň 

 Marketingový průzkum – průzkum spokojenosti zákazníků 

 SWOT analýza – posouzení současné situace firmy  

 

 

Postup sestavení komunikační strategie firmy Master Internet s.r.o.: 

 Analýza vnějšího okolí firmy 

 Analýza vnitřního okolí firmy 

 Návrh vhodné komunikační strategie 

 

Informace, které jsou potřebné k jednotlivým analýzám, jsem získala z interních 

a externích zdrojů firmy.  

Interní informace jsem obdrţela přímo ve firmě Master Internet s.r.o. Mezi ně 

patří informace o reklamních kampaních, cenové srovnání konkurence, informace o 

nově zavedených sluţbách a v neposlední řadě jsem potřebné znalosti získala od vedení 

a pracovníků firmy.  

Externí informace jsem vyhledala na Internetu, v odborné literatuře a v denním 

tisku. Kromě těchto informačních zdrojů v práci vyuţívám také data získaná z vlastního 

marketingového průzkumu. Tento marketingový průzkum byl vytvořen prostřednictvím 

dotazníku, jehoţ výstupem je zjištění spokojenosti současných zákazníků 

s poskytnutými sluţbami a zjištění, jakým způsobem se zákazníci o firmě dozvěděli. 
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V analýze vnějšího okolí firmy se zaobírám faktory, mající vliv na fungování 

podniku zvenčí. Vnější okolí podniku tvoří obecné a oborové okolí podniku. 

Rozeznáváme je dle toho, do jaké míry mohou rozhodující faktory na okolí podnik 

působit. Mezi faktory obecného okolí patří faktory sociální, technické a technologické, 

ekonomické, politicko – legislativní, ekologické a přírodní. K jejich rozboru pouţívám 

STEP(E) analýzu. V analýze oborového okolí firmy provádím rozbor trhu a 

konkurence. Zde pouţívám Porterův pětifaktorový model, který vychází z předpokladu, 

ţe strategická pozice firmy, působící v určitém prostředí, je určována působením pěti 

základních faktorů. Mezi tyto faktory patří hrozba nově vstupujících firem, hrozba 

intenzivní odvětvové konkurence, hrozba substitučních produktů, hrozba rostoucí 

kompetence dodavatelů a hrozba rostoucí kompetence zákazníků. 

 V analýze vnitřního prostředí firmy se zabývám rozborem faktorů, které jsou 

součástí organizace a ovlivňují manaţerskou činnost podniku. Dále zde hodnotím 

marketingový a komunikační mix. 

  Analýzu vnitřních a vnějších faktorů následně aplikuji do SWOT analýzy. 

V rámci vnitřního prostředí se jedná o silné a slabé stránky a v rámci vnějšího prostředí 

jsou zkoumány příleţitosti a hrozby podniku. 

 Model AIDA zobrazuje posloupnost jednotlivých duševních stádií, kterým 

kupující prochází před tím, neţ nakoupí. Tento model je uţitečný nástroj pro určení cílů 

a vhodných nástrojů komunikace.  
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3 Nejnovější teoretické poznatky k řešené problematice 

3.1 Vymezení pojmu komunikační strategie 

V současném, rychle se měnícím a zároveň vysoce konkurenčním trţním prostředí se 

ţádný podnik neobejde bez strategie. Slovo strategie je odvozeno od starořeckého slova 

stratégia a původně znamenalo umění vést válku a řešit válečné operace tak, aby bylo 

dosaţeno vítězství.[7] V přeneseném slova smyslu se tedy v současné době pod pojmem 

strategie rozumí umění řídit činnost podniku, resp. určitého kolektivu lidí, takovým 

způsobem, u kterého dosáhneme vytyčených met.   

 

 Komunikační strategie pomáhá harmonizovat, sladit a integrovat všechny 

taktické nástroje komunikace. Komunikačních nástrojů, které slouţí ke zprostředkování 

informací zákazníkům je spousta. Ovšem ne všechny stejně účinně profilují značku, 

produkt, sluţbu či samotnou firmu na trhu. Výběr správných komunikačních nástrojů a 

jejich pořadí (pouţívají se v různých fázích různé nástroje?) je nejdůleţitějším cílem 

komunikační strategie.  

 

 Komunikační strategie můţe zahrnovat výběr cílových trhů, určení pozice na 

trhu, časový plán atd.  
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3.2 Proces komunikace 

Pojem komunikace znamená prakticky základ veškerých vztahů mezi lidmi a veškerého 

zájmu o veřejnost. Předmětem komunikace můţe být jakýkoli výtvor (lidský i přírodní, 

verbální i neverbální, hmotný i duševní) představený (prezentovaný) jednou osobou 

nebo institucí a vnímaný druhou stranou. A právě prezentaci jedné a následnou reakci druhé 

strany chápeme jako komunikaci. [5]. 

 

 Cílem komunikace je snaha ovlivnit chování lidí na základě procesu prezentace 

idejí, sdílení myšlenek a šíření marketingových informací. Proces komunikace mezi 

partnery probíhá tak, ţe autor sdělení vysílanou informaci zakóduje a pomocí 

přenosového média odešle příjemci. Ten pak přijatou zprávu přijme, dekóduje a určitým 

způsobem na ni zareaguje. Výsledkem procesu komunikace je zpětná vazba, tj. odezva 

příjemce na přijatou informaci. Komunikační proces tedy sestává z osmi prvků: 

odesílatele, zakódování, zprávy, přenosového média, dekódování, příjemce, odezvy 

(zpětné vazby) a šumu. [7] Efektivnost procesu komunikace mohou narušovat 

v důsledku rušivých elementů různé šumy (např. nekvalitní spojení, nepozornost 

posluchačů). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

Obrázek 3.1 Komunikační proces; Zdroj: [7], str. 153 
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3.3 Postup při sestavování komunikační strategie 

 

 definovat cíle komunikace  

Předpokladem úspěšné kampaně je stanovení měřitelných cílů. Ty by v ideálním 

případě, kromě samotné měřitelnosti měly vyhovovat i ostatním kritériím, jeţ Peter 

Druck vystihl populární zkratkou SMART (tj. Specific, Measurable, Achievable, 

Relevant, Timely), neboli být specifické, měřitelné, akceptovatelné, realistické a 

načasováním relevantní. [18] 

 Cíle se mohou skládat z vytvoření povědomí o sluţbě, podpory prodeje výrobku, 

přesvědčování o určitých postupech, přilákání zákazníků maloobchodu, sníţení 

nespokojenosti po nákupu, vytváření dobrého jména a příznivého dojmu, nebo jakékoli 

kombinace těchto a jiných cílů komunikace.[14]  

 

 vymezit cílovou skupinu zákazníků   

„Jen zdánlivě vyrábí dnešní výrobce pro anonymní trh.“[1] Proto jednou 

z nejdůleţitějších otázek komunikační strategie, kterou si firma musí poloţit je: Kdo 

bude jejich zákazníkem? Je důleţité si uvědomit, kdo mají být příjemci našich zpráv, 

zda se jedná o jednotlivce či velkou skupinu jednotlivců.  

 Kaţdý jedinec má vlastní charakter, vlastní zájmy, potřeby, zkušenosti a 

znalosti, je pro odesílatele nezbytné rozdělit si příjemce do skupin, které jsou stejnorodé 

z hlediska určitých důleţitých znaků. Rozdělení umoţní odesílateli vytvořit konkrétní 

zprávy pro kaţdou cílovou skupinu a předávat je v konkrétním sdělovacím prostředku, 

který je cílovou skupinou sledován, poslouchán nebo čten.[14] 

 

 najít sdělení 

Odesílatel si musí přesně promyslet, co chce svému příjemci sdělit.  Musí navrhnout 

takovou strategii sdělení pomocí slov, obrázků, aj. aby to bylo cílovými příjemci 

vnímáno a přesně dekódováno. 

 

 najít nejvhodnější sdělovací prostředek 

Další nezbytnou sloţkou komunikační strategie je správný výběr sdělovacích 

prostředků. Výběr sdělovacího prostředku závisí na výrobku, zákaznících a na 

reklamních cílech kampaně.  
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3.4 Kupní chování zákazníků 

Cílem komunikační strategie je seznámit zákazníka s produktem či sluţbou a přesvědčit 

jej k nákupu. Základem komunikační strategie je znalost zákazníka, především jeho 

zvyků, potřeb a přání. Nabízené výrobky či sluţby musí zákazníka nějak oslovit, 

vyvolat u něj zájem o ně. Všichni z nás máme nejrůznější potřeby a očekávání. Některé 

z nich nás motivují k určitému jednání, jiné naopak ne. Proto si podnik musí odpovědět 

na otázku: Co zákazníka motivuje ke koupi určitého produktu? Motivaci je moţno 

systematicky podporovat a usměrňovat propagací, ta pak zvyšuje znalost spotřebitelů o 

existenci a vlastnostech výrobku. Ovšem je potřeba si uvědomit, ţe potřeby zákazníků 

se mění a vyvíjejí. Člověk touţí především po produktech, které nemá a jimiţ se pyšní.  

 Před koupí produktu u kaţdého člověka probíhá proces rozhodování. Na začátku 

vţdy stojí identifikace problému (potřeby), po níţ následuje sběr informací, 

vyhodnocení alternativ (moţných variant) a nakonec dochází ke konečnému rozhodnutí 

o nákupu, které předchází samotné koupi produktu. 

 

 

 

                                                                                                                              

Obrázek 3.2 Rozhodovací proces nákupního chování spotřebitelů; Zdroj: [7], str. 88 
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 Model vychází z předpokladu, ţe kupující před zakoupením prochází ve svém 

vztahu k výrobku několika stupni. V první fází jde o upoutání pozornosti člověka na 

daný produkt či sluţbu, po této fázi následuje fáze zájmu člověka o produkt, poté 

vzbuzení touhy po něm a konečnou fází je samotný nákup produktu. 

 

 Model nám ukazuje vztah zákazníka k výrobku a podle toho v jaké fázi se vztah 

zrovna nachází, můţe firma obsah a formu sdělení přizpůsobit.  

 

 

3.6 Komunikační strategie 

 Existují dvě základní strategie, pomocí kterých se výrobce snaţí produkt dostat 

k zákazníkovi, představit mu jej a vzbudit o něj zájem. 

 

 Metoda tlaku (Push method) 

Výrobce se snaţí „protlačit“ distribučními cestami co nejvíce zboţí ke spotřebiteli, 

k čemuţ vyuţívá různé propagační aktivity, jako např. reklama, podpora prodeje, osobní 

prodej atd. 

 

 

 

 Metoda tahu (Pull method) 

Zákazníci sami vyţadují určité zboţí, obvykle pod vlivem reklamy, kladných referencí a 

osobních zkušeností s výrobkem apod.  

 

Výrobce   velkoobchod             maloobchod                    spotřebitel
 

 

 Výrobci obvykle pouţívají vzájemnou kombinaci těchto dvou strategií, tzn. 

Push- pull metodu. 
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3.7 Marketingové prostředí 

V oblasti komunikační politiky hraje důleţitou roli marketingové prostředí. Pojem 

prostředí je zpravidla charakterizován jako „souhrn okolností, ve kterých někdo ţije 

nebo se něco děje“. Podmínkou existence kaţdého organismu - ţivého nebo 

personifikovaného, jakým je i kaţdý podnik či jiná organizace - je určité „ţivotní“ 

prostředí. Na chování daného organismu působí kladným, ale i záporným způsobem 

určité vlivy, které označujeme jako faktory prostředí, a které rozhodují o jeho 

současném stavu i o dalším vývoji. Má- li být organizace úspěšná, musí tyto faktory 

analyzovat, poznat směr jejich působení a vyuţívat je, tedy přizpůsobit své chování jak 

současnému, tak i očekávanému vývoji prostředí, v němţ existuje.“[11] 

 Faktory působící na marketingové prostředí zahrnujeme do vnějšího prostředí 

nebo vnitřního prostředí podniku. 

 

3.7.1 Vnější prostředí podniku 

Vychází z okolí podniku. Rozeznáváme dva druhy vnějšího prostředí, dle toho, do jaké 

míry mohou rozhodující faktory působit na podnik. 

 

3.7.1.1 Obecné okolí podniku 

Obecné okolí podniku (makrookolí) představují nepředvídatelné (nebo velmi málo 

předvídatelné) vlivy okolí. „Makroprostředí na naši činnost působí neustále a 

proměnlivě, my je však ovlivnit nemůţeme, a proto se mu snaţíme především pruţně 

přizpůsobovat.“[3] 

 

 Obecné okolí podniku lze shrnout do STEP(E) analýzy. Název se skládá 

z počátečních písmen sledovaných oblastí. Někteří autoři tuto analýzu nazývají   

SLEPT(E) analýzou. Jedná se o faktory:  

 Sociální, vlivy sociálního prostředí výrazně ovlivňují celkový charakter 

spotřebního a nákupního chování. Jedná se především o vlivy ukazující podobu 

poptávky, postoj k výrobkům, k reklamě, firmě nebo motivaci ke spotřebě. 

Sociální prostředí je ovlivňováno ţivotní úrovní obyvatelstva, demografickým a 

kulturním prostředím. 
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 Technické a technologické, technologie se v dnešní době vyvíjí velmi rychle. 

Zaváděním nových technologií umoţňuje zvyšovat produktivitu práce, sniţovat 

náklady a tím zvyšovat konkurenceschopnost výrobku nebo firmy. 

