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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací společnosti Hervis. První 

část práce obsahuje teoretické poznatky. V druhé části je představena společnost, její 

marketingový mix a komunikační mix. Na základě provedených analýz a dotazníkového 

šetření jsou doporučeny návrhy na zlepšení nástrojů komunikačního mixu s cílem oslovit 

nové a stávající zákazníky a zvýšit povědomí o společnosti. 
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ABSTRACT 

This diploma thesis deals with marketing communication of the Hervis company. The 

first part of the thesis contains theoretical knowledge. The second part introduces the 

company, marketing mix and communication mix. Recommended suggestions for 

improvement of communication mix with aim to approach new and current customers 

and therefore raise the awarness of the company, is based on performed analyses and 

questionnaire survey.  

 

KEYWORDS 

Marketing, marketing mix, communication mix, external environment, internal 
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ÚVOD, VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍL PRÁCE A 

METODIKA 

Úvod 

Žijeme ve světě, kde nestačí nabízet pouze kvalitní výrobky a služby. Aby v současném 

konkurenčním boji byly firmy úspěšné, musí se svými současnými i potenciálními 

zákazníky vhodným způsobem komunikovat a k tomu právě slouží marketingová 

komunikace, kterou se budeme v práci zabývat. Jedná se o nástroj marketingového mixu, 

označován také jako propagace. 

Každá marketingová komunikace by měla mít svoje cíle, které musí být v souladu s 

firemními a marketingovými cíli, musí být změřitelné, srozumitelné pro všechny, kdo se 

na jejich plnění budou podílet a také musí být pro všechny motivující. 

Je podstatné, aby firma uměla správně zkombinovat prvky komunikačního mixu tak, aby 

zákazníky efektivně oslovila, správně jim sdělila své poslání, odlišila se a zvítězila nad 

konkurencí. Na základě těchto znalostí pak může podnik naplnit své cíle.  

V dnešním konkurenčním prostředí je pro podnik strategicky důležité získat správné 

informace především o svém zákazníkovi.  

V současné době, kdy jsme přehlceni informacemi všeho možného druhu, zjišťujeme, že 

se v nich začínáme ztrácet. Mnoho lidí na ně již ani nereaguje. Ovšem kdo má kvalitní 

informace, má v obchodním světě převahu. K tomu aby podnikatelské subjekty byly 

schopni tyto informace získat, musí velmi dobře ovládat svůj marketing a vše, co s ním 

úzce souvisí.  

Bez marketingové komunikace a využívání nástrojů marketingového komunikačního 

mixu nemohou být firmy úspěšné. Úspěch firem je dnes o tom, jak který subjekt umí 

využívat nástroje k tomu, aby si budoval svoji značku a upevňoval pozici na trhu. Pokud 

management firem toto základní pravidlo nezvládne, nemůže počítat s tím, že se firma, 

kterou řídí, zařadí mezi firmy úspěšné. 

Diplomová práce se zabývá komunikačním mixem společnosti Hervis. Komunikační mix 

zahrnuje různé komunikační nástroje, které firmy využívají pro dosažení svých 

marketingových cílů. Jsou jimi především: reklama, osobní prodej, podpora prodeje, 

public relations, sponzoring a přímý marketing. 
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Firma se zabývá prodejem módního a sportovního sortimentu. Úkolem této práce je 

analyzovat současné komunikační nástroje, provést průzkum trhu a poté vytvořit návrh 

na možné zlepší komunikační strategie firmy.  

Vymezení problému 

Trh se sportovním zbožím v ČR je z pohledu konkurenčního boje jednoznačně jedním z 

nejsložitějších v Evropě. Některé konkurenční firmy jsou v komunikačních aktivitách 

mnohem dále jak firma Hervis sport a móda s.r.o. Z toho důvodu je potřeba na tuto 

skutečnost zavčas reagovat.  

Marketingová komunikace je totiž pro drtivou většinu firem klíčem k úspěchu. Dobře 

zvládnutá a cílená marketingová komunikace kombinující více složek najednou může za 

málo peněz přinést hodně muziky respektive hodně tržeb. Je důležité k ní přistupovat 

strategicky a jednotlivé kroky pečlivě zvážit a časově i obsahově sladit.  

Cíl práce 

Hlavním cílem diplomové práce je na základě analýzy současné komunikace společnosti 

Hervis Sport a výsledku dotazníkového šetření navrhnout nový optimální komunikační 

mix.  

Dílčím cílem je analýza vnějšího a vnitřního prostředí společnosti. 

Metodika 

Diplomovou práci mám rozdělenou do tří částí: teoretická, praktická a návrhová.  

Pomocí odborné literatury jsou v teoretické části popsány základní pojmy z oblasti 

marketingu. Velkou část v práci zastupuje podrobný popis marketingové komunikace a 

důkladná charakteristika základních i moderních nástrojů komunikačního mixu. 

Následuje analýza vnějšího a vnitřního prostředí s popisem jednotlivých metod. Poslední 

oblast teoretické části se věnuje marketingovému výzkumu.  

V praktické části je provedena podrobná charakteristika společnosti Hervis Sport a 

analýza jednotlivých komunikačních nástrojů, které společnost v současné době používá. 

Dále je zde popsáno vnější prostředí firmy pomocí PESTLE analýzy a Porterova modelu 

pěti sil. Na základě zjištěných skutečností je vytvořeno SWOT analýza, kde jsou uvedeny 

slabé a silné stránky a příležitosti a hrozby firmy. Dále se v praktické části věnuji 

vlastnímu marketingovému výzkumu, který jsem prováděla pomocí dotazníkového 

šetření.  
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V poslední návrhové části vyvodím závěry a formuluji doporučení ohledně komunikace 

společnosti Hervis Sport. Vytvořím návrh nové komunikační strategie.  
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1. Teoretická východiska práce 

1.1. Marketing 

1.1.1. Definice marketingu 

Marketing je sociálním a manažerským procesem, pomocí něhož lidé získávají to, co buď 

potřebují, nebo to po čem touží, a to na základě výroby komodit a jejich směny za jiné 

komodity nebo peníze (Kotler, 2004). 

Americká marketingová asociace (©2017) formulovala definici marketingu následovně: 

„Marketing představuje proces plánování a realizace koncepcí, tvorby cen, propagace a 

distribuce myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout takové směny, která uspokojí 

požadavky jednotlivců a organizací.“ 

Další definice podle Miroslava Foreta (2012) zní, že marketing je „souhrn nástrojů a 

postupů, s jejichž pomocí se snažíme zvýšit pravděpodobnost uspět na trhu, dosáhnout na 

něm svých cílů“.  

1.1.2. Cíle marketingu 

Cílem každé firmy by mělo být zjištění potřeb a přání zákazníků a jejich následné splnění. 

Toho firma dosáhne správnou kombinací marketingového mixu. 

Marketingové cíle jsou podle Dagmar Jakubíkové (2008) ,,odvozeny od strategických 

cílů firmy a představují konkrétní marketingové záměry, soubor úkolů, které se vztahují 

k produktům a trhům, a firma předpokládá, že budou splněny během určitého časového 

období.“ 

1.2. Marketingový mix 

Marketingový mix je soubor nástrojů, díky nimž může firma ovlivňovat své cíle a zisky. 

Tyto nástroje se označují jako 4P: produkt (product), cena (price), místo (place) a 

propagace (promotion).    

4P jsou dány z hlediska prodejce. (Kotler, 2003) 

Takto sestavený mix je z pohledu prodávajícího. (Jakubíková, 2008) 
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1.2.1. Produkt  

Produkt je nejdůležitější složkou marketingového mixu. Jeho úkolem je upokojit potřeby 

a přání zákazníků. Měl by být kvalitní, splňovat požadované užitné vlastnosti, ale hlavně 

skutečné potřeby kupujících. K prodejnosti produktu přispívá záruka, image, obal apod. 

(Foret, 2012) 

Jedná se o výrobek, který firma dodává na trh. Bývá označován za komplexní výrobek, 

jelikož je složen ze tří vrstev: 

➢ Jádro – základní užitek výrobku 

➢ Fyzický produkt (skutečný výrobek) – druhá vrstva je obal, kvalita, design, značka 

atd. 

➢ Rozšířený produkt – do třetí vrstvy patří instalace, záruka, servis apod. (Marketing 

Journal, ©2018) 

Jednotlivé vrstvy produktu zobrazuje obrázek č. 1 

Obrázek 1: Vrstvy produktu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

1.2.2. Cena  

Cena znamená pro firmu zdroj příjmu. Jedná se o protihodnotu, za kterou je prodávající 

ochotný produkt vyměnit. Důležité je správné stanovení ceny. Cena produktu nesmí být 

příliš vysoká ani příliš nízká. (Foret, 2012) 
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Podle Jakubíkové (2008) je cena v marketingu: 

1. Důležitým marketingovým nástrojem 

2. Signálem pro zákazníky 

3. Konkurenčním nástrojem 

4. Zdrojem příjmu 

5. Projevem podnikové kultury 

Postupy tvorby cen podle Kotlera (2007): 

a. Nákladově orientovaná tvorba cen - vyčíslení nákladů a přidání přirážky  

b. Hodnotově orientovaná tvorba cen - cena je stanovena dle hodnot vnímaných 

zákazníky  

c. Konkurenčně orientovaná tvorba cen - cena se stanoví ve stejné výši jako u 

konkurence  

d. Poptávkově orientovaná tvorba cen - založena na odhadu objemu prodeje v 

závislosti na ceně  

e. Cenově orientovaná tvorba cen - sleduje se vztah mezi ziskem, cenou a podílem 

na trh 

Stanovení ceny je velmi důležitý proces. Firma musí brát v potaz několik faktorů, jako 

například: ceny konkurence, náklady, předpokládaný počet zákazníků, nákupní chování 

zákazníků, typ podnikání, vyjednávací sílu vzhledem k dodavatelům, velikost firmy atd. 

(Bednář, ©2018) 

1.2.3. Distribuce 

Distribuce výrobků na správné místo je nezbytnou součástí marketingového řízení. 

Podle Dagmar Jakubíkové (2008) cílem distribuce je ,,správným způsobem doručit 

produkt na místo, které je pro zákazníky nejvýhodnější, v čase, ve kterém chtějí mít 

produkty k dispozici, v množství, které potřebují, i v kvalitě, kterou požadují.“ 

V rámci distribuce se rozhoduje o tom, jakým způsobem se produkty a služby dostávají 

ke konečným zákazníkům. Distribuce je činnost všech subjektů podílejících se na přesunu 

hotových výrobků konečným uživatelům pomocí distribučních cest. (Foret, Procházka, 

Urbánek, 2005) Dostupnost prodejny může být hlavním důvodem, proč mají spotřebitelé 

o produkt zájem. Například malý obchod, který je umístěn v centru a otevřen do pozdních 
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hodin, má i přes vyšší ceny a omezený sortiment výrobků svoje zákazníky. (Karlíček, 

2013) 

Distribuce se dělí na přímou a nepřímou. 

➢ Přímá distribuce 

U přímé distribuce dochází ke přímému kontaktu mezi výrobcem a spotřebitelem. 

Nevyužívá žádné služby zprostředkujících mezičlánků, což firmě šetří náklady. 

➢ Nepřímá distribuce 

U nepřímé distribuce vstupuje jeden nebo i více zprostředkujících mezičlánků. (Foret, 

2012) 

1.2.4. Propagace 

Propagace je známá pod anglických slovem Promotion. Principem je veřejné uvádění 

výrobku nebo služby (předmětu propagace) ve známost. Jedná se o zvyšování povědomí 

o něčem, co chce firma svým potenciálním zákazníkům prodat. Pro podnik je velmi 

důležité mít správně zvolenou propagaci. (Management Mania, ©2018) 

Kotler (2007) ve své knize zmiňuje, že se jedná o aktivity, které slouží k předávání 

informací o produktu či službě zákazníkům. Obnáší všechny nástroje, jejichž 

prostřednictvím firma komunikuje s cílovými skupinami, aby podpořila výrobky nebo 

image firmy jako takové.  

Do propagace patří reklama, podpora prodeje, public relations, osobní prodej a direct 

marketing. Pomocí těchto nástrojů se zákazník dovídá o svých produktech, jejich cenách 

i místech prodeje. Jedná se o soubor komunikačních nástrojů na podporu prodeje 

produktu. (Foret, 2012) 

1.3. Marketingová komunikace 

Komunikovat je základní dovedností člověka a komunikace je základem veškerých 

vztahů mezi lidmi.  

Slovo komunikace pochází z latinského slova „communis“, což znamená společný. 

(Hesková a Štarchoň, 2009) 

Informování a přesvědčování cílových skupin se označuje jako marketingová 

komunikace.  Firmy přesvědčují potenciální zákazníky, aby zakoupili jejich produkty a 

služby. (Karlíček a Král, 2011) 
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Marketingová komunikace říká jak komunikovat na trhu a přispívá k naplňování 

marketingových cílů firmy. Je důležitým (klíčovým) faktorem úspěchu každé 

marketingové strategie podniku. V současné době je obrovská konkurence mezi firmami, 

a proto je uplatňování marketingové komunikace nezbytné.  

Marketingová komunikace chápaná jako komunikace se zákazníkem je nesporně 

nejviditelnější součástí marketingu. V marketingovém mixu se s ní setkáváme v podobě 

čtvrtého P představujícího propagaci, případně se jí říká komunikační mix. (Foret, 2008) 

Přikrylová a Jahodová (2010) definují marketingovou komunikaci následovně: 

„Marketingová komunikace je spojená s pojmem komunikační proces, což znamená 

přenos sdělení od jeho odesílatele k příjemci. Tento proces probíhá mezi prodávajícím a 

kupujícím, firmou a jejími potenciálním i současnými zákazníky, ale také mezi firmou a 

jejími dalšími zájmovými skupinami. K těm patří všechny subjekty, na něž mají firmy a 

jejich aktivity vliv a které je naopak také mohou ovlivňovat.“ 

„Marketingová komunikace je nezbytnou a dnes již samozřejmou součástí tržního 

hospodářství. Její funkcí je informovat spotřebitele o nabídce zboží a služeb, oslovovat 

stávající i nové zákazníky a samozřejmě se snažit prodat nabízené zboží. Ale to není tak 

jednoduché, protože nákupu zboží předchází složitý proces, který zahrnuje jednotlivá 

stádia od vnímání komunikovaného sdělení, přes vyvolání pozornosti, vytváření postoje 

a preferencí, vytváření přesvědčení, které teprve vede ke koupi produktu." (Vysekalová a 

kol., 2006) 

1.3.1. Cíle marketingové komunikace 

Následující body obsahují hlavní cíle marketingové komunikace: 

• poskytnout informace, 

• vytvořit a stimulovat poptávku, 

• odlišit produkt, 

• zdůraznit požitek a hodnotu produktu,  

• stabilizovat obrat, 

• vybudovat a pěstovat značku, 

• posílit firemní image. (Pelsmacker, Geunes a Van Den Bergh, 2003) 
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Pro efektivnost komunikačních kampaní jsou dobře stanovené komunikační cíle velmi 

důležité. Cíle stanovují, co a kdy má být marketingovou komunikací dosaženo a slučují 

představy a úsilí těch, kteří se účastní na dané kampani.  

