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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací vybrané společnosti. Teoretická 

část této práce shromažďuje poznatky z oblasti marketingového mixu, který je pak dále 

zaměřen na propagaci a nástroje komunikačního mixu. Praktická část pak poskytuje 

analýzu komunikačního mixu této společnosti. Cílem diplomové práce je vyhodnotit 

teoretické poznatky spolu s praktickou analýzou a stanovit tak návrhy na zlepšení 

marketingové komunikace.  

 

Klíčová slova 

dotazník, komunikační mix, marketingová komunikace, propagace, služby, zákazník 

 

 

Abstract 

This diploma thesis focuses on marketing communication of selected company. 

Theoretical part of this thesis contains general basis of marketing mix which is 

pursuated to propagation and communication mix tools. Practical part provides analysis 

the communication mix of selected company. The aim of diploma thesis is to valorize 

theoretical knowledge together with practical analysis and define the recommendations 

to improve the marketing communication.  

 

Keywords 

questionnaire, communication mix, marketing communication, promotion, services, 

customer  
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ÚVOD 

Vstup na otevřený trh je komplikovaný. Počátek každé činnosti je vždy spojen 

s nutností finančního vkladu, buď vlastních nebo cizích prostředků. Je nutné stanovit si 

obchodní plán – co se bude nabízet, za kolik a jak se docílí toho, aby byl produkt 

prodán. Právě pro poslední zmíněnou činnost je využíváno především nástrojů 

označených ustáleným slovním spojením komunikační mix.  

Vzhledem k tomu, že volba distribučních cest a kanálů, motivačních kroků a strategií, je 

dle mého názoru, stěžejní a velmi náročná, zajímalo mne, jaký prostor je tomuto tématu 

věnován skutečným hráčem trhu.   

V posledních letech je neustále poukazováno na růst české ekonomiky. S růstem 

ekonomiky rostou i příjmy obyvatelstva a lidé jsou schopni vynakládat značné finanční 

prostředky na luxusní statky. Pokud budeme hledat vysvětlení pro pojem luxusního 

statku, pak zjistíme, že jde o zboží, jež má vysokou příjmovou elasticitu poptávky, to 

znamená, že čím jsou lidé bohatší, tím více těchto statků kupují. S růstem příjmu se 

mění i způsob trávení volného času.  

Když se naše ekonomika stala otevřenou pro evropský i celosvětový trh a hranice bylo 

možné volně překračovat, začali lidé cestovat. Dnes již odvětví cestovního ruchu 

povýšilo na novou úroveň a velmi vyhledávanými se staly zážitkové a adrenalinové 

dovolené. Před nějakou dobou jsem se i já měla možnost seznámit s tímto odvětvím  

a pro svoji diplomovou práci jsem proto zvolila oblast cestovního ruchu. Konkrétně se 

jedná o firmu zajišťující kite kurzy. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE PRÁCE A METODIKA 

ŘEŠENÍ 

Tato kapitola se zaměřuje na vymezení problému, určuje cíle práce, kterých má být 

dosaženo a upřesňuje jednotlivé postupy a metody řešení. 

 

Vymezení problému 

Majitel analyzované společnosti se kitingu dlouhodobě věnuje. V době, kdy se stala 

adrenalinová a zážitková dovolená vyhledávaným způsobem trávení volného času, 

rozhodl se zaplnit mezeru na trhu a založil svou společnost zprostředkovávající kite 

kurzy. V současné době působí na trhu již více firem zajišťujících tuto aktivitu, a proto 

začíná být důležité účelně a efektivně se zákazníky komunikovat. 

Pokud jsem měla možnost poznat zázemí analyzované společnosti, disponuje kvalitním 

vybavením a kvalifikovanými instruktory, bohužel v oblasti komunikace, dle mého 

soudu, je možné vidět rezervy. Společnost se snaží využívat moderních technologií 

produktivní věkové skupiny obyvatelstva, avšak nevyužívá veškerých možností.  

Po dohodě s majitelem analyzované společnosti jsem se rozhodla zaměřit svou 

diplomovou práci na nové možnosti efektivnějšího využití marketingové komunikace  

a na základě svých analýz mu doporučit řešení, jež by pro něj znamenala s minimem 

nákladů maximalizaci zisku v podobě nových klientů a většího povědomí o společnosti.  

 

Cíle práce 

Cílem mé diplomové práce bude na základě analýzy stávající situace vypracovat 

vhodný návrh změn či doplnění komunikačního mixu pro analyzovanou společnost, 

který by sloužil ke zdokonalení marketingové komunikace vybrané organizaci a tím 

pomohl k získání nových zákazníků a posílení věrnosti stávajících.  

Pro dosažení stanoveného cíle je třeba splnění dílčích cílů, kterými jsou: 

• vytvoření teoretických poznatků k marketingové komunikaci, 
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• analýza současného stavu organizace, 

• vyhodnocení a aplikace potenciálních návrhů na zlepšení.  

Vytvoření marketingové komunikace, která bude pro organizaci přínosná a bude tak 

moci použít mé návrhy, které by mohly být využity jako vstupní prvek pro lepší 

komunikaci s potenciálními, ale i stálými zákazníky, bude hlavním cílem mé práce. 

 

Postup práce 

Práce bude rozdělena na část: 

• teoretickou, kde bude popis základních pojmů a postupů marketingové 

komunikace, 

• praktickou, která zanalyzuje danou organizaci, 

• návrhovou, která se bude soustředit, dle zpracovaných výsledků, na doporučení 

k efektivnější marketingové komunikaci se zákazníkem a jejich ekonomického 

zhodnocení.   

 

Metody řešení práce 

Abych zjistila současnou situaci, ve které se společnost nachází, využiji k tomu 

praktickou část práce, kde použiji analýzy uvedené níže. 

 

SLEPT analýza 

Tato analýza obsahuje zhodnocení vnějšího prostředí společnosti. Principem této 

analýzy je identifikovat nejdůležitější vlivy, které na podnik působí z pohledu 

sociálního, legislativního, ekonomického, politického a technologického (12). 
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Sociální faktory 

Tento faktor ovlivňují společenské a demografické charakteristiky, jsou jimi hlavně: 

• věková struktura, geografické rozdělení a struktura populace, 

• životní úroveň a její změny, 

• hodnotové stupnice a postoje lidí (12). 

Legislativní faktory 

Tento faktor je velice úzce spjat s politickou situací v ČR a EU, patří sem: 

• zákony, 

• vyhlášky a nařízení, 

• předpisy (12). 

Ekonomické faktory 

Tento faktor je důležitý z pohledu vývoje současné a budoucí ekonomiky, roli zde hraje: 

• míra inflace (deflace), 

• hospodářská politika vlády, 

• stadium hospodářského cyklu, 

• fiskální politika (12). 

Politické faktory 

Tento faktor je úzce spjat s ekonomickým a patří do něj: 

• vítězné strany příštích voleb, 

• změny v zaměstnávání pracovníků, 

• efektivní funkčnost státních orgánů, 

• války či embarga na daném trhu (12). 
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Technologické faktory 

Tyto faktory mohou firmě generovat významné příležitosti či hrozby a jedná se o: 

• technologické inovace, 

• technologickou vybavenost firem, 

• úroveň technologického rozvoje v daném prostředí (12). 

 

Analýza trhu 

Pojem trh označuje celkovou hodnotu či objem zboží a služeb, které uspokojují stejné 

potřeby zákazníka. Analýza trhu by tedy měla být zaměřena především na informace, 

které se trhu týkají a které nás v jeho rámci zajímají. Zpravidla je to vymezení trhu, jeho 

atraktivita, ziskovost, tržní trendy, velikost trhu a mnoho dalšího (13).  

 

Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

Porterův model analyzuje pět konkurenčních sil, jejich intenzitu a hrozby, které pro 

daný podnik tvoří. 

• Hrozba intenzivní odvětvové konkurence – zde se jedná o reklamní kampaně 

jednotlivých firem, jejich cenové války a další. 

• Hrozba nově vstupujících firem – záleží především na bariérách, jaké obor pro 

vstup na daný trh vytváří, pokud jsou vysoké, znamenají větší překážky při 

začátku podnikání, ale vysoký zisk pro podnik po jejich překonání, naopak nízké 

vytváří příznivé podmínky pro nově začínající firmy, ale tím i nižší rentabilitu. 

• Hrozba substitučních produktů – substituční produkty nahrazují dané výrobky či 

služby nabízené firmou, omezují jejich cenu i zisk samotné společnosti.  

• Hrozba rostoucího vlivu dodavatelů – vyjednávací síla této skupiny je vysoká 

v případě, že neexistují substituty, samotní dodavatelé jsou organizovaní, jejich 

zboží je pro nás důležité a výměna za jiné dodavatele je náročná. 
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• Hrozba rostoucího vlivu odběratelů – jejich vyjednávací síla se odvíjí od 

koncentrovanosti, existence substitutů a ceny, ve které výrobky popřípadě 

služby odebírají (14). 

 

Marketingový průzkum 

Marketingový průzkum zprostředkovává primární informace především o zákaznících 

dané společnosti. Díky těmto objektivizovaným informacím pak mohou marketingoví 

manažeři rozpoznávat marketingové příležitosti a hrozby a reagovat na ně (18). 

Dotazování se uskutečňuje díky nástrojům (dotazník, záznamový arch) a vhodně 

zvolené komunikaci (osobní, on-line, telefonická, poštovní) tazatele a respondenta. 

Kontakt mezi nimi může být bezprostřední či zprostředkovaný (18). 

Díky analýzám, které jsou uvedeny výše, sestavím souhrnnou analýzu metodou SWOT. 

Tato analýza se zabývá vnitřní situací firmy, kde jsou rozebrány silné a slabé stránky, a 

také vnějším prostředím, kam se řadí příležitosti a hrozby, které na danou společnost 

působí díky nejrůznějším faktorům. 

Obrázek č. 1: Porterův model pěti konkurenčních sil  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 14) 



18 

 

SWOT analýza 

SWOT analýza patří mezi nejjednodušší provedení situační analýzy. Zkoumá 

marketingové situace subjektu trhu a jeho postavení v daném prostředí. 

Mezi hlavní výstupy této analýzy patří identifikování silných a slabých stránek 

společnosti a určení příležitostí a hrozeb, které přicházejí z vnějšího prostředí. Výsledky 

provedené analýzy dokládají jedinečnost společnosti a její schopnosti. 

Cílem organizace by mělo být eliminování slabých stránek, rozvinutí svých silných 

stránek, využití příležitostí, které jsou okolím nabízeny a zajištění proti případným 

hrozbám (17). 

Obrázek č. 2: Grafické vyjádření analýzy SWOT 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 17) 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato kapitola obsahuje a vysvětluje základní pojmy a východiska, která utváří podstatu 

marketingové komunikace. Tyto teoretické definice pak budou využity a aplikovány 

v části analytické. 

 

1.1  Marketing 

Marketing již dnes už dávno nepředstavuje pouze nástroj, jak přesvědčit a prodat, jeho 

nový smysl spočívá v uspokojení potřeb zákazníků. Pokud je potřebám zákazníků 

správně porozuměno, lze vyvinout produkt, který přinese zákazníkům novou hodnotu, 

za příznivou cenu, s účinnou distribucí a podporou prodeje. Pokud jsou splněna kritéria 

výše, pak se tento produkt prodává zcela snadno (1). 

Americká Marketingová Asociace (AMA) definuje marketing následovně: „Marketing 

představuje ucelený systém opatření, který vede k řízené nabídce správného výrobku ve 

správnou dobu, na správné trhy a za správnou cenu“ (3, s. 28). 

Autorizovaný Marketingový institut ve Velké Británii zase charakterizuje marketing 

takto: „Marketing je proces řízení, který je odpovědný za identifikaci, předvídání  

a uspokojování požadavků zákazníků při tvorbě zisku“ (2, s. 11). 

„Marketing je společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím jednotlivci  

a skupiny uspokojují své potřeby a přání v procesu výroby a směny výrobků či jiných 

hodnot“ (1, s. 31). 

I když se výše uvedené definice poněkud liší, jejich podtext je společná marketingová 

filozofie, která se vědomě zaměřuje na zjišťování potřeb zákazníků současných či 

potenciálních, aby je pak mohla co nejlépe uspokojit (2). 
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1.2  Marketing služeb 

Definice pojmu „služba“ je obtížná, základní rozdíl však mezi výrobkem a službou je 

ten, že výrobky mají hmotný charakter a jsou získávány výrobou. Služba je oproti tomu 

činnost, výhoda či uspokojení, které je zákazníkovi poskytnuto (4). 

„Služby jsou samostatně identifikovatelné, především nehmotné činnosti, které poskytují 

uspokojení potřeb a nemusí být nutně spojovány s prodejem výrobku nebo jiné služby. 

Produkce služeb může, ale nemusí vyžadovat užití hmotného zboží“ (5, s. 16). 

V marketingové literatuře se služby od hmotných výrobků odlišují 4I (v angličtině) 

nebo 4N (v češtině): 

• nehmotnost (intangibility) – služby nemají tvar, chuť, barvu a ani obal, 

• nestálost (inconsistency) – realizace a kvalita služby jsou velice proměnlivé, 

záleží na konkrétních lidských potřebách, 

• neoddělitelnost (inseparability) – služba je neoddělitelně spjata s místem, časem 

a osobou, která ji zajišťuje, 

• neskladovatelnost (inventory) – obvykle zákazník čeká na službu, nikoli služba 

na něj (6). 

Jiní autoři navíc uvádějí: 

• pomíjivost – užitná hodnota bývá krátká, začíná zahájením a končí ukončením 

realizace, 

• neexistence vzorků – před nákupem si nelze vyzkoušet ani otestovat kvalitu, 

• vlastnictví – na rozdíl od hmotného produktu se u služeb těžko dokazuje, 

zákazník kupuje pouze právo na využití, 

• obtížná vyjádřitelnost hodnoty – hodnota služby je u každého zákazníka různá, 

• proměnlivost – těžko ji standardizovat (4). 
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1.3  Marketingový mix služeb 

Marketingový mix používá soubor nástrojů, pomocí nichž marketingový manažer utváří 

vlastnosti služeb, které jsou zákazníkům nabízeny. Jednotlivé prvky mixu mohou být 

namíchány v různém pořadí a různé intenzitě, v konečném důsledku totiž slouží stejným 

cílům: uspokojit zákazníkovy potřeby a tvořit organizaci zisk (5). 

Základní „4P“ marketingového mixu se mohou v různých oborech podnikání doplňovat, 

může tedy nastat situace, kdy společnost používá i „15P“, protože vývoj jde stále 

nezadržitelně dopředu (2). 

V marketingovém mixu služeb budeme k základním „4P“ přidávat další „2P“, 

konkrétně se bude jednat o lidský faktor (people) a pracovní procesy (process) (2). 

 

1.3.1 Služba (Product) 

Produkt lze v této oblasti chápat jako cokoliv, co organizace nabízí spotřebiteli 

k uspokojení jeho hmotných i nehmotných potřeb. Klíčovým prvkem definujícím službu 

je její kvalita (5).  

 

1.3.2 Prodejní cena (Price) 

Vzhledem k nehmotnému charakteru služby se cena stává významným ukazatelem 

kvality. Organizace tedy musí věnovat pozornost nabídkové straně stanovení ceny, tedy 

nákladům. Neoddělitelnost služby od poskytovatele znamená další specifika při tvorbě 

její ceny (5). 