 Ekonomické, podnikatelský trh je ovlivněn vývojem hospodářství. Jedná se o 

vlivy, které ovlivňují kupní a spotřební chování. Mezi tyti vlivy patří síla měny, 

hrubý domácí produkt, míra inflace, úroková sazba, státní rozpočet a ţivotní 

úroveň obyvatelstva.  

 Politicko – legislativní, politika v daném státu ovlivňuje celé hospodářství a to 

soustavou zákonů, vyhlášek a předpisů.  

 

V současné době se k nim připojují ještě přírodní a ekologické faktory. 

 Přírodní a ekologické – tyto faktory zahrnují veškeré přírodní zdroje, které 

vstupují do výrobního procesu. Při výrobě produktu musíme také respektovat 

ekologické vlivy. 

 

3.7.1.2 Oborové okolí podniku 

Oborové okolí podniku (mikrookolí) je tvořeno okolím, se kterým podnik spolupracuje.  

 

Hlavními faktory mikrookolí jsou: 

 Dodavatelé, zajišťují podniku vstupy hmotné a nehmotné povahy pro jeho 

vlastní činnost. Výběr dodavatele je velmi důleţitý, ovlivňuje jednak náklady 

firmy, ale také kvalitu a kvantitu dodávaných výrobků. 

 Veřejnost, je tvořena finančními institucemi, sdělovacími prostředky, vládní 

veřejností, občanskými sdruţeními a organizacemi a občanskou veřejností. 

Veřejnost můţe na podnik působit jak pozitivně, tak i negativně. 

 Konkurence, v rámci určitého odvětví je podnik obklopen mnoha dalšími 

firmami, které usilují o totéţ. Vzájemným soupeřením vytváří konkurenci. 

Konkurovat lze jak výrobky, tak i sluţby, jedná se o podobné či stejné výrobky. 

Určitá konkurence je pro trh dobrá, zlepšuje kvalitu výrobku či sluţby. 

 Zákazníci, kupují výstupy podniků. Jsou to koneční spotřebitelé, obchodní 

partneři či státní instituce. Rozsah zákazníků záleţí na velikosti trhu, kupní síle a 

na potřebách zákazníků. 

 Prostředníci, zajišťují distribuční cesty od výrobce k zákazníkovi. 
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Nástrojem analýzy oborového okolí podniku je Porterův pětifaktorový model 

konkurenčního prostředí, uvedený na následujícím obrázku.  

 

 
                                                          

Obrázek 3.3 Porterova analýza pěti konkurenčních sil; Zdroj: [Vlastní tvorba] 

                                                       

                                         

Podnik se svou podnikatelskou činností působí v určitém odvětví. Zde se střetává se 

svou konkurencí nebo se svými dodavateli. Chování samotného podniku není 

ovlivňováno pouze konkurencí, ale také chování poptávajících, dodavatelů i 

substitučního zboţí.  

 Maximální hranice zisku v odvětví a tím i přitaţlivost odvětví závisí na intenzitě 

konkurence. Úroveň konkurence v odvětví podle Portera závisí na pěti základních 

konkurenčních silách – riziko vstupu potenciálních konkurentů, riziko mezi stávajícími 

konkurenty, smluvní síla odběratelů, smluvní síla dodavatelů a hrozba substitučních 

produktů. 
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Konkurenční síly vytvářejí následující hrozby: 

3.7.1.2.1 Hrozba nově vstupujících firem 

Nově vstupující firmy přinášejí do odvětví novou kapacitu, snahu získat podíl na trhu a 

často značné zdroje. To můţe vést ke stlačení cen nebo k růstu nákladů, a tím ke sníţení 

ziskovosti. Hrozba vstupu nových firem do odvětví závisí na existujících překáţkách 

vstupu v kombinaci s reakcí stávajících účastníků, kterou můţe vstupující firma 

očekávat.  

 

3.7.1.2.2 Hrozba intenzivní odvětvové konkurence 

Čím větší je na trhu zastoupení firem určitého odvětví, tím atraktivnost tohoto trhu 

klesá. Dochází tak ke konkurenci mezi jednotlivými firmami, které se snaţí různými 

metodami o udrţení určitého postavení na trhu. Mezi tyto metody se řadí cenová 

konkurence, reklamní kampaně, zlepšení servisu zákazníkům nebo záruky. 

 

3.7.1.2.3 Hrozba substitučních (nahraditelných) produktů 

Substituční produkty mohou plnit tutéţ funkci jako produkt daného odvětví a tím můţe 

docházet k zaměnitelnosti našeho výrobku za jiný. Tyto výrobky jsou zaloţeny na jiné 

technologii. Jde o cenovou konkurenci, kdy podnik především ohroţují nízké ceny 

substitučních výrobků a tím i limitují potenciální zisky podniku. Proto je nezbytné 

pečlivě sledovat vývojové trendy cen substitučních výrobků. 

 

3.7.1.2.4 Hrozba rostoucí kompetence (vlivu, síly) dodavatelů 

Jedná se o jednotlivce nebo firmy, kteří nabízejí zdroje nutné k činnosti podniku. 

Dodavatelé způsobují pro podnik určitá ohroţení v případě zvýšení cen dodávaných 

výrobků či sluţeb, nedodrţení dodací lhůty nebo v případě nesplnění kvality či kvantity 

zboţí. 

 

3.7.1.2.5 Hrozba rostoucí kompetence (vlivu, síly) zákazníků 

Chování zákazníků zaujímá hlavní pozornost podniků. Zákazníci si kladou podmínky 

koupě. Např. se snaţí tlačit ceny dolů, usilují o dosaţení vyšší kvality nebo lepších 

sluţeb, mohou získat lepší dodací a platební podmínky a staví tak konkurenty proti 

sobě. 



28 

 

 Analýza konkurence je velmi důleţitá, jelikoţ zjištěné údaje o počtu 

konkurentů, jejich nabídce a aktivitách nám umoţňují reagovat na tyto údaje a tím tak 

můţeme získat určitou konkurenční výhodu. Konkurenční výhodu lze rozdělit do 

několika kategorií: 

 Nákladová výhoda - dosahujeme niţších nákladů neţ konkurence, coţ nám 

umoţní sníţit naši cenu proti konkurenčním podnikům. 

 Diferenciační výhoda – znamená významnou odlišnost přinášející zákazníkovi 

poţadované uspokojení vyšší neţ u konkurence. 

 Marketingová výhoda – pomocí marketingových aktivit dosaţená dominance 

v oblastech prodeje, podvědomí o značce výrobku, distribuci nebo jejich 

kombinací. 

 

 Konkurenční výhoda nastává teprve, kdyţ je pro cílové zákazníky smysluplná, 

po určité období udrţitelná a nelze ji snadno napodobit konkurenty. 

 

3.7.2 Vnitřní prostředí podniku 

Vnitřní faktory podniku se sestávají z několika oblastí, které jsou stejně jako externí 

faktory předmětem analýzy pro účely strategického řízení. Tyto faktory jsou součástí 

organizace a ovlivňují manaţerskou činnost podniku. 

 Management firmy úrovní své řídící práce ovlivňuje faktory vnitřního prostředí, 

kterými jsou lidské zdroje, image firmy, finanční situace atd. Organizační členění 

v konkrétních případech se odvíjí od velikosti, rozsahu a předmětu podnikání na 

rozhodnutí managementu firmy o koncepci rozvoje. Ţádná z existujících organizačních 

struktur není tak dokonalá, aby vyhovovala podniku v kaţdé situaci. Organizace musí 

být pečlivě budována, aby poskytla nejvhodnější rámec pro uskutečňování podnikové 

marketingové strategie.[17] 

 Dobře marketingově orientovaný podnik vznikne, aţ všechny organizační sloţky 

a všichni zaměstnanci firmy přijmou za svou filozofii podnikání, plně orientovanou na 

zákazníka. 
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3.7.2.1 Marketingový mix 

Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, jimiţ firma dosahuje svých 

marketingových cílů. Jde o soubor vzájemně provázaných proměnných, tzv. 

marketingový mix. Marketingový mix sestává ze všeho, čím firma můţe ovlivnit 

poptávku po svých produktech.[3] Jednotlivé sloţky marketingového mixu bývají 

rozděleny do čtyř skupin a jsou zpravidla definovány jako „4P“:  

   

 Produkt (Product) 

 Cena (Price) 

 Distribuce (Place) 

 Propagace – komunikace (Promotion) 

 

 Tento model byl vyvinut profesorem Neilem Bordenem z Hardward Bussines 

School. Název „4P“ vychází z počátečních písmen anglicky psaných jednotlivých 

prvků. Ovšem pro oblast sluţeb musí být tento model ještě modifikován a doplněn o 

další „P“. 

 

 Personál (People) 

 Vzhled (Physical evidence) 

 Proces (Process) 

 

3.7.2.1.1 Produkt  

Základem kaţdého podnikání je produkt nebo nabídka, která se snaţí uspokojit potřeby 

zákazníka. Výrobkem mohou být hmotné statky (prací prášek, automobil atd.), 

nehmotné statky (sluţby, licence atd.) a nominální statky (peníze, cenné papíry atd.).  

 Ovšem samotný výrobek nemusí být nakupován jen pro svoji uţitnou hodnotu, 

např. proto, ţe pračka pere, ale můţe být nakupován pro celou řadu jiných atributů, 

např. proto, ţe výrobek má určitý design, značku, které mohou ovlivnit prodej těchto 

výrobků.  Proto vznikl pojem komplexní výrobek.  
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Dělí se do tří vrstev: 

 základní funkce - jádro výrobku,  

 hmotné atributy - obal, provedení, styl, kvalita, značka  

 další charakteristiky - instalace, prodejní sluţby, záruky, podmínky a dodávky 

úvěrování 

 

3.7.2.1.2 Distribuce 

Kaţdý prodávající se musí rozhodnout, jakým způsobem bude své zboţí dávat 

k dispozici cílovému trhu. Distribuci většina autorů člení na přímou a nepřímou. Přímá 

distribuce představuje vztah výrobce a konečného spotřebitele bez vyuţití prostředníků. 

 Nepřímá distribuce vyuţívá sluţeb jednoho nebo více prostředků: velkoobchodu, 

maloobchodu, dovozců nebo vývozců. 

 

3.7.2.1.3 Propagace 

Tento prvek, propagace, má svůj vlastní mix komunikačních nástrojů, které se někdy 

nazývá mix propagační nebo komunikační. Jedná se komunikační nástroje, které mohou 

cílovému publiku předat nějaké sdělení. Úkolem sdělení můţe být posílení povědomí o 

výrobcích a sluţbách a vyvolání zájmu o motivaci ke koupi. Obrázek 3.4 ukazuje vztah 

mezi komunikačním mixem a marketingovým mixem. 

 

 

prodej produkt (Product)

reklama cena (Price)

podpora prodeje místo (Place)

přímý marketing propagace (Promotion)

vztahy s médií (a vztahy s veřejností (PR)) lidé (People)

sponzorství fyzický vzhled (Physical evidence)

výstavy proces (Process)

obal

místo prodeje a jeho úprava (merchandising)

Internet

ústní sdělení

identita společnosti  
                                              

Obrázek 3.4 Jak komunikační mix navazuje na marketingový mix; Zdroj: [16], str. 6 
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3.7.2.1.4  Cena 

Cena na rozdíl od ostatních tří prvků marketingového mixu přináší trţbu. Ostatní prvky 

naopak vytváří náklady. Je nejcitlivějším prvkem marketingového mixu, protoţe její 

výše rozhoduje o získání zakázky, výši zisku, pokrytí nákladů. „Cenu je nutné 

přizpůsobit charakteru rozhodovacího procesu zákazníka. U běţného zboţí spotřebitel 

zpravidla nezná přesnou cenu produktu, myšlenkově pracuje pouze s orientační 

představou. Jiná situace je u tzv. pravého rozhodování (podle Katony), v němţ 

spotřebitel shromaţďuje informace, porovnává konkurenční produkty z hlediska kvality 

i ceny.“[6] 

 

3.7.2.1.5 Personál  

Lidé neboli personál, tedy páté P, komunikují, přenášejí nějaké informace. A právě 

personál provádí danou sluţbu v určité kvalitě a díky jim si zákazník odnese dobrou 

nebo špatnou zkušenost. 

 

3.7.2.1.6 Vzhled  

Fyzický vzhled přitahuje pozornost a zájem svým vzhledem, stylem, umístěním nebo 

zdobením. 

 

3.7.2.1.7 Proces  

Postup práce, poslední P, také cosi zákazníkům říká. Pokud by proces obsluhy byl 

pomalý, lajdácky, tak zákazníci by nabyli špatného dojmu a objemy prodejů by se 

sníţili. 

 

3.7.2.2 Komunikační mix 

Komunikační mix, kterému se mu taky někdy říká propagační mix, zahrnuje všechny 

komunikační prostředky, které jsou marketérovi k dispozici.[16] 

 

3.7.2.2.1 Reklama 

Je to neosobní placená forma komunikace firmy se zákazníkem prostřednictvím 

různých médií (noviny, časopisy, rozhlas, televize, venkovní reklama, Internet). 

„Reklama se vyznačuje intenzivní schopností ovlivňovat nákupní chování a 
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rozhodování velkého počtu lidí ve velmi krátkém časovém úseku a v široké geografické 

oblasti.“ [7] 

 

 Hlavní cíle reklamy: přesvědčit, ovlivnit, posílit image firmy, firemní značku, 

výrobek či službu a zvýšit obrat. 