Podle Machkové Hany (2015) je cílem marketingové komunikace ,,informovat, 

stimulovat poptávku (zvýšit prodej), odlišit daný výrobek/značku od konkurence, 

zvýraznit jeho hodnotu, ovlivnit současné i potenciální zákazníky a přesvědčit je o 

vhodnosti nákupu, ovlivnit vnímání značky a zvýšit loajalitu ke značce.“ 

Komunikační cíle podle Karlíčka a Krále (2011): 

• Růst prodeje 

• Zvyšování povědomí o značce 

• Ovlivnění postojů ke značce 

• Posílení vztahů mezi zákazníkem a značkou 

• Povzbuzování chování směřujícího k prodeji 

• Budování trhu 

V anglické literatuře se doporučuje, aby cíle byly definovány dle metody SMART, ve 

kterém jednotlivá počáteční písmena znamenají požadované vlastnosti podnikových cílů. 

S – stimulating – cíle by měly stimulovat aktivitu podniku k dosažení co nejlepších 

výsledků,  

M – measurable – dosažení, či nedosažení cíle by mělo být měřitelné,  

A – accetable – cíle by měly být akceptovatelné pro všechny (tj. i pro ty, kteří je budou 

plnit),  

R – realistic – měly by být reálně dosažitelné,  

T – timed – a měly by být nějak časově ohraničené. (Grasseová, Dubec a Řehák, 2012) 

1.3.2. Základní model komunikace  

Za základní stavební kámen komunikačního procesu je považován informační či 

komunikační model.,,Tento model vychází z klasické informační teorie, která chápe 

komunikační proces především jako snahu o redukci informačních ztrát.“ (Karlíček a 

Král, 2011) 
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Obrázek 2: Komunikační proces 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Hlavní strany tvoří odesílatel a příjemce. Sdělení a média představují hlavní nástroje 

komunikačního procesu. Dále jsou zobrazeny čtyři hlavní komunikační funkce – 

kódování, dekódování, reakce a zpětná vazba. Posledním prvkem modelu je šum, který 

je schopen narušit zamýšlenou komunikaci. Vysekalová (2006) uvádí, že: „Pro efektivní 

komunikaci je nezbytná jasná interpretace zprávy.“ Úspěšné marketingové komunikace 

může být dosaženo pouze v případě, kdy je cílová skupina schopná a ochotná sdělení 

dekódovat. (Karlíček a Král, 2011) 

1.3.3. Integrovaná marketingová komunikace 

Integrovaná marketingová komunikace (IMC) se definuje mnoha způsoby.  

Americká asociace reklamních agentur používá následující definice IMC: ,,Je to 

koncepce plánování marketingové komunikace, která respektuje novou hodnotu, jež 

vzniká díky ucelenému plánu, založenému na poznání strategických rolí různých 

komunikačních disciplín, jako je obecná reklama, přímý kontakt, podpora prodeje a 

public relations, a kombinuje je s cílem vyvolat maximální, zřetelný a konzistentní 

dopad.“(Pelsmacker, Geuens a Bergh, 2003) 
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Tabulka 1: Klasická a integrovaná marketingová komunikace 

Klasická marketingová komunikace 
Integrovaná marketingová 

komunikace 

Zaměřena na prodej 
Zaměřena na udržování pevných vztahů 

se zákazníky 

Masově se oslovují potenciální a stávající 

zákazníci 
Selektivní komunikace 

Monolog Dialog 

Informace jsou vysílány Informace na vyžádání 

Přesvědčování Informace jsou poskytovány 

Účinek na základě opakování Účinek na základě konkrétních informací 

Obtížný prodej zákazníkům Snadný prodej zákazníkům 

Vlastní značky určité společnosti Důvěra ve značce 

Zdroj: Vlastní zpracování podle vzoru Pelsmacker (2003) 

Mezi výhody integrované komunikace patří: cílenost (každá cílová skupina je oslovena 

specifickým způsobem), úspornost a účinnost (dosaženo vhodnou kombinací 

komunikačních nástrojů), jasný positioning (vytvářen zformováním myslí, zákazníků na 

jednotný obraz)a interaktivita.  

Mezi slabé stránky integrované marketingové komunikace řadíme riziko 

nekonzistentnosti komunikace společnosti a riziko uniformity komunikace. Problémem 

je také měřitelnost a schopnost vyhodnocení. (Přikrylová a Jahodová, 2010) 

1.4. Komunikační mix 

V předchozí kapitole jsme se zabývali marketingovým mixem 4P price (cena), product 

(produkt), place (místo), promotion (propagace). Dále přecházíme k hlavnímu tématu této 

práce a to ke čtvrté složce – propagace neboli komunikační mix. Jedná se o nástroje, které 

pomáhají podniku dosáhnout vytyčené cíle s ohledem na rozpočet. Kombinace 

propagačních nástrojů závisí například na prostředí, ve kterém podnik funguje.  

Tato kapitola bude pojednávat o technikách a způsobech, jak těchto cílů dosáhnout (tzn. 

jak přesvědčit a informovat zákazníka a jak mu připomenout užitnou hodnotu 

propagovaného produktu). 
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K nástrojům využívaným v rámci komunikačního mixu můžeme v širším pojetí zařadit 

všechny formy komunikace, které přispívají k dosažení uvedených cílů. Charakterizujme 

si proto všechny formy propagace – či přesněji komunikace, kterými jsou: reklama 

(advertising), osobní prodej, podpora prodeje (sales promotion), práce s veřejností (public 

relations), přímý marketing (direct marketing), sponzoring; nová média (new media). 

(Vysekalová a Komárková, 2001) 

Rozdělení komunikačního mixu může být u různých autorů odlišné. Podle Karlíčka a 

Krále (2011) je následující: 

• reklama 

• podpora prodeje 

• public relations 

• přímý marketing 

• osobní prodej 

• event marketing 

• sponzoring 

• on-line komunikace 

Obrázek 3: Komunikační mix 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Výše uvedené komunikační nástroje lze rozdělit do dvou skupin: 

• Nadlinková komunikace (ATL – z anglického Abovethe Line) zahrnuje aktivity, které 

využívají média s masovým zásahem (např. televize, rádio, tiskoviny, outdoor reklama, 

internet, kino). Jedná se o jednostrannou komunikaci, která vede k absenci možnosti 

zpětného testování reakce na propagovaný produkt.   

• Podlinková komunikace (BTL – z anglického Belowthe Line) nevyužívá masmédia a 

dbá na oboustrannou komunikaci. Ve většině případů tyto aktivity vedou k maximalizaci 

okamžitého prodeje. (Vysekalová a Mikeš, 2010) 

Správná tvorba komunikačního mixu závisí na optimální kombinaci jednotlivých 

komunikačních prostředků a jejich využití, takovým způsobem, který odpovídá situaci na 

trhu. (Vysekalová a Mikeš, 2010) 

Následně budou rozebrány jednotlivé nástroje komunikačního mixu. 

1.4.1. Reklama 

V současné době je reklama všude kolem nás. Je to nejstarší a nejrozšířenější jev. Dokáže 

ovlivnit nákupní chování člověka. Jde o nástroj komunikačního mixu, se kterým se 

setkáváme nejčastěji. Velmi často se stává, že slovo reklama bývá ztotožňováno se 

slovem marketing. V žádném případě se nejedná o stejnou věc. Marketing je mnohem 

širší pojem a zahrnuje celý soubor činností. 

Reklama je nástrojem neosobní masové komunikace, která využívá k oslovení zákazníků 

média. Mezi nejznámější média se řadí televize, noviny, časopisy apod. Organizace si 

sama vytváří obsah reklamy a následně také za reklamu platí. (Pelsmacker, Geuens a 

Bergh, 2003)  

Foret (2008) definuje reklamu následovně: „Placená neosobní forma prezentace produktů 

ve své podstatě představuje vždy účelové a jednosměrné sdělení, kterým firma 

komunikuje se svými stávajícími i potenciálními zákazníky, a to obvykle prostřednictvím 

různých sdělovacích prostředků (medií).“ 

Vysekalová (2010) tvrdí, že ,,jde o určitou formu komunikace s obchodním záměrem. 

Většinou reklamu nepoužíváme proto, abychom spotřebitele přesvědčili o nákupu 

něčeho, co koupit nechce, neboť je to příliš drahý a málo účinný proces, ale spíše 

abychom informovali o tom, že máme k dispozici produkt nebo službu, která může 

uspokojit jeho potřeby“  
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Před sestavováním reklamního plánu je potřeba učinit pět hlavních rozhodnutí známých 

jako 5M: 

Poslání (mission) – jaké jsou cíle reklamy  

Peníze (money) – kolik prostředků může být vynaloženo  

Sdělení (massage) – jake sdělení má být vysláno 

Média (media) – jaká média použít  

Měření (measurement) - jak vyhodnotit výsledky (Kotler a Keller, 2007) 

Reklama se dá dělit do několika forem odvozené od životního cyklu produktu (Hesková 

a Štarchoň, 2009):  

➢ zaváděcí reklama – jejím úkolem je poskytnutí informací o produktu uváděném 

na trh.  

➢ přesvědčovací reklama – cílem této části reklamy je upevnit postavení produktu 

na trhu, případně zvyšovat jeho tržní možnosti. Používá se ve fázi růstu. Je 

důležitá v prostředí silné konkurence. 

➢ srovnávací reklama – je založena na srovnání jedné firmy s produkty firmy 

konkurenční. Je omezena obchodním zákoníkem, kde jsou stanovené omezující 

podmínky.  

➢ připomínací reklama – dostatečně zavedený a známý výrobek je připomínám a 

udržován v podvědomí konzumenta. Má za úkol přesvědčit konzumenta nebo 

spotřebitele, že jeho koupě byla správná a opakovaně si koupit produkt. 

➢ reklama posilující – orientována na stávající zákazníky a posílení vědomí o 

správné volbě při koupi. Tato forma reklamy se používá u vyspělých 

technologických produktů, jako jsou například auta. 

Mezi její hlavní funkce patří zvyšování povědomí o značce a ovlivňování postojů k ní. 

(Karlíček a Král, 2011) 

Kotler (2007) ve své knize zmiňuje pozitiva a negativa reklamy. 

Pozitiva: 

• dokáže zasáhnout masy kupujících s nízkými náklady na osobu,  

• vypovídá o velikosti prodejce, 

• podporuje legitimitu a standart inzerovaných výrobků, 

• možnost častého opakování, 
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• důmyslně využívá vizuální prvky, 

• pomáhá budovat dlouhodobé image produktu i okamžitý růst tržeb. 

Negativa: 

• neosobní 

• nedůvěryhodná 

• jednostranná 

• nákladná 

Podle Balouška (2011) roste vliv reklamy na naše chování, myšlení a jednání stále, aniž 

bychom si to uvědomovali, nebo dokonce tomu věřili, a není možné ji ignorovat. 

Mezi hlavní prostředky reklamy se zahrnuje inzerce v tisku, televizní a rozhlasové spoty, 

venkovní reklama, reklama v kinech a audiovizuální snímky, jejímž hlavním cílem je 

přesvědčivost. 

1.4.2. Podpora prodeje 

Vedle reklamy povzbuzují zákazníky k provedení nákupu také různé soutěže, hry, 

kupóny apod. Tento druh propagace se označuje jako podpora prodeje.  

Podpora prodeje je většinou zaměřena na krátkodobou nebo časově omezenou nabídku 

výhod. Znamená poskytnutí určité výhody spotřebiteli spojené s koupí nebo užitím 

výrobku a zároveň by měla zaručit jeho dlouhodobý prodej. Účelem je zvýšit prodej 

produktů u současných zákazníků a na základě krátkodobých výhod přilákat nové 

zákazníky 

,,Podpora prodeje sestává z krátkodobých pobídek, které mají podpořit základní přínosy 

nabízené výrobkem či službou, povzbudit nákup či prodej výrobku či služby. Zatímco 

reklama nabízí důvody, proč si výrobek či službu koupit, podpora prodeje nabízí důvody, 

proč si je koupit právě teď. Snaží se motivovat zákazníka k okamžitému nákupu." (Kotler 

a Keller, 2007) 

Podpora prodeje využívá určité podněty ke zvýšení prodeje. Foret (2008) uvádí ve své 

knize následující: vzorky produktu na vyzkoušení, ochutnání (sampling), kupony, prémie, 

odměny za věrnost, soutěže a výherní loterie, veletrhy, prezentace a výstavy, rabaty. 

 

Nástroje podpory prodeje můžeme rozdělit do následujících skupin: 
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Spotřebitelská podpora prodeje je určená k povzbuzení spotřebitelských nákupů a 

využívá bezplatné vzorky produktů (sampling), slevy, soutěže, odměny za pravidelný 

nákup, věrnostní karty a další. Výhodou je nezávislost na zprostředkovatelích a jistota 

výrobce, že se podpora prodeje dostane skutečně až ke spotřebiteli. 

Podpora prodeje obchodníka zahrnuje slevy při nákupu, slevy při opakovaném nákupu, 

konference, vzorky zdarma, reklamní spolupráci (POP/POS materiály) apod. Za 

zprostředkovatele lze považovat velkoobchodníky, distributory a maloobchodníky.  

Podpora prodeje organizací obsahuje mnoho stejných nástrojů, které se používají u 

spotřebitele a obchodníka (např.: kongresy, veletrhy, soutěže prodejců).  

Podpora prodeje prodejců zahrnuje dárky zdarma, prémie, provize a různé soutěže. 

(Kotler, Wong, Saunders a Armstrong, 2007) 

Pelsmacker (2003) uvádí, že: „Přestože hlavním účelem podpor je okamžité iniciování 

prodeje, může být tento nástroj také využit strategicky, ke generování testovacích nákupů 

a z toho vyplývajících efektů učení, změn postojů ke značce a posílení loajality k ní.“ 

Podpora prodeje může být brána i jako odměna (bonus) pro loajální zákazníky, kteří jsou 

ze strategického hlediska pro firmu velmi důležití. Získání nového zákazníka je 

jednoznačně mnohokrát těžší než udržet stávajícího zákazníka. 

1.4.3. Osobní prodej 

,,Osobní prodej nebo také osobní komunikace patří k nejefektivnějším prostředkům 

komunikačního mixu, který využívá psychologické poznatky z verbální i neverbální 

interpersonální komunikace. Má celou řadu podob, od obchodního jednání přes 

zajišťování prodeje obchodními zástupci až po prodej v maloobchodní síti. Osobní 

kontakt umožňuje lépe poznat potřeby druhé strany a podle toho zaměřit prodejní 

argumentaci.“ Klíčovou roli hraje osobní kontakt se zákazníkem a ponákupní péče o 

zákazníka, např. poskytování nové nabídky, dodatečných slev, vyřizování reklamací a 

další. (Vysekalová a Komárková, 2001) 

Osobní prodej umožňuje detailně poznat potřeby zákazníků a na základě zjištěných 

informací připravit pro zákazníka ideální produkt. Jedná se o nejefektivnější prostředek 

komunikačního mixu. Velkou výhodou osobního prodeje je osobní kontakt. (Vysekalová 

a kol., 2006)  

 

Výhody osobního prodeje podle Jakubíkové (2008): 
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• Schopnost prodejce pozorovat reakce zákazníků a podle situace měnit přístup k 

zákazníkům 

• Tvorba dlouhodobých vztahů se zákazníky 

• Okamžité reakce zákazníků na návrhy prodejců 

Na trzích B2B je to nejvíce používaný nástroj prodeje, přestože náklady na zákazníka 

jsou vysoké.   

Osobní prodej má menší pole působnosti než ostatní komunikační nástroje. Existuje 

špatná kontrola prodejců a hrozí nebezpečí, že prodávající poskytne chybné informace 

zákazníkovi, které mohou narušit image a dobré jméno firmy.  

Prodejce nemá působit nátlakově na osloveného klienta, ale má mít roli informativní. 