  

1.3.3 Distribuce (Place) 

Distribuce představuje možné usnadnění přístupu ke službě. Souvisí s místní lokalizací 

služby či volbou možného zprostředkovatele. Dále pak většinou služby souvisí  

i s pohybem hmotných prvků, které tvoří její součást (5). 
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1.3.4 Komunikace (Promotion) 

Organizace využívá veškeré komunikační aktivity, které směřují k seznámení zákazníka 

s produkty, které poskytuje a jeho následnému přesvědčení si dané produkty koupit. 

Cílem je, aby zákazníci získali co nejvíce informací jak o samotné společnosti, tak  

o poskytovaných službách (1). 

 

1.3.5 Lidé (People) 

V oblasti služeb jsou lidé (poskytovatelé služeb) jedním z faktorů, které mají vliv na 

kvalitu služeb, protože zde dochází ke kontaktu mezi zákazníkem a samotným 

poskytovatelem.  Proto se organizace musí soustředit na výběr, vzdělávání a motivování 

zaměstnanců (5). 

 

1.3.6 Pracovní procesy (Process) 

Proces poskytování služby je důvodem podrobnějšího zaměření se na způsob, jakým je 

prováděn. Je proto nutné analyzovat tyto procesy, vytvářet jejich schémata, klasifikovat 

je a postupně zjednodušovat jednotlivé kroky, ze kterých se procesy skládají (5). 

 

Zákazník a 4C 

Zatímco základní marketingový mix „4P“ vyjadřuje nástroje, které používá organizace, 

pojem „4C“ znamená zákazníkův pohled vnímání marketingového mixu společnosti. 

Od něj zákazník očekává především hodnotu (customer value), nízké (přijatelné) 

náklady na pořízení daného produktu (cost to the customer), určité pohodlí a výhody 

z pořízení produktu (convenience) a také komunikaci organizace, nikoliv jen obecnou 

propagaci (communication) (2). 

Marketingoví odborníci by tedy měli nejprve přemýšlet o „4C“ a teprve až potom se 

soustředit a budovat koncepci „4P“ (1). 



23 

 

1.4  Marketingová komunikace 

„Marketingovou komunikací se rozumí řízené informování a přesvědčování cílových 

skupin, s jehož pomocí naplňují firmy a další instituce své marketingové cíle“ (7, s. 10). 

Marketingová komunikace nikdy nefunguje sama o sobě. Pokud je zvolen produkt, 

který nemá potenciál, aby ho cílová skupina v odpovídající míře nakupovala, nelze to 

vše nahradit komunikační kampaní (7).  

Právě ve službách je schopnost komunikovat se zákazníkem naprosto klíčová. Služba je 

bytostně svázána s jedinečností poskytovatele. Kvalita zde závisí na jeho 

komunikačních dovednostech, s nimiž dokáže svou nabídku prezentovat a zrealizovat 

(8). 

Obecným cílem marketingové komunikace tedy je: 

• poskytovat informace, 

• objektivně zvýraznit již existující charakteristiky produktu a odlišit jej od 

konkurenčních, 

• zdůraznit užitek a hodnotu produktu, 

• přesvědčit zákazníky o přijetí produktu, 

• zvýšit poptávku, 

• stabilizovat obrat, 

• upevňovat dlouhodobě trvalé vztahy se zákazníky a veřejností (9). 

 

1.4.1 Komunikační proces 

Sdělení (zpráva) je vysílána prostřednictvím různých druhů médií od zdroje k příjemci. 

Aby sdělení mohlo být předáno, je třeba jej zakódovat, na straně příjemce pak dochází 

k dekódování této zprávy a reakci na ni. Zpráva ovšem nemusí být pochopena tak, jak 

bylo odesílatelem zamýšleno, během celého komunikačního procesu totiž dochází ke 
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komunikačním šumům, které mohou sdělení zkreslit. Zpětná vazba by proto měla 

zajistit představu o reakcích cílové skupiny na zprávu (9). 

 

 

 

 

 

 

Smyslem komunikačního přenosu je tedy informování cílové skupiny, překonání 

komunikačního spektra ze stavu nevědomosti do stavu akce příjemce (9). 

 

    

 

1.4.2 Komunikační strategie 

Komunikační strategie musí být v souladu s marketingovou strategií společnosti. Je 

ovšem vytvářena před vlastním výběrem nástrojů komunikačního mixu. Rozlišujeme 

dvě základní strategie komunikace, a to strategii push a pull (9). 

• Strategie push (tlaku) spočívá v oslovování maloobchodních firem výrobci 

prostřednictvím různých forem jejich komunikace s úmyslem stimulovat je 

k nákupu produktu (9). 

Producent přesvědčí distributora o výhodnosti svého produktu a ti následně 

působí na spotřebitele ve stejném smyslu (21). 

 

Nevědomost Známost Porozumění Přesvědčení Akce 

Obrázek č. 4: Komunikační spektrum 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 9) 

 

Subjekt 

komunikace 

Kódování Přenos 

Médium 

Dekódování Objekt 

Příjemce 

Zpětná vazba 

šumy šum 

Obrázek č. 3: Model komunikačního procesu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 11) 
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• Strategie pull (tahu) využívá oslovení spotřebitele přímo výrobci, spotřebitel 

se pak poptává po produktu u obchodníka a ten následně kontaktuje  

s požadavky výrobce (9). 

Producent zde sází hlavně na publicitu a reklamu ve sdělovacích médiích, jež 

vyvolávají zájem a touhu zákazníků po produktu (21).  

 

1.4.3 Sestavení rozpočtu 

Rozpočet každé organizace na marketingovou komunikaci se výrazně liší, závisí zde 

totiž na cílech firmy a charakteru poskytovaných služeb, proto je rozhodnutí  

o finančních prostředcích obtížný úkol (5). 

Za základní metody tvorby rozpočtu na marketingovou komunikaci jsou považovány: 

• netečnost – jedná se o konstantní rozpočet bez ohledu na možnosti zákazníků, 

konkurenci či trh, proto zde nelze mluvit o vhodném přístupu, 

Obrázek č. 6: Strategie pull 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 10) 

Obrázek č. 5: Strategie push 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 10) 
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• libovolná alokace – co si marketingový pracovník zamane, tak se také stane, 

je to velmi subjektivní přístup, uplatňovaný především v malých organizacích,  

• co si můžeme dovolit – rozpočet se zde sestavuje na základě toho, kolik 

může společnost vynaložit finančních prostředků, používá se většinou tam, 

kde komunikaci považují za zbytečné náklady, 

• procento z příjmů – stanovuje se na základě celkových příjmů z minulého 

roku, jedná se o jednoduchý a oblíbený postup, který zohledňuje finanční 

možnosti daného podniku, 

• konkurenční rovnost, parita – jde hlavně o dosažení přiměřené publicity 

vůči konkurenci a tržnímu podílu, 

• cíl – úkol – stanovují se nejdříve konkrétní cíle, poté se určují úkoly, kterých 

je nutno k dosažení cílů a následně se odhadují náklady na jejich provedení, 

odhad nákladů však bývá velice nepřesný, proto se jedná o nejobtížnější 

metodu (5). 

 

1.5  Komunikační mix 

Marketingový komunikační mix je podsystémem mixu marketingového. Komunikační 

mix napomáhá díky volbě optimálních nástrojů dosáhnout marketingových cílů a tím  

i cílů firemních. Součást komunikačního mixu je forma osobní (osobní prodej) či 

neosobní (reklama, přímý marketing, public relations, a další) komunikace se zákazníky 

(11). 

Každý komunikační nástroj se liší svými vlastnostmi a náklady, které je potřeba 

vynaložit. K rozhodování o vhodném komunikačním mixu jsou tyto znalosti podmínkou 

(1). 
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1.5.1 Reklama 

„Reklama je jakákoliv placená forma neosobní prezentace a propagace myšlenek, zboží 

nebo služeb identifikovaného sponzora“ (5). 

Aby byla reklama efektivní měla by splňovat určitá kritéria, jejichž význam se liší podle 

primárního cíle dané reklamy. Reklama by tak měla předat marketingové sdělení 

srozumitelně a přesvědčivě cílové skupině. Aby ovšem uspěla v současném 

hyperkonkurenčním komunikačním prostředí, měla by být i dostatečně líbivá  

a originální. Podle výše uvedeného je tedy nejvýznamnější pro efektivní reklamu silný 

branding a jasné přesvědčivé sdělení na jedné straně, a na straně druhé je to samotná 

originalita a líbivost reklamy (7). 

Z časového, ale i funkčního hlediska se dá reklama rozdělit na: 

• zaváděcí – užívá se v první fázi životního cyklu produktu (mnohdy i daleko před 

uvedením na trh), hlavním úkolem je představit kladné vlastnosti produktu 

zákazníkům a zamlčet případné zápory, 

• přesvědčovací – z hlediska cyklu životnosti produktu se dá používat kdykoliv, 

nejčastěji však v období růstu, organizaci jde o upevnění pozice produktu na 

trhu a přesvědčit spotřebitele o tom, že propagovaný produkt je ten nejlepší,   

• připomínací – lze připomínat produkt průběžně, tedy ve kterékoliv době, kdy je 

na prodej nebo formou obnovující, kdy se například produkt znovu zavádí nebo 

se uvádí na trh jeho inovace (2). 

Při výběrů reklamních médií je potřeba zvážit řadu faktorů jako jsou mediální návyky 

spotřebitelů, podstata produktu, typ sdělení, náklady, a další. Tabulka níže uvádí 

nejčastější média s jejich výhodami a nevýhodami (1). 
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Tabulka č. 1: Výhody a nevýhody vybraných médií 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 5) 

Médium Výhody Nevýhody 

Noviny 

Flexibilita, pravidelný kontakt, 

dobré pokrytí místního trhu, 

možnost oslovení širokého spektra 

čtenářů, vysoká důvěryhodnost 

Krátká doba živostnosti, nízká 

kvalita tisku, nepozornost při čtení 

inzerce 

Televize 

Široké pokrytí trhu, nízké náklady 

na oslovení jednoho spotřebitele, 

možnost využití kombinace 

audiovizuálních vjemů, působení na 

lidské smysly 

Vysoké celkové náklady, 

nesoustředěnost diváků kvůli 

velkému množství vjemů, 

pomíjivost sdělení, omezená 

možnost zaměření na cílovou 

skupinu 

Direct 

mail 

(přímé 

zásilky) 

Možnost oslovit vybranou cílovou 

skupinu, flexibilita, absence 

přímého střetu s konkurencí, 

možnost vyvolat dojem osobního 

kontaktu 

Relativně vysoké náklady na 

kontakt, nízká image 

Rozhlas 

Příznivý ohlas místních posluchačů, 

možnost oslovení vybraných skupin 

posluchačů, nízké náklady 

Pouze sluchové vjemy, pomíjivost 

sdělení, nízká pozornost 

posluchačů, nepravidelný poslech 

Časopisy 

Možnost oslovit vybrané cílové 

skupiny, důvěryhodnost a prestiž, 

vysoká kvalita tisku, dlouhá 

životnost, pozorné čtení 

Nedostatečná pružnost, vysoké 

náklady, možné problémy s 

positioningem 

Venkovní 

reklama 

Flexibilita, možnost častého 

opakovaného kontaktu, nízká přímá 

konkurence, dobrá možnost 

přizpůsobení positioningu 

Snížená možnost oslovit vybrané 

cílové skupiny, omezení možnosti 

kreativity 

On-line 

reklama 

Možnost oslovit vybrané cílové 

skupiny, nízké náklady, rychlý 

kontakt, interaktivita 

Nízký počet oslovených, relativně 

malý vliv, nemožnost sledování 

reakce 

Kino 

Možnost využití audiovizuálních 

vjemů, delší spoty, působení na 

lidské smysly, nelze přepnout, 

dobré zacílení 

Vysoké náklady spojené se zápisem 

na filmový materiál a kopie 

Internet 

Nepřetržitost a rychlost sdělení, 

široký dosah, nízká cena, zpětná 

vazba, selektivnost, snadná práce s 

informacemi 

Technická omezení, neosobnost 

komunikace, vybavenost 

domácností internetovým 

připojením 
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1.5.2  Osobní prodej 

Za určitých okolností je tato metoda velice účinná. Může být zahrnována i do 

distribuční politiky, znamená totiž osobní kontakt podniku vůči zákazníku, jehož cílem 

je realizace prodejní transakce. Za výhody se považuje zejména: 

• velká přesvědčovací síla vzhledem k osobní konfrontaci, 

• možnost vzájemné komunikace, 

• možnost okamžité zpětné vazby, 

• možnost uzpůsobení prostředku propagace dle zákazníka, 

• možnost okamžité prodejní reakce (3). 

Nevýhodou jsou ovšem vysoké náklady a případná psychologická obrana spotřebitelů, 

kteří mohou tuto formu komunikace vnímat jako vnik do soukromí (3). 

 

 

  

 

 

 

Nejčastější formou osobního prodeje, i přes to, že jsou velice nákladné, jsou veletrhy  

a výstavy, které si i přes moderní změny drží stále svou pozici díky tomu, že jak 

návštěvníkům, tak vystavovatelům poskytují výhody, které je staví nad ostatní nástroje 

komunikačního mixu. Největší je ta, že koncentruje na jednom místě a v jednom 

okamžiku nabídku i poptávku z relativně geograficky vzdálených oblastí. Dále také 

tradice a léty prověřený způsob získávání zákazníků a udržování vztahů se zákazníky 

stálými, který je méně finančně náročný (7). 
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Obrázek č. 7: Fáze osobního prodeje 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 7) 
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1.5.3 Podpora prodeje 

Podpora prodeje zahrnuje aktivity, které stimulují prodej prostřednictvím dodatečných 

podnětů (5). 

K nejpoužívanějším prostředkům podpory prodeje u zákazníků patří: 

• kupóny, které umožňují získat určitou náhradu či úsporu z nákupu, 

• prémie, kdy je produkt nabízen za sníženou cenu či je přibalen k jinému 

produktu jako dárek, 

• odměny za věrnost v případě, že zákazník využívá produkt pravidelně, 

• soutěže a výherní loterie dávají spotřebitelům možnost vyhrát hotovost, 

produkt či výlet za pomoci štěstí či s vynaložením vlastního úsilí, 

• veletrhy, prezentace a výstavy, které skýtají možnost předvedení, případně  

i prodání zejména nových produktů či přímou konfrontaci s konkurencí, 

• rabaty jako slevy z prodejní ceny, kdy zákazník zaplatí při nákupu cenu nižší 

nebo obdrží slevu v hotovosti dodatečně (21). 

U služeb je nečastějším činitelem podpory prodeje cenová sleva (množstevní nebo 

sezónní), kdy se producenti služeb snaží vykrýt sezonnost v poptávce (5). 

 

1.5.4 Public Relations 

Díky PR (Public Relations) lze cíleně a dlouhodobě prezentovat své záměry, informovat 

o cílech a výsledcích a také snažit se přispívat k dobrému jménu organizace. PR 

dokážou efektivně informovat o nových produktových kategoriích a jejich způsobech 

užití. Dokáží také zvyšovat pověst značky či ji chránit v případech jejího ohrožení (7). 
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Každá sdělovaná informace by měla respektovat pravidlo 5W: 

1. kdo (who) – ten, kdo informaci sděluje, 

2. co (what) – co se sděluje, 

3. kde (where) – místo, kde se co událo nebo teprve připravuje, 

4. kdy (when) – přesné uvedení času, 

5. proč (why) – co je smyslem a cílem dané události (21). 