 

3.7.2.2.2 Podpora prodeje 

Je nepřímým nástrojem komunikačního mixu a má krátkodobý charakter. Základními 

rysy podpory prodeje je časová omezenost a spoluúčast zákazníků. Celá akce je totiţ 

realizovaná jen v přesně vymezeném a spotřebitelům předem oznámeném období a 

zákazníci tak podléhají aktivnímu nákupnímu chování v tomto předem stanovené datu.  

 

 Účelem podpory prodeje je tedy podpořit a zvýšit nákup, získat nové zákazníky 

a udrţet si stále zákazníky. Podpora prodeje je doprovázena určitými nástroji, které mají 

motivovat zákazníky ke koupi produktu. Těmito nástroji jsou vzorky, kupóny, prémie, 

soutěţe, dárky, výhodná balení (2 + 1 zdarma) atd.  

 

3.7.2.2.3 Osobní prodej 

Představuje přímý vztah mezi prodejcem a zákazníkem. Úkolem prodejce je získat 

zákazníka a především ho ovlivnit, poskytnout mu určité informace o daném výrobku či 

sluţbě a vyvolat v něm zájem a získat jeho důvěru.  

 K přednostem osobního prodeje patří mnohem efektivnější komunikace mezi 

partnery. Prodávající se můţe lépe a bezprostředně seznámit s reakcemi zákazníka a 

velice operativně a účinně na ně reagovat. Podnik tak získá i větší představu o 

zákazníkových představách a poţadavcích na produkt.  

 

3.7.2.2.4 Práce s veřejností (public relations) 

Je účinný nástroj nepřímé komunikace, směřující k nepřímé podpoře prodeje výrobku. 

 Hlavním cílem PR je vytvořit povědomí veřejnosti o existenci podniku, o jeho 

aktivitách, o finančních příspěvcích věnovaných určitým organizacím a na rozdíl od 

reklamy se PR nesnaţí svojí prezentací o přímý prodej produktu. 
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Hlavní prostředky public relations: 

 Veřejně publikované výroční zprávy, 

 Společenské akce spojené s prezentacemi výrobků,  

 Sportovní a kulturní akce, 

 Podnikové noviny, časopisy a další tiskoviny, 

 Akce pro zaměstnance, jejich děti a bývalé zaměstnance, 

 Veřejně přístupné semináře, 

 Sponzorování a dobročinná činnost,  

 Lobbování. 

 

3.7.2.2.5 Přímý (direkt) marketing 

Jedná se o formu cílené (adresované) propagace oslovování zákazníků. Tato forma 

prodeje je nejčastěji uţívána pro jiţ stávající či bývalé klienty firmy, kteří jsou 

evidováni v databázi. Velká výhoda této propagace spočívá v úspoře peněz vynaloţené 

pouze pro jasně vymezený a smysluplný segment, nikoliv pro hromadné oslovení 

zákazníků masovými médii. 

 Mezi nástroje, které tento druh komunikace se zákazníkem podporují, se řadí 

písemné nabídky prostřednictvím pošty, telefonický marketing, elektronické 

obchodování prostřednictvím Internetu, zasílání zboţí objednaného pomocí 

nabídkových katalogů a televizní, rozhlasová či tisková inzerce, která vyţaduje přímou 

odezvu od zákazníků.  

 

 

3.8 SWOT analýza 

SWOT analýza vychází z výsledků analýzy vnitřního a vnějšího prostředí. V rámci 

vnitřního prostředí se analyzují silné (Strength) a slabé (Weakness) stránky podniku a 

v rámci vnějšího prostředí jsou zkoumány příležitosti (Oportunities) a hrozby 

(Treaths) podniku. „Cílem firmy by mělo být omezit své slabé stránky, podporovat silné 

stránky, vyuţívat příleţitostí okolí a snaţit se předvídat a jistit proti případným 

hrozbám.“[13]  

SWOT analýza je výchozím článkem pro zpracování kaţdé marketingové 

strategie a marketingového plánu.        
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Tabulka 3.1 Schéma SWOT analýzy; Zdroj: [Vlastní tvorba] 

                                                                               

 

S-O – maximalizace silných stránek a maximální vyuţití příleţitostí 

W-O – maximální vyuţití příleţitostí a minimalizace slabých stránek 

S-T – maximalizace silných stránek a předcházení hrozeb 

W-T – minimalizace slabých stránek a předcházení hrozeb 

 

 

3.9 Marketingový výzkum trhu 

Marketingový výzkum trhu tvoří důleţitou součást marketingové a komunikační 

strategie. Výsledky výzkumu slouţí jako podklad k  marketingovým rozhodnutím 

podniku pro řešení určitého problému, který byl předmětem šetření.  

 

3.9.1 Metody výzkumu trhu 

Existují dva základní typy marketingového výzkumu, liší se podle způsobu sběru 

informací: 

 

1) Primární marketingový výzkum 

Primární údaje se týkají přímo řešeného problému. Jsou aktuální, relevantní a zjišťují se 

nově. Primární sběr dat se provádí dle základních metod: 

 Dotazování 

 Pozorování 

 Experiment (pokus) 

 

 

 

    Interní 

SWOT Silné Slabé 

E
x
te

rn
í 

Příleţitosti S-O W-O 

Hrozby S-T W-T 
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Dotazování 

Je nejpouţívanější metodou výzkumu trhu. Smyslem je respondentům podávat otázky 

ke zjištění potřebných informací. Odpovědi respondentů jsou zaznamenávány a 

následně analyzovány. Dotazování je prováděno různými technikami: 

 Ústní (face to face) – tazatel podává respondentovi otázky ústně a sám i je pak 

zaznamenává. 

 Písemní – dotazník je zaslán buď poštou, e- mailem nebo doručen osobou. 

 Telefonické (telemarketing) – dotazování pomocí telefonu a PC se speciálním 

programem. 

 On- line – výzkum pomocí internetu. 

 Kombinované – kombinace některých předchozích technik 

 

Pozorování  

Pozorování většinou probíhá bez přímého kontaktu mezi pozorovatelem a pozorujícím a 

bez aktivní činnosti pozorovaného. Lidem nepokládáme otázky, ale sledujeme jejich 

chování, pocity aj. Tato metoda je pouţíváno např. při pozorování chování zákazníka na 

nákupních místech.  

 Zjevné – Pozorovaný ví, ţe je pozorován. Můţe docházet ke zkresleným 

informacím. 

 Skryté – Pozorovaný neví, ţe je pozorován. 

 Zúčastněné – Pozorovatel se stává členem pozorované skupiny lidí. 

 

Experiment (pokus) 

Experiment slouţí ke zjištění příčin zákazníkova rozhodnutí. Poznávání reakce 

zákazníka na produkt před tím, neţ se produkt dostane na trh. 

 Testy – tímto způsobem pozorujeme reakce spotřebitelů na určitý produkt 

 Laboratorní – respondenti se aktivně účastní experimentu a plní zadané úkoly. 

Většinou se tyto experimenty provádí v laboratořích či na jiných upravených 

místech. 

 Přirozený – Experiment je provázen v přirozených skutečných situacích, čili 

testující netuší, ţe jsou součásti experimentu. 
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2) Sekundární marketingový výzkum 

Sekundární údaje jsou získány na základě jiţ jiných získaných zdrojů z minulosti. Jsou 

nenákladné a snadno dostupné, ale ovšem neaktuální, nerelevantní a nemusí být 

spolehlivé. Jedná se např. o tyto zdroje: hospodářské výsledky podniku, statistických 

úřadů, různé specifické podnikové údaje, panely aj. 

 

3.9.2 Druhy výzkumu trhu 

Podle charakteru problému, který chce podnik výzkumem řešit, rozlišujeme 

kvantitativní a kvalitativní výzkum trhu. 

 

 Kvantitativní 

Jedná se o výzkum, kde jevy, které zkoumáme, jsou přesně definované a díky tomu 

můţeme dojít k jasnému výsledku výzkumu. Kvalitativní informace můţe být měřena či 

vyjádřena pomocí číselných údajů. K metodám kvantitativního výzkumu patří 

dotazování, pozorování a experiment. 

 

 Kvalitativní 

Na rozdíl od kvantitního výzkumu je kvalitativní výzkum vyjádřen na základě pocitů, 

názorů a nikoliv na základě číselných údajů. Umoţňuje vysvětlit motivy chování lidí a 

zjistit jejich příčiny. K metodám kvalitativního výzkumu patří rozhovory. 

 

 Oba tyto způsoby výzkumu jsou pro manaţerské rozhodování stejně důleţité. Ne 

vţdy např. firma zvýší svůj odbyt produktů tím, ţe dané produkty zlevní, ale naopak 

odbyt můţe zvýšit tím, ţe zákazníkům se bude věnovat ochotnější a vstřícnější obsluha. 

 

Informace, získané marketingovým výzkumem musí být: 

 Relevantní – informace, se musí vztahovat k danému problému 

 Validní – informace, musí vyjadřovat a charakterizovat, co mají 

 Spolehlivé – informace musí být stejné nebo podobné při opakování stejných 

metod 

 Pohotové – informace musí být moţno získat dostatečně rychle 
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 Rentabilní – informace spojené s jejich náklady na získání nesmí být příliš 

vysoké 

 

3.9.3 Použití výsledků výzkumu 

 Koncipovat úpravy produktu či sluţeb s ním spojených k získání větší poptávky 

 Vhodně zvolit komunikační politiku firmy a seznámit  

 Zaváděný nových výrobků na trh 

 Koncipování obchodní strategie 

 Koncipování dlouhodobých cílů výrobkové strategie  
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4 Analýza současného stavu  

 

4.1 Analýza vnějšího okolí firmy 

Vychází z okolí podniku. Rozeznáváme dva druhy vnějšího prostředí - obecné okolí 

podniku a oborové okolí podniku, dle toho, do jaké míry mohou rozhodující faktory 

působit na podnik. 

4.1.1  Obecné okolí podniku 

4.1.1.1 Sociální faktory 

Vlivy sociálního prostředí výrazně ovlivňují celkový charakter spotřebního a nákupního 

chování. Jedná se především o vlivy ukazující podobu poptávky, postoj k výrobkům, 

k reklamě, firmě nebo motivaci ke spotřebě.  

 Sociální prostředí je ovlivňováno ţivotní úrovní obyvatelstva, demografickým a 

kulturním prostředím. 

 V Česku se loni narodilo 114 632 dětí, nejvíc za posledních patnáct let. Díky 

tomu a imigraci stoupl počet obyvatel České republiky o 94 tisíc na 10 381 130. [35] 

Se vstupem do Evropské unie k prvnímu květnu 2004 jsou zrušeny vnitřní hranice, 

občané se mohou pohybovat z jednoho státu do druhého. Nastává proces globalizace a 

v českých podnikách začíná být standardem zaměstnávat zahraniční pracovníky. Coţ 

především vítají odborníci ve vědě a technice.  

 Vzdělání je v současné době jedním z nejdůleţitějších faktorů, které ovlivňují 

ţivot jedince a jeho uplatnění na trhu práce a na pracovišti. Úroveň vzdělání je v České 

republice na poměrně dobré úrovni, která se trvale zvyšuje. Stále více a více přibývá 

obyvatel s terciárním vzděláním, činí něco málo přes 12% a naopak klesá počet lidí 

pouze se základním vzděláním. Roku 2005 obor informatiky a výpočetní techniky 

absolvovalo necelých 3,2% coţ je 2000 absolventů. Ovšem to je pro udrţení stávajícího 

počtu pracovníků v informatice málo a univerzity by musely kaţdoročně produkovat 

minimálně 4 200 absolventů- informatiků. [33] Tento problém lze v krátkodobém 

horizontu vykompenzovat aktivní podporou imigrace odborníků od východních 

sousedů. V dlouhém období je však potřeba přikročit k radikálnějším změnám a 

reformám v akademické sféře. Terciární vzdělání studentů informatiky a výpočetní 
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techniky má velmi vysokou hodnotu, neboť se jedná o budoucí vysoce kvalifikovanou 

pracovní sílu.  

 Velkým problémem v České republice je stárnutí obyvatelstva.  Vláda je nucena 

zvyšovat věk odchodu do důchodů, protoţe nemá dost peněz na budoucí penze pro 

důchodce. Z čehoţ vyplívá, ţe strukturu zaměstnanců budou tvořit starší lidé a firmy se 

budou muset tomuto trendu ve své personální politice přizpůsobit.  

 

4.1.1.2 Technické a technologické faktory 

Technologie se v dnešní době vyvíjí velmi rychle. Zaváděním nových technologií 

umoţňuje zvyšovat produktivitu práce, sniţovat náklady a tím zvyšovat 

konkurenceschopnost výrobku nebo firmy. 

 Stát věnuje 0,67 % HDP na vývoj a výzkum. V roce 2006 dosáhly hrubé domácí 

výdaje na výzkum a vývoj v České republice téměř 50 miliard korun. V porovnání 

s předchozím rokem se výdaje na výzkum a vývoj v ČR zvýšily téměř o pětinu o 

18,33%. Výdaje na výzkum a vývoj v oblasti technických věd tvořily v roce 2006 více 

jak polovinu (54,6%), tj. 27,2 mld. z celkových výdajů na výzkum a vývoj v České 

republice. [34] 

  Jelikoţ Master Internet je firma zabývající se výpočetní technikou je přímo 

nutné, aby šla „s dobou“. Konkurence v oboru je veliká, a proto je důleţité plánovat 

s dostatečným předstihem tak, aby firma stíhala strategický rozvoj.  

 

4.1.1.3 Ekonomické faktory 

Podnikatelský trh je ovlivněn vývojem hospodářství. Jedná se o vlivy, které ovlivňují 

kupní a spotřební chování. Mezi tyto vlivy patří síla měny, hrubý domácí produkt, míra 

inflace, úroková sazba, státní rozpočet a ţivotní úroveň obyvatelstva.   