Ohleduplným způsobem by měl potenciálního zákazníka zaujmout a vysvětlit mu výhody 

produktu. Důraz je kladen také na styl předvedení a samotnou prezentaci. Osobní 

prodejce by měl být dobře školený, vědět jak zapůsobit a jakým způsobem reagovat na 

otázky, postoje a reakce klienta. (Foret, 2008) 

1.4.4. Přímý marketing 

Podle zakladatele direct marketingu LesteraWundermana se direct marketing původně 

rozvinul jako značně levnější varianta osobního prodeje. Stávající nebo potenciální 

zákazníky tak není nutno osobně kontaktovat, ale stačí pouze rozeslat nabídky např. 

poštou, čímž se výrazně snižují náklady na marketing. Nabídka tak přijde za zákazníkem. 

(Nash, 2003) 

,,Přímý marketing (direct marketing) je definován jako využití přímých kanálů k oslovení 

zákazníků a k doručení zboží i služeb zákazníkům bez použití marketingových prostředků 

(mezičlánků). Tyto kanály zahrnují direct mail, katalogy, telemarketing, interaktivní 

televizi, kiosky, internetové stránky a mobilní zařízení." (Kotler a Keller, 2007) 

Nástroji direct marketingu jsou papírové a elektronické katalogy, dále tzv. junk maily, 

neadresovaná reklama, mobilní prodej, rozhlasový prodej, televizní prodej, tisková 

reklama a internet. Nejčastěji využívají firmy ke komunikaci mobilní telefon, neboť je to 

médium, které má spotřebitel stále u sebe. Jedná se o tzv. mobilní marketing. (Jakubíková, 

2008) 

Podle Karlíčka a Krále (2011) jde o komunikační disciplínu, která umožňuje:  

1) přesné zacílení, 



28 

 

 2) výraznou adaptaci sdělení,  

3) vyvolání okamžité reakce.  

1.4.5. Vztahy s veřejností 

Jedná se o velmi nenápadnou podobu, kde jde především o získání sympatií, podpory 

veřejnosti, podpory institucí apod.  

Vztahy s veřejností, často označovány výrazem Public relations (PR), představují další 

nástroj komunikačního mixu za účelem budování dobrých vztahů.   

„PR je plánovaným a trvalým úsilím, jehož cílem je vybudovat a udržet dobré vztahy, 

dobré jméno, vzájemné porozumění, sympatie s druhotnými cílovými skupinami, které 

nazýváme také veřejnost, publikum či stakeholdeři.  Je to činnost, jež identifikuje a 

překonává rozdíl mezi tím, jak je firma skutečně vnímána klíčovými skupinami 

veřejnosti, a tím, jak by chtěla být vnímána." (Pelsmacker, Geuens a Bergh, 2003) 

Hlavním úkolem PR je vzbudit, podporovat a udržovat dobré jméno společnosti, rozvíjet 

povědomí o značce a informovat o novinkách.Public relations se skládají ze dvojí 

komunikace: 

Komunikace s vnějším prostředím – jedná se o komunikaci s médii, konkurencí, 

zákazníky, dodavateli, sponzorovanými subjekty atd.  

Komunikace s vnitřním prostředím – cílem je posilování loajality zaměstnanců tak, 

aby o společnosti mluvili pozitivně, byli ztotožnění s vizí a se zájmy společnosti. 

(Podnikatel, ©2018) 

Hlavní nástroje PR podle Kotlera (2007) jsou následující: 

1) Zprávy – výroční zprávy, brožury, články, firemní bulletiny, časopisy, 

videokazety, DVD  

2) Projevy – interview, projevy na shromážděních, obchodní schůzky  

3) Eventy – tiskové konference, slavnosti zahájení provozu, uvedení nového 

produktu na trh, multimediální prezentace, vzdělávací programy, plesy, 

společenské akce a další  

4) Identifikační nástroje – loga, stojany, brožury, vizitky, uniformy, budovy, firemní 

automobily 

5) Webové stránky 

Stoličný (2011) uvádí další nástroje:  
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• Exkurze 

• Sponzoring 

• Účast na výstavách  

• Dobročinnost 

Cíle Public relations podle Vymětala (2008): 

• vytváření pozitivního podvědomí o organizaci a produktu, 

• lepší zvládaní krizových situací, 

• získání podpory veřejnosti pro poslání a budoucí akce, 

• sdělování zájmů organizace vůči veřejnosti, 

• informování veřejnosti a získávání důvěry, 

• přesvědčovat veřejnost o praktičnosti a důležitosti záměrů, 

• neustálé vyjednávání s veřejností, 

• nepřetržité zlepšování své image, 

• koordinování zájmů se zájmy veřejností, 

• zabezpečování vzájemného porozumění s veřejností. 

Moderním nástrojem PR je blog. Podle Scotta (2008) „blogování může dát společnosti 

tvář.“ Cílem vytváření blogů je informování, vzdělávání a získávání zákazníků. Nejlepší 

strategií na úspěch PR na webu je vytvořit příběh, který bude řešit problémy zákazníků, 

vzbudit o něj zájem, vyvolat rozruch a nechat šířit jako virus mezi cílovou skupinou. Tyto 

aktivity popisuje virální marketing, kdy zpráva se šíří na internetu, nebo WOM (Word of 

Mouth) předávaná původně ústně.  

Philip Kotler (2007) uvádí pět základních modelových vtahů mezi PR a marketingem. 
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Obrázek 4: Vztahy mezi PR a marketingem 

 

Zdroj:Vlastní zpracování (Kotler, 2007) 

1.4.6. Sponzoring 

Sponzoring je situace, kdy firma spojuje svoji značku s vybranou akcí řízenou třetí 

stranou nebo se jménem vybrané organizace, jednotlivce, týmu apod. Značky bývají 

nejčastěji spojovány se sportovními a kulturními událostmi. Výsledkem této spolupráce 

je finanční či nefinanční odměna pro třetí stranu. 

Sponzor na sebe poutá pozornost prostřednictvím svého loga na propagačních 

materiálech dané akce, na billboardech a bannerech v prostorách pořádání akce, na 

tričkách sportovců apod. (Karlíček a Král 2011) 

Postupem času si u nás sponzoring získal dobré postavení. Dnes se označuje jako další 

nástroj marketingové a komunikační politiky. Můžeme říci, že tato forma komunikace 

funguje na principu „něco za něco". Sponzor dává k dispozici finanční částku nebo věcné 

prostředky a za to dostává protislužbu. Tento proces pomáhá k dosažení marketingových 

cílů a propaguje firmu jiným směrem než ostatní nástroje marketingové komunikace. 

(Vysekalová a kol., 2007) 

,,Sponzoring je jednoznačně odlišnou aktivitou prostředků marketingových komunikací, 

přesto sdílí některé reklamní cíle. Je to především cíl generovat povědomí a podporovat 

pozitivní povědomí o brandu či společnosti. Zde ale společné cíle končí a zvýrazňují se 

především specifické rozdíly sponzorství vůči ostatním aktivitám komunikačního mixu. 
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Sponzoring je oproti reklamě méně zaměřen na konkrétní produkt a nelze jej tak přesně 

kontrolovat, což činí komerční sdělení nepřímým a méně zjevným. Jeho efektivitu je tak 

potřeba vhodně doplňovat dalšími prostředky marketingových komunikací.“ (Pospíšil, 

©2017) 

Spojení mezi značkou a sponzorovanou akcí je pro přenos image klíčové. Čím větší je 

pochopení, tím účinnější bude i transfer asociací. Na základě toho, by cílová skupina měla 

pozitivněji vnímat sponzora a měla by si ho i lépe pamatovat. Před každou akcí by měla 

firma pečlivě rozebrat asociace značky a dané akce. 

Obrázek 5: Podstata sponzoringu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (Karlíček a Král, 2011) 

Druhý obrázek ukazuje přínosy sponzoringu k budování značky. 

Obrázek 6: Přínosy sponzoringu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (Trend Marketing, ©2018)  
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1.5. Moderní trendy v marketingové komunikaci 

Marketing se vyvíjí a zákazníci jsou více nároční. Marketéři musí být vynalézaví a 

usilovat o pozornost potenciálních zákazníků i jinými způsoby. Mezi současné trendy 

marketingové komunikace patří guerilla marketing, sociální sítě, event marketing, buzz 

marketing a product placement. 

1.5.1. Product placement 

Product placement je netradiční reklamní forma. V posledních letech se stále více 

osvědčuje a využívá ji stále více značek.  

V rámci moderních trendů oslovení zákazníka je nejčastěji spojován s placeným 

umísťováním výrobku, značky či jejich části přímo do obsahu určitého audiovizuálního 

díla za účelem propagace. Výrobek je prezentován slovně, používaný hlavním hrdinou 

nebo vizuálně součástí scény. Kvalitní product placement zařazuje výrobek do 

pozitivního kontextu. (Hesková a Štarchoň, 2009) 

 Podle Vysekalové a Mikeše (2010) product placement znamená vložení značkového 

výrobku do filmového děje za účelem jeho propagace.  

Nejčastěji se jedná o umístění do filmů, televizních pořadů, seriálů, knih, počítačových 

her apod. Funguje to tak, že produkt se stává součástí děje daného filmu nebo je značka 

spojena s určitou postavou. Tímto způsobem dochází k posílení image značky. Výhodou 

je zvyšování povědomí o značce a nevýhodou finanční náročnost. (Karlíček a Král, 2011) 

1.5.2. Guerilla marketing 

Guerilla marketing využívá nekonvenční postupy umožňující vysokou efektivitu při 

nízkých nákladech. Jde o použití netradičních prostředků komunikace. Vychází se 

z poznatku, že pozornost člověka závisí od novosti podnětů a jejich intenzity. 

(Vysekalová a Mikeš, 2010) 

Guerillová kampaň je podle Freye (2011): ,,nekonvenční marketingová kampaň, jejímž 

účelem je dosažení maximálního efektu s minimem zdrojů.“ Taková kampaň je vhodná 

pro malé společnosti s velkými sny. Guerillová kampaň není založena na vysokých 

nákladech, ale na představivosti a informacích. Často se jedná o balancování na hranici 

legálnosti. 
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Využití guerillového marketingu většinou přichází tehdy, když běžné reklamní praktiky 

přestanou plnit svoji funkci nebo dokonce obtěžovat zákazníky. (Patalas, 2009) 

Dělení guerilla marketingu je podle různých zdrojů odlišné. Na internetovém portálu 

Marketing Journal dělí Václav Pavlečka (©2008) guerillový marketing následovně: 

• Virální marketing – Reklamní informace jsou šířeny většinou po internetu, 

prostřednictvím sociálních sítí. Sdělení bývá nejčastěji vtipné a parodující. Lidé 

si ho předávají mezi sebou. 

• Buzz marketing (vyvolání šeptání) – Je postavený na osobním doporučení, které 

má větší důvěryhodnost než klasické placené reklamní kampaně v médiích. 

• Undercover marketing – Je známý také jako product placement (nenápadné 

umístění produktů například ve filmech). 

• Zkušenostní marketing – Je zaměřený na interakci zákazníka s produktem. 

Pro spěšný guerillový marketing Levinson (2012) doporučuje: 

• Zaměřit se na přesné cíle. 

• Vřelou poprodejní komunikaci se zákazníkem.  

• Zavedení fúzního marketingu se společnostmi, které mají stejné vyhlídky 

a rozšířit díky nim své marketingové aktivity. Známým příkladem je spolupráce 

Disney, McDonald´s a Coca-Coly. 

• Poskytovat zdarma zákazníkům informace, příručky, video, katalogy, pomoc při 

řešení problému 

• Využívat nové technologie 

• Udeřit na nečekaném místě 

• Směřovat sdělení na jednotlivce nebo malou skupinu. Čím menší skupina, tím 

větší cíl. 

• Vyvolat dialog, vyzvat zákazníky, aby se zaregistrovali.  

• Budování vztahů s médii 

• Publikovat na internetu protože je to zadarmo. Publicita z ní vycházející poskytuje 

firmě značnou důvěryhodnost, pomáhá k budování identity a je to masmédium, 

takže se o firmě dozví spousta lidí. 

• Podporovat WOM 



34 

 

1.5.3. Reklama na internetu 

V současné době patří k jednomu z nejrozšířenějších a nejvyužívanějších nástrojů 

komunikačního mixu. Zřídkakdo si umí představit svůj život bez využívání internetové 

komunikace. Využívání sociálních sítí a různých komunikačních kanálů usnadňuje 

mnohým firmám práci. 

Reklama na sociálních sítích 

Sociální sítě jsou například Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, You Tube apod. 

Výhodou této reklamy je velké množství uživatelů na síti, používání virálního 

marketingu, široké využití reklamních nástrojů (bannery, weby, tvorba skupin), rychlý 

kontakt s cílovým segmentem. Nevýhodou je převaha mladých lidí na sociálních sítích, 

možnost šíření negativního WOM, nákladný software pro vedení statistik o úspěšnosti 

kampaní a vysoce konkurenční prostředí. (Vysekalová a Mikeš, 2010) 

Hlavním přínosem internetu je urychlení komunikace v obchodním styku a zajištění větší 

pružnosti z hlediska času a lokality. Pomocí internetu pak lze provádět různé 

marketingové činnosti související s budováním vztahů se zákazníky nebo obchodními 

partnery (B2B). (Pelsmacker, Geuens a Bergh, 2003) 

Webové stránky jsou hojně využívaným komerčním médiem s velkým potenciálem. Jsou 

efektivním kanálem pro reklamu, marketing a přímý prodej zboží a služeb. Jsou ovšem 

také jedinečným a obrovským zdrojem informací. Charakteristikami webových stránek 

je: 

- přístupnost pomocí internetu 

- dostupnost prostřednictvím webového prohlížeče 

- čitelná a estetická prezentace návštěvníkovi (Pelsmacker, Geuens a Bergh, 2003) 

Výhody online reklamy podle webové stránky Grow Marketing (©2017): 

• široký zásah 

• přesná měřitelnost – na rozdíl od offline reklamy 

• náklady pod kontrolou 

• přesné cílení na uživatele s relevantním zájmem 

• můžete oslovit uživatele, kteří už v minulosti navštívili Vaše stránky 

• nižší náklady v porovnání s offline reklamou 

Mobilní marketing  
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Frey (2011) tvrdí, že: ,,hlavními výhodami využívání mobilního marketingu jsou: 

• Přesné zacílení. 

• Rychlá příprava. 

• Interaktivita, rychlá komunikace. 

• Vyšší response rate – rychlost, jednoduchost. 

• Okamžitá měřitelnost kampaní. 

• Nižší vstupní a provozní náklady. 

• Budování databáze. 

1.5.4. Buzz marketing 

Buzz marketing není příliš známý. Je to netradiční a nejúčinnější forma marketingu. Jeho 

cílem je vyvolání rozruchu. Slovo ,,buzz“ v překlady z anglického jazyka znamená 

,,bzukot“. Jedná se například o šokující, provokativní či zábavná témata. Účelem je 

především šokovat nebo pobavit zákazníky a vyvolat diskuzi o daném produktu či službě. 