K dalším úkolům PR patří: 

• vytváření podnikové identity – komplexní obraz o společnosti (její filozofii, 

zásady, činnosti, a další), 

• účelové kampaně a krizová komunikace – základem jsou zde vztahy se 

sdělovacími prostředky, 

• sponzoring – většinou kulturních, sportovních či jiných akcí, 

• lobbing – zastupování organizací v oblastech zákonodárných či legislativních, 

získávání nebo předávání informací (5). 

 

 

Vytvářet 

důvěru mezi 

organizací a 

stakeholdery 

Přesvědčovat a 

ovlivňovat 
Přispívat 

k dobrému jménu 

organizace 

Informovat 
Vytvářet 

dlouhodobé 

vztahy 

Obrázek č. 8: Hlavní cíle Public Relations 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 7) 
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1.5.5 Přímý (direct) marketing 

Je považován za komunikační disciplínu, která umožňuje přesné zacílení, výraznou 

adaptaci sdělení a vyvolává okamžitou reakci. Oproti reklamě, která cílí na široké 

skupiny, se direct marketing soustřeďuje na segmenty užší nebo dokonce na jednotlivce 

(7). 

Mezi nástroje přímého marketingu se řadí: 

• direct mail – oslovení potenciálních či stávajících zákazníků prostřednictvím 

pošty, 

• telemarketing – zprostředkujícím médiem je telefon, kdy se jedná o aktivní 

telemarketing – firma sama vyhledává potenciální zákazníky, nebo pasivní 

telemarketing – zákazník volá na známé číslo a sděluje své dotazy či 

připomínky na účet volaného, 

• televizní, rozhlasový, případně i tiskový marketing s přímou odezvou – 

jedná se především o teleshopping, 

• katalogový prodej – nabídka doplňkového zboží, 

• elektronická pošta – obsahem bývají různé kupóny, přihláškové formuláře, 

součástí mohou být i přílohy s obrázky, videoklipy či hudbou, 

• mobilní marketing – jedná se o moderní formu, kde se komunikuje se 

zákazníkem prostřednictvím sms či mms (5). 

 

1.5.6 Internetová komunikace 

Z hlediska organizací vytváří internet nové komunikační prostředí. Týká se to jak 

vnitřní komunikace mezi jednotlivými pracovníky, tak vnější komunikace se všemi 

zainteresovanými osobami. Nejběžnější komunikací na internetu je world wide web 

(www) stránky (22).  
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Komunikace na internetu má výhody jako je celosvětový dosah, nepřetržitost, rychlost 

sdělení, zpětná vazba, nízké náklady, obsáhlost a selektivnost informací a snadná práce 

s informacemi (22). 

Reklamní prvky na webu mívají nejrůznější formáty jako je například: 

• bannerová reklama – tzv. reklamní proužky, které mohou být statické, 

animované či interaktivní, 

• interstitial či superstitial – reklama, která se zobrazí ještě před požadovanou 

webovou stránkou, 

• in-house reklama – reklama na vlastní službu, projekt nebo stránku, 

• out-of-the-box – pohybující se reklamní motiv, který má přilákat k další akci, 

• pop-up window – okno, které se na webové stránce objeví automaticky, může 

se jednat o reklamu, anketu či dotazník, 

• screen reklama – větší plocha, která zpravidla zabírá horní třetinu webové 

stránky, 

• floating umístění – reklama svým umístěním není fixovaná na konkrétní 

stránky daného serveru, 

• skyscraper – svislé, dlouhé lištové reklamy, které jsou umístěny po straně 

webové stránky (5). 

Další možnou alternativou internetové reklamy jsou placené odkazy, kdy se tyto odkazy 

zobrazují ve vyhledávači na určité předem zvolené dotazy (klíčová slova). Placenými  

i neplacenými odkazy se zabývá marketing založený na vyhledávačích (SEM – Search 

Engine Marketing). Aplikace SEM je komplexní a dlouhodobý proces (22). 

 

1.5.7 Marketing událostí (Event marketing) a sponzoring 

Event marketing, někdy také zážitkový marketing (experience marketing), označuje 

aktivity, kdy firma své cílové skupině zprostředkovává emocionální zážitky, tyto 
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zážitky pak mají v zákaznících vzbudit pozitivní pocity a projevit se tak ve zvýšené 

atraktivitě značky (7). 

Nejdůležitější funkcí event marketingu je tedy zvyšování oblíbenosti značky, ale také 

zvyšování loajality stávajících zákazníků ke značce (7).  

Pro potřeby služeb lze příležitosti, akce či události rozdělit do následujících skupin: 

• neziskově orientované akce – konference, besedy, oslavy, a jiné, 

• komerčně orientované akce – koncerty, plesy, slavnosti, festivaly, výstavy,  

a další, 

• charitativní akce – jedná se o podobné akce, jako jsou uvedeny výše s tím, že 

zde je účel charitativní (5). 

Mezi klíčové aktivity při organizaci eventu patří zajištění personální, technické, 

cateringové, bezpečnostní, programové, právní, kreativní, a mnohá další (7). 

Sponzoringem se nazývá akce, kdy organizace spojuje svou firemní či produktovou 

značku s produktem jiným. Za toto spojení poskytuje sponzor druhé straně buď 

finanční, nebo nefinanční podporu. Sponzoring se v mnohých ohledech překrývá s event 

marketingem, lze ho ovšem považovat za jednodušší a flexibilnější, sponzor se totiž 

nemusí zabývat organizací a ani propagací sponzorované akce. Účinek sponzoringu se 

ovšem posiluje, pokud je partnerství vhodně prezentováno i v rámci další marketingové 

komunikace (7). 

 

1.5.8 Guerilla marketing 

Nejosvědčenější taktikou guerillové komunikace je: 

• udeřit na nečekaném místě, 

• zaměřit se přesně na vytipované cíle, 

• ihned se stáhnout zpět (11). 
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Jinak řečeno získat lid, oslabit nepřítele a zůstat naživu (5). 

Tato taktika vznikla postupně jako důsledek tvrdého boje se silnější konkurencí, jeho 

podstatným prvkem je nízká nákladovost a balancování na hranici legálnosti (23). 

Guerillovou komunikací jde především o získání pozornosti spotřebitelů a tvorbu zisku 

(11). 

 

1.5.9 Virální (virový) marketing 

Virový marketing se stal populární, stejně jako guerilla marketing, díky své snadnosti  

a nízkonákladovosti. Místo náročné přípravy marketingové kampaně najednou stačilo 

poslat něco atraktivního prostřednictvím internetu a nechat spotřebitele, ať pracují za 

organizaci (23). 

Rozlišit jej lze na aktivní a pasivní. Aktivní virový marketing se snaží ovlivnit chování 

zákazníka a zvýšit tak prodej produktu či povědomí o značce. Pasivní forma spoléhá 

pouze na kladné slovo z úst zákazníka a nesnaží se jej nijak ovlivňovat (23).   

„Virus“, který marketéři vypustili, žije tajně, postupně roste a násobí se až do té chvíle, 

dokud není tak početný, že zvítězí pouze váhou svého množství (23).  

Aby byla kampaň účinná, musí vzít v úvahu tato hlediska: 

• virální boj – neotřelá myšlenka s velkým kreativním potenciálem, 

• očkování – hledání lidí, webových stránek, kteří jsou náchylní k virovému 

chování, 

• sledování – vyhodnocení efektivity akce (5). 
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1.5.10 Product placement 

Cílem je umístění značkového produktu jako rekvizity ve filmech či videoklipech a to 

za úplatu ze strany zájemce o propagaci. Tento způsob zaručuje vysoký dosah, 

opakovatelnost a využívá pro to prezentační účely image hlavních hrdinů (3). 

Product placement (PP) se v audiovizuálních dílech může vyskytovat následovně: 

• o produktu se v díle otevřeně mluví, 

• produkt je některou postavou využíván, 

• produkt je zachycen v záběru díla nebo umístěn ve virtuálním prostředí 

(11). 

V praxi se lze setkat i s obráceným product placement (reverser product placement). 

Zatímco PP odkazuje na integraci skutečného produktu či značky do fiktivního 

prostředí, ten obrácený naopak přenáší fiktivní značku do reálného světa. Obrácený PP 

může být také využit jako buzz marketing, jehož úkolem je vyvolat rozruch okolo 

produktu, který ještě nebyl uveden na trh (11). 

 

1.5.11 Word-of-mouth (WOM) 

WOM je forma osobní komunikace, která zahrnuje výměnu informací o produktu či 

značce mezi cílovými zákazníky. Proces WOM je obvykle výsledek spokojenosti či 

nespokojenosti spotřebitelů s vnímanou kvalitou produktu nebo péčí o ně. Je třeba si 

uvědomit fakt, že nespokojení zákazníci hovoří o svých zkušenostech až třikrát častěji 

než ti spokojení (11). 

WOM má dvě základní formy: 

• spontánní (organický) WOM – neformální, nikým nepodporovaný způsob 

předávání informací i díky social shoppingu – sdílení informací o produktu či 

značce prostřednictvím speciálních webů, 
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• umělý WOM – vytvořený marketéry a cíleně zaměřený na podporu WOM mezi 

lidmi (11). 

 

Tabulka č. 2: Pět "T" WOM marketingu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 11) 

Krok Jednoduchá forma Pokročilá forma 

1. Talkers – mluvčí dobrovolníci, zákazníci, 

bloggeři 

ovlivňovatelé, nadšenci, 

advokáti značky 

2. Topics – témata speciální nabídka, nový a 

zajímavý produkt 

virální kampaň, buzz 

marketing, nová 

funkcionalita 

3. Tools – nástroje forma „řekni to známému“, 

přeposílaný e-mail, SMS 

diskusní fóra, on-line 

komunity, blogy 

4. Taking part – účast účast v diskusních fórech, 

psaní internetových deníků 

speciální týmy, PR 

kampaně, zákaznický 

servis  

5. Tracking – sledování nástroje pro prohledávání 

blogů 

pokročilé programy na 

měření a analýzy trendů 

 

1.5.12 Marketing na sociálních sítích 

Sociální média lze definovat jako otevřené interaktivní online aplikace, podporující 

vznik neformálních uživatelských sítí (7). 

V zásadě se sociální média dají dělit na publikační, virtuální světy a společenské hry, 

diskusní, sdílená, dále pak livecasty, které provozují živé vysílání a sociální sítě 

s mikroblogy – podobné blogu, příspěvek obvykle nepřekročí 160 znaků (23). 

Hlavní klíč k úspěchu v prostředí online sociálních médií je obsah, který je pro danou 

cílovou skupinu zajímavý a zároveň odpovídá komunikačním cílům. Obsah v sociálních 

médiích musí být ovšem neustále „živen“, aby uživatelé měli důvod daný obsah 

kontinuálně vyhledávat (7). 
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Doporučené nástroje pro aktivitu uživatelů na sociálních sítích jsou uvedeny níže. 

• Vyhlašování soutěží – nesmí chybět produkt či značka, ale hlavní je zde 

kreativita, 

• vytvoření zábavné aplikace v podobě hry – motivací je využívání soutěživosti, 

kde bude do děje zakomponován produkt nebo značka, 

• vytváření kvízů – účel je zde předvést znalost aktuálních „trendů“, 

• „pošli dárek“ – jde o vytvoření jednoduché a bezplatné aplikace, kde si 

uživatelé posílají dárky mezi sebou, 

• uveřejnění exkluzivní informace vyvolávající v uživatelích pocit jedinečnosti 

– podstatné je, aby tato informace byla nejprve dostupná pouze na sociálních 

sítích, 

• „událost“ – důležité události v organizaci se objeví na profilové stránce 

uživatele, kterému je poslána pozvánka, 

• využití publikování obsahu jiných stránek – je potřeba znát dobře cílovou 

skupinu fanoušků, což umožní společnosti „odhadnout“, jaké další stránky 

budou v jejich zájmu a tam následně uveřejnit cílený obsah (7).   

 

1.6  Zákazník  

Každý, kdo naváže jakoukoliv formou kontakt s obchodníkem a může, ale nemusí 

uskutečnit nákup, se dá považovat za zákazníka (24). 

Spokojenost zákazníka lze definovat jako souhrn pocitů vyvolaných rozdílem mezi 

vnímanou realitou a očekáváním spolu s potřebou. Díky těmto rozdílům pak mohou 

nastat tři stavy spokojenosti: 

1. potěšení – poskytnutá hodnota převyšuje zákazníkovy představy a očekávání, 

2. naprostá spokojenost – úplná shoda mezi poskytnutou hodnotou a očekáváním 

zákazníka, 
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3. limitovaná spokojenost – vnímaná realita zákazníka se neshoduje s jeho 

představami (25). 

Klíčem k dosažení zákaznické věrnosti je poskytnutí produktu, se kterým bude 

zákazník spokojen a díky kterému získá vysokou spotřebitelskou hodnotu. Nabídka 

značky tedy musí zahrnovat slib, že zákazník nebude ve svém očekávání zklamán (26). 

  Očekávaný výkon     Vnímaný výkon 

 

 

 

 

Měřit spokojenost zákazníka v oblasti služeb lze především: 

• dotazováním, 

• vyhodnocováním reklamací, stížností, dotazů, 

• posuzováním výsledků marketingových studií (24). 

 

1.6.1 Kvalita služeb z pohledu zákazníka 

Kvalitnější služba je nezbytná pro odlišení se od konkurence, proto je na zvyšování 

kvality takový tlak. Obvykle je vymezována deseti kritérii, z nichž vznikl model na její 

měření. V podobě škály je model soustředěn pouze na pět z nich:   

1. spolehlivost (32 %) – schopnost realizovat a poskytovat služby správně a spolehlivě, 

2. pohotovost (22 %) – schopnost poskytnout službu s minimální čekací dobou, 

3. jistota (19 %) – poskytování musí být zcela bezpečné, případně musí být zákazník 

informován o možném riziku, 

4. empatie (16 %) – poskytovat individuální pozornost každému zákazníkovi, 

5. hmatatelnost (11 %) – úroveň fyzického vybavení pro poskytnutí služby (6). 
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Obrázek č. 9: Vznik spokojenosti / nespokojenosti zákazníka 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 3) 
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Dostupnost 

 

Vlídné 

zacházení 

 

Odborná 

způsobilost 

Vhodné 

prostředí 

 

Pružnost 

 
Spolehlivost 

 

Služba 

V závorkách jsou uvedeny zjištěné podíly důležitosti, které jsou jednotlivým položkám 

přiřazovány v celkovém hodnocení kvality služby (6). 

 
Obrázek č. 10: Požadavky na kvalitu služby 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 20) 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Pro účely diplomové práce je vybraný subjekt nejmenován a označován jako 

analyzovaná společnost, z důvodu zachování anonymity. 

V této části práce bude podrobněji analyzováno oborové i obecné prostředí, ve kterém 

se organizace nachází. Dále bude podrobena analýze samotná společnost a proveden 

marketingový průzkum za účelem sběru primárních dat. Tyto dílčí analýzy pak budou 

představovat základ pro vytvoření souhrnné analýzy na základě metodiky SWOT. 

 

2.1  Představení předmětu podnikání 

Analyzovaná společnost nabízí služby v oblasti sportovních činností, konkrétně 

powerkiting.  