 Hospodářství České republiky je v tzv. trţním řízení, kde ekonomiku řídí trh, 

tedy nabídka firem a poptávka občanů. Spíše neţ trţní systém ekonomiky se u nás 

vyskytuje smíšený model trhu, kde do ekonomiky vstupuje i stát se svojí státní správou 

a se svými regulativními zásahy. V současné době jsou u nás ceny určovány trţně, tedy 

„kaţdá“ firma si můţe zvolit cenu podle svých odhadů tak, aby měla třeba zisk, nebo 

aby plnila přání svých zákazníků. Pokud se na trhu vyskytne pouze jeden výrobce, jeho 

ceny jsou regulovány institucionálně (Ministerstvem financí). Pokud se na trhu 
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vyskytne více firem, jedná se tedy o tzv. konkurenční prostředí. Zde určují ceny 

subjekty na trhu. Cena je zde tzv. stimulem, který hýbe s celou konkurencí. 

 Se vstupem do Evropské unie k prvnímu květnu 2004 se začíná postupně 

zlepšovat ţivotní úroveň obyvatelstva. To má na svědomí zlepšování výkonnosti české 

ekonomiky. Česká ekonomika dosáhla v 1. pololetí roku 2007 rychlého ekonomického 

růstu. Za 1. pololetí HDP reálně meziročně vzrostl o 6,2%. Hlavním stimulem 

hospodářského růstu se staly výdaje domácností. Výdaje domácností na konečnou 

spotřebu vzrostly ve srovnání se stejným obdobím minulého roku reálně o 6,7%, nejvíce 

za posledních 13 čtvrtletí. Lidé nejvíce investují do výbavy a údrţby domácností, 

pořízení a provozu motorových vozidel, dále výdaje na odívání, obuv a na audio a video 

techniku. Česká ekonomika se řadí mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky EU. [40] 

 Moderní informační a komunikační technologie jsou v současné společnosti 

povaţovány za klíčový faktor ekonomického a sociálního rozvoje. Stále více lidí (firem) 

dává přednost elektronické komunikaci. To je pro firmu Master Internet a ostatní firmy 

na trhu telekomunikačních sluţeb velmi dobrá statistika. 

 

4.1.1.4 Politické – legislativní faktory 

Politika v daném státu ovlivňuje celé hospodářství a to soustavou zákonů, vyhlášek a 

předpisů.  

 Česká republika je demokratický stát, sloţený z moci zákonodárné 

(dvoukomorový parlament), výkonné (vláda a prezident) a soudní.  

 Se vstupem České republiky do Evropské unie k prvnímu květnu 2004 se otevřel 

nový trh příleţitostí pro naše podnikatele. Vedle pozitivních příleţitostí jako je moţnost 

získání nových kontaktů mezi zahraničními zákazníky, tak také dochází k negativním 

dopadům, jako je zvýšení konkurence zahraničních firem na trhu.  

 Internet představuje bezesporu nejvýznamnější fenomén poslední doby. Během 

posledních pár let došlo k obrovskému rozvoji tohoto média. Tento rozvoj však s sebou 

přináší nejen stále narůstající počet jak aktivních tak i pasivních uţivatelů, ale také řadu 

právních otázek týkajících se jeho právního reţimu.  

 Firma Master Internet se musí řídit všeobecnými podmínkami poskytování 

sluţeb pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače 

připojeného k síti Internet pro provoz internetových aplikací a doménových jmen 
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prostřednictvím hostingových sluţeb. Mezi závazné zákony a vyhlášky, které firma je 

povinna dodrţovat při uzavírání smluv patří [41]: 

 Zákon č. 513/1991 Sb. - všeobecné smluvní podmínky pro poskytování sluţeb 

virtuálního serveru vydané v souladu s §273 odst. 1 obchodního zákoníku. 

 Zákon č. 101/2000 Sb. - poskytovatel se při zpracování dat řídí zákonem o 

ochraně osobních údajů.  

 Zákon č. 121/2000 Sb. - data umístěna na server musí být chráněna autorským 

zákonem. 

 

 Kromě nezbytných výše uvedených zákonů a vyhlášek si kaţdá hostingová 

firma vytvoří ještě další vlastní smluvní podmínky.  

 

4.1.1.5 Přírodní a ekologické faktory 

Tyto faktory zahrnují veškeré přírodní zdroje, které vstupují do výrobního procesu. Při 

výrobě produktu musíme také respektovat ekologické vlivy. 

 Čím dál více firem nejen v IT průmyslu začíná klást důraz na „zelené 

technologie“. Pokud je řeč o hostingu, není zatím ještě běţné, aby byl jeho provoz 

spojován s otázkami ekologie a to v souvislosti s obrovskou spotřebou energie.[45] 

 Firma tento problém řeší pouţíváním nejnovějších počítačů a vybavení, které 

spotřebu elektrické energie sniţují.  Ač je bohuţel cena hardwaru, jeţ je z hlediska 

účinnosti "ekologický", stále poměrně vysoká, současný trend zvyšování cen energie 

naznačuje, ţe cestou vyšší energetické efektivity budeme muset jít nakonec všichni.[45] 

 

4.1.2 Oborové okolí podniku 

4.1.2.1 Analýza trhu  

Firma se pohybuje na trhu datových telekomunikačních sluţeb, zejména se jedná o 

sluţby serverhostingu. Vývoj technologií zde povaţuji za klíčový faktor. Dá se 

předpokládat, ţe na jedné straně bude vývoj i nadále pozitivní a bude směřovat ke stále 

větším, rychlejším a dostupnějším kapacitám a moţnostem, postupně se sníţí cena za 

minimální sluţby, v oblasti konektivity, datové omezenosti, sdílnosti serveru apod., ale 
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na druhé straně se zvýší cena a poptávka po kompletních sluţbách a sluţbách šitých na 

míru.   

 Cena Server housingu v České republice tedy klesla na několik stokorun (650,-

Kč /měsíčně) a na druhé straně stoupá k několika tisícům za extra sluţby v oblasti 

servisu, doprovodných sluţbách apod.[39] 

 Oblast dedikovaných a managed serverů je v ČR stále ve stádiu zrodu, kdy na 

trhu existuje několik málo poskytovatelů, kteří se postupně učí, co přesně zákazník od 

dedikovaného serveru očekává, jak mu jej prodat, jak zajistit skladové zásoby, jak 

naplánovat HW nákup, jak zařídit skutečný HW servis atp.[39] 

 Tato oblast je výzvou pro Master Internet, která se do budoucna chce zaměřit 

na sluţby dedikovaných a  managed serverů. 

 

4.1.2.2 Analýza konkurence 

Český hostingový trh se rok od roku vyvíjí. Zájem o hosting vykazuje neustálý růst. 

Pokud se dá odhadovat vývoj na evropském trhu podle trhu amerického, čeká hosting  

v následujících letech obrovský boom. [36] 

 Paleta nabídek pronájmů je na českém trhu opravdu široká. Na jedné straně stojí 

velké společnosti, které pronajímají prostor ve svých datacentrech menším operátorům. 

Typickým představitelem je společnost GTS Novera. Mnoho českých hosterů vyuţívá 

prostor tohoto datacentra. Důvodem je technická úroveň datacentra a kvalitní 

konektivita. Cenové podmínky velkých společností nejsou většinou na webových 

stránkách uvedeny a jsou individuální. A na druhé straně existují menší společnosti, 

které se těmto společnostem snaţí konkurovat především svou cenovou nabídkou, 

ovšem ta můţe být v některých případech vykoupena kvalitou připojení či vybaveností 

datacentra.  

 Pro oblast Server housingu neexistuje ţádný oficiální seznam "poskytovatelů".   

Srovnávat nabídky a ceny jednotlivých společností je velmi obtíţné, jelikoţ většina 

hostingových tarifů se liší v různých bodech: v rychlosti připojení serveru k Internetu, v 
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objemu přenesených dat, v počtu serverů, v doprovodných sluţbách a v neposlední řadě 

ve sdílnosti konektivity. 

 Doprovodné prvky jsou k nabídce tarifů u většiny společností podobné. Jedná se 

o: non- stop technickou podporu, zálohování dat, dohled nad provozem serveru, 

zálohovaný zdroj napájení při výpadku proudu, připojení serveru k Internetu, přidělení 

minimálně jedné IP adresy a u dedikovaných a managed serverů ještě navíc dodávku a 

instalaci fyzického serveru. Pak uţ jen záleţí na samotném poskytovateli, který 

rozhodne o tom, za jakou částku bude doprovodná sluţba poskytována či bude v balíčku 

zcela bezplatná.  

 Pro představu, jak komplikované srovnání je, uvádím tabulku konkurenčního 

srovnání Server housingu. Tabulku dedikovaných serverů kuli přehlednosti neuvádím, 

jedná se pouze o rozšíření Server housingu o pronájem hardware poskytovatele. Čili 

celková cena se pak ještě navýší o cenu pronájmu hardware. Kaţdá společnost opět 

poskytuje rozdílnou značku a parametry hardware.   

 

 V tabulce uvádím pouze ty poskytovatele, kteří svoji velikostí konkurují firmě 

Master Internet a jejich nabídka sluţeb je alespoň trochu navzájem srovnatelná.  

 

 

 Tabulka 4.1 Přehled housingových firem; Zdroj: [Vlastní tvorba z firemních 

materiálů] 

 

Nix Tranzit Nix Tranzit 

Casablanca 2 500,- 3075 100 0,- 

Coolhousing 1 695,- 100, sdílená 6, sdílená 0,- 

Forpsi 777,- 0,- 

Hosting4u 690,- 100 100 0,- 

Ignum 2 190,- 2 000,- 

Master Internet 890,- 100 100 1000 100 0,- 

Savvy 890,- 10, sdílená 3, sdílená 0,- 

Super Hosting 1 000,- 100, sdílená 100, sdílená 0,- 

Web4u 950/2U,- 10 8 990,- 

neuvedeno 

neuvedeno 

neomezený 

neuvedeno 

neuvedeno 

Zřízení v  

Kč 

100 

100 

200 

Rychlost připojení  

(Mbit/s) 
Cena  

(Kč/měsíc) 

Hostingová    

firma 

Datový limit  

(GB/měsíc) 

omezena daty 

neomezený 
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Vysvětlivky k tabulce: 

NIX- rychlost připojení do české páteřní sítě, sdílená konektivita- server je vyuţíván 

více uţivateli najednou 

Tranzit- rychlost připojení do zahraničí 

Datový limit- počet maximálně staţených dat za měsíc 

Zřízení- jednorázová částka za zřízení sluţby 

2U- dva servery za cenu jednoho  

Ceny v tabulce jsou uvedeny bez DPH. 

 

 Bohuţel, jak z tabulky, tak i ze sluţeb Server housingu celkově není moţné 

přesně určit, který poskytovatel je nejlepší. Jak jiţ bylo zmíněno, při výběru sluţby 

záleţí na konkrétních podmínkách. 

 

 Společnosti se liší svoji nabídkou na dvě kategorie dle svých preferencí: 

1) rychlejší připojení serveru k Internetu, niţší počet staţených dat 

2) větší počet staţených dat, niţší rychlost připojeni serveru k Internetu 

 

 Nabídka společnosti Hosting4u vychází cenově nejlevněji, nabízí Server housing 

uţ od 690,- Kč za rychlost připojení 100Mbit/s do Nix a 100Mbit/s do tranzit. Počet 

staţených dat za měsíc je 100GB. Zřizovací náklady jsou nulové. Ve srovnání s Master 

Internetem je cena Server housingu o dvěstě korun vyšší za 890,- Kč, rychlost do Nix a 

do trazit je stejná. Nabídka Master Internetu se liší ve větší kapacitě staţených dat. 

Zřizovací náklady jsou téţ nulové. 

 Zhodnocení   z výsledku vyplývá, ţe záleţí na klientovi, zda preferuje 

levnější sluţbu s niţším datovým limitem či sluţbu o něco draţší s vyšším datovým 

limitem.  

 

 Nabídka společnosti Forpsi je za 777,- Kč, kdy má zákazník 100GB datového 

limitu dohromady. Rychlost připojení poskytovatel bohuţel neuvádí. U společnosti 

Master Internet je datový limit 1000GB do NIX a 100GB do tranzit za částku 890,- Kč. 

Nulové náklady na zřízení jsou u obou společností.  
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 Zhodnocení  zákazník si musí sám zváţit, zda ušetřená stokoruna se mu 

vyplatí za jedenáctkrát menší datový limit. 

 

 Nabídka společnosti Savvy vychází cenově stejně jako nabídka Master Internetu 

za 890,- Kč. Společnost Savvy, nabízí za tuto částku rychlost připojení 10 Mbit/s do Nix  

a 3 Mbit/s do tranzit, toto připojení je navíc sdílené. To znamená, ţe server uţívá více 

uţivatelů najednou a tím pádem rychlost připojení není 10Mbit/s (3Mbit/s), ale je 

podstatně niţší. Tady pak uţ záleţí na agregaci, která udává, kolik uţivatelů můţe být 

v jednu chvíli připojeno současně. Master Internet nabízí za stejnou částku rychlost 

připojení 100Mbit/s do sítě Nix i do sítě tranzit. Master Internet nabízí omezené staţení 

dat a společnost Savvy svůj datový limit neuvádí.  

 Zhodnocení  dle srovnání vychází nabídka Master Internetu daleko 

výhodněji. 