(Rostecký, ©2018) 

Buzz marketing se zaměřuje na vytváření zážitků nebo témat, která přimějí osoby, aby 

přirozeně mluvili o značce, firmě nebo produktu. Je také někdy objasňován, jako získání 

kladných doporučení a referencí na produkt od samotných zákazníků. Buzz marketing 

upoutává pozornost spotřebitelů a médií v takové míře, že mluvit a psát o značce nebo 

firmě je poutavé, vzrušující, a pro média interesantním tématem. Cílem Buzz marketingu 

je vyvolat poprask. Dát lidem téma, o kterém by mohli mluvit. (Hesková a Štarchoň, 

2009) 

1.5.5. WOM marketing 

Jedním z moderních trendů v marketingové komunikaci je vyvolání efektu ústního šíření 

reklamy mezi samotnými zákazníky označovaného jako – Word ofMouth. Reklama 

ústním podáním se šířila už v dobách dávno minulých. Reklamní sdělení musí jasně a 

srozumitelně přiblížit benefity spojené s vlastnictvím produktu, které budou pro 

konečného zákazníka zajímavé. Ústní a osobní sdělení probouzí v lidech větší důvěru, 

než sdělení vysílané obvyklými reklamními kanály. (Hesková a Štarchoň, 2009) 

WOM diskuze probíhá obvykle mezi lidmi, kteří se znají. Nejčastěji mezi rodinnými 

členy, kolegy, známými a přáteli. WOM diskuze jsou z větší části kladné, jen v malé míře 
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je WOM s negativním tónem. Naproti tomu negativní WOM se šíří rychleji, než je tomu 

u pozitivního WOM. Lidé mají potřebu předat své negativní zkušenosti a informace 

většímu množství lidí. Určití lidé, kteří se zapojují do WOM diskuzí častěji než ostatní 

jsou označování jako tzv. názorový vůdci. Tito jedinci se nespecializují na jednu 

produktovou kategorii, ale na celou škálu produktů a ovlivňují tak názory lidí. (Karlíček 

a Král, 2011) 

1.6. Analýza marketingové prostředí  

Marketingové prostředí je prostředí, ve kterém se odehrávají marketingové aktivity 

podniku. Okolní prostředí může mít na podnik kladné i záporné vlivy. ,,Úkolem 

marketingových pracovníků je tyto faktory prostředí analyzovat, identifikovat jejich 

působení a navrhnout způsoby možného přizpůsobení chování firmy ve vztahu jak 

k současnému, tak i k očekávanému vývoji prostředí. Včasná reakce firem na měnící se 

podmínky prostředí je nutná k tomu, aby nejen přežily, ale také prosperovaly.“ 

(Jakubíková, 2008) 

Podle většiny autorů se marketingové prostředí dělí na vnější a vnitřní. 

Obrázek 7: Vnější a vnitřní prostředí 

 

Zdroj: vlastní zpracování podle (Jakubíková, 2008) 
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1.6.1. Makroprostředí 

Marketingové makroprostředí bývá také někdy označované jako globální makroprostředí.  

Je to prostředí, které firma nemůže ovlivňovat ani kontrolovat. Skládá se z šesti faktorů, 

které firmu ovlivňují zvenku a působí přímo i nepřímo na všechny její činnosti. Firmy 

berou tyto ovlivňující faktory spíše pouze na vědomí. Snaží se o nich vědět co nejdříve, 

aby na ně mohli zavčas reagovat.  Patří sem: 

➢ Demografické prostředí 

➢ Ekonomické prostředí 

➢ Přírodní prostředí 

➢ Technologické prostředí 

➢ Politické prostředí 

➢ Kulturní prostředí (Foret, 2012) 

Pro analýzu makroprostředí se používá analýza PESTLE (PEST, SLEPT). Tento pojem 

je sestaven z počátečních písmen českých a anglických slov. Patří sem následující 

faktory: 

• Political (politické) – působení politických vlivů 

• Economical (ekonomické) – patří sem například úrokové sazby, HDP, inflace, 

ekonomický růst apod. 

• Social (sociální) – patří sem například spotřební zvyky kupujících, demografické 

faktory apod. 

• Technological (technologické) – dopady technologií 

• Legal (legislativní) – právní normy 

• Ecological (ekologické) – patří sem problematika životního prostředí 

(Management Mania, ©2017) 
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1.6.2. Mikroprostředí 

,,Marketingové mikroprostředí nebo také mikrookolí zahrnuje okolnosti, vlivy a situace, 

které firma svými aktivitami může významně ovlivnit.“ (Jakubíková, 2008) Kotler (2007) 

charakterizuje mikroprostředí jako ,,síly blízko společnosti, které ovlivňují její schopnost 

sloužit zákazníkům.“ 

Pro analýzu mikroprostředí se používá Porterův model pěti sil, který zobrazuje obrázek 

č. 8. Model je zaměřený na intenzitu konkurence v rámci odvětví. Cílem je najít podniku 

v odvětví takové postavení, aby mohl co nejefektivněji čelit konkurenčním silám. 

Obrázek 8: Porterův model pěti sil 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (Jakubíková, 2008) 

Prvky modelu tvoří: 

• Stávající konkurence  

Jedná se o konkurenci mezi společnostmi, které působí v daném odvětví. K soupeření 

většinou dochází, když konkurenti pociťují tlak nebo vidí příležitost k zlepšení své pozice 

na trhu. Mezi běžné konkurenční nástroje patří snižování cen, zlepšování nabízených 

služeb či uvádění nových výrobků.  

• Hrozba vstupu nových konkurentů 

Potenciální konkurenti představují hrozbu pro ziskovost podniku. Firmy mohou 

omezovat příchod konkurentů pomocí různých opatření, které pro ně učiní trh 

neatraktivním. Hrozba vstupu nových konkurentů závisí především na výši bariér vstupu 

na trh.  
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• Hrozba substitučních výrobků 

Konkurenční hrozbou je pouze jejich existence. Substituční výrobky omezují stanovování 

ceny. Pro podnik je výhodné prodávat výrobek, který má málo substitutů, pak si stanoví 

vyšší cenu a tím pádem dosáhne vyšší ziskovosti.  

• Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatelů spočívá v tom, že dodavatelé mohou zvyšovat své ceny a 

podnik na to musí buď přistoupit, nebo kupovat méně zboží, což vede k poklesu 

ziskovosti. Pokud je naopak vyjednávací síla dodavatelů menší, podnik má možnost 

požadovat nižší cenu a vyšší kvalitu. Síla dodavatelů závisí především na počtu 

odběratelů a na množství dodavatelů na trhu.  

• Vyjednávací síla odběratelů (zákazníků) 

Zákazníci působí jako hrozba v případě, když se snaží vyjednat pro sebe co nejvýhodnější 

podmínky. To znamená požadování nižší ceny a vyšší kvality. V takovém případě se 

podniku zvyšují výrobní náklady. (Mind Tools, ©2018) 

Celková analýza marketingového prostředí se označuje jako SWOT analýza. Slouží 

k vypracování každé marketingové strategie a každého marketingového plánu. Dokáže 

vyhodnotit fungování firmy, nalézt problematické oblasti nebo nové možnosti pro rozvoj. 

Oproti výše zmíněným analýzám má výhodu v tom, že zahrnuje jak analýzu 

makroprostředí, tak analýzu mikroprostředí. Je tedy složena z: 

➢ S-W analýza (Strengths and Weaknesses Analysis) – analýza silných a slabých 

stránek 

➢ O-T analýza (Opportunities and Threats Analysis) – analýza příležitostí a hrozeb 

(Foret, 2012) 

 

 

 

Obrázek 9: SWOT analýza 

SWOT analýza 
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Vnitřní 

prostředí 

SILNÉ 

STRÁNKY 

SLABÉ 

STRÁNKY 

Vnější 

prostředí 
PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Silné stránky  

Silné stránky nám říkají, v čem jsme lepší než konkurence. Cílem podniku je samozřejmě 

maximalizace silných stránek. Patří sem například: know-how, zkušení zaměstnanci, 

silná značka, vysoce kvalitní produkt apod. 

 

Slabé stránky 

Do slabých stránek patří oblasti, kde si firma vede hůře než konkurence. Uvádí se zde 

například: vysoké náklady, špatný marketing, nemoderní zařízení, slabá image apod.  

Příležitosti 

Patří sem vnější skutečnosti, které mohou firmě přinést úspěch, pokud je zavčas 

identifikuje a správně využije. Jedná se například o: módní trendy, technologický vývoj, 

daňové úlevy, dobré tržní podmínky, špatná strategie u konkurence apod.  

Hrozby 

Patří sem skutečnosti, které mohou zapříčinit pokles poptávky nebo například 

nespokojenost u zákazníků. Typickým příkladem jsou například: živelné pohromy, vstup 

nového konkurenta, růst cen polotovarů, pomalejší růst trhu, změny zákaznických 

preferencí apod.  
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1.7. Marketingový výzkum 

Marketingový výzkum firmě složí k získání informací, které následně pomáhají při řešení 

podstatných marketingových rozhodnutí. 

Podle Kotler (2007) se jedná o „systematické plánování, shromažďování, analyzování a 

hlášení údajů a zjištění jejich důležitosti pro specifickou marketingovou situaci, před níž 

se ocitla firma.“ 

Každý výzkum by měl mít dvě etapy, které jsou navzájem propojené. Jedná se o 

přípravnou a realizační etapu. Etapy obsahují jednotlivé kroky, které spolu úzce souvisejí. 

Je velmi důležité dbát na jejich vzájemnou závislost. Celý proces marketingovému 

výzkumu nám zobrazuje obrázek č. 10. (Kozel, 2006) 

Obrázek 10: Proces marketingového výzkumu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování (Kozel, 2006) 

Existují různé druhy marketingového výzkumu. Nejprve se zaměříme na primární a 

sekundární výzkum. 

➢ Sekundární výzkum (výzkum od stolu) 

Sekundární výzkum využívá data, která byla získána již dříve, jinou osobou a k jinému 

účelu. Data mohou být zdarma nebo za úplatu. Získávají se například ze statistických 

úřadů, různých databází apod. Velkou výhodou je okamžitá dispozice potřebných dat a 

nižší cena. Na druhou stranu data mohou být zastaralá.  

 

➢ Primární výzkum (výzkum v terénu) 
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Primám výzkumem získáváme zcela nová data, která dosud nebyly publikovány. Velkou 

výhodou je aktuálnost sbíraných údajů. Nevýhodou jsou vyšší náklady, dále časová 

náročnost a také příprava. (Kozel, Mynářová a Svobodová, 2011) 

Primární marketingový výzkum se pak dělí na kvantitativní a kvalitativní.  

➢ Kvantitativní výzkum 

U kvantitativního výzkumu se ptáme ,,Kolik?“. Účelem je získat měřitelná číselná data. 

(Kozel, Mlynářová a Svobodová, 2011) 

Princip spočívá v získávání informací od velkého množství respondentů. Zachycuje 

názory a chování lidí. Je časově a finančně náročný. Slouží k měření trhu a zabývá se 

oblastmi, jako například: velikost trhu, podíl značky, frekvence nákupu, míra povědomí 

o značce, úroveň prodeje atd. Získané informace se zobecňují na celý základní vzorek. 

Kvantitativní výzkum používá metodu dotazování, pozorování nebo experiment. (Hauge, 

2003) 

➢ Kvalitativní výzkum 

Kvalitativní výzkum se ptá ,,Proč“? (Kozel, Mlynářová a Svobodová, 2011) Tento 

výzkum se soustřeďuje na důvody a motivace. Provádí se za účelem poznání motivů a 

chování lidí, zaměřuje se na poznání názorů, preferencí, postojů a pokouší se najít příčiny 

a souvislosti. Zaměřuje se na menší počet respondentů. Je méně nákladný a není tolik 

časově náročný. Výsledky se nemohou zobecňovat na celou populaci. Patří sem 

hloubkové rozhovory, pozorování a projektivní techniky dotazování. (Hauge, 2003)  

Metody sběru primárních dat: 

Mezi základní metody sběru primárních dat patří pozorování, dotazování a experiment. 

V této kapitole si jednotlivé metody přiblížíme. 

POZOROVÁNÍ 

Jedná se o metodu sběru dat, kde se pozorovaný vědomě neúčastní daného výzkumu. 

Jedná se o skryté pozorování. 

Při pozorování se nekladou lidem žádné otázky, ale pouze sledujeme jejich chování. 

Pomocí pozorování lze zjistit skutečnosti, které by pozorovaný při přímém dotazování 

například nepřiznal.  

Pozorování má také hodně nevýhod. Je to časově náročná monotónní činnost, která 

vyžaduje velkou pozornost pozorovatele. Dále také může dojít ke zkreslení 

vysledovaných údajů. (Kozel, 2006) 
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DOTAZOVÁNÍ 

Dotazování je nejpoužívanější metoda sběru dat. V tomto případě respondenti odpovídají 

na předem sestavené otázky. Otázky jsou kladeny osobně, telefonicky nebo elektronicky. 

Vybraní respondenti musí odpovídat cíli a záměrům výzkumu. Mezi výhody této metody 

patří flexibilita a velká návratnost odpovědí. Nevýhodou je neochota oslovených jedinců, 

uvádění klamných informací, časová náročnost, finanční náročnost.  

➢ Osobní dotazování  

Nejtradičnější způsob dotazování založený na osobním styku a přímé komunikaci 

s respondentem. Výhody: možnost pokládat složitější otázky, přímá zpětná vazba a 

vysoká návratnost odpovědí. Nevýhody: možná ovlivnitelnost tazatelem, nákladnost a 

časová náročnost. 

➢ Písemné dotazování 

Dotazník je respondentovi doručen v písemné formě. Finančně je málo nákladný, ale 

časově je náročný.  

➢ Telefonické dotazování  

Jedná se také o často využívanou metodu. Výhody: rychlost získaných potřebných údajů, 

snadnost a nízká nákladovost. Nevýhody: omezený čas, vyšší nároky na soustředění a 

nemožnost osobního kontaktu. 

➢ Online dotazování  

Zde se jedná o elektronické rozesílání dotazníků přes internet prostřednictvím e-mailů, 

sociálních sítí, webových stránek apod. Výhody: rychlost, nízká nákladnost a dobrá 

zpracovatelnost. Nevýhoda: věkově starší osoby nemají přístup k internetu. (Foret, 2012) 

FOCUS GROUPS  

Výzkum prostřednictvím focus group je shromáždění menšího počtu lidí, kteří jsou 

vybráni na základě konkrétních demografických, psycholografických nebo jiných 

aspektů, aby společně prodiskutovali různá témata společného zájmu. Moderátor pokládá 

otázky na základě návodu připraveného příslušnými marketingovými manažery. Tento 

způsob získávání dat se označuje i jako skupinový rozhovor. Cílem moderátorů je zjistit 

potenciálně užitečné postřehy a skutečné motivace spotřebitelů a proč dělají a říkají 

konkrétní věci. (Kotler a Keller, 2007)  

EXPERIMNET 
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Kozel (2006) uvádí ve své knize následující: ,,Při experimentu provozujeme zpravidla 

testování, při kterém se pozoruje a vyhodnocuje chování a vztahy v uměle vytvořených 

podmínkách, kdy jsou dopředu nastaveny parametry, podle kterých následně experiment 

probíhá.“  Při experimentu výzkumník stanovuje nezávisle proměnnou a měří změnu 

závisle proměnných. 

Dotazník 

Dotazník je formulář sestavený z otevřených nebo uzavřených otázek, na které 

respondenti odpovídají. Měl by mít logickou strukturu a vyvolat zájem. Cílem je získat 

názory respondentů o zkoumaném problému a následně je zaznamenat. Může být 

v papírové nebo elektronické podobě. (Hauge, 2003) 

Otázky v dotazníku se dělí do tří skupin: 

➢ Otevřené – umožňují volnou tvorbu odpovědí 

➢ Uzavřené – výběr z několika variant odpovědí 

➢ Polozavřené (polootevřené) – jedná se o kombinaci obou předchozích typů 

Při sestavování otázek je důležité se ptát přímo, jednoduše, používat známá slova a ptát 

se konkrétně. Otázky by měly být krátké, jasné a přesné. Na druhou stranu by dotazník 

neměl obsahovat vysoký počet otázek, odborné výrazy, příliš dlouhé otázky, povinnost 

uvedení osobních údaje apod. (Kozel, 2006) 

1.8. Regresní analýza  

Regresní analýza je statistická metoda, která umožňuje prozkoumat vztah mezi dvěma 

proměnnými 

➢ tzv. nezávisle proměnnou a 

➢ tzv. závisle proměnnou.  