Obecně kiting spadá do adrenalinových sportů, kde se jezdec (kiter) nechává táhnout 

padákem neboli drakem (kite) s využitím povětrnostních podmínek. Kiting může být 

provozován v létě (Kiteboarding) i v zimě (Snowkiting). V létě je tento sport realizován 

v mělkých vodách a kiter využívá prkno (kiteboard) a kite. V zimě si lze tímto sportem 

oživit tradiční lyžování, kde je jezdec vybaven místo hůlek zmiňovaným kitem (či 

normální snowboarding doplnit o draka a užít si tak snowkiting) (29).  

V zimě nabízí společnost kurzy snowkitingu nejen v České republice (ČR), ale  

i v zahraničí, kde jsou podmínky pro tento druh sportu dokonce příznivější. V létě je pro 

kiteboarding lepší využít mělkých mořských vod a v zimě naopak vysokých 

zahraničních hor, aby měl sportovec ten pravý požitek z kitingu.  

Obrázek č. 11: Ukázka Kiteboardingu a Snowkitingu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 30) 
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2.2  SLEPT analýza 

Tato analýza slouží ke zhodnocení makroekonomického vlivu na okolí podniku. 

Písmena obsažena v jejím názvu definují vždy jednotlivé oblasti, kterých se dané 

faktory týkají. 

 

2.2.1 Sociální faktory 

Průměrná mzda v ČR byla za 3. čtvrtletí roku 2017 29 050 Kč (korun českých) i tak na 

ni více jak polovina zaměstnanců nedosáhla. Za první tři čtvrtletí činila průměrná mzda 

28 761 korun, meziročně se tak zvýšila o 6,6 procenta, spotřebitelské ceny se však 

zvýšily za uvedené období o 2,5 procenta, reálný růst mezd byl tak 4,1 procenta (39). 

Počet obyvatel v České republice v roce 2017 stoupl na téměř 10,6 mil. Většina 

přírůstku byla zajištěna migrací, více lidí se také narodilo, než zemřelo (19).  

 

Na obrázku výše jsou uvedeny průměrné mzdy v jednotlivých krajích za rok 2016. 

Údaje uvedené v závorkách u každého kraje, znamenají průměrný evidenční počet 

zaměstnanců v tisících osob. 

Obrázek č. 12: Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů za rok 2016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 38) 
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Tabulka č. 3 zobrazuje přepočtené průměrné počty evidovaných zaměstnanců  

a průměrné měsíční mzdy za celou ČR v jednotlivých vybraných letech. 

Tabulka č. 3: Průměrné mzdy v ČR na evidované přepočtené osoby 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 40) 

Rok 

Průměrný evidenční počet 

zaměstnanců (v tis. osob) 

Průměrná hrubá měsíční mzda  

(v Kč) 

2012 3 775,1 25 067 

2013 3 737,4 25 035 

2014 3 778,5 25 768 

2015 3 856,9 26 591 

2016 3 929,5 27 575 

 

Z obrázku a tabulky uvedených výše lze vyčíst, že od roku 2013 konstantě roste, jak 

počet pracujících obyvatel, tak jejich průměrná mzda, to je pro analyzovanou společnost 

dobře, díky tomu přibývá počet potenciálních zákazníků, a roste možnost větší útraty  

u zákazníků stálých. 

 

2.2.2 Legislativní faktory 

Pro analyzovanou společnost jsou stěžejní tyto zákony:  

• Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník a ve znění pozdějších předpisů, který 

upravuje postavení dané firmy např. z hlediska formy podnikání, z hlediska 

obchodních závazkových vztahů a další,  

• Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů a ve znění pozdějších předpisů,  

• Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a ve znění pozdějších předpisů,  

• Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví a ve znění pozdějších předpisů jednotky, 

které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. a ve znění pozdějších předpisů,  
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• Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce a ve znění pozdějších předpisů (47). 

V květnu tohoto roku také vstoupí v platnost Obecné nařízení na ochranu osobních 

údajů (General Data Protection Regulation), které se dotkne všech, kteří zacházejí  

s osobními údaji zákazníků, zaměstnanců, a dalšími. Jedná se o ucelený soubor pravidel 

na ochranu dat upravený legislativou EU. V České republice nahradí zákon č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů, jenž bude po jeho novelizaci upravovat jen některé 

aspekty ohledně Úřadu pro ochranu osobních údajů a některé části, které nařízení 

GDPR nebudou podléhat (48). 

 

2.2.3 Ekonomické faktory 

Podle odborníků z Českého statistického úřadu (ČSÚ) zaznamenala česká ekonomika 

dynamický růst, který byl vyvážený. Odborníci za tím vidí zrychlující se růst mezd, 

důchodů a nízkou nezaměstnanost, což hnalo domácnosti k větším útratám, ale  

i investicím. K hospodářskému růstu nejvíce přispěl průmysl a služby (31).  

Ekonomové a analytici předpokládají podobný scénář i letos, jen bude růst o něco 

pomalejší a to především díky vysoké srovnávací základně z minulého roku, nedostatku 

volných pracovních sil a obav České národní banky (ČNB) z přehřátí ekonomiky, která 

bude posilovat českou korunu, což ovlivní negativně zahraniční obchod, konkrétně 

export (31, 32).  

Dle názorů expertů cyklus naší tuzemské ekonomiky předbíhá ekonomiku eurozóny, jak 

z pohledu hospodářského, tak i měnově-politického. Na základě dostupných dat se 

ekonomika eurozóny nachází v zeleném kvadrantu hospodářského cyklu, zatímco ta 

naše tuzemská už zasahuje do kvadrantu oranžového, viz obrázek č.13. Náskok české 

ekonomiky se tak odráží i ve vývoji měnové politiky, kdy ČNB navyšuje několik 

úrokových sazeb a podle prognóz v tom bude i pokračovat, zatímco ECB (Evropská 

centrální banka) stále pokračuje v nekonvenční měnové politice (33). 

Roklen indikátor hospodářského cyklu v obrázku níže představuje ekonomickou situaci 

pohledem únorových zveřejněných dat. Grafická ilustrace ukazuje, že se česká 

ekonomika dostala na pomezí fáze expanze, kde se nachází větší počet ekonomických 

fundamentů, a fáze zpomalení, kam se posunul export či podnikatelská důvěra (33). 
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Obrázek č. 13: Grafické znázornění Roklen indikátoru hospodářského cyklu české ekonomiky 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 33) 

 

HDP 

Podle ČSÚ stoupl loni HDP (hrubý domácí produkt) o 4,5 procenta. Je to druhý 

nejvyšší růst od krize roku 2009, první byl v roce 2015, kdy ovšem ČR čerpala 

prostředky z fondů EU (Evropské unie). Loňský růst je proto cennější, vzhledem 

k absenci těchto injekcí. Meziroční růst byl ve čtvrtém čtvrtletí o 5,1 procenta, oproti 

předchozímu čtvrtletí o 0,5 procenta. Predikci na tento rok někteří odhadují na zhruba 

3,5 procenta (34).  

Tabulka č. 4: Meziroční reálný růst HDP 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 35,36) 

rok 2014 2015 2016 2017 2018 

růst v % 2,7 5,3 2,6 4,5 3,6 
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Dle indikátoru hospodářského cyklu je nyní ekonomika v expanzi, značí to i fakt, že 

HDP dosahuje vysokých hodnot. Tento růst je pozitivní pro analyzovanou společnost, 

s růstem HDP roste zaměstnanost, což podporuje spotřebu zákazníků a společnost tak 

prosperuje. Dostupné zdroje však uvádí, že se ekonomika pomalu přesouvá do fáze 

zpomalení, což by v budoucnu mohlo znamenat hrozbu pro veškeré podnikatelské 

subjekty, nejen pro analyzovanou společnost. 

  

Inflace 

Na přelomu let 2016 a 2017 došlo ke zrychlení meziročního růstu spotřebitelských cen, 

i proto dosáhla průměrná míra inflace 2,5 %. Ministerstvo financí ČR (MFČR) proto 

očekává, že se inflace bude pohybovat v horní polovině tolerančního inflačního pásma  

i letos a následující rok. Proinflační efekty jako jsou vyšší ceny ropy, růst mezd a kladné 

produkční mezery by měly převážit protiinflační vlivy, které vyplývají 

z předpokládaného zpřísnění měnových podmínek, proto MFČR předpokládá 

průměrnou míru inflace okolo 2,6 % (37). 

Tabulka č. 5: Průměrná roční míra inflace 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 36,37) 

rok 2014 2015 2016 2017 2018 

v % 0,4 0,3 0,7 2,5 2,6 

 

Kiting je druh sportu, který má své stále příznivce a proto, i přesto, že kupní síla od 

roku 2015 klesá a predikce inflace na rok 2018 je o 0,1 procentního bodu vyšší než 

v roce minulém, by neměli být ovlivněni stálí klienti. Navíc, mzdy rostou a i díky 

tomuto důvodu by potenciální zákazníci mohli získat pocit, že si mohou koupit i služby 

zbytné, do kterých kiting patří.  

Míra nezaměstnanosti 

Nárůst participace (využití osob mimo pracovní sílu), prodlužování statutárního věku 

odchodu do důchodu a další faktory mají své limity, proto se nedostatek zaměstnanců 

stává bariérou pro extenzivní růst produkce, to ovšem motivuje organizace k investicím 
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zvyšující produktivity práce. Na stávající úrovni má nezaměstnanost již jen omezený 

prostor pro další snižování její míry, z tohoto důvodu MFČR očekává pro tento rok míru 

nezaměstnanosti 2,4 procenta (37).  

Tabulka č. 6: Obecná průměrná míra nezaměstnanosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 36, 37) 

rok 2014 2015 2016 2017 2018 

průměr v % 6,1 5,0 4,0 2,9 2,4 

 

Míra nezaměstnanosti se ve sledovaných letech stále snižuje, což znamená, že ubývá 

obyvatel bez práce a roste tak blahobyt. Predikce na rok 2018 je také nižší než v roce 

předešlém, což je pozitivní pro nabídku služeb, které analyzovaná společnost nabízí, 

lidé si tak jejich koupi mohou dovolit i na tento účel vynaložit více finančních 

prostředků. 

Míra nezaměstnanosti tedy ovlivňuje podnikání z několika úhlů. Vysoká zaměstnanost 

může mít dva dopady, na jednu stranu znamená větší objem peněz, který mohou 

zákazníci utratit, na stranu druhou, co se zaměstnanců týká, je nutné vynaložit větší 

objem peněz k získání kvalitního pracovníka.  

 

Směnný kurz 

ČNB znovu obnovila zveřejňování odhadů vývoje kurzu české koruny vůči euru. 

Zveřejňování odhadů pozastavila v listopadu roku 2013 v souvislosti se zavedením 

kurzového závazku. Podle guvernéra ČNB je prognóza kurzu spolu s ostatními 

prognózami všech ostatních veličin podmíněna přijatými předpoklady, včetně výhledů 

zahraničního vývoje, dále také dodal, že příchod neočekávaných šoků může skutečný 

kurz vychylovat od prognózovaného, a to někdy i výrazně (41). 
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Tabulka č. 7: Směnný kurz za jednotlivé roky 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 37) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

směnný kurz CZK/EUR 27,5 27,3 27,0 26,3 25,4 

 

I přesto, že analyzovaná společnost prodává své služby v ČR, platby za některé kurzy 

mohou být fakturovány v EUR (euro). Predikce směnného kurzu na rok 2018 je nižší, 

což je dobře, zákazníci si tak mohou dovolit vynaložit méně CZK (českých korun) na 

nákup 1 EUR, znamená to tedy, že koruna by měla posilovat. 

 

2.2.4 Politické faktory 

Současná vláda ještě není sestavena, ale volby do poslanecké sněmovny vyhrála 

politická strana hnutí ANO, získala nejvíce mandátů (78) v poslanecké sněmovně  

a prezident tak jmenoval předsedu strany premiérem. Síly s touto stranou spojili 

poslanci a poslankyně hnutí SPD (Svoboda a přímá demokracie, 22 mandátů) a KSČM 

(Komunistická strana Čech a Moravy, 15 mandátů) (27). 

Nejen odpůrci, ale i podnikatelé, pro které by nákup elektronických registračních 

pokladen znamenal jistou finanční zátěž, si zatím mohou oddechnout. Ústavní soud 

zrušil část zákona o elektronické evidenci tržeb (EET) a plánované zavedení třetí  

a čtvrté vlny se odkládá, dokud nebude zákon znovelizován (28).     

Analyzovaná společnost by patřila do třetí etapy, která měla startovat v březnu tohoto 

roku. 

 

2.2.5 Technologické faktory 

U analyzované společnosti (vzhledem k tomu, že se jedná o kiting) nehrají technologie 

až tak důležitou roli pro podnikání. Ovšem v dnešní době jsou vývoj a technologie 

velice důležité. Proto by se měl podnik snažit, aby používal a aplikoval ty nejlepší 

technologie pro jeho efektivní chod a prosperitu, zároveň sledoval trendy a inovace,  

a nezaostával tak za konkurencí. 
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Společnost využívá pro komunikaci se zákazníky komunikačních kanálů, jako jsou 

webové stránky, sociální sítě, e-mail či telefonické prostředky, svým zákazníkům také 

nabízí možnost placení kurzů prostřednictvím nejmodernějších platebních metod  

a on-line rezervaci kurzů. 

 
Tabulka č. 8: Zhodnocení PEST analýzy  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle provedených analýz) 

PROSTŘEDÍ PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Sociální 

zvyšování průměrné hrubé 

měsíční mzdy 

zvyšování celkového přírůstku 

obyvatel 

pomalý růst mezd 

zrušení zaměstnaneckých 

benefitů 

Legislativní  GDPR 

Ekonomické 
nízká míra nezaměstnanosti 

posilování domácí měny 

růst inflace  

pokles HDP 

Politické snížení daňového zatížení  EET 

Technologické vývoj hardware/software substituční produkty 

 

2.3  Analýza trhu 

Dle klasifikace CZ-NACE patří kiting do sportovních, zábavných a rekreačních 

činností, které nesou označení CZ-NACE 93. 

Sezónně očištěné tržby v oblasti služeb za celý rok 2017 vzrostly meziročně reálně o 3,6 

procenta. Rostly všechny sekce, nejvýrazněji se však na růstu podílelo ubytování, 

stravování a pohostinství a administrativní a podpůrné činnosti. Mezičtvrtletní růst byl 

pak reálně 0,1 procenta, informační a komunikační činnosti jsou jediná sekce, která růst 

nezaznamenala (42). 
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Tabulka č. 9: Finanční ukazatele daného odvětví CZ-NACE 93 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 43) 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

Počet aktivních podniků 18 191 18 038 18 485 19 275 
nedostupné 

k 6. 3. 2018 

Tržby v odvětví celkem  

(v mil. Kč) 
61 718 62 437 64 070 67 791 68 167 

 

Z tabulky výše lze konstatovat, že tržby v odvětví sportovní, zábavní a rekreační 

činnosti konstantně rostou každým analyzovaným rokem, počet aktivních podniků 

ovšem v roce 2013 mírně poklesl. V roce 2015 bylo v tomto odvětví téměř dvacet tisíc 

aktivních společností.    

 

2.4  Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

Dle Porterova modelu působí na podnik přesně pět konkurenčních sil. Jejich analýza 

slouží ke zhodnocení oborového okolí a podrobněji jsou rozebrány níže.   