 

 Takhle bych mohla pokračovat dále, popsala jsem pouze ty společnosti, které 

jsou z hlediska ceny Master Internetu nejblíţe. 

 

 I kdyţ není moţné přesně určit, která společnost je lepší, je patrné, že si firma 

Master Internet se svou nabídkou vede dobře.  

 

4.1.2.3 Porterova analýza 

4.1.2.3.1 Hrozba nově vstupujících firem 

Hrozba vstupu nových konkurentů na trh je samozřejmě, tak jak v kaţdém odvětví 

pravděpodobná, ale zároveň velmi nákladná. Zřízení nového datacentra představuje 

velmi náročnou investici na technickou úroveň datacentra a na kvalitní konektivitu 

(připojení k Internetu).  
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4.1.2.3.2 Hrozba intenzivní odvětvové konkurence  

Konkurence je na trhu hostingu obrovská. Jasně převládá nabídka sluţeb Server 

housingu. Nabídka sluţeb dedikových a managed serverů v České republice zatím 

zaostává - jak jsem jiţ zmínila výše. Tato skutečnost je pro firmu Master Internet 

výzvou. Na jaře letošního roku firma otevře po svých dosavadních úspěších 

s brněnským datacentrem další datacentrum, tentokrát v Praze. Nové datacentrum bude 

vybaveno nejmodernější technologií a bude se rozkládat na rozloze 700 m
2 

– coţ je 

dostatek prostoru pro umístění 230 racků (umístění serverů do racků). Investice do 

zřízení datacentra firmu posune o krok napřed před konkurencí.  

 

4.1.2.3.3 Hrozba substitučních (nahraditelných) produktů 

Hrozba substitučních sluţeb existuje, ale naštěstí je omezena potřebami klientů. Za 

substituční produkty povaţujeme webhosting - virtuální servery. Poskytovatelů 

webhostingu je nespočet. Tuto sluţbu poskytuje i Master Internet, avšak pro ně je 

webhosting spíše doplňkovou sluţbou a svoji nabídku zaměřuje především na Server 

housing, Housing dedikových a managed serverů. 

  Webhosting pouţívá ten zákazník, který hledá levné, jednoduché a dostačující 

řešení pro provoz méně náročných on-line prezentací, kde občasný výpadek nebo 

zpomalení sluţby není zásadním problémem. To je způsobeno stabilitou a výkonností 

serveru, který současně sdílí stovka či dokonce tisíc uţivatelů.  Proto náročnější klienti, 

kteří si výpadek prezentace nemohou dovolit, neboť na ní stojí úspěch firmy, budou 

stejně vyhledávat Server housing nebo Housing dedikových či managed serverů - čili 

obavy ze substitučních produktů jsou zbytečné.  

 

Důvody pro Server housing: 

 Využitelnost, konfigurovatelnou - zákazník vlastní svůj server, na kterém 

můţe vyuţít bez omezení veškeré sluţby, které jsou z technologického hlediska 

moţné pouţít.  

 Bezpečnost - server není sdílený jinými uţivateli, proto ţádní jiní uţivatelé 

nemohou svými procesy či skripty ohrozit výkon a stabilitu serveru.  

 Datacentra -  zákazník zná prostory, kde je jeho server umístěn a má tak jistotu, 

ţe jeho hardware je v bezpečí a pod stálým dohledem. 
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 Konektivita (vysokokapacitní internet) - pro provoz internetových sluţeb 

s přístupem mnoha uţivatelů, bude zákazník potřebovat kvalitní připojení 

pomocí páteřní linky. Tu má zákazník k dispozici pouze v profesionálních 

datacentrech. 

 Spolehlivá záloha dat - Pokud zákazník nechce o svá data přijít, vyhradí si na 

svém serveru místo, kam tato data zálohuje a pravidelně aktualizuje přes 

Internet. 

 

 Nic není zadarmo a touha ušetřit pár set korun měsíčně je pak vykoupena 

finančními ztrátami, nutností strávit čas hledáním jiného, spolehlivého hostera a 

samozřejmě přesun k němu. 

 

4.1.2.3.4 Hrozba rostoucí kompetence (vlivu, síly) dodavatelů  

Hrozba rostoucí kompetence dodavatelů společnost nijak neovlivňuje. Dodavatelů, od 

kterých má firma moţnost nakupovat výrobní zdroje, je spousta. Největším problém je 

stále rostoucí cena energie. Společnost se proto snaţí hledat levnějšího alternativního 

dodavatele elektřiny. Tento problém i souvisí se zdraţováním sluţeb. Všechny 

společnosti, poskytující housing jsou kuli tomuto problému nuceny zvýšit ceny anebo ji 

zanechat na úkor kvality či odebráním některých doprovodných sluţeb. S tím souvisí i 

vzájemné pozorování konkurence, v který čas je vhodné cenu zvýšit, a kdy ještě naopak 

ponechat cenu starou pro získání zákazníků na svoji stranu a vyuţití tak chvilkové 

konkurenční výhody. 

 

4.1.2.3.5 Hrozba rostoucí kompetence (vlivu, síly) zákazníků  

Hrozba rostoucí kompetence zákazníků není nijak závaţná i přesto ţe zákazníci jsou ve 

výhodě. Nabídka hostingových sluţeb je na trhu široká, a tak zákazník můţe lehce přejít 

k jiné společnosti.  

 Okruh stálých zákazníků firmy je tvořen od ţivnostníků aţ po menší společnosti, 

kteří jsou s poskytnutými sluţbami spokojeni. Společnost se doteď soustředila 

především na technickou stránku sluţeb, aby její sluţby byly kvalitní a poskytly 

zákazníků uspokojení. Do komunikační politiky uţ takové úsilí firma nevynakládala. I 

z toho důvodu je firma na těchto klientech závislá. Dosavadním řešením je neustálá 
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inovace nabídek sluţeb a bonusů např. akce pro studenty. Kromě těchto opatření firma 

v současné době chystá nastavit více propagačních kroků, které povedou k získání 

nových klientů, zejména „větších“ v souvislosti s rozšířením nabídky sluţeb. 

 

 

4.2 Analýza vnitřního okolí firmy 

Cíle firmy: 

 Zavést účinnou komunikační strategii do roku 2008 

 Do 5 let získat 30% českého trhu serverhostingu 

 Zvýšit obrat firmy o 100% do roku 2008 

 Získat a udrţet 80% „větších“ zákazníků, zejména firem, poţadující kompletní 

zřízení sluţeb (managed server) z celkového počtu zákazníků 

 Udrţet hladinu 15% menších firem a podnikatelů z celkového počtu zákazníků 

 

4.2.1 Marketingový mix 

4.2.1.1 Produkt 

Produktem firmy Master Internet jsou sluţby. Firma poskytuje sluţby v oblasti Server 

housing, Housingu dedikovaných serverů a managed serverů. Souhrnně se tyto sluţby 

nazývají serverhosting, hosting nebo housing. 

 

 Server housingu, umístění vlastního počítače (serveru) v datacentru firmy, 

včetně jeho připojení k vysokokapacitnímu Internetu. 

 Dedikované servery, umístění pronajatého počítače (serveru) v datacentru 

firmy, včetně jeho připojení k vysokokapacitnímu Internetu. 

 Managed servery, jedná se o dedikovaný server, který je plně administrovaný 

společností (starost o bezproblémový provoz, maximální stabilitu, zabezpečení a 

výkon). 

 

Všechny tři varianty slouţí pro prezentaci www stránek na Internetu. Nabídka variant 

rychlostí připojení, objemu staţených dat a počet serverů je pestrá. Záleţí na náročnosti 
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klienta, zda se jedná pouze o běţného zájemce nebo o firmu zabývající se webovými 

projekty. 

 

 Ke všem Server housingovým, dedikovým  a managed tarifům je navíc zdarma 

poskytnuta non- stop technická podpora a přidělení aţ 8 IP adres.  

 Kromě toho je moţné volit některé z doplňkových sluţeb, tak aby zvolený balík 

klientům plně vyhovoval v jejich představách. K doplňkovým sluţbám patří zálohování 

serverů, administrace, hlídač přenosů a dohled dostupnosti. 

 

 Kromě housingu se firma specializuje také na poskytování IP konektivity, FTP 

hostingu, poskytování a ověřování domén a webhostingu. 

 

4.2.1.2 Cena 

Cena, závisí na sluţbě, kterou si zákazník objedná. Při výběru záleţí především na 

objemu přenesených dat, na rychlosti připojení serveru k Internetu a na počtu serverů. 

Vyúčtování Server housingu se provádí v pravidelných měsíčních splátkách, přičemţ u 

dedikovaných a managed serverů je součástí ceny také pronájem hardwaru. Managed 

servery představují nejdraţší sluţbu, jelikoţ zde se jedná o kompletní řešení housingu 

včetně administrace. Svoji cenovou politiku se firma snaţí přizpůsobit zákazníkům a 

trhu. Na stránkách firmy www.master.cz jsou vystaveny veškeré nabízené sluţby, 

včetně ceníků, doplňkových sluţeb, termínů plateb a platebních podmínek.  

 

4.2.1.3 Distribuce 

Dostupnost sluţeb je navrţena tak, aby uspokojila i nejnáročnější klienty, kteří vyţadují 

maximální dostupnost a maximální šířku přenosového pásma (rychlost připojení). Firma 

disponuje vlastní Internetovou linkou- páteřní sítí, která běţí v řádu gigabitů za 

sekundu. Připojení probíhá přes optické linky, metalická vedení a dostupné bezdrátové 

frekvence. Dostupnost vysokokapacitního Internetu je především ve větších městech 

(Brno, Praha, Ostrava) a v lokalitách krajských a okresních měst i dalších místech po 

celé ČR. Dále pak firma virtuálně působí na Slovensku, částečně v Rakousku a 

v Americe. Na stránkách firmy www.master.cz je vystavena mapa sítě České republiky, 

kde zákazník vidí, jestli je v jeho poţadované lokalitě sluţba dostupná. 

http://www.master.cz/
http://www.master.cz/
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Sluţby lze zřídit: 

 pomocí on- line objednávky, která je vystavena na stránkách firmy 

www.master.cz.  

 přímo v prostorách firmy- v Brně na ulici Cejl nebo v Praze na ulici Tiskařská 

 prostřednictvím obchodních zástupců 

 

4.2.1.4 Propagace 

Firma je na trhu od roku 2002 a za tu dobu prošly její sluţby vývojem, který vedl ke 

zkvalitnění sluţeb. Zákazníci firmy jsou s nabídkou a kvalitou sluţeb vcelku spokojeni. 

Vyplývá to jak, z marketingového průzkumu spokojenosti zákazníků, které budou 

v pozdější kapitole uvedeny, tak i z níţe uvedeného grafu, který zobrazuje růst počtu 

zákazníků v jednotlivých letech.   

 Firma se po dobu své existence soustředila hlavně na technickou stránku sluţeb, 

aby byly její produkty kvalitní, a aby ve srovnání se svými konkurenty byla firma v 

nabídce sluţeb o krok napřed. Komunikační politice do teď společnost uţ takovou 

pozornost nevěnovala, ale samozřejmě si byla vědoma, ţe komunikace s veřejností je 

velmi důleţitá. Firma se prezentovala pouze reklamou na Internetu, internetovými 

stránkami a reklamou v časopisech.  

 Po úspěšných zkušenostech s brněnským datacentrem, firma otevírá druhé 

datacentrum. V souvislosti s jeho otevřením a rozšíření nabídky sluţeb, chce firma o 

sobě dát více vědět pomocí vhodné komunikační strategie.  

 Proto jedním z cílů firmy je najít a zavést správnou komunikační strategii.  

 

http://www.master.cz/
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Graf 4.1 Přírůstek nových zákazníků; Zdroj: [Firemní materiál] 

 

 Z grafu je patrné, ţe procento klientů v jednotlivých letech roste. V letošním 

roce firma dosáhla největšího počtu klientů za poslední tři roky. Menší pokles v měsíci 

březnu letošního roku byl způsoben zavedením některých nových komunikačních 

kroků. 

 

4.2.1.5 Personál  

Jedním z rozhodujících faktorů zákazníka při výběru sluţby, je ochota a vystupování 

zaměstnanců. Toho si je firma Master Internet, a proto se řídí filozofií totální orientace 

na zákazníka. Zaměstnává tým profesionálních, vstřícných a kvalifikovaných 

zaměstnanců. Na většinu pozic si firma klade poţadavek SŠ/VŠ vzdělání se zaměřením 

na informační technologie. Průměrný věk zaměstnanců je 30 let, čili svým věkovým 

sloţením se jedná o mladou společnost. 

 

4.2.1.6 Vzhled  

Fyzický vzhled přitahuje pozornost a zájem svým vzhledem, stylem, umístěním nebo 

zdobením. Vzhled hostingových sluţeb je nahrazen funkčností, ta se vyznačuje 

stabilitou a výkonností serveru, kdy on- line prezentacím vystavených na Internetu 

nehrozí zpomalení či výpadek. Ovšem vzhled datacentra, kde jsou servery umístěny, je 

důleţitý a pro zákazníka můţe být rozhodující. 
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4.2.1.7 Procesy ve službách 

Společnost vidí svůj klíč k úspěchu, prosperitě a v konkurenceschopnosti ve zlepšování 

kvality svých procesů. V současné době, v souvislosti s přesunem centrály do nových 

prostor mimo stávající datacentrum v Brně firma řeší problém, jak datacentrum 

potenciálním klientům a návštěvníkům centrály ukázat.  