Tato analýza pomáhá pochopit, jak se změní hodnota závisle proměnné v návaznosti na 

změnu jedné z nezávisle proměnných, zatímco ostatní nezávisle proměnné zůstávají 

konstantní. Konečný odhad je založen na tzv. regresní funkci. (Hendl, 2015) 

1.9. Metoda FMEA 

Metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) se používá v předvýrobních etapách 

na preventivní odstranění možný závad a chyb. Pomáhá identifikovat nejkritičtější a 
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nejpravděpodobnější chyby ve výrobku nebo procesu. Tato metoda umožňuje co nejdříve 

rozeznat možnosti vzniku poruch, určit jejich možné následky, ohodnotit rizika a 

bezpečně jim předejít. (Svět produktivity, ©2012) 
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2. Analytická část 

2.1. Charakteristika společnosti 

Společnost Hervis Sport a móda, s.r.o. (dále jen Hervis) byla v České republice zapsána 

do obchodního rejstříku v září roku 1997. První pobočka na českém trhu byla otevřena o 

5 let později. 

 Společnost Hervis Sport- und Modegesellschaft m.b.H. byla založena v roce 1973. 

Centrála se nachází ve městě Wals v Salzburgu. Hervis Sport a móda, s.r.o. je její 

pobočkou v České republice a zároveň patří do skupiny Hervis International GmbH spolu 

s pobočkami v Rakousku, Německu, Slovinsku, severovýchodní Itálii, Rumunsku, 

Maďarsku a Chorvatsku.  

Hervis Sport- und Modegesellschaft m.b.H. je 100% dceřiná společnost firmy SPAR 

Österreichische Warenhandels-AG. Skupina SPAR Österreich je středoevropský 

obchodní koncern v rakouském vlastnictví. Podnik byl založen v roce 1954 v Tyrolsku a 

Salzburgu. Koncern spravuje obchod s potravinami (SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR), 

projektování, stavba a provoz obchodních center (SES Spar European Shopping Centers) 

a specializovaný obchod se sportovním zbožím (Hervis). 

Společnost Hervis vznikla z textilní firmy HERmann VISser. Současná značka je složena 

z počátečních slabik původního jména firmy. Začátkem se společnost zaměřovala na 

módní zboží a především textil. Firmu odkoupil rakouský řetězec SPAR, který rozšířil 

portfolio produktů o sportovní zboží. Na počátku 70. let a v průběhu 80. let se po celém 

Rakousku otevřelo více než 15 poboček zaměřených na sport a sportovní módu pro volný 

čas - průlom na trhu sportovního zboží. Od devadesátých let dochází k mezinárodní 

expanzi do dalších zemí. V roce 2002 dochází k otevření první české prodejny OC 

Europark v Praze. V současné době je v České republice 25 prodejen. 

Základní činností společnosti Hervis je prodej sportovního a módního sortimentu, 

zajištění kvalifikovaného servisu a poskytování odborného poradenství. Hervis se dále 

vyznačuje vyváženou nabídkou služeb a agresivními cenovými nabídkami. Hlavní heslo 

Get movin´ symbolizuje radost z pohybu a apeluje na lepší životní styl. Heslo můžeme 

přeložit jako „začni se hýbat“.  

Hervis sází na orientaci na značky a spoléhá se na zboží předních tuzemských a 

zahraničních výrobců za nejlepší ceny. Hervis patří mezi největší české obchody se 
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sportovním zbožím. Jejich cílem je být dosažitelný pro všechny spotřebitele. (Hervis, 

©2017) 

2.2. Marketingový mix 

V této kapitole bude popsán současný marketingový mix společnosti Hervis. Konkrétně 

se jedná o tzv. 4P  

• Product (produkt),  

• Price (cena),  

• Place (distribuce) 

• Promotion (propagace). 

2.2.1. Produkt 

Společnost Hervis se zaměřuje na sportovní zboží a aktuální sezónní nabídku. Prodejny 

Hervisu nabízí plný sortiment se zaměřením na oblíbené a masově rozšířené sporty. 

Produkty jsou prezentovány na prodejnách podle jednotlivých odvětví pro snadnou 

orientaci zákazníků. Ze sportovního vybavení lze v nabídce Hervisu najít obuv, oblečení, 

tašky, batohy, běžeckou výbavu, potřeby pro turistiku a outdoorové aktivity, 

cyklistiku, fitness, fotbal, hokej, plavání, volejbal, in-line bruslení, skateboarding, 

tenis a sálové sporty. Dále také podle sezóny nabízí Hervis vybavení pro klasické i 

sjezdové lyžování, snowboarding, bruslení, potápění a další.  

Na obrázku můžeme vidět jaké druhy značek společnost Hervis nabízí. 

Obrázek 11: Značky společnosti Hervis 

 

Zdroj: www.hervis.cz 
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Do produktu lze zařadit i nabízené služby společnosti Hervis a mezi ty spadají možnost 

pojištění, odborný servis a půjčovna sportovního vybavení. 

2.2.2. Cena 

Cenová politika je nastavena tak, že se Hervis snaží dodržovat tzv. RRP (retail 

recommended price), tedy maloobchodní doporučenou cenu svých dodavatelů. Změna 

cen nastává v následujících nejdůležitějších momentech: 

1. Hervis má čtyři výprodejové období. Hlavní dvě jsou zimní a letní výprodeje, 

které nazývá WINTER a SUMMER SALE, kdy se vyprodává zimní a letní zboží. 

Pak má dvě menší výprodejové vlny, které nazývá MID SEASON SALE, vždy 

na jaře a na podzim. Zde vyprodává jarní a podzimní kolekce. 

2. Vlivem silné konkurence na sportovním trhu, musí Hervis často reagovat na 

konkurenci. Pokud jde konkurence s cenou zásadních/ikonických produktů dolů, 

Hervis musí na tyto změny reagovat a přinejmenším ceny vyrovnat. Pokud by se 

tak nestalo, zákazník by si samozřejmě vybral konkurenční prodejny, kde by 

stejný produkt nakoupil levněji. 

3. Marketingová strategie nám určitě ovlivnícenu produktů. Pokud se podíváme na 

marketingový mix Hervisu, tak můžeme vidět, že jedním z hlavních bodů je 

billboardová kampaň, kterou Hervis pravidelně zařazuje do svého 

marketingového portfolia. Hlavní focus je vždy na cca šest ikonických produktů, 

které se komunikují na billboardech spolu s určitým sdělením pro zákazníka 

(např. ZIMNÍ VÝPRODEJ AŽ -70% je sdělení a LYŽE ATOMIC ZA 3 000 Kč, 

RRP 10 000 Kč + foto, je ten zlevněný produkt). 

4. Čtvrtý důležitý moment, kdy přichází ke změnám cen, je likvidace starých zásob. 

Zboží starších sezon se musí co nejdříve zlikvidovat, jinak se stářím produktů 

bude klesat obchodní marže a v těchto produktech budou nedobrovolně uložené 

peníze, které by se mohli použít pro nákup zboží nové sezony s plnou marží. 

 

 

 

V první tabulce dole vidíme vývoj marže od roku 2013 do roku 2017. Zajímavé je vidět, 

jaký vliv na marži má vysoce konkurenční prostředí. V roce 2013 byla marže 45%, kdy 
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nebylo třeba tolik zlevňovat zboží a investovat do marže. Naproti tomu vidíme rok 2017 

s marží 37%, což je o úctyhodných 8 procentuálních bodů méně. Tady vidíme, že Hervis 

musí opravdu investovat do marže, aby se vyrovnal konkurenci a neprohrál souboj o 

zákazníka. 

Tabulka 2: Marže 

 Marže 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Q1 43 41 39 37 35 

Q2 48 46 44 41 39 

Q3 44 42 41 38 36 

Q4 47 46 45 42 38 

Rok 45 43 42 39 37 

Zdroj:Vlastní zpracování 

V dalších tabulkách je zobrazen vývoj marže od roku 2013 do roku 2017. Marže je 

rozfázovaná na jednotlivé kvartály a měsíce. Zde můžeme vidět chování marže 

v jednotlivých výprodejových periodách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 3: Marže na jednotlivé kvartály a měsíce 

1. Kvartál 

Marže 
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 2013 2014 2015 2016 2017 

Leden 42 41 40 38 35 

Únor 41 39 38 36 34 

Březen 47 43 41 39 37 

1.Q 43 41 39 37 35 

2. Kvartál 

Marže 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Duben 46 45 42 40 38 

Květen 50 48 46 42 39 

Červen 49 46 45 41 41 

2.Q 48 46 44 41 39 

3. Kvartál 

Marže 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Červenec 45 43 41 37 35 

Srpen 44 41 39 38 36 

Září 43 44 43 39 37 

3.Q 44 42 41 38 36 

4. Kvartál 

Marže 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Říjen 45 44 43 41 38 

Listopad 47 45 44 42 38 

Prosinec 50 49 48 44 39 

4.Q 47 46 45 42 38 

Zdroj:Vlastní zpracování 

2.2.3. Distribuce 

Účelem distribuce je co nejvíce usnadnit cestu finálního produktu k zákazníkovi. 

V případě společnosti Hervis mluvíme o tzv. nepřímé distribuční cestě. Prodejny Hervisu 

totiž zastupují pozici prostředníků mezi výrobce, dodavatelem a spotřebitelem. Dále se 

jedná o tzv. intenzivní distribuci, protože sportovní věci patří mezi spotřební zboží, které 

se firma snaží dostat co nejblíže k zákazníkům prostřednictvím velkého počtu prodejen. 

 

 

 

V současné době má Hervis v České republice 26 prodejen: 
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Obrázek 12: Prodejny v ČR 

 

Zdroj:www.hervis.cz 

Společnost Hervis prodává své produkty jak v kamenných obchodech tak také on-line 

přes internetový obchod. V případě nákupu zboží on-line přes internet má zákazník 

možnost si zboží zaslat bud přímo domů na adresu svého bydliště nebo do nejbližší 

prodejny.Minuly rok Hervis přestal dovážet zboží (objednané z e-shopu) z centrálního 

skladu ve Vídni a dodává ho přímo z vlastních poboček. Cílem bylo zkrátit dobu dodání 

na 48 hodin a přiblížit sortiment českému zákazníkovi.  

V offline světe mají několik formátů prodejen. Ve většině případů mají pobočky okolo 

1000 m2 prodejní plochu. Zajímavostí je pilotní prodejna Hervis Expres na Hlavním 

nádraží v Praze. Tato prodejna se nachází na vysoce frekventovaném místě na malém 

prostoru o velikosti 250m2. Hervis zde nabízí pouze sortiment, který si zákazníci mohou 

jednoduše odvézt vlakem, tedy např. boty, oblečení a doplňky. 

V posledních letech prošli prodejny redesignem. Každá nedesignovaná prodejna dostala 

tematický rám pro lepší přehlednost sortimentu v dané kategorii. Každý rám je 

obrandován a jasně sděluje, pro jaký sport nabízí sortiment – běhání, běžkování a 

podobně. Redesign má přispět k lepší zákaznické orientaci a provázat kamenné prodejny 

s internetovými službami. 

Pokud zákazník nenajde požadované zboží či velikost v konkrétním obchodě, nabízí 

společnost Hervis možnost objednávky přes tablet a dovezení bud přímo do prodejny 

nebo na svoji adresu.  
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2.2.4. Propagace 

Propagace je v dnešní době s velkou konkurencí nezbytnou a nepostradatelnou součástí 

podnikání a obchodování. Společnost Hervis používá poměrně pestré komunikační 

nástroje pro svoji propagaci. Jedná se například o billboardy, letáky, webové stránky, 

sociální sítě, sponzoring, věrnostní program, POS materiály atd. Jednotlivé komunikační 

nástroje budou podrobně popsány v následující kapitole.  

Nyní se Hervis snaží oslovit mladší cílovou skupinu.  

2.3. Komunikační mix 

2.3.1. Reklama 

Nejprve bude zmíněna reklama v televizi. Tento druh reklamy byl dříve hojně využíván, 

ale v posledních letech tomu tak nebylo. V letech 2015, 2016 a 2017 se na obrazovkách 

žádná televizní reklama neobjevila. Důvodem zrušení byla vysoká nákladovost. V lednu 

2018 došlo ke změně a celý měsíc běžel televizní spot na akci 2+1 na vše. Tento spot byl 

vyčíslen na 1 500 000 Kč.  

Na druhou stranu rozhlasová reklama je používaná stále. Rádiové spoty jsou ve vysoké 

frekvenci, mají celonárodní pokrytí na všech rádiích v mixu. Mix je složen tak, aby zasáhl 

co největší počet lidí z cílové skupiny. Spoty běží většinou tři dny.  

V tabulce je uveden příklad mediálního plánu na rádiový spot, který běžel v prosinci 

2017. Spot byl určen na slevovou akci konající se v sobotu 10. 12. 2017 a v neděli 11. 12. 

2017. Konkrétně se jednalo o slevu 20 % na celý nákup. Jeden dvacetisekundový spot ve 

všech rádiích v mixu vychází přibližně na 32 000 Kč.  

Tabulka 4: Rádiový spot 

Pásmo Délka 

5
.1

2
. 

6
.1

2
. 

7
.1

2
. 

8
.1

2
. 

9
.1

2
. 

1
0
.1

2
. 

1
1
.1

2
. 

Počet 

spotů 
Suma Kč 

7:00-10:00 20 sekund     1 1  2 64 000 Kč 

10:00-13:00 20 sekund     2 2 1 5 160 000 Kč 

13:00-16:00 20 sekund    2 2 2  6 192 000 Kč 

16:00-18:00 20 sekund    2 2 2  6 192 000 Kč 

18:00-19:00 20 sekund        0 0 Kč 

Celkem  0 0 0 4 7 7 1 19 680 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Takový rádiový spot běží na 35 rozhlasových stanicích. Další tabulka ukazuje 

podrobnější rozpis.  

Tabulka 5: Rozhlasové stanice 

Rozhlasová stanice Délka 6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12. Spoty 

Evropa 2 – Praha    4 7 7 1 19 

Dance Rádio    4 7 7 1 19 

Rádio City    4 7 7 1 19 

Fajn Rádio – Praha    4 7 7 1 19 

Impuls – Praha    4 7 7 1 19 

Beat – Praha    4 7 7 1 19 

Rock Zone    4 7 7 1 19 

Spin    4 7 7 1 19 

Evropa 2 – WEST    4 7 7 1 19 

Evropa 2 – Karlovy 

Vary 

   4 7 7 1 19 

Impuls – Z. Čechy    4 7 7 1 19 

FM Plus    4 7 7 1 19 

Rock Rádio    4 7 7 1 19 

Rádio Egrensis    4 7 7 1 19 

Rádio Blaník – J. 

Čechy 

   4 7 7 1 19 

Hitrádio Faktor    4 7 7 1 19 

Evropa 2 – J. Čechy    4 7 7 1 19 

Evropa 2 – S. Čechy    4 7 7 1 19 

Impuls – S. Čechy    4 7 7 1 19 

Rádio Crystal    4 7 7 1 19 

Evropa 2 – Liberec    4 7 7 1 19 

Rádio Černá hora    4 7 7 1 19 

Rádio Vysočina    4 7 7 1 19 

Evropa 2 – J. Morava    4 7 7 1 19 

Impuls – J. Morava    4 7 7 1 19 

Rádio Krokodýl    4 7 7 1 19 

Evropa 2 – S. Morava     4 7 7 1 19 

Frekvence 1 – S. 