 

2.4.1 Stávající konkurence v odvětví 

Většina společností v tomto oboru podnikání nabízí nejen kite kurzy, ale i pronájem 

potřebné výbavy pro kiting. Je to velice logický krok, pořizovací cena potřebné výstroje 

k tomuto sportu se totiž pohybuje v řádech desítek tisíc, a ne každý zákazník si tak 

může dovolit jej vlastnit. Dále každý podnik nabízí jiné destinace pro realizaci kite 

kurzů, na výběr tak je z ČR, Zanzibaru, Kapverd, Sicílie, Německa, Řecka, Brazílie a 

mnoho dalších při kiteboardingu či Norska, Alp, Turecka nebo Slovenska při 

snowkitingu. 

Z uvedeného výše proto považuji za konkurenci analyzované společnosti všechny další 

podniky, které kite kurzy nabízí. Každý zákazník má totiž individuální potřeby  
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a preference a je tak jen na něm, která společnost pro něj bude svou nabídkou 

nejatraktivnější.  

 

2.4.2 Nově vstupující společnosti 

Jak jsem již zmínila výše, počáteční investice do tohoto oboru podnikání nejsou malé. 

Pro nově vstupující konkurenci, tak bude stěžejní nakoupit potřebnou kvalitní výstroj  

a hlavně v dostatečném počtu, aby mohla uspokojit i zákazníky početnějších skupin,  

a domluvit cílové destinace pro realizaci kurzů. Potřeba je také najmout zkušené 

instruktory kurzů, kteří budou kiting vyučovat. 

Vstup nové konkurence do tohoto odvětví je tedy těžší, není však nemožný. Stávající 

společnosti by mohla ohrozit např.: levnější cenou za stejné služby, širší nabídkou či 

lepší marketingovou komunikací.  

 

2.4.3 Substituční produkty 

Za určitý substitut u snowkitingu lze považovat speed flying. Uživatel při jízdě 

nepoužívá kite, ale padákový kluzák, všechno ostatní vybavení je pak stejné. Jeho užití 

je ovšem upraveno podle zákona č. 49/1997 Sb., Zákon o civilním letectví a o změně a 

doplnění zákona č. 455/1991 Sb. Pro provozování tohoto sportu je tedy zapotřebí znát a 

dbát tohoto zákona. 

Pokud budeme uvažovat kiteboarding, za nedokonalý substitut lze označit windsurfing a 

wakeboarding. Windsurfing spočívá v jízdě na prkně, kde jezdec pro jeho pohyb po 

vodní hladině využívá síly větru. U wakeboardingu je jezdec tažen po vodní hladině na 

prkně kabelovým vlekem nebo motorovým člunem.  

Obrázek č. 14: Zleva ukázka speed flyingu, wakeboardingu a windsurfingu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 16,15,49) 
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2.4.4 Vliv dodavatelů 

Kvůli zachování anonymity analyzované společnosti nebudou její dodavatelé 

jmenováni. 

Analyzovaná společnost dlouhodobě spolupracuje se dvěma dodavateli potřebného 

vybavení pro kiting. Tito dodavatelé ji plně vyhovují z hlediska ceny, kvality i šíře 

nabízeného sortimentu. Dodavatelů existuje na trhu více, jejich vyjednávací síla proto 

není tak velká, ovšem ne každý nabízí veškeré zboží pro kiting nutný a analyzovanou 

společností vyžadovaný. Tento fakt si společnost uvědomuje a i proto dbá na dobré 

vztahy a vzájemnou spokojenost (51).  

  

2.4.5 Vliv odběratelů 

Odběratelé analyzované společnosti jsou koneční uživatelé služby. Pro společnost, která 

působí v oblasti služeb, je vždy důležité, aby byl zákazník spokojen. U spokojeného 

zákazníka je totiž předpoklad, za prvé věrnosti, což znamená, že bude nabídky využívat 

opakovaně, za druhé doporučení, kdy spokojený zákazník je schopen, na základě vlastní 

pozitivní zkušenosti, doporučit společnost ostatním. Věrný zákazník totiž organizaci 

stojí méně než získání zákazníka nového. Je tedy zřejmé, že odběratelé mají stěžejní 

vliv na tom, jakým směrem se bude společnost dále ubírat, proto je jejich vyjednávací 

síla značná. Analyzovaná společnost proto ke každému zákazníkovi přistupuje 

individuálně a přizpůsobuje kite kurzy dle jeho požadavků. 

Zákazníkům analyzované společnosti je dále věnována pozornost i v kapitole  

3.6 Marketingový průzkum.  

 

2.5  Marketingový mix 

Tato kapitola podrobněji představí šest hlavních nástrojů marketingového mixu 

v oblasti služeb, které analyzovaná společnost využívá.  

 



53 

 

2.5.1 Služba (Product) 

Produktem pro analyzovanou společnost je poskytování kite kurzů. Jak již bylo 

zmíněno dříve, organizace realizuje své kurzy jak v ČR, tak v zahraničí. Samozřejmostí 

je, že společnost nabízí kurzy i včetně ubytování (což je pak za příplatek) nebo si klient 

může ubytování zajistit svépomocí (51).  

Letní kurzy 

Letní kurzy probíhají na slunných plážích v zahraničí, kde jsou poskytovány služby i 

dětem od 9 let věku. Průběh celého kurzu je realizován v mělké vodě, což je ideální 

podmínka pro učení se kitingu. Společnost mimo jiné také organizuje teambuildingové 

pobyty pro firmy včetně plného servisu (51).  

Z kiteboardingových kurzů jsou pak nabízeny dvou až osmihodinové kurzy, kde si 

zákazník může vybrat podle svých časových a fyzických možností (51). 

V cílové destinaci je také nabízeno půjčovné, kde si zákazník může dané vybavení 

potřebné pro kiting vypůjčit a nemusí tak, díky jeho rozměrnosti, řešit jeho skladování a 

leteckou přepravu. Půjčovna kitů je určena i pro zákazníky, kteří již nepotřebují 

instruktora pro správnou manipulaci s vybavením a zvládají tak samostatnou jízdu (51). 

Je nabízeno opět několik variant, kdy si zákazník může půjčit pouze vybavení, které 

potřebuje, či celý set (kite, kiteboard, neopren) na jeden až pět dní (51). 

 

Zimní kurzy 

Snowkiting analyzovaná společnost realizuje v ČR a zahraničí. Zákazník tak má na 

výběr, zda se dostaví na kite kurz daný den svépomocí nebo pojede na výukový 

program s analyzovanou společností. Veškeré snowkiting kurzy využívají ke své 

efektivnější výuce přilby s rádiostanicí (51). 

Zahraniční snowkiting nabízí kurz vhodný pro všechny věkové kategorie i úplné 

začátečníky. Samotná lekce pak začíná výběrem vhodných podmínek pro trénink, 

určením si bezpečnostních pravidel, strojením snowkiting kitu, nástinem řešení 

krizových situací, poté může začít praktický trénink s kitem, příprava kitu, nácvik 
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bezpečného startování a přistávání kitu, stoupání ze sedu za pomocí kitu, rozjezd 

s kitem a jeho následná manipulace (51). 

Lekce jsou zde opět nabízeny v časových intervalech, kde si zákazník může vybrat ze 

dvou až desíti hodin výukového programu (51). 

V této oblasti je nabízeno denní půjčovné kite kompletu (kite, trapez), který zahrnuje 

veškerý potřebný materiál pro bezpečné zvládnutí kurzu (51).   

Zimní kurzy kitingu v České republice jsou uskutečňovány ve dvou oblastech 

s identickými programy. Zákazník si tak může zvolit podle toho, který areál je mu blíže. 

Snowkiting kurzy zde probíhají v určený den po osobní domluvě ve snowkiting škole 

nebo je možné domluvit se telefonicky. Kurzy se volí podle aktuálního počasí a 

podmínky pro realizaci kurzu jsou sděleny vždy jeden den předem. Místa pro průběh 

kurzu jsou volena dle povětrnostních a sněhových podmínek, aby byla vždy v co 

nejkratší dojezdové vzdálenosti a dobře přístupná (51).  

Kurzy jsou nabízeny buď v jednodenním, nebo dvoudenním intervalu, kde jsou 

absolvovány 3 lekce, zákazníci se zde postupně učí teoretickým znalostem, aby je pak 

následně mohli aplikovat v praxi (51).  

       

2.5.2 Prodejní cena (Price) 

Cena nabízených letních kiteboarding kurzů v zahraničí se pohybuje od 140 do 410 

EUR na osobu. Cena půjčovného celého kiting balíčku je závislá na počtu dní, po které 

si chce zákazník vybavení půjčit, ta je pak 120 až 200 EUR a pokud si chce uživatel 

vypůjčit pouze část z potřebné výstroje pro kiting, zaplatí od 10 do 60 EUR za den. 

V případě poškození zapůjčených kitů hradí zákazník opravu, pokud kite ztratí či úplně 

zničí, je pak hrazena částka 50 % z běžné ceny materiálu (51). 

Prodejní cena snowkiting kurzů závisí na tom, kde se kite kurz realizuje a v jaké délce. 

Za zahraniční snowkite kurz zaplatí uživatel od 120 do 360 EUR a denní půjčovné zde 

stojí 60 EUR. V případě zimního kurzu v České republice se ceny pohybují od 1 800 do 

3 600 Kč (51). 
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2.5.3   Distribuce (Place) 

Poskytování kitingových kurzů je díky svým specifickým potřebám vázáno na danou 

oblast, kde se dá realizovat. Společnost se však snaží zákazníkům vyjít maximálně 

vstříc, a proto nabízí realizaci kurzů v ČR i zahraničí s kompletním zázemím v dané 

oblasti navíc umožňuje i půjčovné (již zmiňované dříve). Uživatel si tak může vybavení 

potřebné pro kiting vypůjčit a daným místem výkonu kurzu nemusí být fixován, což 

poskytuje určitou flexibilitu a nezávislost (to ovšem platí za předpokladu, že zákazník je 

na kitu zcela samostatný) (51).   

 

2.5.4 Lidé (People) 

Společnost najímá zaměstnance, kteří mají s kitingem zkušenosti, to znamená, že buď 

kiting sami provozují, nebo už jej někdy instruovali. Společnost o své zaměstnance 

pečuje tím, že v dané oblasti, kde se kurzy realizují, je vždy zajištěno ubytování 

s minimální vzdáleností od místa výkonu lekcí. Dále pořádá pravidelné školení, kde 

instruktoři zdokonalují své techniky při výuce a také jim poskytuje výpůjčku kite 

vybavení zcela zdarma (51).      

 

2.5.5 Pracovní procesy (Process) 

Úkolem každého instruktora je sestavovat kurzy tak, aby odpovídaly předešlým 

zkušenostem zákazníka, každý kiter má tedy upraven výukový program na míru a 

vybere si tak úplný začátečník, ale i pokročilý. Instruktor musí dále brát v potaz i 

učňovu váhu a sílu větru, díky které určí správnou velikost kitu pro daného zákazníka 

(51). 

Metody výuky se mohou u jednotlivců lišit, záleží na fyzických dovednostech každého 

zákazníka. Společnost se však snaží o poskytnutí co nejefektivnější výuky, aby každý 

zákazník odcházel spokojen a bylo naplněno jeho očekávání (51). 
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2.5.6 Komunikace (Promotion) 

V této části je blíže představen komunikační mix analyzované společnosti. Jsou zde 

obsaženy informace o tom, jaké složky pro svou propagaci a marketingovou 

komunikaci používá. 

 

Reklama 

Analyzovaná společnost je si dobře vědoma technologického pokroku a faktu, že 

internet má dnes téměř každá domácnost, vkládá proto většinu svých disponibilních 

finančních prostředků do internetové reklamy. Využívané nástroje v této oblasti jsou 

rozebrány níže (51).   

 

Internetová komunikace 

V internetové komunikaci využívá organizace svých vlastních webových stránek a 

placené internetové reklamy prostřednictvím Google vyhledávání, kde pokud zákazník 

zadá klíčová slova, webové stránky společnosti se mu zobrazí v návrzích pro jeho dotaz 

přednostně před jinými (51).  

Na svých webových stránkách má společnost informace o tom, co dělá a o jejich 

zaměstnancích (instruktorech). Dále zde prezentuje svou nabídku letních a zimních kite 

kurzů. Stránky také obsahují informace o zahraničních destinacích, kde jsou kurzy 

realizovány a obsahují odkazy na další, společností využívané, oslovovací nástroje a to 

blog (obsahující hlavně fotografie a krátké, výstižné informace o daném kurzu, ze 

kterého fotografie pocházejí), a internetové sociální sítě, konkrétně Facebook. 

Samozřejmě nechybí kontaktní údaje společnosti, na které se zákazníci mohou, 

v případě potřeby, obrátit. Stránky si pak může zákazník prohlížet v českém nebo 

anglickém jazyce (51). 

Webové stránky jsou uspořádány tak, aby jejich prohlížení bylo pro zákazníka co 

nejkomfortnější, proto dbá společnost na design stránek a přehlednost pro jejich 

uživatele (51).   
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Pro zákazníky, kteří hojně využívají pro připojení k internetu mobilní data nebo Wi-Fi 

na mobilních telefonech je k dispozici i mobilní verze webu. Jedná se o plnohodnotnou 

verzi, která je ovšem přizpůsobena ke snadnému prohlížení v rozhraní mobilních 

telefonů (51). 

 

Marketing na sociálních sítích 

Společnost také využívá sociální sítě Facebook, prostřednictvím svého facebookového 

profilu komunikuje se svými zákazníky a snaží se jim být tímto způsobem blíže. 

Odpovídá tak na jejich nejrůznější dotazy do soukromých zpráv (dle facebookových 

informací obvykle do hodiny) a zveřejňuje zajímavé příspěvky týkající se kitingu 

(frekvence publikování příspěvku je průměrně 1x týdně, v případě sezóny je postování 

častější). Mezi příspěvky lze řadit fotografie a videa z kitingových kurzů, z atraktivních 

míst pro kitery, aktuální informace z nabízených kitingových destinací a mnoho dalšího, 

co podle společnosti zákazníky osloví. Své facebookové stránky využívá i jako 

referenční médium, kde může každý zákazník napsat své hodnocení a názor na využité 

služby, tyto reference pak slouží jako doporučení pro další zákazníky či pro rozvoj 

společnosti (51). 

Další využívané sociální médium je Instagram. Společnost zde však pouze umisťuje 

reklamu s odkazem na své webové stránky, svůj instagramový profil tedy nemá (51). 

    

Osobní prodej 

Jistou formu osobního prodeje využívá analyzovaná společnost při přihlášce na kurz, ve 

které na sebe zákazník nechává kontaktní údaje, jedním z nich je i telefonní číslo nebo 

e-mail. Následné jednání a prodej se pak většinou uskutečňuje prostřednictvím těchto 

dvou nástrojů. Osobní kontakt se pak uskutečňuje před zájezdem na kurz, nebo až na 

samotném kite kurzu (51). 
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Přímý marketing 

Přímý marketing společnost uplatňuje prostřednictvím svého facebookového profilu, 

kde cílí na hlavní oblast zákazníků, a to na ty, kteří se o kiting aktivně zajímají. Právě 

jim pak poskytuje informace, které je zajímají a na které mohou ihned reagovat 

prostřednictvím komentářů. Díky komentářům pak společnost získává nejrychleji 

přímou zpětnou vazbu (51). 

E-mailová komunikace je využívána pouze jako potvrzovací prostředek při rezervacích 

nebo přihláškách na kurz, dále pak k zaslání potvrzení přijetí platby, letenek a 

organizačních pokynů (51). 