 Mým návrhem je, vybudovat v nové pobočce monitoring datacentra. Návštěvníci 

pobočky budou moct sledovat on-line prezentaci chodu datacentra.  

4.2.2 Současná komunikační politika firmy 

Neţ jsem začala pracovat na této bakalářské práci u firmy Master Internet, firma do 

propagace investovala 100 000,-Kč měsíčně. Tuto částku investovala do aktualizace 

webových stránek, internetových článků, a do reklamy v časopisech. Navíc dalších 

20 000,-Kč investovala do zrovna potřebných prostředků (např. reklamní tiskoviny, 

reklamní a dárkové předměty, prospekty). Nejnákladnější poloţkou je podzimní účast 

na brněnském veletrhu Invex. Na tuto akci firma vynakládá investice zvlášť. 

 V současné době, po zavedení jiţ některých navrhovaných kroků komunikační 

strategie tuto částku navýšila o 100 000,-Kč tedy na částku 220 000,-Kč. Jedná se o 

zavedení reklamního spotu na rádiu Free a reklamního bilbordu v dopravních 

prostředcích MHD.  

 Do budoucna firma plánuje do komunikačních zdrojů investovat aţ 420 000,- Kč 

za měsíc, čili ještě jednou tolik. Takový nárůst plánovaného rozpočtu je logický, jelikoţ 

firma plánuje také zdvojnásobit svůj obrat.  

 

4.2.2.1 Reklama 

 Internetové stránky - nejlepším způsobem prezentace jsou internetové stránky, 

jelikoţ jsou většinou prvním místem, kam zákazník zavítá. Zákazník si na 

stránkách můţe danou sluţbu i objednat prostřednictvím on- line objednávky. 

 Reklama na Internetu - firma se prezentuje svými články na stránkách 

LUPA.CZ. a ZIVE.CZ. 
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 Reklama v časopise – výhodou reklamy v časopise je, ţe většina lidí, kteří si 

reklamu přečtou, budou patřit do cílové skupiny zákazníků. Společnost 

propaguje svoje sluţby prostřednictvím časopisu CONNECT a COMPUTER.  

 Reklamní tiskoviny -  LETÁKY („leaflets“)- účinně se upotřebí na veletrzích- 

vházení do poštovních schránek neoslovuje vţdy cílovou skupinu. Kromě 

firemního loga a kontaktu by měly obsahovat i přehled nabízených sluţeb, 

VIZITKY- slouţí při osobním kontaktu, HLAVIČKOVÉ PAPÍRY- při 

korespondenci firma vyuţívá dopisní papír. 

 Reklama na rádiu – v současné době firma má svůj spot na rádiu Free. 

 Reklama v dopravních prostředcích MHD – firma nově zavedla reklamu v  

dopravních prostředcích MHD formou bilbordu. 

  

4.2.2.2 Podpora prodeje 

Firma Master Internet se kaţdoročně účastní veletrhu INVEX, kde propaguje svoje 

sluţby, získává nové kontakty a utuţuje vztahy se současnými klienty. Dále se firma 

zviditelňuje prostřednictvím akcí, dárků a dárkových předmětů, které slouţí k oţivení 

prodeje. 

 Akce – souvisí většinou se spuštěním a podpory nové sluţby, např. v měsíci 

březnu nabízí akční balíčky houstingových sluţeb se speciálními slevami pro 

studenty. Tato akce souvisí se spuštěním praţského datacentra.  

 Dárkové nebo reklamní předměty - mají za úkol připomenout společnost u 

svých klientů i všech partnerů. Jedná se o propisovací pera, trika, igelitové 

tašky apod. Všechny předměty samozřejmě obsahují logo firmy. 

 

4.2.2.3 Práce s veřejností (public relations) 

Vztahy s veřejností neboli Public Relations mají zajistit komunikaci podniku se 

zaměstnanci i se subjekty v jeho vnějším okolí. Mají podat veřejnosti informace o 

přednostech společnosti a přispět ke zvýšení image organizace. I přesto, ţe se nejedná o 

přímou prodejní komunikaci, je schopen tento nástroj perspektivně ovlivnit 

marketingové jednání spotřebitelů.  

 U společnosti Master Internet je tento prostředek vyuţíván zatím nedostatečně.  
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4.2.2.4 Osobní prodej 

Sluţby společnosti Master Internet jsou prodávány prostřednictvím obchodních 

zástupců, kteří přímo jednají s klientem a snaţí se zvýšit prodej sluţeb housingu. Přímý 

vztah umoţňuje přímé odpovědi na otázky a silnější působení na klienta. Firma má 

obchodní zástupce pro Brno a Prahu.  

 

4.2.2.5 Přímý (direkt) marketing  

Přímým marketingem má společnost moţnost zaměřit se na určitou cílovou skupinu a 

kontrolovat její reakce.  

 Hlavními prostředky vyuţívané firmou jsou zejména prospekty a katalogy, které 

se neustále upravují a rozšiřují co do počtu nabízených sluţeb. Obsahují informace o 

kaţdé sluţbě včetně popisu, moţnosti pouţití, fotky a ceny. Odběratelé mají zároveň 

příleţitost kontaktovat firemní pracovníky, chybí-li jim v dodaných prospektech jimi 

poţadované sluţby.  

 Dalšími prostředky, jak firma oslovuje zákazníky je telemarketing. Ovšem 

s tímto způsobem propagace má firma dosud negativní zkušenost. Úspěšnost 

uzavřených obchodů je minimální. 

 

 

4.3 Marketingový výzkum 

Marketingový průzkum byl proveden pomocí e-mailu formou elektronického dotazníku 

v období od 1. března do 1. dubna roku 2008 autorem práce. Dotazníkem bylo osloveno 

86 respondentů.  

 Otázky 1-10 zákazníci označili známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší). 

 

Otázka č. 1 Jste spokojeni s průběhem vyřízení objednávky? 

Z dotazovaných respondentů jich je 79% na výbornou spokojeno s průběhem vyřízení 

objednávky. Graficky je odpověď znázorněna na následujícím obrázku. 
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Obrázek č. 4.2 Spokojenost s vyřízením objednávky; Zdroj: [Zpracováno autorem] 

 

Otázka č. 2 Jste spokojeni se vstřícností obchodního týmu? 

Většina zákazníků je spokojeno se vstřícností obchodního týmu na jedničku. Tuto 

skupinu tvoří 86% respondentů. 

 

Obrázek 4.3 Spokojenost se vstřícností obchodního týmu; Zdroj: [Zpracováno 

autorem] 

 

Otázka č. 5 Jste spokojeni se vstřícností technického týmu? 

Většina dotázaných je na výbornou spokojena i se vstřícností technického týmu. Tuto 

skupinu tvoří 81% respondentů.  

 

Obrázek 4.4 Spokojenost se vstřícností technického týmu; Zdroj: [Zpracováno autor] 
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Otázka č. 3 Jste spokojeni s kvalitou poskytovaných služeb? 

Spokojeno s kvalitou poskytovaných sluţeb na výbornou je 77% respondentů. 16% 

zákazníků hodnotí kvalitu poskytovaných sluţeb za chvalitebnou. 

 

Obrázek 4.5 Spokojenost s kvalitou poskytovaných sluţeb; Zdroj: [Zpracováno 

autorem] 

 

Otázka č. 6 Máte přehled o našich službách? 

Přehled o našich sluţbách má 87% respondentů. Pouze zbývajících 13% respondentů 

dostatečný přehled nemá.  

 

Obrázek 4.6 Přehled o sluţbách; Zdroj: [Zpracováno autorem] 

 

Otázka č. 7 Máte zájem být pravidelně informován o našich službách? 

Nadpoloviční většina zákazníků má zájem být pravidelně informována o sluţbách 

firmy. Z toho plyne, ţe zákazníci se k firmě a jejím produktům rádi vrací. 
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Obrázek 4.7 Pravidelná moţnost informovanosti o sluţbách; Zdroj: [Zpracováno 

autorem] 

 

Otázka č. 8 Jste spokojeni s grafickým zpracováním internetové prezentace firmy? 

Spokojeno internetovou prezentací firmy na výbornou je 41% respondentů. S 2% navíc 

převaţuje skupina respondentů, kteří hodnotí grafické zpracování prezentace za 

chvalitebné. Tuto skupinu tvoří 43% respondentů. 

 

Obrázek 4.8 Grafické zpracování internetové prezentace firmy ; Zdroj: [Zpracováno 

autor] 

 

Otázka č. 9 Jste spokojeni s přehledností a navigací internetové prezentace firmy? 

Spokojeno s přehledností a navigací internetové prezentace firmy na výbornou je pouze 

32% zákazníků. Pro nadpoloviční většina respondentů jsou stránky Master Internetu 

méně přehledné a hodnotí je známkou chvalitebnou. Zde má firma prostor pro zlepšení.   
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Obrázek 4.9 Přehlednost a navigace internetové prezentace firmy; Zdroj: [Zpracováno 

autorem] 

 

Otázka č.10 Jste spokojeni s množstvím informací na internetové prezentaci 

firmy? 

S mnoţstvím informací na internetové prezentaci je na výbornou spokojeno 39% 

respondentů. Necelých 45% respondentů hodnotí informovanost na stránkách za 

chvalitebné.  

 

Obrázek 4.10 Informovanost na internetové prezentaci firmy; Zdroj: [Zpracováno 

autorem] 

 

Otázka č. 11 Z jakých informačních zdrojů jste se o firmě dozvěděli? 

Největší procento informačních zdrojů tvoří reference a doporučení známých. Pomocí 

nich získalo 52% respondentů kontakt na firmu. Druhým silným zdrojem jsou  

internetové vyhledavače, které si 41% respondentů zvolilo jako prvotní informační 

médium. 
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Obrázek 4.11 Zdroj kontaktu na firmu; Zdroj: [Zpracováno autorem] 

 

4.4 SWOT analýza 

Analýza SWOT se pouţívá ke komplexnímu zhodnocení silných a slabých stránek 

firmy spolu s hodnocením příleţitostí a hrozeb. Pomocí SWOT analýzy můţu 

navrhnout strategii firmy, kterou by se měla řídit, aby dosáhla úspěchu, zajistila si více 

klientů a zlepšilo se její konkurenční postavení.  

 Cílem firmy by mělo být omezit své slabé stránky, podporovat silné stránky, 

vyuţívat příleţitostí okolí a snaţit se předvídat a jistit proti případným hrozbám.  

4.4.1 Silné stránky - Strengths 

 dobré jméno firmy 

 kvalitní připojení v ČR a do zahraničí 

 široká nabídka sluţeb 

 poskytnutí komplexního řešení 

 individuální přístup ke klientovi 

 lokalizace firmy 

 značkové a moderní vybavení datacenter 

 

 Silnou stránkou firmy je její dobré jméno, firma si zakládá na její dobré pověsti 

a na dobrých referencích od svých spokojených zákazníků. To je způsobeno jak širokou 

nabídkou kvalitních a komplexních sluţeb, které společnost poskytuje, tak také 

kvalifikovanými a vstřícnými pracovníky, kteří mají individuální přístup k zákazníkům 

a jsou jim k dispozici 24 hodin denně. Předností firmy je i její lokalizace a umístění 
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datacentra. To s sebou přináší hned několik předností: blízkost stávajících či 

potenciálních zákazníků, dobré pokrytí signálu a snadné shánění pracovní síly. 

4.4.2 Slabé stránky - Weakness 

 komunikace s veřejností 

 podíl na trhu 

 problémy s tokem informací ve firmě 

 

 Naopak mezi slabé stránky firmy patří komunikace s veřejností. Firma vyuţívá 

celkem dostatek komunikačních nástrojů, vedoucí k seznámení potenciálního klienta 

s existencí o firmě, ovšem, ne všechny nástroje jsou účinně a správně zvoleny. Jakmile 

tento nedostatek firma vyřeší, současně s ním vyřeší i svůj nevelký podíl na trhu. Další 

slabou stránkou firmy je nedostatečně včasný tok informací ve firmě - aby kaţdý 

zaměstnanec měl ve správný okamţik správnou informaci, ale toto je problém asi 

většiny firem. 

4.4.3 Příležitosti - Opportunities 

 poptávky po housingu 

 kontakty z veletrhu a školních exkurzí  

 otevření nového praţského datacentra 

 rozšíření nabídky sluţeb 

 

 Příleţitostí pro firmu je zvýšení poptávky po vysokokapacitním internetu- 

housingu. Stále více firem a ţivnostníků chce prezentovat svoje výrobky a sluţby na 

Internetu pomocí vlastních webových stránek. Největší příleţitostí pro firmu je otevření 

nového praţského datacentra a s tím související větší kapacita nabízených sluţeb.  

4.4.4 Hrozby - Threats 

 neustálý vývoj nových technologií 

 stíhat rozvoj na trhu hostingvých sluţeb  

 rozvíjející se konkurence 

 cenová válka 
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 problémy s konfigurací sítě a serverů 

 

 Asi nejtěţším úkolem firmy je stíhat rozvoj- nároky na dimenzování sítě pro 

stále zvětšující se objemy přenášených dat a nároky na hostingové prostory. Další 

hrozbu pro podnik představuje stále se rozvíjející konkurence na trhu. Na trhu působí 

velký počet hostingových firem, které ohroţují získávání zakázek a tudíţ představují 

určitou hrozbu. 

 

 

Návrh strategií 
 

Strategie SO- Maximalizace silných stránek a maximální vyuţití příleţitostí.  