Morava 

   4 7 7 1 19 

Rádio Impuls – S. 

Morava 

   4 7 7 1 19 

Fajn rádio hity    4 7 7 1 19 

Hit Orion    4 7 7 1 19 

Evropa 2 – Zlín    4 7 7 1 19 

Frekvence 1 – Zlín    4 7 7 1 19 

AZ Zlín    4 7 7 1 19 

Rádio Impuls    4 7 7 1 19 

Celkem    140 245 245 35 665 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Venkovní reklamy v podobě billboardů jsou velmi oblíbené. Hervis vlastní příbližně 300 

billboardových ploch na hlavních tazích po celé České republice. Většinou jsou umístěné 

na dálnici D1 a v blízkosti obchodů Hervis.  

Na tento druh reklamy se společnost zaměřuje především v letním období, kdy lidé jezdí 

po silnicích na dovolené. Na obrázku můžeme vidět příklad billboardu, který dává podnět 

k nákupu na e-shopu a vyzdvihuje možnost vyzvednutí zdarma na prodejně.  Billboard 

byl umístěn ve městech Praha, Brno, Olomouc, Ostrava a Plzeň. 

V roce 2017 byly billboardy vystaveny v lednu, v květnu, v srpnu a v prosinci. Měsíční 

náklady činní 1 000 000 Kč a na rok tedy 4 000 000 Kč. 

Obrázek 13: Billboard 

 

Zdroj: www.hervis.cz 

2.3.2. Podpora prodeje 

Nástroje podpory prodeje jsou v dnešní době hojně využívané. Výjimkou není ani 

společnost Hervis. Nejprve se zaměříme na věrnostní program, který se jmenuje Hervis 

Sportsclub a nabízí pro členy velmi atraktivní nabídky.  

http://www.hervis/
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Při každém nákupu se zákazníkovi připisuje částka na klubové konto a podle utracené 

částky zákazník na konci roku obdrží bonus, který může být například 4%. 

Prostřednictvím e-mailu jsou členům klubu pravidelně zasílány výhodné slevové nabídky 

a různé zajímavé informace. Většinou se jedná o víkendové akce. Prostřednictvím pošty 

se členům klubu zasílají také kupony se třemi různými slevami, například 20 % na brusle, 

15 % na kola a 10 % na sportovní výživu. Za největší výhodu osobně považuji vrácení 

nepoužitého zboží do 6 týdnů bez účtenky (v případě načtení věrnostní karty) a při nákupu 

objemných fitness zařízení dovoz zboží do dvaceti kilometrů zdarma. V současné době 

má Hervis okolo 200 000 členů klubu. Věrnostní karta platí po celé Evropě. Roční 

náklady činí 3 500 000 Kč. 

Velmi dobře funguje také podpora prodeje prostřednictvím internetových stránek, které 

byly založeny v roce 2002. Internetový obchod byl spuštěn v roce 2011. E-shop není 

klasickým obchodem, ve kterém zákazník najde celý sortiment jako ve všech prodejnách, 

ale je nadstavbou pro ty, kteří touží po originálním zboží za speciální cenu. Internetový 

obchod nese název Hervis Countdown. Zákazníkovi je zde nabízeno zboží za velmi 

zajímavou cenu, nicméně pouze v omezeném množství a po omezenou dobu (například 

24 hodin). Tímto častým obměňováním zboží chtějí dosáhnout velké návštěvnosti na e-

shopu. 

Do podpory prodeje patří také POP/POS materiály v podobě stojanů na prodejnách a 

žlutých cedulkách. POS materiály bývají ve velikosti A1, ve velikosti A3 stojany a stoly 

a ve velikosti A5 na pokladně. Úkolem těchto materiálů je upozornit zákazníka na 

nejlevnější zboží a vyvolat v něm impulzivní nákup. Ročně vychází na 3 200 000 Kč. 

Další nástroje podpory prodeje, které stimulují zákazníka k nákupu, jsou oblíbené akce 

jako: 

➢ DPH akce - Zákazníkovi je u pokladny odečtena sleva ve výši současného DPH. 

Tato akce bývá víkendová nebo i čtyřdenní a to pátek, sobota, neděle, pondělí. 

➢ 2 + 1 na vše - Zákazník při koupi tří produktů obdrží ten nejlevnější zdarma. 

➢ 20 % na vše 

➢ Kup 1 a druhý za ½ - Zákazník při koupi dvou produktů obdrží ten druhý levnější 

s padesáti procentní slevou.  

➢ Kola – 40 % - Taková to akce trvá většinou pátek, sobota a neděle. Na všechny 

kola je sleva 40 % z prodejní ceny.  
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Dále nabízí svých zákazníkům možnost zapůjčení vybraného zimního vybavení na všech 

prodejnách Hervis Sports  v České republice. Cílem je přiblížit sport široké veřejnosti a 

těm, kteří chtějí vyzkoušet různé typy vybavení.   

Na závěr bych uvedla zajímavost pop-up store na Jizerské padesátce.  Jedná se o dočasnou 

prodejnu o 200 metrech čtverečních, kde se prodává standardní sportovní oblečení a 

doplňky. Jednoduše vše, co by na dané akci mohlo být užitečné.  

2.3.3. Osobní prodej 

Osobní prodej se odehrává v každé prodejně Hervisu a dochází k němu při styku prodejce 

se zákazníkem. V Současné době má společnost Hervis 25 obchodů s přibližně 300 

zaměstnanci. Od každého zaměstnanců se očekává znalost prodejního sortimentu, 

prodejní dovednosti a profesionální chování.  Školení prodejců probíhá v pravidelných 

intervalech. Každý nový zaměstnanec musí projít interním školícím systém zvaným 

Hervis Academy. Tato akademie se zaměřuje na produktové školení a školení 

zákaznického servisu.  

Od začátku roku 2017 využívá Hervis tabletového prodeje. Každý prodejce je vybaven 

tabletem a nabízí zákazníkovi možnost objednat produkty a velikosti, které momentálně 

nejsou zastoupeny v kamenném obchodě, ale jsou v nabídce na e-shopu. 

2.3.4. Direct marketing 

Mezi další nástroje marketingové komunikace patří direct marketing neboli přímý 

marketing. Jedná se o komunikaci prostřednictvím zasílání papírových a online letáků. 

Možnost přihlásit se k pravidelnému odběru akčních letáků má každý zákazník. Letáky 

se vydávají celorepublikově nebo regionálně a každý leták má omezenou platnost.  

Newslettery jsou zákazníkovi rozesílány každé dva nebo tři dny prostřednictvím 

elektronické pošty. Jedná se většinou o letáky v zářivých barvách s probíhajícími 

slevovými akcemi. Jeden takový leták v elektronické podobě můžeme vidět na obrázku. 

Roční náklady činí 250 000 Kč. 
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Obrázek 14: Newsletter 

 

Zdroj: www.hervis.cz 

Letáky do schránek se distribuují zákazníkovi třikrát do měsíce. Používá se papír velikosti 

A3 a počet stránek je různorodý, jednou se jedná o tři stránkový leták, jednou zase o 

dvanáctistránkový leták, podle toho o jakou akci se jedná. Jako příklad můžeme uvést: 

➢ Leták na novou jarní kolekci, který je složen z dvanácti stran plných zboží z nové 

kolekce. Leták byl platný od 1. 3. 2017 do 7. 3. 2017. 

➢ Leták na akci BOTY 2 + 1, který je osmistránkový a obsahuje všechny možné 

druhy bot. Leták byl platný od 10. 5. 2017 do 14. 5. 2017. 

Papírové letáky jsou nákladnější, ročně činí 19 000 000 Kč. 

2.3.5. Public relations 

Společnost Hervis se snaží různými způsoby budovat dobré jméno u veřejnosti. 

V pravidelných intervalech probíhají rozhovory s představiteli společnosti, nejčastěji 

s marketingovým ředitelem české pobočky, které přinášejí zajímavé interní informace 

z firmy a popisují aktuální dění na trhu se sportovním zbožím. Rozhovory se objevují 

například ve zpravodajském webu o mediích, marketingu a reklamě MediaGuru.cz, ve 

zpravodajském portálu Blesk v rubrice životní styl, v časopisu MAM marketing a média 

atd.  

http://nl.hervis.cz/u/nrd.php?p=LgL3gVrqwd_15830_2184434_13_8&ems_l=2071
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2.3.6. Sponzoring 

Co se týká sponzoringu Hervis podporuje celou řadu sportovních akcí a sportovců. 

➢ Jizerská 50. 

Hervis je velkým partnerem této sportovní akce. Jedná se o závod v běhu na lyžích na 

trati dlouhé 50 kilometrů vedoucí Jizerskými horami po tzv. Jizerské magistrále. Hervis 

nabízí 10 % slevu na startovném při vyplnění přihlášky na jakékoliv prodejně Hervis 

Sports v České republice. Při této příležitosti si účastníci mohou v Hervisu zakoupit 

běžkařskou výbavu a pořídit nějaký nový kousek. 

➢ Běh Lužánkami 

Brněnský běžecký závod je také jednou ze sponzorovaných akcí Hervisu. Jedná se o 

tradiční sportovní běh na jižní Moravě. Závod mužů je dlouhý 7775 metrů a závod žen 

6220 metrů. 

➢ Tenistka Sára 

Hervis se také snaží podporovat mladé talenty napříč různými sportovními disciplínami. 

Tenistka Sára patří mezi jednu z oblíbenkyň. 

➢ Hervis dětská tour 

Jedná se o cyklistické náborové závody pro děti do 12 let. Místem konání je Plzeň. 

Zúčastňuje se několik malých závodníků ve dvanácti různých kategoriích. Hervis je 

hlavním sponzorem této akce.  

➢ Trutnovský půlmaratón 

Hervis se pravidelně podílí na těchto závodech a pro účastníky nabízí slevu dvacet 

procent. Jde o závod v běhu na 21,097 kilometru se startem a cílem v centru města 

Trutnov. Certifikovaná trasa vede jak historickou částí, tak i kolem řeky Úpy. Součástí 

akce jsou také dětské závody v běhu, štafetové běhy, zkrácená verze běhu na 10 km a 

bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Závod probíhá v květnu. 

Donedávna byl Hervis sponzorem oblíbeného pražského maratonu, ovšem v současné 

době tuto funkci převzala konkurenční společnost Sportisimo.  

➢ Zlínský festivalový půlmaratón 

Zlínský půlmaratón je na stejném principu jako výše zmíněný Trutnovský. Je to silniční 

běžecký závod na distanci 21,0975 kilometrů pro širokou veřejnost bez nutnosti 
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příslušnosti ke sportovnímu oddílu či klubu. Součástí je závod čtyřčlenných štafet a běh 

na 10,5 km. Součástí je také Festivalový rodinný běh na 1400 metrů. 

➢ Urban Challenge 

Urban Challenge se koná ve velkých městech jako Praha, Brno a Ostrava. Účastníci 

závodu běží ojedinělými prostorami města, kde zdolávají překážky jako přebíhání přes 

auta, kontejnery, překážky z pneumatik, demolice auto apod. Závod je uzpůsoben tak, 

aby ho zvládl každý. Jsou zde tratě pro všechny věkové kategorie od 900 m do 5 km s více 

než 25 překážkami. Jedná se o netradiční závod, jedinečný koncept, bohatý doprovodný 

program a příjemná atmosféra trasy běhu. 

➢ Hervis Race FOR BIKES 

Veletrh FOR BIKES je největší cyklistický veletrh v České republice. Každoročně 

otevírá cyklistickou sezónu a nabízí cyklosortiment pro všechny věkové i výkonnostní 

skupiny obyvatel. Vystavovatelé (Hervis) představují návštěvníkům novinky v oblasti 

kol, elektrokol, koloběžek, velomateriálu, doplňků, výživy, oblečení atd.  

➢ Daniel Máka 

Daniel Máka je další sportovní osobnost, kterou Hervis podporuje ve všech závodech. 

Jedná se o běžce na lyžích. V roce 2017 dojel na Vasaloppetu v top 90. 

V roce 2017 byly vynaloženy náklady na public relations ve výši 3 370 000 Kč. 

2.3.7. Sociální sítě 

Facebook 

Facebookový profil Hervis Sports Česko má přes 30 000 fanoušků. Ti se zde mohou 

dozvědět o nadcházejících sportovních událostech, které Hervis pořádá nebo sponzoruje 

a o aktuálně probíhajících akcích. Od června 2017 začali na svých Facebookových 

stránkách pořádat soutěže, kterých se účastní přibližně 50 – 100 fanoušků. 

Prostřednictvím odpovědí do komentářů fanoušci soutěží například o běžecké hole, 

vybavení pro stolní tenis, halovou obuv, běžecké vybavení atd. Na celkový počet 

sledujících fanoušků se soutěží zúčastňuje málo jedinců.  

V průměru měsíčně vkládají 12 příspěvků. Při porovnání s konkurencí má společnost 

Sportisimo přes 47 000 fanoušků (průměrně 20 příspěvků za měsíc) a Decathlon přes 

30 000 fanoušků (průměrně 15 příspěvků za měsíc). 
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Instagram 

Profil Hervisu na sociální síti Instagram je na tom hůře. Byl založen v lednu v roce 2017 

a v současné době (k březnu 2018) má 119 fotografií a 301 sledujících. Obsahem jsou 

fotografie lidí zachycených při různých sportovních aktivitách, například při běhu, 

lyžování, posilovaní, plavání, volejbale, tenise atd. Nízký počet sledujících svědčí o 

zanedbatelnosti této formy propagace.  

V současné době je Instagram velkým fenoménem. Na takovém firemní profilu lze zjistit 

informace o fanoušcích (věk, pohlaví, místo původu, čas pobytu) a publikovaných 

příspěvcích (dosah, zobrazení, prokliky na web, nejúspěšnější příspěvky). Díky tomu lze 

jednoduše sledovat výkon příspěvků a přizpůsobit tomu další komunikaci. Instagram 

nabízí také možnost promování příspěvků přímo v aplikaci prostřednictvím kreditní 

karty. Existují zde velké možnosti, které Hervis oproti konkurenci nevyužívá. 

V roce 2017 se starala o profily na sociálních sítích komunikační agentura Adison. Roční 

náklady činily 600 000 Kč.  

Vyčíslení ročních nákladů na marketingovou komunikaci společnosti Hervis 

Tabulka 6: Náklady na propagaci 

Celkové roční náklady na propagaci 

Rádio 6 800 000 Kč 

Billboardy 4 000 000 Kč 

Hervis klub 3 500 000 Kč 

E-com 3 000 000 Kč 

POS materiály 3 200 000 Kč 

Online letáky 250 000 Kč 

Papírové letáky 19 000 000 Kč 

PR/Sponzoring 3 370 000 Kč 

Sociální sítě 600 000 Kč 

Celkem 43 720 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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2.4. Analýza prostředí 

Marketingové makroprostředí působí na firmu neustále a nemůžeme ho nijak ovlivnit. 

2.4.1. PEST analýza 

V této kapitole budou popsány vnější faktory, které mohou ovlivňovat fungování 

společnosti. PEST analýza se skládá ze sociálních a kulturních faktorů, ekonomických 

faktorů, politických faktorů a technologických faktorů 

• Sociální a kulturní faktory 

Důležitým faktorem ovlivňujícím firmu je příjem obyvatelstva. Výše mzdy má totiž 

velký vliv na životní úroveň jedince. Čím vyšší příjem člověk má, tím více utrácí a firmy 

předpokládají větší zájem o jejich výrobky a služby. Jak můžeme vidět v grafu, tak 

v posledních letech průměrná mzda v České republice stále roste. V roce 2017 dosáhla 

průměrná mzda 29 504 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 1 929 Kč (7,0 %). 