 

Virální marketing 

Společnost také uplatňuje jistou pasivní formu virálního marketingu. Tím, že 

prostřednictvím svých sociálních sítí sdílí určité fotografie nebo video, dosáhne tzv. 

virálního šíření. Dosahuje toho díky příspěvkům, ve kterých figurují zákazníci 

(fotografie, videa). Zákazník pak tyto fotografie či video prostřednictvím stránek 

analyzované společnosti sdílí na svůj profil, tímto způsobem se povědomí o firmě 

dostane nejen k zákazníkům stálým, ale i potenciálním (51).  

 

Word-of-mouth (WOM) 

Tato metoda komunikace určitě funguje nejen v analyzované společnosti. Téměř každý 

zákazník se dnes vždy podělí o svou zkušenost s produktem nebo službou ať už byla 

pozitivní či negativní. Společnost si je toho vědoma, a proto dbá na profesionálně 

odvedenou práci. Jedním z důkazů, že se jí toto daří, je její facebooková stránka, kde 

zákazníci zanechávají většinou pozitivní hodnocení na využité služby, svědčí o tom 

fakt, že společnost hodnotí 4,9 z 5 možných hvězdiček. Veškerých ohlasů si proto 

organizace velice váží a respektuje je (51).  
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Tabulka č. 10: Zhodnocení marketingového mixu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 51) 

 SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Služba (product) kvalitní služby fyzicky náročná služba 

Prodejní cena (price) cenově dostupné služby plátce DPH 

Distribuce (place) 
realizace v ČR i 

zahraničí 

vázanost na destinaci 

Lidé (people) 
mladý a snaživý kolektiv nedostatečný počet 

zaměstnanců 

Pracovní procesy (process) 
individuální nastavení 

každého kurzu 

časová náročnost  

Komunikace (promotion) 

Facebook 

Google reklama 

pozitivní WOM 

absence instagramového 

profilu 

nedostatečná e-mailová 

informovanost o novinkách 

 

2.6  Marketingový průzkum 

Účelem tohoto marketingového šetření bylo zjistit zákazníkovy komunikační preference 

a jeho spokojenost s aktuální marketingovou komunikací analyzované společnosti. K 

získání těchto primárních dat od zákazníků stálých, ale i potenciálních, bylo využito  

on-line dotazování prostřednictvím dotazníku. Distribuce mezi respondenty pak byla 

uskutečněna díky sdílení na facebookových stránkách společnosti. 

Otázky byly sestavovány podle potřeby průzkumu a diplomové práce a následně byly 

konzultovány s majitelem analyzované společnosti. Před sběrem relevantních informací 

byl dále proveden předvýzkum, nezávisle na sobě bylo osloveno 10 respondentů pro 

ujištění se pochopení otázek. Díky připomínkám a poznámkám byl dotazník upraven do 

finální podoby, která je vyobrazena v příloze č. 1 této práce.  
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Sběr dat byl prováděn v období od 1. 3. 2018 do 16. 3. 2018, informační zdroje byly 

získávány externě. Dotazník obsahoval 10 výzkumných otázek. Otázky byly 

formulovány tak, aby jejich vyplnění bylo časově nenáročné. 

Pro účely tohoto dotazníku byl zmíněn skutečný název analyzované společnosti. 

 

2.6.1 Analýza dotazníkového šetření 

Marketingového průzkumu se zúčastnilo celkem 216 respondentů. Ze získaných dat 

byla vypracována interpretace výsledků a také graf s komentářem k jednotlivým 

otázkám. 

 

Otázka č. 1 - Slyšel/a jste již o analyzované společnosti? 

Tato otázka byla rozřazovací. Zákazníci zde odpovídali buď ano, v případě, že 

společnost znají alespoň z doslechu, nebo ne, pokud se s tímto jménem nikdy nesetkali. 

V případě, že o analyzované společnosti nikdy neslyšeli, byli respondenti odkázáni na 

doplňující otázku č. 9. 

Na tuto otázku odpovědělo celkem 216 respondentů, což tvoří 100 %. Odpověď ano pak 

zvolilo 87,5 % a odpověď ne vybralo 12,5 % dotázaných. 

Graf č. 1: Povědomí o společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření) 
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Otázka č. 2 – Využil/a jste již někdy služeb analyzované společnosti? 

Na tuto otázku odpovídalo celkem 189 respondentů v důsledku předešlého rozřazení. 

Odpověď ano zvolilo 93,1 % dotazovaných, zbylých 6,9 % vybralo odpověď ne. 

 

 

Otázka č. 3 – Jak jste se o analyzované společnosti dozvěděl/a? 

U této otázky měli respondenti k dispozici 4 odpovědi: internetová placená reklama 

(např.: Google, Instagram a jiné) – 40, 2 % z celkově 189 dotazovaných, sociální sítě 

(např.: Facebook, a jiné) – 28, 6 % respondentů, doporučení známého – 31, 2 % 

zákazníků, jiné s možností vepsání vlastní individuální odpovědi, tuto odpověď však 

nezvolil žádný z dotazovaných, proto není v grafu uvedena.   

Graf č. 3: Střet s analyzovanou společností 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření) 

 

Graf č. 2: Využití služeb společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření) 
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Otázka č. 4 – Je pro Vás komunikace se společností důležitá? 

Tato otázka opět představovala rozřazení v dotazníku. V případě, že pro respondenty 

komunikace se společností důležitá není, byli přeřazeni na doplňující otázku č. 9. Zde 

odpovědělo kladnou odpovědí 77, 2 % a zápornou odpovědí 22, 8 % dotazovaných. 

   

Otázka č. 5 – Jaký způsob komunikace se společností upřednostňujete? 

Po rozřazovací otázce č. 4 zde odpovídalo celkem 146 respondentů. Odpověď 

prostřednictvím sociálních sítí zvolilo 38 % dotazovaných, prostřednictvím internetové 

placené reklamy bylo vybráno 18 %, možnost prostřednictvím e-mailu byla zvolena  

24 % a odpověď prostřednictvím webových stránek se nejvíce zamlouvala 20 % 

respondentů. I zde byla odpověď jiné s možností doplnění ze strany dotazovaného, tato 

možnost ovšem nebyla nikým zvolena, proto v grafu níže nefiguruje. 

Graf č. 4: Důležitost komunikace se společností pro zákazníky 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření) 

Graf č. 5: Zákazníkova preferenční média komunikace 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření) 
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Otázka č. 6 – Jak byste hodnotil/a marketingovou komunikaci společnosti? 

 

U této otázky respondenti hodnotili komunikaci společnosti. K dispozici měli stupnici 

od 1 do 5. Hodnota 1 pak vyjadřuje nejlepší hodnocení, tedy spokojenost a hodnota 5 

vyjadřuje hodnocení nejhorší, tedy nespokojenost. Z daných možností byl výsledek 

následující: 1 – výborná, tuto odpověď vybralo 40 % respondentů, 2 – dobrá, tato 

možnost byla zvolena 54 %, 3 – dostačující, kdy se pro tento stupeň rozhodlo 6 % 

dotazovaných, hodnocení 4 – spíše nedostačující a 5 – nedostačující nevybral žádný 

z respondentů, proto v grafu č. 6 nejsou procentuálně vyobrazeny. 

V případě zvolení varianty 4 – spíše dostačující a 5 – nedostačující, měli respondenti 

vepsat, co se jim v komunikaci společnosti nelíbí nebo jim naopak chybí. Tím, že tyto 

možnosti nebyly vybrány, nebyly získány ani doplňující odpovědi. 

 

Otázka č. 7 – Jste spokojen/a s množstvím marketingových komunikačních 

nástrojů, které společnost využívá? 

Zde byly respondentům vyjmenovány veškeré nástroje marketingové komunikace, které 

analyzovaná společnost používá a k záporné možnosti byly poskytnuty další alternativy 

(jako inspirace), které nejsou využívány. Spokojeno je celkem 92 % respondentů a 

nespokojeno 8 %.  

Graf č. 6: Hodnocení marketingové komunikace společnosti 

(Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření) 
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Zákazníci však v případě doplňující otázky (pokud zvolili odpověď ne) spíše navrhovali 

rozšíření stávající marketingové komunikace než její doplnění z jiné oblasti. Většina 

dotazovaných by uvítala instagramový profil společnosti, dále několik respondentů 

uvedlo, že by rádo dostávalo novinky (např.: zahájení sezóny, výprodej starých kitů) 

prostřednictvím e-mailu. 

Graf č. 7: Spokojenost s množstvím marketingových komunikačních nástrojů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření) 

 

Otázka č. 8 – Chtěl/a byste dostávat upozornění na novinky či slevové akce? 

U této otázky zvolilo 72 % respondentů ano a zbylých 28 % dotázaných vybralo 

odpověď ne. 

 

Otázka č. 9 – Jaké je Vaše pohlaví? 

Na tuto otázku odpovídalo celkem 216 respondentů. Většinově bylo zastoupeno pohlaví 

mužů s 63 %, ženy pak tvořily 37 %. 

Graf č. 8: Upozornění na novinky či slevové akce 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření) 
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Otázka č. 10 – Jaký je Váš věk? 

Zde měli respondenti na výběr z pěti věkových kategorií. 1,4 % dotázaných zastupovalo 

věkovou kategorii 18 let a méně, 19 – 28 let bylo reprezentováno 25, 3 %, věk 29 – 38 

let zahrnoval 39, 7 %, do kategorie 39 – 48 let patřilo 24, 7 % a věkovou hranici 49 let a 

více zvolilo 8, 9 % respondentů. 

 

Graf č. 9: Pohlaví respondentů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření) 

Graf č. 10: Věkové kategorie respondentů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle dotazníkového šetření) 



66 

 

2.6.2 Shrnutí marketingového průzkumu 

Cílem marketingového průzkumu bylo zjistit spokojenost s aktuální marketingovou 

komunikací mezi prodejcem a zákazníkem a komunikační preference respondentů. 

Výsledky dokazují, že i přes většinovou spokojenost s aktuální marketingovou 

komunikací, má společnost stále, co zlepšovat. Zákazníci upřednostňují komunikaci 

především přes internet a sociální sítě, což ukazuje na jasnou popularitu těchto médií, 

společnost by se proto měla zaměřit na jejich užívání a snažit se tak rozšířit svou 

komunikační základnu o další nástroje, které současná doba nabízí. Respondenti se též 

vyslovili, že by uvítali instagramový profil společnosti a více než 70 % dotázaných by 

rádo dostávalo oznámení prostřednictvím e-mailu. S těmito podněty bude dále 

pracováno v návrhové části této práce. 

 

2.7  Souhrn analýz 

Díky předchozím analýzám, které byly provedeny, lze nejdůležitější výsledky shrnout 

do souhrnné analýzy, která se bude řídit metodikou SWOT. Tabulka níže tak 

identifikuje klíčové silné a slabé stránky a podstatné hrozby a příležitosti vnějšího 

prostředí analyzované společnosti.   



67 

 

Tabulka č. 11: Souhrnná analýza (SWOT) 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle provedených analýz) 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• dostupné a kvalitní služby 

• sociální a internetové stránky 

• realizace kurzů v ČR i zahraničí 

• mladý a snaživý kolektiv 

• schopnost reagovat na individuální 

potřeby zákazníků 

• lidský faktor 

• fyzicky a časově náročná služba 

• plátce DPH 

• vázanost na destinaci 

• nedostatečný počet zaměstnanců 

• absence instagramového profilu 

• nedostatečná e-mailová informovanost 

o novinkách 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

• nízká míra nezaměstnanosti 

• posilování domácí měny 

• snížení daňového zatížení 

• zvyšování průměrné hrubé měsíční 

mzdy 

• zvyšování celkového přírůstku 

obyvatel 

• vývoj hardware/software 

• EET 

• GDPR 

• růst inflace 

• pokles HDP 

• zrušení zaměstnaneckých benefitů 

• pomalý růst mezd 

• substituční produkty 

• zajímavější destinace konkurence 

• zvyšující se vliv dodavatelů 
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Následující text obsahuje popis a vysvětlení jednotlivých položek obsažených 

v souhrnné tabulce sestavované na základě SWOT analýzy – silné a slabé stránky 

analyzované společnosti a její příležitosti s hrozbami. 

Silné stránky 

• Dostupné a kvalitní služby – společnost nabízí služby, které jsou mnohdy 

levnější než u konkurence a navíc, jsou s nimi zákazníci vždy maximálně 

spokojeni (to je vidět i na stránkách společnosti, kde lidé hodnotí společnost  

4,9 hvězdičkami z 5 možných) a neuplatňují reklamaci, 

• sociální a internetové stránky – samozřejmostí jsou dnes aktuální informace, 

„čerstvost“ informací společnost zprostředkovává svým zákazníkům za pomoci 

těchto forem propagace, 

• realizace kurzů v ČR i zahraničí – expanze do zahraničí je dnes velkou 

konkurenční výhodou, možnost výběru tuzemského či zahraničního kurzu tak 

může být pro zákazníky rozhodující,  

• mladý a snaživý kolektiv – zaměstnanci společnosti, kteří přichází do styku 

s klienty, se snaží vždy odvést kvalitní práci bez jakýchkoliv konfliktů  

a maximálně tak uspokojit zákazníka, 

• schopnost reagovat na individuální potřeby zákazníků – každý zákazník má jiné 

potřeby a jiné schopnosti, proto se zaměstnanci snaží vždy přizpůsobit kurz jeho 

individuálním požadavkům, 

• lidský faktor – v prostředí služeb je tento faktor nejdůležitější, díky 

poskytovatelům se služby realizují a závisí tak čistě na nich, zda bude zákazník 

odcházet spokojen či nespokojen, zda obdrží podnik kladné reference či nikoliv 

a zda bude společnost generovat zisk ze zákazníkovy věrnosti, zaměstnanci jsou 

proto vždy maximálně vstřícní a profesionální. 
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Slabé stránky 

• Fyzicky a časově náročná služba – jak už bylo zmíněno dříve, každému 

zákazníku je kurz upravován na míru, to ovšem představuje značnou práci pro 

instruktory, kteří si musí dát záležet na jeho pečlivém sestavení tak, aby jej 

klient zvládl jak fyzicky, tak časově, aby plnil připravený plán, 

• plátce DPH – analyzovaná společnost je plátcem DPH, což znamená, jelikož 

spotřebitel služby je většinou koncový zákazník, že toto DPH je započítáváno do 

prodejní ceny, oproti jiným teprve začínajícím společnostem, které zatím 

nepřesáhly milionový obrat, tak může být pro některé zákazníky analyzovaná 

společnost cenově dražší a nedostupná, zákazníci si tak vyberou jiný podnik, 

levnější, 

• vázanost na destinaci – vzhledem k tomu, že kiting je specifický druh sportu, 

který potřebuje pro svou realizaci určité podmínky, nelze ho realizovat za 

každého počasí a v každé destinaci,  

• nedostatečný počet zaměstnanců – společnost dbá na výběr svých zaměstnanců, 

do svých řad se tak snaží vybírat vždy kvalifikované a zkušené instruktory, 

takových instruktorů je ale dnes nedostatek, společnosti by ovšem prospělo, 

kdyby přijala dalšího zaměstnance, zvládla by tak obsloužit více zákazníků  

a z toho generovat vyšší zisk, 

• absence instagramového profilu – i přesto, že společnost využívá sociálních sítí, 

instagramový profil zatím nevlastní, tímto krokem však může přijít o potenciální 

zákazníky, popularita instagramového média je totiž značná, 

• nedostatečná e-mailová informovanost o novinkách – společnost využívá  

e-mailové komunikace jen v rámci zakázek, informuje tedy zákazníky pouze  

o průběhu platby, datumu realizace kurzu, a podobně, k informovanosti 

zákazníků o novinkách či slevových akcích ovšem e-mailová komunikace 

neslouží. 
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Příležitosti 

• Nízká míra nezaměstnanosti – tato skutečnost představuje příležitost pro získání 

nových zákazníků, míra nezaměstnanosti se snižuje a počet zaměstnaných tak 

stoupá, což zvyšuje počet potenciálních zákazníků, 

• posilování domácí měny – díky posilování CZK si mohou zákazníci nakoupit 

více EUR za méně CZK, i to hraje v rozpočtu zákazníků roli vzhledem k tomu, 

že většina kurzů se uskutečňuje v zemích EU, 

• snížení daňového zatížení – spousta politických stran slibovala před volbami 

menší daňové zatížení pro podnikatelské subjekty, jednou z nich byla i SPD, 

pokud by strana dodržela svůj slib, mohla by to být příležitost pro společnost, 

jak jednoduše získat více finančních prostředků, se kterými by pak mohla 

následně disponovat, 

• zvyšování průměrné hrubé měsíční mzdy – v celé České republice stabilně roste 

výše průměrné hrubé měsíční mzdy, což je stejně dobré pro vývoj společnosti 

jako nízká míra nezaměstnanosti, opět by se mohlo jednat o příliv nových 

potenciálních zákazníků, 

• zvyšování celkového přírůstku obyvatel – nejen že se zvyšuje počet obyvatel 

v ČR, ale spolu s ním se také zvyšuje průměrný počet evidovaných pracujících 

osob (zaměstnanců), každý z nich se tak stává potenciálním zákazníkem a také 

zdrojem příjmu, 

• vývoj hardware/software – sledováním nejnovějších technologií, jak 

hardwarových, tak softwarových upgradů a jejich následnou aplikací, může být 

zajištěna společnosti konkurenční výhoda. 