 V současné době firma chystá otevření praţského datacentra. Nové datacentrum 

bude vybaveno nejmodernější technologií, která by měla zajistit získání a udrţení 

zákazníků. Klienti očekávají od pracovníků poskytnutí kvalitních sluţeb, coţ s novým 

prostorem a zařízením posouvá firmu o krok dál před konkurenci. Firma by měla 

neustále sledovat technologický vývoj a modernizovat zařízení i v následujících letech.  

 

Strategie WO – Maximální vyuţití příleţitostí a minimalizace slabých stránek. 

 Slabou stránkou firmy je nedostatečná komunikace s veřejností. Příleţitostí je 

právě navrhovaná komunikační strategie. Tak dojde k nárůstu zákazníků a firma zvýší 

svůj podíl na trhu. Doporučuji zaměřit se na reklamu na Internetu a připravit nějaké 

kulturní akce, mnou navrhovaná exkurze do škol. 

 

Strategie ST- Maximalizace silných stránek a předcházení hrozeb. 

 Udrţet si zákazníka můţe být někdy těţší neţ ho získat. Firma musí neustále 

poskytovat nejkvalitnější sluţby, musí plnit přání zákazníka a minimalizovat reklamace. 

Firma by měla také stálé klienty zvýhodňovat. Poskytovat jim např. některé drobné 

sluţby zdarma.  

 

Strategie WT- Minimalizace slabých stránek a předcházení hrozeb. 

 Největší hrozbou firmy je zcela jistě rozvíjející se konkurence na trhu a s tím 

související cenová válka. Ovšem tomuto vývoji firma Master internet nemůţe nijak 
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zabránit. Jedinou moţností je udrţet si vysokou úroveň svých sluţeb, snaţit se jít stále 

dopředu, zefektivňovat své aktivity a zároveň se snaţit udrţet stávající klienty. 



63 

 

5 Návrh komunikační strategie 

Postup při sestavování komunikační strategie:  

 Definovat cíl komunikace 

 Vymezit cílovou skupinu 

 Najít sdělení 

 Najít nejvhodnější sdělovací prostředky 

 Měření efektivnosti komunikační strategie 

 Ekonomické zhodnocení reklamních kampaní 

5.1 Definovat cíl komunikace 

Při vytváření komunikační strategie si firma musí stanovit základní cíle komunikace. 

Cíle by měly být SMART- Stimulující, Měřitelné, Akceptovatelné, Realistické a Timed 

(časově definované). 

 Cílem komunikace je navrhnout takovou komunikační strategii, která dostane 

název společnosti více do podvědomí potenciálních uţivatelů, zejména se stane 

dlouhodobým a perspektivním partnerem pro stále větší zákazníky, poţadující 

komplexní řešení a zvýší tak prodej nabízených produktů a sluţeb.  

 Firma plánuje do konce roku 2008 zvýšit svůj obrat v segmentu 

serverhostingových sluţeb o 100%. 

 

5.2 Vymezit cílovou skupinu 

Jednou z dalších důleţitějších otázek komunikační strategie, kterou si firma musí 

poloţit je: Kdo bude jejich zákazníkem? 

 Hlavní cílovou skupinu, kterou chce firma Master Internet svojí nabídkou oslovit 

jsou klienti, poţadující komplexní řešení sluţeb, čili se jedná o střední aţ velké firmy. 

Tuto skupinu by mělo do budoucna tvořit 80% klientely firmy.  

 Firma se chce soustředit spíše na menší počty klientů s většími zakázky, neţ na 

velké počty klientů s menšími nároky. 
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5.3 Najít sdělení 

Odesílatel si musí přesně promyslet, co chce svému příjemci sdělit.  Musí navrhnout 

takovou strategii sdělení pomocí slov, obrázků, aj. aby to bylo cílovými příjemci 

vnímáno a přesně dekódováno. 

 To, ţe firma provádí kompletní realizaci sluţeb od dodání hardware, jeho 

umístění v datacentru aţ po celkovou administraci o něj, by mělo u zákazníka vyvolat 

zájem tuto informaci si ověřit. Zákazníkům, pro které je důleţité ušetřit čas, peníze a 

úsilí za shánění jednotlivých firem, které by vykonaly jednotlivé práce, můţe být právě 

řešení firmy Master Internet optimální.   

 

5.4 Najít nejvhodnější sdělovací prostředky 

Na základě mnou vytvořeného dotazníku, jsem zjistila, ţe největší procento zákazníků 

získalo kontakt na firmu prostřednictvím referencí a doporučení od známých. Z toho 

plyne, ţe zákazníci jsou spokojeni s poskytnutím sluţeb a doporučují tak firmu i svým 

známým. Proto by bylo dobré, kdyby se povědomí o firmě i nadále mezi veřejností 

šířilo.  

 Navrhuji, zaměřit se na vztahy s veřejností. U společnosti je tento prostředek 

vyuţíván zatím nedostatečně. Bliţší informace o návrzích jsou uvedeny níţe.  

 

 Dalším silným zdrojem jsou internetové vyhledávače. Avšak, jak vyplynulo 

z dotazníku dále, firma má na svých webových stránkách ještě určité rezervy. Jedná se o 

vzhled, přehlednost a informovanost stránek, coţ jsou velmi podstatná kritéria 

webových stránek, aby se mezi návštěvníky prosadily. 

 Doporučuji tyto nedostatky co v nejkratším čase ošetřit, aby návštěvníci, kteří si 

firmu najdou prostřednictvím vyhledavačů, nebyli těmito nedostatky odrazeni. 

 

 Prozatím nejméně účinným prostředkem komunikace je přímá reklama, jako 

jsou časopisy, rádio apod. Zde je potřeba zváţit, čím je tato chyba způsobena, zda 

v nevhodně zvoleném komunikačním prostředku, či tato statistika souvisí s faktem, ţe 

některá komunikační média jsou teprve nově zavedena, a tudíţ z časového hlediska 

nestačila být veřejnosti dosti viditelná. 
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 Navrhuji investice na komunikační strategii rozvrhnout mezi prostředky na 

Public Relations, přímou reklamu a reklamu na Internetu.  

                                

5.4.1.1 Internet 

Internetové stránky  

Nejlepším způsobem prezentace jsou internetové stránky, jelikoţ jsou většinou prvním 

místem, kam zákazník zavítá. Stránky jsou umístěné na adrese: www.master.cz. Jelikoţ 

se jedná o poskytovatele domén, je samozřejmé, ţe doména bude master.cz.  

 Stránky na první pohled vypadají, ţe jsou silným článkem dosavadní reklamní 

činnosti firmy Master Internet s.r.o.- jsou poutavé, laděny do barev společnosti, 

přizpůsobují se různému rozlišení monitoru… 

 Velmi důleţitou roli na internetových stránkách hraje grafika, přehlednost a 

informovanost stránek. Jak bylo zjištěno z dotazníkového šetření, firma má v těchto 

bodech menší rezervy. Zejména navigace a přehlednost stránek není na výborné úrovni. 

Navrhuji úpravu internetových stránek.  

 

Co je moţné zlepšit, změnit: 

 Struktura webu – měla by být tvořena tak, aby se v ní zákazník probíral co 

nejjednodušeji, struktura by měla být jako strom, aby na sebe jednotlivé odkazy 

logicky navazovaly a sjednocovaly se. Na stránkách dále doporučuji vytvořit 

mapu webu, aby se zákazník na stránkách mohl jednoduše pohybovat. Navíc 

mapa webu zákazníkovi zároveň ukáţe, co vše je moţné na stránkách najít  

lépe vyřešit strukturu webu a zavést mapu webu. 

 On- line objednávky – nejsou vhodně umístěné, já osobně je našla aţ po delším 

pátrání, coţ můţe potenciálního klienta odradit  viditelně umístit on- line 

objednávkový formulář. 

 Grafické úprava – pozitivní je, ţe stránky jsou v barvách firmy (v různých 

odstínech modré), také se mi líbí, ţe společnost vyuţívá nové technologie 

(FLASH animace) pro upoutání pozornosti návštěvníků, ale doplňující obrázky 

http://www.master.cz/
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k jednotlivým sluţbám mají spíše umělecký význam a informace nepřináší skoro 

ţádné  změna doplňujících obrázků k daným sluţbám. 

 Textový obsah -  dat je na stránkách dostatek (coţ není problém), ale doporučuji, 

aby klíčové produkty byly shrnuty do několika čtverců, které by byly výrazné 

s velkým tučným písmem, aby mohly zákazníka oslovit  označení klíčových 

produktů. 

 Jazyk stránek- nabízet vícejazyčnou mutaci stránek vzhledem ke spolupráci 

s mezinárodními klienty a firmami  výběr jazyka. 

 Reklama - pokud  chce firma do budoucna získat jako hlavní klientelu právnické 

osoby, neměla by předkládat tak výraznou reklamu pouze pro studenty (ti by 

měli tvořit pouze 5%- můţe se pak zdát, ţe se firma soustředí především na 

sluţby pro studenty a tedy přístup nemusí být profesionální. 

 

 Náklady na úpravu stránek činí 300,- Kč/hodinu práce. Je sloţité, odhadnout 

kolik času úprava stránek zabere, především klíčovým bodem při odhadu je úprava 

struktury webu. Úpravy za týdenní práci by činily 16 800,- Kč. 

 

 Dále doporučuji udrţovat stránky firmy na předních místech vyhledávačů. Firma 

má své internetové stránky, nabízí zajímavé produkty, ale aby se o nich dozvědělo, co 

nejvíce potenciálních klientů je potřeba dát o sobě vědět. Čili, proto aby se trvale 

zvyšovala návštěvnost firemních stránek, musí se stránky zobrazovat na předních 

místech ve vyhledávačích. Tato forma internetového marketingu, která zajišťuje lepší 

umístění stránek, se provádí pomocí optimalizace pro vyhledavače - SEO. Dle studie 

Exe Tools uţivatelé kliknou na jeden z prvních tří odkazů a méně neţ 20% z nich se 

dostane na druhou a další stránky výsledků.[43] Toto řešení firmě přivede spoustu lidí, 

kteří patří do zvolené cílové slupiny zákazníků. Zde uvádím tabulku, která zobrazuje 

pořadí odkazů na internetové stránky společnosti při zadání klíčových slov 

v nejnavštěvovanějších vyhledávačích v České republice.  

 Jak z výsledků marketingového průzkumu, tak z této tabulky vyplývá, ţe firma 

reklamu na Internetu vyuţívá celkem dostatečně. Doporučuji, se ještě zaměřit na 
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klíčová slova „Dedikovaný server“ a „Housing“. U klíčového slova „Managed housing“ 

na vyhledávači google.com jsem odkaz na firmu nenašla. Vyhledávání jsem prováděla 

pouze do padesátého pořadí.  

 

             

Tabulka 5.1 Umístění odkazů na Master Internet ve vyhledávačích; Zdroj: [Vlastní 

tvorba] 

 

 Náklady na aktualizaci prezentace, zařazení do vyhledavačů stojí od 250 

Kč/hodinu. Kromě úpravy klíčových slov „Dedikovaný server“ a „housing“ nejsou další 

úpravy potřeba. Předpokládaný čas na aktualizaci jsou tři hodiny. Čili celkové náklady 

budou činit 750,- Kč. 

 

E- mail marketing 

 Z marketingového průzkumu dále vyplynulo, ţe většina klientů by rádo bylo 

pravidelně informováno o sluţbách. Proto navrhuji zasílání e- mailových zpráv na 

přesně stanovený seznam e-mailových adres zákazníků. Tato forma přímé komunikace 

se zákazníky se nazývá E- mail marketing. Majitelé musí dát souhlas, jinak by se 

jednalo o nevyţádanou poštu (spam), coţ můţe být i právně postiţeno.  

 

Výhody E-mail marketingu: 

 nízké náklady 

 flexibilita  

 měřitelnost vyhodnocení kampaně 

 

 

 

klíčové slovo google.com seznam.cz centrum.cz volny.cz atlas.cz 

Master Internet 1. 1. 1. 1. 5. 

Server housing 8. 6. 9. 9. 5. 

Managed housing x 1. 1. 1. 2. 

Dedikovaný server 20. 14. 16. 16. 13. 

Serverhosting 1. 1. 29. 28. 25 

Housing 7. 12. 8. 8. 11. 
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Reklama na Internetu  

 Firma se angaţuje u odborné veřejnosti psaním článků na internetových 

stránkách Lupa.cz. a Zive.cz.  Jsou to dva nejčtenější české technologické weby pro IT 

čtenáře. Názvy článku musí u veřejnosti vyvolat zájem přečíst si je. Toho si je firma 

vědoma, proto píše články, které čtenáři přinesou uţitečnou zprávu a nikoliv články 

všeobecné. Jedná se o takzvané PR články, za pomocí kterých firma upozorňuje na své 

zvýhodněné sluţby, ceny a akce. Příkladem sdělení můţe být: Master Internet otevírá 

další datacentrum, tentokrát v Praze, nebo v období měsíce března probíhá studentská 

akce apod.  

 Náklady na publikaci PR článků stojí na obou internetových portálech přibliţně 

stejně okolo 20 000,-Kč.  

 

5.4.1.2 Přímá reklama 

Reklama v časopise 

Výhodou reklamy v časopise je, ţe většina lidí, kteří si reklamu přečtou, budou patřit do 

cílové skupiny zákazníků. Společnost propaguje svoje sluţby prostřednictvím placené 

reklamy v časopisech Connect a Computer. 