Graf 1: Průměrná mzda 

Zdroj: Vlastní zpracování (podle www.kurzy.cz) 

Společnost Hervis nereaguje na situaci na trhu a nezvyšuje mzdy svých zaměstnanců. 

Tento fakt způsobuje odchod zaměstnanců a problém se získáním kvalifikované pracovní 

síly.  

Dalším důležitým faktorem, který má vliv na ekonomickou výkonnost společnosti a 

výdaje jedince je míra nezaměstnanosti. Pokud existuje velká část obyvatelstva, která 
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je závislá na státní podpoře, tak s velkou pravděpodobností nebude utrácet své peníze za 

sportovní zboží. V současné době se společnost této skutečnosti nemusí tolik obávat. Míra 

nezaměstnanosti v posledních letech klesá. Na konci roku 2017 se dostala na historické 

minimum 3,5 %. Celkový vývoj míry nezaměstnanosti můžeme vidět v grafu, kde je 

zobrazen vývoj nezaměstnanosti za posledních pět let. 

Graf 2: Míra nezaměstnanosti 

Zdroj: Vlastní zpracování (podle www.kurzy.cz) 

Vzhledem k nízké nezaměstnanosti dochází ke zvyšování mezd. V Hervisu mzdy 

nerostou, což vede k problému s kvalifikovanou pracovní silou. 

Dalším řešeným faktorem je dostupnost potenciálních zaměstnanců s požadovanými 

schopnosti a dovednostmi. V dnešní době je velkým problém sehnat kvalifikovanou 

pracovní sílu.  Tato skutečnost ovlivňuje i společnost Hervis, protože najít pracovníky 

s odpovídajícími dovednostmi je pro ně stále obtížnější. Především plánovat nábor 

zaměstnanců zrovna v situaci, kdy máme nejnižší nezaměstnanost, je velmi 

komplikované. 

Pro zlepšení tohoto problému bude zapotřebí větší mobilita na trhu práce v celé EU, 

zkvalitnění učebních programů a odborného vzdělávání a lepší interakce mezi školstvím 

a byznysem. 

• Ekonomické faktory 
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Tuzemská ekonomika zažívá jedno z nejlepších období v historii. Od července do září se 

český hrubý domácí produkt zvýšil meziročně o pět procent (potvrzuje Český 

statistický úřad).  

Meziroční pětiprocentní tempo růstu českého hospodářství představuje nejlepší výsledek 

od třetího kvartálu roku 2015. Rok 2015 byl mimořádný díky dočerpávání evropských 

dotací. Jinak je na tom hospodářství aktuálně nejlépe za uplynulých deset let. Za růstem 

stojí stabilnější faktory. Nejdůležitějším je nepochybně vyšší zaměstnanost a silný růst 

mezd, které zvyšují disponibilní příjmy domácností. 

V ekonomických faktorech je bezpochyby nutné zmínit inflaci - opakovaný růst cen 

v ekonomice. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen 

za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v listopadu 2017 

2,4 %. Tento údaj říká, že oproti roku 2016 míra inflace vzrostla o 1,9 procentního bodu. 

Nejedná se o moc příznivou skutečnost, protože růst inflace nutí firmu zdražovat ceny 

svých výrobků a služeb a to může způsobit snížení zájmu o produkty firmy a tím pádem 

může dojít k poklesu tržeb. Firmě vysoká inflace ztěžuje sestavování dlouhodobých plánů 

a dochází také ke snižování kupní síly peněžních prostředků firmy. 

V grafu můžeme vidět vývoj inflace za posledních pět let. Jedná se vždy o údaj z měsíce 

listopad. 

Graf 3: Míra inflace 

Zdroj: Vlastní zpracování (podle ČSÚ) 
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V současné době dochází k velkému růstu inflace. To může mít pro Hervis dopad na růst 

cen. 

• Politické faktory 

V této kapitole bude zhodnoceno působení současné vlády za poslední čtyři roky. 

Zavedly se nové sociální dávky, které zatížily zaměstnavatele i daňové poplatníky a státní 

rozpočet. Zvyšovala se minimální a potažmo pak i zaručená mzda bez ohledu na škodlivé 

dopady na zaměstnavatele i na jejich zaměstnance pobírající nejnižší výdělky.  

Vláda hospodářský růst nevyužila k tomu, aby nereformovala zdravotnictví a sociální 

systém. Zároveň zrušila druhý pilíř důchodového systému, aniž by občanům nabídla 

jakoukoli alternativu. Rovněž podnikatelům nesnížila administrativní zátěž a ani 

nezahájila reformu vzdělávacího systému, která by pomohla vyřešit nesoulad mezi 

kvalifikací lidí a jejich reálném uplatnění na trhu práce. 

Od nové vlády se teď očekává naslouchání podnikatelům, snížení byrokratické a 

administrativní překážky podnikání a urychlení výstavby dopravní infrastruktury.  

• Technologické faktory 

V současné době jsou technologie nepostradatelné, působí na nás ze všech stran a 

ovlivňují naše životy. Společnost Hervis ví, že pokud si má udržet svoji pozici na trhu a 

zvyšovat svůj podíl, musí pružně reagovat na nové požadavky zákazníků a k tomu 

využívat nejnovější technologie.  

Velkým fenoménem je v dnešním světě internet. Obchodní řetězec Hervis jde s trendem 

a šíří některá svá reklamní sdělení online přes internet, aktivně se účastní sociálních sítí 

a prodává své produkty online přes e-shop. 

Podle ČSÚ v posledních 12 měsících nakoupilo přes internet 52 % jednotlivců v ČR - 53 

% mužů a 50 % žen. Podíl takových osob se rok od roku zvyšuje. Ještě v roce 2005 

nakupovala tímto způsobem pouhá 3 % osob.  

2.4.2. Porterova analýza pěti sil 

Stávající konkurenti  

Na českém maloobchodním trhu je velmi ostrý boj řetězců prodávajících sportovní zboží. 

Podle vedoucího prodeje počet sportovně aktivního obyvatelstva stále roste.  

Od konkurence se Hervis odlišuje především sortimentem a již zmíněnou omnichannel 

nákupní zkušeností. Každým rokem také dochází k různým modernizacím a k přestavbám 
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prodejen dle aktuální potřeby a trendů. Velký důraz je kladen na čerstvost zboží. 

V Hervisu se nestane, že zákazník narazí na výrobek z několik let staré modelové řady. 

Oproti konkurenci umí taktéž dobře kombinovat online s offlinem. Původně se jednalo o 

kamenného prodejce, ale s postupem času zapojují do obchodů čím dál více online prvků. 

Propojeni offline a online funguje tak, že pokud na prodejně něco není, je možné to hned 

objednat, přes prodejce vybavenými tablety či přes dotykové obrazovky.  

Mezi své největší konkurenty Hervis považuje Decathlon, Intersport a Sportisimo. 

Z pohledu konkurenčního boje patří trh se sportovním zbožím v ČR k jednomu 

z nejsložitějších v Evropě.  Obchodníci se snaží vyjednávat s obchodními centry lepší 

podmínky pronájmu, aby mohli dosahovat nižších cen při zachování kvality zboží. 

Decathlon 

Decathlon je francouzský maloobchodní řetězec, který se svoji nabídkou nejvíce podobá 

Sportisimu. Společnost v současné době na tuzemském trhu provozuje 11 prodejen. V 

prvních letech působení na českém trhu dosahoval hlubokých finančních ztrát. Nicméně 

od roku 2014 se ze ztrát vymanil a daří se mu velmi dobře. (Decasport, 2016, online) 

Hlavním cílem je spokojenost jejich lidí, být v každém větším regionálním městě a do 

roku 2020 otevřít až 13 prodejen. Společnost je výjimečná tím, že je zároveň výrobcem 

sportovních potřeb, což ji dovoluje nasazovat velmi výhodné ceny ve svém sortimentu. 

Intersport 

Intersport je největším prodejcem sportovního oblečení a vybavení na světě. 

Nabízí oblečení a obuv na sport i pro volný čas. S výběrem sportovního vybavení vždy 

pomohou 

odborní poradci, kteří jsou často sami nadšenými sportovci. Prodejny navíc nabízí službu 

servisu sportovního vybavení, od opravy výpletů tenisových raket, přes opravu kol, 

ošetření inline bruslí a skateboardů až po seřízení lyží. V současné době má 32 prodejen 

a 340 zaměstnanců. V první fázi aktivní expanze se v Česku od roku 2001 rozšiřoval 

především formou franchisingu. 

Sportisimo 

Sportisimo je maloobchodní prodejce zaměřený na sportovní vybavení, oblečení a obuv 

pro všechny věkové kategorie. Na českém trhu působí od roku 1999. Nabízí vysoce 

kvalitní zboží za příznivé ceny jak v kamenných prodejnách, tak i na e-shopu. Nachází se 

zde výběr z lyží, lyžařského vybavení, potřeb pro fotbal, halové a raketové sporty, běh 
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nebo fitness, dále také vše pro cyklistiku, in-line, turistiku, vodní sporty apod. 

V sortimentu jsou světové i domácí značky jako např. Nike, Adidas, Russell Athletic, 

Puma, Kappa, Coleman, Head, Salomon, Hannah, Merrell atd.  

Hrozba vstupu nových konkurentů na trh 

V současné době je velkým trendem zdravý životní styl. Roste sportovně aktivní 

obyvatelstvo a tím pádem i zájem o sportovní zboží. Tento fakt může vyvolat zájem 

nových konkurentů vstoupit na trh sportovního zboží.  

Vstup nových konkurentů do tohoto odvětví může být v různých ohledech velice těžký. 

Na trhu je dostatek velkých řetězců, značkových a specializovaných prodejen, které mají 

významný tržní podíl a vybudované dobré jméno.  

Jelikož na trhu probíhá silný konkurenční boj, tak ke vstupu do odvětví je nutno 

investovat nemalé množství finančních prostředků do marketingu, nákupu zboží a 

obchodních prostor. Noví konkurenti musí počítat s počátečními finančními ztrátami. 

V tomto odvětví není sice kapitálová náročnost tak vysoká jako například ve výrobním 

sektoru, ovšem jisté bariéry mohou odradit nové potenciální konkurenty a proto hodnotím 

jejích vyjednávací sílu jako střední. 

Momentálně za možného potencionálního konkurenta, který by mohl v následujících 

letech vstoupit na český trh, považuje společnost Hervis sportovní značku XXL Sports 

and outdoor. K otevření této značky došlo na rakouském trhu ve dvou velmi známých 

nákupních centrech – DonauZentrum a Shopping City Süd. Nabízí velký výběr zboží 

nejznámějších značek za příznivé ceny. Vstup na český trh představuje pro společnost 

velkou konkurenci. 

Síla dodavatelů 

Spolupráce s dodavatelem vzniká na základě dohody. Nejprve oddělení nákupu 

kontaktuje konkrétního dodavatele a sjedná s ním potřebné podmínky. Pokud je 

spokojenost na obou stranách, tak se dodavatel zalistuje. Dále se dohodne kondice, tzn. 

objem produktů, marže, nákupní cena, doporučená maloobchodní cena, možné vratky, 

komisní prodeje apod. 

Společnost Hervis prodává mnoho různých značek, tím pádem vyjednávací síla 

dodavatelů je v některých případech větší, někdy menší někdy také nulová. Vyjednávací 

síla dodavatelů se liší v závislosti na odvětví a na poptávce koncového uživatele. Pokud 
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výrobce vyrobí výrobek, který vyvolává silnou poptávku u uživatelů, zvyšuje se jim vůči 

prodejcům síla.  

Sílu dodavatelů může snižovat velikost prodejce. Velké řetězce jako Hervis, Sportisimo, 

Decathlon a Intersport mají díky své velikosti výhodnější podmínky než malé obchody. 

Jedná se o velké společnosti, jejichž kontrakty se pohybují ve velkých částkách a získávají 

tak více množstevních slev a cenových  benefitů. Vyjednávací sílu dodavatelů hodnotím 

na střední úrovni. 

Substituty 

Za substituty sportovních potřeb můžeme považovat všechny ostatní výrobky a služby 

sloužící k volnočasovým aktivitám. Síla substitučních výrobků závisí především na 

životním stylu zákazníka. Vzhledem k existenci těchto substitutů je společnost vystavena 

velmi silné meziodvětvové konkurenci.   

Společnost Hervis neustále usiluje o to, aby jejich výrobky byly pro zákazníky oproti 

konkurenci co nejvýhodnější. Z toho důvodu provádí pravidelné návštěvy 

v konkurenčních obchodech a zjišťuje jejich ceny. Probíhá to tím způsobem, že vedoucí 

prodejny vyberou produkty, které jsou u zákazníků nejvíce oblíbené, zajdou do 

konkurenční prodejny a zjistí ceny. Pokud například zjistí, že cena u konkurence je menší, 

tak pracují na tom, aby se dostali na stejnou úroveň. 

Kupující 

Kupující společnosti Hervis jsou koncoví uživatelé, kteří nakupují výrobky v kamenných 

obchodech a na internetovém e-shopu. Mezi zákazníky společnosti můžeme považovat 

lidi, kteří se rekreačně nebo aktivně věnují sportu. Jejich nákupní chování ovlivňuje cena, 

design a kvalita. Při svém rozhodování mohou být flexibilní, protože mají na výběr velké 

množství různých značek a prodejců. Vyjednávací sílá kupujících zde není moc 

významná, jelikož zákazníci jako jedinci nemohou vyvíjet velký tlak na prodejce.  Lze 

tvrdit, že loajalita kupujících směřuje spíše ke konkrétním značkám než k prodejci.  

2.4.3. SWOT analýza 

SWOT analýza je nástroj, který shrnuje poznatky zjištěné ze všech předchozích analýz. 

Jsou identifikovány silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. Data o 

příležitostech a hrozbách pochází z externích analýz (PEST analýza a Porterova analýza). 

Silné a slabé stránky pochází z interního prostředí firmy popsaného v marketingovém 

mixu a na základě rozhovoru s manažerem. 