  

Hrozby 

• EET – tato skutečnost by pro analyzovanou společnost představovala určitou 

komplikaci, vzhledem k tomu, že pokud by klienti požadovali realizovat některé 

platby za doplňkové služby hotově na místě, znamenalo by to pořízení EET 
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pokladny v zahraničí, následná evidence dokladů a převoz dokladů zpět do ČR 

pro účetní a daňové potřeby, 

• GDPR – od května tohoto roku by měla začít platit nová legislativa EU, která má 

výrazně zvýšit ochranu osobních dat občanů (včetně osobních údajů), což 

v mnohém bude představovat velká omezení a nutnost právních služeb, a to 

zejména díky tomu, že analyzovaná společnost vkládá na své sociální sítě obsah, 

v němž mohou figurovat i zákazníci (fotografie, videa, a jiné),  

• růst inflace – i přesto, že je nízká míra nezaměstnanosti a zvyšují se průměrné 

mzdy, inflace roste, to způsobuje nižší kupní sílu peněz, které lidé dostanou na 

spotřebu a růst cen, lidé si tak za stejné množství peněz koupí méně produktů, to 

by mohlo způsobit upřednostnění naplnění základních potřeb před zábavou, 

• pokles HDP – dle některých odborníků se začíná česká ekonomika přehřívat, to 

značí pokles HDP, díky tomuto aspektu může společnost trpět odlivem 

zákazníků, a i ona sama může čelit existenčním problémům kvůli ztrátě přílivu 

financí od zákazníků,    

• zrušení zaměstnaneckých benefitů – ve většině firem dnes existují fondy pro 

různé rekreační činnosti, zákazníci tak mohou tento fond čerpat i na kite kurzy a 

neplatit tak celou fakturovanou částku ze svých našetřených peněz, představuje 

to určitou finanční úlevu, pokud by došlo ke zrušení těchto fondů či zmenšení 

příspěvků na tyto aktivity, mnozí potenciální zákazníci by proto volili levnější 

varianty dovolené, 

• pomalý růst mezd – i přesto, že průměrné hrubé mzdy rostou, často o stovky 

korun, ne každý zákazník, i přes toto zvýšení, je schopen finančně dosáhnout na 

tento kurz, 

• substituční produkty – pokud chce zákazník trávit volný čas adrenalinovými 

sporty, může se stát, že zvolí substituční produkt, který je levnější, a to zejména 

i díky tomu, že je možné jej uskutečňovat v tuzemsku,  
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• zajímavější destinace konkurence – firmy, co zprostředkovávají kite kurzy se 

nabídkou destinací mnohdy liší, pokud by pro zákazníka nebyl zajímavý výběr 

destinací u analyzované společnosti, pravděpodobně zvolí jinou, 

• zvyšující se vliv dodavatelů – vzhledem ke skutečnosti, že společnost 

spolupracuje velice úzce se dvěma dodavateli, může se stát, že si svého vlivu na 

analyzovanou společnost začnou více uvědomovat a měnit podmínky 

spolupráce. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 

Provedené analýzy a informace vyplývající z dotazníkového šetření ukázaly, kterými 

kategoriemi se dále v rámci marketingové komunikace zabývat. Cílem této části je 

zaměřit se na doporučení a návrhy na zlepšení, které by pomohly daným oblastem ze 

stávající situace. Hlavní cíl diplomové práce je návrh změn či doplnění marketingové 

komunikace, proto se budu věnovat návrhům na zlepšení hlavně v této oblasti. 

Vybrané návrhy byly konzultovány s interním zdrojem analyzované společnosti. 

 

3.1  Zasílání upozorňovacích e-mailů 

Marketingový průzkum ukázal, že více než 70 % dotazovaných by rádo dostávalo 

informace o novinkách či slevových akcích na svůj e-mail. Společnost získává emailové 

adresy zákazníků prostřednictvím rezervačního formuláře na kite kurz, kde na sebe 

zákazník zanechává kontakt právě v podobě emailové adresy. Proto bych doporučila 

společnosti, aby si vytvořila databázi klientů, kde by tyto adresy mohla spravovat.  

V květnu tohoto roku vstoupí v platnost již dříve zmiňovaná legislativa GDPR, aby 

společnost splňovala tyto podmínky o ochraně osobních dat klientů, navrhuji program 

GDPR & Office 365.  

Pořizovací cena této platformy je 6 000 Kč a slibuje snadné nastavení a díky spolupráci 

s firmou Microsoft i splnění nařízení a požadavků hlavních principů GDPR, jimiž by 

měly být:  

• přehledná a zřejmá manipulace s osobními údaji a jejich jasný účel použití, 

• zpracovávání osobních údajů pouze na stanovené účely, 

• shromažďování a ukládání osobních dat pouze na zamýšlené účely, 

• umožnění oprav či úplného odstranění osobních údajů z databází, 

• data obsahující osobní údaje smí být uložena jen po dobu nezbytnou, která je 

nutná pro daný účel držení dat, 
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• evidence osobních údajů musí být zabezpečena maximální možnou mírou (44). 

V registračním formuláři by pak byl jen dodatek, zda klient souhlasí se zapsáním do 

databáze, aby mohl být informován o novinkách a slevových akcích. Pokud by zákazník 

souhlasil, byly by mu tyto informace poskytovány (cenové zvýhodnění služeb, 

mimořádné nabídky služeb, slevové akce na již opotřebené kity, novinky v kite kurzech, 

a jiné), pokud ne, jeho kontaktní e-mail by byl využíván k účelům, k jakým byl užíván 

doposud a to: zasílání letenek, informace o průběhu platby, informace o konání kurzu a 

zasílání fakturačních údajů. 

Časová náročnost je uvedena v kapitole 4.5.3 Časová náročnost návrhů a náklady 

spojené s touto činností jsou shrnuty v kapitole 4.5.2 Souhrn odhadovaných nákladů. 

 

3.2  Instagramový profil 

Instagram je další možností, jak se více přiblížit zákazníkům. Tato sociální síť je velice 

populární a propagace je zde, oproti jiným alternativám, levnější. Navíc tato forma 

média zajišťuje rychlost, nepřetržitost a široký dosah na uživatele. 

Společnost již využívá Facebook, založení instagramového profilu tak bude jednodušší, 

protože facebookový profil je zde podmínkou. Díky propojení těchto dvou účtů, a 

posílení instagramové reklamy, tak může společnost získat ještě více „followerů“ a to 

díky tomu, že jakmile někdo společnost sleduje na Facebooku, v případě založení 

instagramového profilu se sledujícím nabídne v doporučených sledováních i zde.  

Doporučovala bych zde umisťovat především fotografie a videa z kite kurzů, ale 

sledující může také zajímat jiný obsah (např.: ze života kitera, jak to vypadá v nabízené 

destinaci, jaké je tam zázemí, ubytování a jiné). Dále bych doporučovala vkládat na 

profil tzv. instastories, kde je publikovaný obsah dostupný 24 hodin a poté zmizí, 

sledující by to tak povzbuzovalo ke zhlédnutí díky jeho neopakovatelnosti. Publikování 

příspěvků na sociálních sítích by ovšem nemělo být chaotické a jejich obsah by měl 

splňovat podmínky jedinečnosti a být virální.  
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Pro dosažení, co největšího počtu sledujících se doporučuje publikovat příspěvky 

v hodinách od 7:00 do 9:00, dále pak od 11:00 do 13:00 a následně od 17:00 do 19:00, 

kdy je na Instagramu nejvíce uživatelů (45). 

Instagramový profil by obsahoval krátký popis nabízených služeb společnosti a odkazy 

na již existující webové a facebookové stránky. Obsah by byl přidáván pravidelně a 

společnost by v příspěvcích také označovala podniky, od kterých odebírá zboží a 

služby, dále by mohla označovat zaměstnance a pokud by se šířením obsahu souhlasili i 

zákazníci, označovala by v příspěvcích i je, tím by dosáhla virálnosti a šíření svých 

příspěvků. 

V případě označování klientů v publikovaných příspěvcích doporučuji využít právních 

služeb, aby bylo zamezeno komplikacím v souvislosti s novým nařízením ohledně 

ochrany osobních dat. Je nutné, aby analyzovaná společnost dodržovala informační 

povinnost a v případě nutnosti, aby měla nachystány právně ošetřené vzory dokumentů, 

jimiž budou poskytovány souhlasy klientů.  

Právní úkony s touto činností spojené by společnost vyšly na 8 900 Kč bez DPH (52).   

Časově tato aktivita není příliš náročná a záleželo by jen na zaměstnancích a vedení 

společnosti, kolik času jí chtějí věnovat, věřím ale, že ji lze snadno zapojit do již 

zaběhnutých komunikačních činností. Časový odhad této aktivity je znázorněn 

v kapitole 4.5.3 Časová náročnost návrhů, náklady na tento návrh jsou pak uvedeny 

v kapitole 4.5.2 Souhrn odhadovaných nákladů. 

 

3.3  YouTube kanál 

Další vhodnou propagací v případě poskytování služeb je natáčení videí. Natočené 

spoty lze zveřejňovat prostřednictvím YouTube, kde by společnost měla svůj vlastní 

kanál a okruh sledovatelů. Na svůj profil by pak přidávala krátká videa, kde by názorně 

a srozumitelně prezentovala své nabízené služby, a to kite kurzy. 

Profil společnosti na YouTube kanálu by obsahoval informace o společnosti, dále pak 

opět odkazy, na již existující sociální a webové stránky. Samozřejmostí by byla 
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propojenost všech propagačních sociálních médií, aby se zvýšil dosah na stávající a 

potenciální zákazníky. 

Hlavním účelem videí by bylo nadchnout jejich diváky pro kiting a vzbudit v nich touhu 

tento kurz absolvovat. Obsahem by proto bylo krátké audiovizuální sdělení o průběhu 

kurzu, jak vypadá realizace kitingu v rukou profesionálů, jaké pokroky dělají zákazníci 

v průběhu kurzu a po jeho zvládnutí, a další. Dále by pak mohli na kameru promlouvat 

samotní zákazníci, kteří by hodnotili přínosy kurzů, přístup instruktorů, a mnohé další. 

Videa s hodnotným obsahem by pak společnosti pomohla s budováním pověsti a 

důvěryhodnosti. 

Aby bylo možné videa na svůj YouTube kanál umístit, je k tomu potřeba nějaké 

médium, na které bude záznam natočen. Vzhledem ke skutečnosti, že i profesionální 

youtubeři (osoby, zveřejňující vlastní videa pod svým YouTube kanálem) a marketéři 

používají k natočení dnes již běžně dostupnou techniku (telefon, tablet, akční kamera, 

fotoaparát), není nutné k realizaci tohoto návrhu vynaložit značné finanční prostředky, a 

to ani v případě stříhání videa, kdy lze využít programů, které jsou zcela zdarma (např.: 

Windows Live Movie Maker) nebo samotného editoru v YouTube.  

Pro realizaci tohoto návrhu doporučuji videokameru značky GoPro, která umožňuje 

nahrávat videa v rozlišení až 4K (horizontální rozlišení je asi 4 000 pixelů, čtyřnásobný 

počet detailů oproti rozlišení FullHD), je voděodolná, což je pro kurzy kiteboardingu 

žádoucí a její cena se pohybuje od 219,99 EUR, v přepočtu na naše CZK je to asi 5 500. 

Různé příslušenství ke kameře, které je třeba k jejímu upevnění či jinému manévrování 

se pak prodává od 29,99 EUR, zhruba 750 CZK (46). 

U této formy komunikace je značná časová náročnost, proto by příprava 

audiovizuálního záznamu a jeho následná realizace neměla společnost příliš zatěžovat, 

ze začátku bych tedy doporučovala vždy určit jednoho zaměstnance, který bude 

pořizovat videa a nebude mít ve stejné době kite kurzy. Časový odhad této aktivity je 

více přiblížen v kapitole 4.5.3 Časová náročnost návrhů a finanční náročnost je uvedena 

v kapitole 4.5.2 Souhrn odhadovaných nákladů. 
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3.4  Soutěže 

Další možností, při které by se analyzovaná společnost více zviditelnila a dostala do 

povědomí zákazníků, jsou soutěže. Navrhuji, aby vyhlásila soutěž na svém 

facebookovém i budoucím instagramovém profilu, kde by znění soutěží bylo propojeno, 

nebo lze pro každou skupinu vytvořit rozdílné podmínky. Aby společnost dosáhla, co 

nejvyššího počtu účastníků, je možné soutěž podpořit i placenou reklamou, která by se 

uživatelům zobrazovala a přilákala tak více soutěžících.  

U Facebooku i Instagramu si lze stanovit denní rozpočet a určit si tak, kolikrát se bude 

reklama denně zobrazovat, čím větší rozpočet, tím více zobrazení. Na základě rozpočtu 

se pak stanovují odhadovaný dosah a zájem o příspěvek. Doporučovala bych tedy, aby 

po dobu trvání soutěže společnost této placené reklamy využila na obou svých 

sociálních profilech. Náklady na tuto formu propagace jsou pak uvedeny níže. 