 Časopis Connect byl vyhlášen nejlepším časopisem pro IT profesionály. Tento 

měsíčník je dostupný nejen v tištěné podobě, ale i ve formě pdf na internetu. 92% 

čtenářů má VŠ nebo SŠ vzdělání. Strukturu čtenářů tvoří z 84% IT manaţeři, správci 

sítě a ostatní IT pracovníci. Zbylých 16% se dělí mezi pedagogy, studenty a ostatní 

veřejnost. Cena za výtisk je za 79,00 Kč za 74 stran. Průměrný tištěný náklad je 9 500 

kusů.[29] 

 Čtrnáctideník Computer existuje na trhu jiţ 14 let a je to jeden z nejčtenějších 

časopisů.  Téměř polovina čtenářů má vysokoškolské vzdělání a 38% střední s 

maturitou. Čtvrtinu čtenářů tvoří profesionálové v IT a více neţ polovina čtenářů si 

kupuje COMPUTER opakovaně. Cena výtisku je za 59,90 Kč za více neţ sto stran čtení 

a k tomu navíc CD nebo DVD s různými aplikacemi. Průměrný tištěný náklad je 60 000 

kusů. [32] 
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 Oba časopisy jsou mezi lidmi z branţe velmi populární. Ovšem jak vyplývá 

z marketingového průzkumu, svůj účel zatím tento druh komunikace s potenciálními 

klienty tolik nesplňuje. Je moţné, ţe to můţe být způsobeno nepravidelným 

vystavováním reklamy v časopisech. Proto prozatím doporučuji zavést pravidelnou 

inzerci jak v časopise Connect tak i v časopise Comupter.  

 

 Částka za výtisk reklamy v časopise je ovlivněna velikostí a rozsahem reklamy. 

Výtisk půl strany A4 v časopisu Connect stojí přibliţně 45 000,- Kč, cena za výtisk 

téhoţ rozsahu v časopisu Computer stojí o 10 000,- Kč více.  

 

Reklama v rádiu  

Aby si veřejnost jméno firmy dostatečně zapamatovala, musí být propagace firmy nejen 

viditelná, ale i dostatečně slyšitelná. Toho si je firma vědoma proto v současné době 

spustila reklamní spot na rádiu Free. Jedná se o jihomoravské rádio, jehoţ posluchači 

budou převáţně mladí lidé. Ovšem bohuţel zatím nebyla zachycena zpětná vazba 

z těchto zdrojů. Příčinou můţe být krátký časový horizont, kdy firma začala propagovat 

sebe a své produkty touto formou, či nevhodně zvolená stanice. Změnu zatím 

nedoporučuji a dál bych sledovala vývoj situace. V případě jak negativního, tak 

pozitivního výsledku doporučuji v budoucnu vyzkoušet i jinou stanici, jejíţ vysílání 

bude celoplošné. Jednalo by se o některou z těchto stanic: Evropa 2, Impuls, Frekvence 

1 nebo Radioţurnál. Tyto stanice jsou v celkovém ţebříčku poslechovosti na nejvyšších 

místech. Je patrné, ţe i cena za reklamní spot u těchto stanic bude vyšší.  

Náklady na reklamní spot na rádiu Free stojí 20 000,- Kč za dva týdny vysílání. 

 

Reklama v MHD 

Od poloviny měsíce března můţe veřejnost zhlédnout reklamu v brněnských vozidlech 

MHD. Jedná se o zcela nový komunikační prostředek, jehoţ účinnost není zatím 

změřena. 

 Vyčíslení nákladů reklamy v dopravních prostředcích MHD stojí 40 000,- Kč na 

rok. 
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Reklama na vozidlech a budově firmy 

Vyuţívání vlastní propagace na firemních vozidlech a na sídle firmy je přirozeným 

způsobem zviditelnění firmy. Toho zatím firma nevyuţívá, a proto doporučuji zejména 

na budovu, kde společnost sídlí umístit logo firmy.  

 Náklady na reklamní tabuli na budovu činí 3 000,- Kč. Plocha polepu by byla 50 

x 40 a zvolený materiál by byl tvrdý plast.  

 Trend grafické fólie na polepy aut stále stoupá. Firma vlastní několik aut, 

doporučuji alespoň na automobily obchodníků umístit tuto signmakingovou reklamu.  

 

5.4.2 Práce s veřejností (Public relations) 

Invex 

Touto formou propagace usiluje Master Internet o získání a o udrţení zákazníků, snaţí 

se je podnítit ke koupi a šířit v jejich podvědomí a okolí dobrou pověst o firmě. 

 Firma se kaţdoročně účastní veletrhu Invex, kde propaguje svoje sluţby, získává 

nové kontakty a utuţuje vztahy se současnými klienty. Po ukončení veletrhu firma 

pořádá závěrečný raut, kam jsou klienti zváni. Pomáhá to tak v neformálním prostředí 

uvolnit atmosféru navázat tak i přátelskou komunikaci mezi klientem a pracovníkem 

firmy.  

 Bylo by dobré, kdyby firma v těchto aktivitách pokračovala i nadále.  

 

Dny otevřených dveří 

 Kromě příleţitosti veletrhu firma jednou za čas pořádá Dny otevřených dveří, 

kdy se zájemci mohou seznámit s firmou, produkty a její pracovním týmem. Dobrá 

cesta, jak klienty oslovit, vše jim ukázat a objasnit, navíc je to jeden z nejlevnějších 

způsobů prezentace. Náklady (kromě platu zaměstnance) jsou nulové.  

 

Monitoring datacentra 

V současné době firma řeší otázku, jak klientům a obchodním partnerů můţe představit 

datacentrum v Brně v souvislosti s přestěhováním centrály do nových prostorů mimo 

toto datacentrum. 

 Mým řešením je vybudovat monitoring datacentra. V nových prostorách centrály 

firmy by běţela on-line prezentace. Návštěvníci, tak uvidí vzhled a chod datacentra 
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v aktuálním čase. K realizaci tohoto návrhu je potřeba několika kamer, které jiţ jsou 

součástí standardního monitoringu datacentra, a proto je potřeba pouze obstarat 

plazmovou televizi na sledování on- line prezentace. Cena televize je kolem 25 000,- za 

úhlopříčku 107 cm.  

 

Exkurze studentů do datacentra firmy 

Jednalo by se o odbornou exkurzi studentů vysokých škol technického zaměření, 

především informatických oborů v prostorách datacentra firmy. Exkurze by byla 

pořádána zaměstnanci firmy, jak na praţském, tak brněnském datacentru. V Praze jsou 

čtyři univerzity a v Brně tři univerzity se zaměřením na obor informatiky. Exkurze by se 

konaly po domluvě se školou.  

 Náklady spojené s exkurzí jsou téměř nulové. Dále navrhuji na konci exkurze 

poloţit studentům pár bonusových otázek, za správnou odpověď by byli odměnění 

reklamní drobností, např, propiskou, klíčenkou, bločkem apod. 

 

Věrnostní program 

Dalším mým návrhem je, aby firma zavedla bonusový systém. Jednotlivé obchodní 

transakce kaţdého zákazníka by se sčítaly a za dosaţení určité hranice nákupu by pak 

následovaly bonusy v podobě slev na sluţbu nebo dárkových předmětu. Toto sdělení by 

bylo uvedeno v databázi klientů- CRM. Databáze slouţí pro zákazníky, zde mají 

moţnost sledovat svoje měsíční toky dat, fakturace za jednotlivé poskytované sluţby 

atd. 

 Náklady na vytvoření věrnostního programu nejsou nijak závaţné. Databáze 

zákazníků je přehledná a funkční, proto stačí přidat poloţku věrnostní program. Po 

kliknutí na odkaz by zákazník viděl celkovou částku za uhrazené sluţby a nabídku 

bonusů s částkou, kterou je potřeba dosáhnout k získání poţadovaného bonusu. 

Odhadovaný čas práce je pět hodin. Náklady na úpravu činí 1 500,- Kč. 

 

5.5 Měření efektivnosti komunikační strategie 

Druhů a forem reklamy je spousta, mám tím na mysli reklamu na Internetu, 

v odborných časopisech, na reklamních tiskovinách apod. Důleţité však je podle 
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konkrétní situace, vhodným způsobem, zjistit od zákazníka, jak kontakt na firmu získal. 

Na základě této zpětné vazby je potřeba účinnost jednotlivých způsobů reklamy a 

prezentací vyhodnocovat a popřípadě modifikovat.  

 Jedním z moţných kroků, jak k této zpětné vazbě můţe firma Master Internet 

dojít je, ţe obchodní zástupci, při kaţdé uzavřené smlouvě se klienta přímo zeptají, 

pomocí jakých médií kontakt na firmu získal.  

 Dalším řešením je marketingový průzkum. Zde potom doporučuji po nějakém 

čase např. po půl roce, průzkum zopakovat a firma tak zjistí, v kterých místech byla 

komunikační strategie účinná, které aktivity má i nadále podporovat a které jiţ nikoliv.  

 Posledním způsobem, nejpřesnějším, je analýza návštěvnosti stránek firmy. Díky 

této statistice firma zjistí přesné počty svých návštěvníků, dozví se, co u firmy hledají a 

jestli to nachází. Firma pozná jejich preference, jimiţ můţe stránky uzpůsobit. Dále na 

základě analýzy můţe vyhodnotit své reklamní kampaně, která byla úspěšná, tedy 

odkud chodí potenciální zákazníci. Náklady na tuto sluţbu jsou přibliţně 5000,-

Kč/měsíc. Ovšem pokud chce mít firma jasné výsledky, potom se investice za danou 

sluţbu jistě vyplatí. 

5.6 Ekonomické zhodnocení návrhu 

Kaţdý návrh strategie by měl být doplněn o ekonomické zhodnocení. Ekonomické 

zhodnocení komunikační strategie by mělo vytvořit vedení firmy Master Internet 

představu o nákladech vynaloţených na jednotlivé kampaně, které mají vést ke zlepšení 

komunikační strategie firmy Master Internet.  

 V tabulce uvádím rozpočet a časový průběh jednotlivých komunikačních 

kampaní.  
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Tabulka 5.2 Náklady na komunikační strategii; Zdroj: [Vlastní tvorba] 

 

 Z tabulky vyplývá, ţe kdyby firma Master Internet zavedla veškeré kroky včetně 

časového průběhu tak, jak je uvedeno v tabulce, investice do komunikační strategie by 

činily 282 050,-Kč. Pro začátek firma uvolnila 220 000,- Kč do komunikační strategie a 

Komunikační  

skupina 
Komunikační zdroj 

Časový  

průběh 

Úprava internetových  

stránek 
jednorázově 

SEO jednorázově 

E-mail marketing dle potřeby 

Lupa.cz měsíčně 

Ţivě.cz měsíčně 

Connect měsíčně 

Computer 2x měsíčně 

Rádio Free 14 dní 

Rekama na MHD 1 rok 

Reklama na budově  

firmy  
jednorázově 

Dny otevřených dveří dle dohody  

Monitoring jednorázově 

Exkurze dle dohody  

Vybudování  

věrnostního programu 
jednorázově 

Reklamní dárky,  

tiskoviny apod. 
dle potřeby 

Celkem  
282 050,- 

Plánovaný  

rozpočet 
420 000,- 

Náklady na Public relations v Kč : 46 500,- 

Public 

Relations 

Internet 

Přímá 

reklama 

Náklady na Internet v Kč : 57 550,-  

Náklady na přímou reklamu v Kč : 178 000,-  
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s nárůstem obratu hodlá tuto částku navýšit aţ na 420 000,- Kč za měsíc. Záleţí na 

účinnosti komunikačních skupin a jejich zvolených jednotlivých médií a forem. 
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6 Závěr 

Cíl bakalářské práce je zpracovat komunikační strategie firmy Master Internet s.r.o. a 

podat návrh na změnu komunikační politiky určené pro trh datových telekomunikačních 

sluţeb v oblasti serverhostingu v České republice.  

 Firma Master Internet je na trhu jiţ několik let a je dobře zaběhlou a fungující 

firmou, má předpoklady nejen udrţet si stávající pozici na trhu, ale svoji působnost 

rozšířit a získat tak větší podíl na trhu. Získání většího podílu na trhu je právě jedním ze 

současných firemních cílů. 

 Předností firmy je kvalitní, kompletní a široká nabídka poskytovaných sluţeb, 

cenová politika a kvalifikovaný a vstřícný přístup k zákazníkovi. Této konkurenční 

výhody by měla firma vyuţít ke své propagaci. Jelikoţ především v propagační politice 

má firma nedostatky.  

 Navrhuji peníze do komunikace s veřejností rozdělit do prostředků na budování 

vztahů s veřejností (public relations), na přímou reklamu a samozřejmě do internetové 

reklamy. Jelikoţ Internet je přirozeně nejsledovanějším propagačním médiem pro 

cílovou skupinu zákazníků.  

 Firma ale musí neustále sledovat svoji konkurenci, a snaţit se o to, aby si před ní 

zachovala i nadále určitý předstih. 

  

 Jiţ některé ze současných návrhů komunikační strategie jsou firmou postupně 

realizovány. Mezi uplatněné návrhy patří například reklamní spot na rádiu Free a 

bilbord v dopravních prostředcích MHD. Dále do budoucna navrhuji exkurzi studentů 

do datacenter firmy, zřízení on– line prezentace datacentra, v souvislosti s přemístěním 

centrály firmy, zavedení věrnostního programu, e-mail marketingu a v neposlední řadě 

úpravu internetových stránek firmy.  

 Věřím, ţe i tyto některé kroky komunikační strategie budou firmou alespoň 

částečně vyuţity a povedou ke zlepšení komunikace s veřejností. 
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