Tabulka č. 12: Odhadované náklady na využití placené reklamy na sociálních stránkách 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 50) 

Náklady na 1 den Náklady na 1 měsíc Předpokládaný dosah 

3,00 $ zhruba 60 Kč 1 800 Kč až 3 500 osob 

 

Navrhuji zvolit denní rozpočet zhruba 60 Kč po dobu jednoho měsíce, což by také bylo 

období trvání obou soutěží. Vzhledem k tomu, že by společnost využívala placenou 

reklamu na Facebooku i Instagramu, náklady na jeden den, a poté i jeden měsíc, by se 

zdvojnásobily. Nakonec by tak společnost vynaložila celkem 3 600 Kč na propagaci za 

měsíc. Po této době jsou pak generovány statistiky sociálními sítěmi a na základě těchto 

výsledků by bylo rozhodnuto, zda bude společnost využívat placené reklamy i nadále, 

nebo jen po dobu dalších soutěží, či se této formě propagace již nebude věnovat. 

Vzhledem k situaci, že soutěže by byly uspořádány poprvé doporučuji tuto cenovou 

alternativu, jedná se o nejnižší možnou investici, která společnost finančně příliš 

nezatíží a výsledek může být více než uspokojivý. 

Realizace tohoto návrhu není nijak značně časově náročná, a to z toho důvodu, že 

soutěž bude trvat vždy celý měsíc a propagaci této akce pak provedou sociální média, 
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jedná se tedy především o počáteční časovou investici při vyhlášení soutěže a její 

náklady spojené s dary v soutěžích a jejich propagací. Časový odhad této aktivity je více 

rozebrán v kapitole 4.5.3 Časová náročnost návrhů, náklady jsou pak vyčísleny 

v kapitole 4.5.2 Souhrn odhadovaných nákladů. 

Pokud by se tyto soutěže vyplatily a společnost by z nich získala požadovaný zájem, lze 

později zařadit i hodnotnější výhry (např.: kite), pro začátek doporučuji znění uvedené 

níže. 

• Facebook – soutěž 

SOUTĚŽ O 15 % SLEVU NA KITE KURZ PRO TEBE A TVÝHO KÁMOŠE/KÁMOŠKU 

Blíží se léto/zima a ty ještě pořád nemáš žádný plány? Máme pro tebe řešení: Chceš 

mít, co vyprávět kámošům, aby hltali každý tvý slovo? Kiting je adrenalinový sport! 

Nenech si utéct zážitek z #KiteKurzu! 😉 Více info nalezneš zde (odkaz na webové 

stránky). 

 

Pravidla soutěže: 

Dej „like“ naší stránce, sdílej tento příspěvek a do komentáře napiš, proč bychom měli 

vybrat právě tebe a tvýho kámoše/kámošku, kterýho do komentáře označ. 

Nejoriginálnější komentář vyhrává! Slosování proběhne 31. 4. 2019, tak hodně štěstí a 

sleduj nás, ať ti nic neunikne! 😉 

• Instagram – soutěž 

SOUTĚŽ O 15 % SLEVU NA KITE KURZ PRO TEBE A TVÝHO KÁMOŠE/KÁMOŠKU 

Blíží se léto/zima a ty ještě stále nemáš žádný plány? Máme pro tebe řešení: #KiteKurz 

představuje zprostředkování adrenalinové zábavy! Budete mít rozhodně co vyprávět 

kámošům, kteří budou hltat každý váš zážitek! 😉 Více info nalezneš zde (odkaz na 

webové stránky). 
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Pravidla soutěže: 

Do komentáře označ přítele/přítelkyni se kterým bys chtěl #KiteKurz absolvovat, sleduj 

náš profil, dej „srdíčko“ tomuto příspěvku a čekej na slosování. Vítěz bude vyhlášen  

31. 4. 2019 zde na Instagramu v Instastories, tak nás sleduj a neváhej se zapojit, ať to 

nepropásneš! 

Cenové rozpětí zahraničních kurzů se pohybuje od 120 do 410 EUR, v ČR pak od 1 800 

do 3 600 CZK. V případě soutěží doporučuji slevu 15 % z cen kurzů a to z toho důvodu, 

že i při této výši společnost pokryje své náklady s jednotlivými kurzy spjaté a pro 

zákazníka je sleva, pokud zvolí kurz za 410 EUR, přes více než 1 500 CZK  

(61,50 EUR). 

Další možné soutěže by mohly probíhat i za pomoci kanálu YouTube, kdy by zákazníci 

mohli zhlédnout určité video a z něj například poznat, o kterého instruktora se jedná, či 

v jaké destinaci je video točeno, a další, odpovědi by pak byly v komentářích a video by 

tak získalo sledovanost. Toto video by pak bylo sdíleno na sociálních a webových 

stránkách, aby došlo k virálnímu šíření. 

 

3.5  Shrnutí vlastních návrhů 

Tato kapitola se zabývá souhrnem jednotlivých aktivit, které analyzované společnosti 

navrhuji pro zlepšení stávající marketingové komunikace. Uvažované období bude 

následující rok, tedy rok 2019. 

 

3.5.1 Cíle vybraných činností 

Cíle navrhovaných aktivit, a podpoření tak důvodu pro jejich realizaci, pro 

analyzovanou společnost jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka č. 13: Cíle vybraných činností 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Aktivity Cíle 

Zasílání upozorňovacích e-mailu komunikace, propagace, podpora prodeje 

Instagramový profil komunikace, propagace, získání většího 

povědomí 

YouTube kanál komunikace, propagace, získání většího 

povědomí 

Soutěže komunikace, propagace, získání většího 

povědomí, dosáhnutí virálnosti, podpora 

prodeje 

 

Cíle uvedené výše pokládám za žádané důsledky při realizaci daných návrhů. 

 

3.5.2 Souhrn odhadovaných nákladů 

Tabulka níže zobrazuje odhadované finanční prostředky, které budou pro realizaci 

daných aktivit pro zlepšení marketingové komunikace nutné. Celkové náklady na tyto 

aktivity jsou tak pro rok 2019 odhadovány na necelých 25 000 Kč. 

V případě soutěží by se jednalo i o ušlý zisk pro společnost ve výši 15 % z ceny kite 

kurzů. Ten se tak může pohybovat od 270 Kč až do zhruba 1 540 Kč (dle toho, jaký 

kurz si zákazník vybere), vzhledem k tomu, že soutěž bude probíhat na Facebooku i 

Instagramu, ušlý zisk by se zdvojnásobil.  
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Tabulka č. 14: Náklady na vybrané činnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 44, 46, 50, 52) 

Aktivity Náklady na aktivity v roce 2019 

Zasílání upozorňovacích e-mailu 6 000 Kč 

Instagramový profil - 

YouTube kanál 6 250 Kč 

Soutěže 

• Instagram 

• Facebook 

 

1 800 Kč 

1 800 Kč 

Právní služby 8 900 Kč 

Celkem  24 750 Kč 

 

V tabulce u položky Instagram není uvedena žádá částka, je to z toho důvodu, že 

založení a spravování instagramového profilu je zdarma. 

Navrhované činnosti se mohou vzájemně doplňovat, jejich doba realizace se může 

prodlužovat či zkracovat a jejich obsah se může měnit, stejně jako jejich frekvence 

publikování, proto představují náklady uvedené výše pouhý odhad, který se může od 

skutečnosti odchylovat.  

Návratnost těchto nákladů se těžko odhaduje i vyčísluje. Jistá návratnost by ovšem 

mohla nastat v případě, pokud by se zvedlo povědomí o společnosti a zvýšila se tak 

poptávka po jejích kurzech, zvyšující se počet zákazníků by logicky znamenal zvyšující 

se tržby. 

 

3.5.3 Časová náročnost návrhů 

Ne všechny aktivity, které byly navrženy, vyžadují finanční prostředky pro jejich 

realizaci. Využití některých médií je zdarma, a přesto je nutné pro požadovaný efekt 
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vynaložit čas. Tabulka níže zobrazuje předpokládaný čas, který se bude muset vynaložit 

na jednotlivé činnosti v průběhu roku 2019.  

 
Tabulka č. 15: Časová spotřeba na vybrané činnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Aktivity Potřebná doba pro realizaci 

Zasílání upozorňovacích e-mailu 12 hodin / ročně 

Instagramový profil 15 hodin / měsíčně 

YouTube kanál 150 hodin / pololetně 

Soutěže 

• Instagram 

• Facebook 

 

14 hodin / ročně 

14 hodin / ročně 

Spotřeba času za rok 2019 520 hodin  

zhruba 65 pracovních dní  

 

Uvedené časy v tabulce č. 15 jsou pouze odhady (na základě vlastních zkušeností 

s prací s některými komunikačními nástroji), které se mohou lišit v závislosti na počtu 

zapojených zaměstnanců. Dále se také nebere v potaz práce v období volna, tzn. 

postování příspěvků mimo pracovní dobu, práce s videem o víkendech či vymýšlení 

soutěží o svátcích.   

 

3.5.4 Harmonogram jednotlivých činností   

Navrhované činnosti plynou v různých časových intervalech a obdobích, které se 

mohou dle potřeb analyzované společnosti měnit. Níže je vyobrazen návrh možného 

harmonogram jednotlivých činností pro rok 2019. 
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Modře vyplněné plochy znázorňují průběh činností a bíle vyplněné plochy zobrazují, 

období, kdy daných aktivit nebude využíváno. 

 
Tabulka č. 16: Průběh vybraných činností v roce 2019 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Činnosti 

1. čtvrtletí 

2019 

2. čtvrtletí 

2019 

3. čtvrtletí 

2019 

4. čtvrtletí 

2019 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Zasílání upozorňovacích 

e-mailů 

            

Instagramový profil             

YouTube kanál             

Soutěže na sociálních 

sítích 

            

   

V případě zasílání upozorňovacích e-mailů, by se jednalo o činnost, která by byla 

prováděna celoročně. Zasílány by byly novinky v nabídce kite kurzů, upoutávky na kite 

kurzy, oznámení o zahájení sezóny a mnoho dalších.  

Instagramový profil by byl také využíván celoročně, aby zákazníci se společností 

neztráceli kontakt a byli informováni o aktuálním dění.  

YouTube kanál by vyžadoval celoroční práci z hlediska přípravy a úpravy videí, sbírání 

časových snímků a jejich následné umístění na internet, postování videí by ovšem 

nemuselo probíhat každý měsíc.  

Soutěže by byly realizovány vždy měsíc před zahájením sezóny, a to tedy v dubnu před 

kiteboardingem a v říjnu před snowkitingem, aby si zákazníci mohli vybrat svou výhru 

a daný kurz i absolvovat.      
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ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo vypracovat vhodný návrh komunikačního mixu pro 

analyzovanou společnost, který by sloužil ke zdokonalení marketingové komunikace 

vybrané organizaci.  

První kapitola popisuje problém, stanovuje cíle práce a zvolenou metodiku řešení. 

Další část je věnována teoretickým poznatkům o marketingové komunikaci, která se 

pak hlouběji zaměřuje na konkrétní složky komunikačního mixu. 

Následující kapitola se soustředila na analýzu současného stavu analyzované 

společnosti. V této kapitole byly zhotoveny analýzy vnitřního a vnějšího prostředí, byl 

proveden marketingový průzkum, kde byly zjištěny preference zákazníků v oblasti 

marketingové komunikace.  

Marketingový průzkum byl prováděn formou dotazníkového šetření. Dotazník byl šířen 

prostřednictvím internetu, zúčastnilo se ho tak 216 respondentů. 

Stanovené cíle práce se podařilo splnit a díky provedeným analýzám a marketingovému 

průzkumu byly zjištěny objektivní informace, na základě kterých pak byly provedeny 

návrhy na zlepšení stávající marketingové komunikace analyzované společnosti. 

Výsledky jednotlivých analýz a marketingového průzkumu pak byly shrnuty do 

souhrnné analýzy tvořené dle metodiky SWOT.  

V závěrečné části byla navržena konkrétní opatření vyplývající z analýzy současného 

stavu. Následně byly stanoveny předpokládané náklady a také časová náročnost spojená 

s navrhovanými změnami. Tyto změny by měly zlepšit stávající marketingovou 

komunikaci s potenciálními, ale i stálými zákazníky, a tak dopomoci ke zvýšení 

povědomí o analyzované společnosti. 
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Příloha č. 1 

 I 

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ S MARKETINGOVOU KOMUNIKACÍ 

Vážení zákazníci, 

ráda bych Vás požádala o vyplnění anonymního dotazníku, jehož cílem je zjistit 

spokojenost s aktuální marketingovou komunikací mezi prodejcem a zákazníkem a 

Vaše komunikační preference. Výsledky dotazníku budou použity k potřebám 

diplomové práce a případnému zlepšení či rozšíření marketingové komunikace. 

Dotazník je uzpůsoben tak, aby jeho vyplnění bylo co nejrychlejší. 

Mnohokrát Vám děkuji za Váš čas při vyplňování.   

Bc. Dominika Třasoňová 

Instrukce k vyplňování 

Pokud není uvedeno jinak, prosím, zakroužkujte vždy pro Vás nejvhodnější 

z nabízených možností nebo vyplňte slovy. 

 

1) Slyšel/a jste již o analyzované společnosti? (Pokud zakroužkujete Ne, přeskočte, 

prosím, na otázku č. 9) 

a. Ano 

b. Ne 

 

2) Využil/a jste již někdy služeb analyzované společnosti? 

a. Ano 

b. Ne 

 

3) Jak jste se o analyzované společnosti dozvěděl/a? 

a. Internetová placená reklama (např.: Google, Instagram a jiné) 

b. Sociální sítě (např.: Facebook, a jiné) 

c. Doporučení známého 

d. Jiné (prosím vepište) ………………………… 



Příloha č. 1 

 II 

4) Je pro Vás komunikace se společností důležitá (např.: informace o novinkách, 

akcích, apod.)? (Pokud zakroužkujete Ne, přeskočte, prosím, na otázku č. 9) 

a. Ano 

b. Ne, když chci, potřebné informace si zjistím sam/a 

 

5) Jaký způsob komunikace s analyzovanou společností upřednostňujete? 

a. Prostřednictvím sociálních sítí 

b. Prostřednictvím internetové placené reklamy 

c. Prostřednictvím e-mailu 

d. Prostřednictvím webových stránek společnosti 

e. Jiné (prosím, vepište) …………………………… 

 

6) Jak byste hodnotil/a marketingovou komunikaci analyzované společnosti  

(1 – nejlepší možná známka, 5 – nejhorší možná známka)? 

a. 1 - Výborná 

b. 2 - Dobrá 

c. 3 - Dostačující 

d. 4 - Spíše nedostačující  

e. 5 - Nedostačující  

V případě zvolení varianty d. a e., prosím, vepište, co se Vám v komunikaci společnosti 

nelíbí nebo Vám naopak chybí. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

7) Jste spokojen/a s množstvím marketingových komunikačních nástrojů (sociální 

sítě, webové stránky, placená internetová reklama, slevové akce, e-mail), které 

analyzovaná společnost využívá? 

a. Ano 

b. Ne (prosím, vepište, jaké nástroje byste v komunikaci uvítal/a) 

……………………………………………. 

(další možné komunikační nástroje: osobní prodej, vztahy s veřejností, a další)
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 III 

8) Chtěl/a byste dostávat upozornění na novinky či slevové akce analyzované 

společnosti (např.: e-mailem)? 

a. Ano 

b. Ne 

 

9) Jaké je Vaše pohlaví? 

a. Muž 

b. Žena 

 

10) Jaký je Váš věk? 

a. 18 let a méně 

b. 19 – 28 let 

c. 29 – 38 let 

d. 39 – 48 let 

e. 49 let a více 

Mockrát Vám děkuji za Váš čas při vyplňování dotazníku a přeji pěkný zbytek dne. 