68 

 

Jednotlivým položkám analýzy byla přiřazena hodnota ze škály 1 – 5. Hodnota 5 značí 

největší důležitost a hodnota 1 nejmenší důležitost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 7: SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 

• Již 20 let na trhu (2) 

• Dobré jméno společnosti (3) 

• Široké portfolio spolehlivých 

dodavatelů (5) 

• Široké portfolio značek (4) 

• Produkty pro širokou škálu 

sportů (5) 

• Online obchod (5) 

• Vybudovaný omnichanel: 

STORE MOBILE – ONLINE (3) 

• Hlavní partner Jizerské 50 (3) 

• Hervis Sports Club – 

vybudovaná sportovní komunita 

zákazníků (5) 

• Kvalita produktů a nabízených 

služeb (5) 

• Přehlednost webových stránek 

(3) 

• Přiměřené ceny (5) 

 

 

 

• Hospodářský výsledek v mínusu 

(5) 

• Pomalá reakce na konkurenci (4) 

• Nízké platy zaměstnancům 

v provozu/prodejny (4) 

• Nestabilní týmy v obchodech = 

vysoká fluktuace (3) 

• Až dvacet let staré prodejny (3) 

• Slabá aktivita na sociálních sítích 

(4) 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 
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• Zvýšení zájmu obyvatelstva o 

zdravý životní styl (5) 

• Větší nabídka kvalifikovaných 

pracovních sil (4) 

• Využití nových komunikačních 

kanálů (5) 

• Vstup na nové trhy (4) 

• Odchod velkého konkurenta 

z odvětví (5) 

 

• Ztráta významného odběratele (4) 

• Ztráta významného dodavatele (5) 

• Nová strategie stávající 

konkurence (5) 

• Vstup nového silného konkurenta 

do odvětví sportovního zboží (4) 

• Nedostatek kvalifikovaných 

pracovních sil (3) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na základě výsledků SWOT analýzy lze konstatovat, že společnost Hervis má velmi 

mnoho silných stránek. Mezi nejvýznamnější činitele ovlivňující zisky firmy patří 

kvalita produktů a nabízených služeb, které úzce souvisí se spolehlivými dodavateli. Dále 

to je dlouholetá tradice a dobré jméno společnosti, díky němuž se zvyšuje počet 

odběratelů, kteří společnost doporučí dále. Za zmínku také stojí vybudovaný omnichanel: 

STORE-MOBILE-ONLINE, kterým nedisponuje jen tak každá společnost. Slabých 

stránek je o něco méně. Výrazným problémem společnosti Hervis je hospodářský 

výsledek v mínusu. Konkurenční firmy se sportovními potřebami dosahují zisku a Hervis 

vykazuje ztrátu. V porovnání s konkurencí je slabou stránkou dále propagace a zastaralý 

vzhled prodejen. Podle manažera společnosti se v prodejnách vyskytuje vysoká fluktuace 

mezi zaměstnanci. Co se týče příležitostí, velmi významnými činiteli jsou zejména růst 

zájmu obyvatelstva o zdravý životní styl a využití nových komunikačních kanálů. Díky 

těmto faktorům může společnost zvyšovat svůj zisk. Jelikož Hervis z hlediska 

distribučního pokrytí na svoje největší konkurenty ztrácí, je pro něj velmi atraktivní 

příležitostí vstoupit na nové geografické trhy a nastartovat tak novou vlnu expanze. 

Hrozba vstupu nového silného konkurenta do odvětví sportovního zboží může způsobit 

pokles poptávky. Ztráta významného dodavatele je pro Hervis velkou hrozbou. 

Významný dodavatel je například firma Nike, Adidas nebo firma dodávající kola. 

Z těchto firem má Hervis největší tržby. Podíl firmy Adidas na celkovém obratu je až 30 

%.  Ztráta významného odběratele je další hrozbou. Jedná se například o spolupráci 

s různými okresními fotbalovými svazy, kterým Hervis poskytuje dresy, kopačky, míče 

apod. V současné době je velmi nízká míra nezaměstnanosti a díky tomu dochází ke 

zvyšování průměrné mzdy. Hervis nijak nereaguje na tuto situaci a nezvyšuje mzdy. 

Z toho důvodu hrozí nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.  
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2.5. Marketingový průzkum 

Před vlastním návrhem na zlepšení komunikačního mixu je třeba provést marketingový 

průzkum. Průzkum obsahuje informace současného komunikačního mixu společnosti. 

Podstatou je zjistit preference, potřeby a nákupní chování zákazníků znající sportovní 

značku Hervis. 

Cílovou skupinou respondentů tvořili muži a ženy s neomezenou věkovou kategorií po 

celé České republice, kteří znají sportovní značku Hervis. 

2.5.1. Plán marketingového průzkumu 

Marketingový výzkum probíhal v prvním čtvrtletí roku 2018. Časový plán celého 

průzkumu je uveden v následující tabulce. 

 

 

 

Tabulka 8: Fáze dotazníkového šetření 

Přípravná fáze  1.2.-12.2.     

Focus group  13.2.-16.2.    

Pilotáž   17.2.   

Dotazníkové šetření    18.2.-7.3.  

Statistické zpracování 

dat 
    12.3-16.3. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Před realizací dotazníkového šetření byl proveden tzv. Focus group a pilotáž. Focus group 

neboli skupinová diskuse se skládala z dvou šestičlenných skupin. Zúčastněným byly 

kladeny následující otázky: 

• Kterého sportovce byste preferovali jako ambasadora značky Hervis? 

• Které komunikační kanály by podle Vás měla společnost Hervis využívat při 

komunikaci se zákazníkem? 

• Jaké další výhody spojené s Hervis klubem byste uvítali? 
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Zjištěné informace od obou skupin byly následně použity do dotazníku jako možné 

varianty odpovědí.  

Tabulka 9: Výsledky Focus group 

AMBASADOR 
KOMUNIKAČNÍ 

KANÁLY 
HERVIS KLUB 

Petr Svoboda 

(překážkař) 

Ondřej Bank  

(lyžař) 

Michal Šlesingr 

(biatlonista) 

Ester Ledecká 

(snowboardistka, 

lyžařka) 

Karel Frýd  

(fitness trenér) 

Gabriela Koukalová 

(biatlonistka) 

 

Emaily 

Letáky 

Sociální sítě 

TV 

Rádio 

Spolupráce s blogem 

POS/POP materiály 

Sponzoring 

Billboardy 

Noviny a časopisy 

Webové stránky 

Doporučení od 

známých 

10% na každý 

nákup 

Narozeninové 

slevy 

Sbírání bodů 

Doprava zdarma 

při online 

nákupu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Závěrečná podoba dotazníku s výše zmíněnými otázkami a dalšími otázkami je uvedena 

v kapitole Příloha.  Na závěrečnou podobu měla vliv také pilotáž. Dotazník byl 

prokonzultován s vedením společnosti a ověřen na prvních deseti respondentech. 

Dotazník byl jak v papírové tak v elektronické podobě. V papírové podobě byl 

k dispozici v obchodních jednotkách, například: Hervis prodejna v Olympii, City Park 

Jihlava, obchodní centru Nový Smíchov. Všechny data z papírových dotazníků byly 

převedeny do elektronické podoby. V elektronické podobě byl dotazník rozesílán 

prostřednictvím e-mailů a zveřejňován na sociálních sítích.  

Dotazník byl vytvořen ve formuláři Google. Výběr byl jasný z důvodu přehlednosti a 

praktičnosti. Umožňuje získat a třídit nejrůznější informace a zcela zdarma. 

2.5.2. Popis vzorku respondentů 

Dohromady bylo 354 respondentů. Po zodpovězení první otázky se počet respondentů 

snížil na 321. K určení vzorku respondentů byla použita technika kvótního výběru. 

Vzorek respondentů byl specifikován následujícími charakteristikami: 

➢ Pohlaví 

V provedeném šetření byly získány odpovědi od 234 žen a 120 mužů. Mužů bylo o 32,2 

procentního bodu méně než žen. Ženy jsou častějšími zákazníky Hervisu. 
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Graf 4: Pohlaví 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

➢ Věk 

Nejvíce dotazovaných (118) spadá pod věkovou kategorii 15-25 let. Druhou nejpočetnější 

skupinou jsou osoby ve věkovém rozmezí 26-35 let. Na druhou stranu nejméně, a to 25 

respondentů, má více než 56 let.  

Graf 5: Věk respondentů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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2.5.3. Vyhodnocení dotazníkového průzkumu 

V této kapitole bude statisticky a slovně vyhodnocen dotazník. Celkem se průzkumu 

zúčastnilo 354 respondentů. Jednalo se o stávající i potencionální zákazníky.  

Otázka č. 1: Znáte značku Hervis? 

Odpovědi všech 354 respondentů na otázku, jestli znají značku Hervis, jsou uvedeny 

v grafu. Jak se dalo předpokládat, tak velká většina značku Hervis zná. Našli se i tací 

(konkrétně 33 dotazovaných), kteří o značce Hervis nikdy neslyšeli a tím pádem byli 

odkázáni na konec dotazníku, kde vyplnili pouze svůj věk a pohlaví.  

Graf 6: Znalost značky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 2: Jaký máte vztah k této značce? 

Ke druhé otázce pokračovalo 321 respondentů. Zde se odpovídalo pomocí lineární 

stupnice od 1 do 10. Číslo 1 znamenalo negativní vztah a číslo 10 pozitivní vztah ke 

značce. Jak ukazuje graf, nejvíce respondentů vyjádřilo svůj vztah ke značce Hervis na 

bodu 5 (30,8%), tedy ani negativní ani pozitivní, spíše průměrný. Více jak polovina 

respondentů má ke značce Hervis spíše pozitivní vztah. 

90,7%

9,3%

Znáte značku Hervis?

Ano

Ne
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Graf 7: Vztah ke značce 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 3: Který propagační kanál se Vám jako první vybaví ve spojení se značkou 

Hervis? 

Ve třetí otázce byly vyjmenovány všechny propagační kanály, které společnost Hervis 

používá/používala a respondent musel vybrat jeden, který si vybavil jako první. Byla zde 

možnost i vlastní odpovědi (,,Jiné“).  Účelem této otázky bylo zjistit, který propagační 

kanál nejvíce utkvěl v hlavách respondentů a je nejúčinnější. 

 Graf zobrazuje jako nejčastější odpověď rádio, letáky a billboardy. Mezi dotazovanými 

respondenty se také objevili tací (14,9%), kteří se s žádným propagačním kanálem 

nesetkávají. Tohle zjištění je poměrně překvapivé vzhledem k rozsáhlé propagaci 

společnosti Hervis.  
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Graf 8: Propagační kanály 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 4: Které nástroje podpory prodeje Vás nejvíce zaujaly? 

Ve čtvrté otázce byly zobrazeny konkrétní nástroje podpory prodeje, které společnost 

Hervis využívá, s cílem zjistit jejich oblíbenost. Bylo možné označit více odpovědí. 

Největší zájem je o 

• slevu ve výši DPH nebo 20% na vše (36,2%) a 

• 2+1 na vše (31,7%). 

Graf 9: Nástroje podpory prodeje 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 5: Jste členem Hervis klubu? 

V páté otázce jsem se respondentů ptala, jestli vlastní věrnostní kartičku a jsou členem 

Hervis klubu. Byla zde jednoduchá odpověď, buď ano, nebo ne. V případě odpovědi NE 

byl respondent odkázán na otázku č. 9, která se už netýkala členství v Hervis klubu a 

pokračoval dále v dotazníku. Velké procento dotazovaných (skoro 72%) odpovědělo na 

otázku záporně.  

Graf 10: Ćlenství v Hervis klubu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 6: Jste spokojen/á s frekvencí newsletterů informujících o novinkách a akcích?  

Šestá otázka byla pouze pro členy Hervis klubu. Jak ukazuje výše zmíněný graf pro 

necelých 30 % dotazovaných. Více jak polovina respondentů (59%) vlastnící věrnostní 

kartu je spokojena s frekvencí newsletterů. 

28,2%

71,8%

Jste členem Hervis klubu?

Ano

Ne
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Graf 11: Frekvence newsletterů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 7: Jaké výhody spojené s členstvím v Hervis klubu nejvíce využíváte? 

Sedmá otázka byla opět pouze pro vlastníky věrnostní karty. V této otázce byly 

vyjmenovány všechny výhody, které společnost Hervis poskytuje členům klubu s cílem 

zjistit jejich atraktivnost. Především zjistit, jak jsou konkrétní výhody oblíbené a jaký je 

o ně zájem.  U této otázky byla možnost označit více odpovědí. Největší oblíbenost 

získaly slevové kupóny (34%) a informace z newsletterů (26,2%). Jak můžeme vidět 

v grafu, velké množství respondentů (31%) vybralo možnost ,,žádné“. Pro společnost se 

jedná o negativní zjištění. Svědčí to o tom, že výhody spojené s členstvím v Hervis klubu 

nejsou natolik atraktivní a mělo by dojít ke změnám. 
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Graf 12: Nejvíce využívané výhody 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 8: Jaké nové výhody byste uvítali?  

Osmá otázka v dotazníku zjišťovala, jaké nové výhody by respondenti nejvíce uvítali. Na 

základě Focus groupu byly vybrané čtyři možné odpovědi a byla zde i možnost odpovědět 

vlastními slovy. Z grafu vyplývá, že respondenti vyjádřili největší zájem o  

• 10% na každý nákup a  

• narozeninové slevy. 

Graf 13: Nové výhody 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 9: Jakou sociální síť nejvíce navštěvujete? 

Otázka číslo devět se ptala na nejvíce navštěvovanou sociální síť. Na tuto otázku už 

odpovídali opět všichni respondenti. Jak lze vidět v grafu, bylo na výběr z několika 

možností a také možnost ,,Jiná“, kde si respondenti mohli doplnit vlastní odpověď. Téměř 

všichni dotazovaní respondenti odpověděli, že nejvíce navštěvují sociální síť Facebook 

(63,8%) a Instagram (30,8%). 

Graf 14: Sociální sítě 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 10: Znáte facebookové stránky Hervisu? 

Otázka číslo deset zjišťovala, jestli dotazovaní respondenti znají facebookové stránky 

společnosti Hervis. Jak lze vidět v grafu níže, tak pouze 14% respondentů je fanouškem 

facebookové stránky. 21,1%  respondentů ví o jejich existenci, ale nejsou pro ně natolik 

zajímavé, aby je označili jako ,,To se mi líbí“. Zbylých 64,9% respondentů neví o 

existenci profilu na sociální síti Facebook.   
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Graf 15: Znalost facebookové stránky Hervisu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 11: Víte, že má společnost Hervis instagramový profil? 

Jedenáctá otázka se ptala na znalost profilu na sociální síti Instagram. O působení značky 

Hervis na Instagramu nemá většina (88,3%) respondentů ponětí. Vzhledem k tomu, že 

sociální síť Instagram je mezi dotazovanými respondenty na druhém místě v oblíbenosti 

(otázka č. 9), je tohle zjištění nevyhovující.  

Graf 16: Znalost instagramového profilu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 12: Jaký způsob nákupu sportovního zboží preferujete? 

Dvanáctá otázka zjišťovala, jestli respondenti preferují nákup sportovního sortimentu 

v kamenných obchodech nebo na internetu. U této otázky byla možnost více odpovědí. 

Výsledky jsou následující   

➢ 89,2% respondentů preferuje nákup v kamenném obchodě 

➢ 23,5% respondentů preferuje nákup na internetu  

Konkrétně 35 (12,7%) dotazovaných respondentů označilo obě možnosti, tzv. že 

nepreferují ani jednu z možností a nakupují rádi jak na internetu, tak v kamenném 

obchodě.   

Graf 17: Způsob nákupu zboží 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 13: Navštěvujete internetové stránky Hervisu a nakupujete zboží online přes 

internet?  

V této otázce jsem se zajímala o počet respondentů navštěvujících internetové stránky a 

o počet respondentů nakupujících zboží online na Hervis.cz. První polovina (54,7%) 

dotazovaných respondentů stránky Hervisu nenavštěvuje, tudíž ani nenakupuje zboží 

online přes internet. Druhá polovina respondentů buď stránky Hervisu navštěvuje nebo 

navštěvuje i nakupuje.    

247

65

0 50 100 150 200 250 300

V kamenném obchodě

Na internetu

počet respondentů

Jaký způsob nákupu sportovního zboží 
preferujete?



82 

 

Graf 18: Internetové stránky a nákup zboží online 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 14: Společnost Hervis pořádá mnoho sponzorských akcí, navštívil/a jste někdy 

některé? 

Následující graf nám ukazuje, jaký vztah mají respondenti ke sponzorským akcím, které 

společnost Hervis pořádá. Šedesát procent respondentů odpovědělo, že nemá tušení o 

jejich konání. Dále 16,6% se nějaké akce zúčastnilo a 23,2% o konající se akci vědělo, 

ale i přesto se nezúčastnilo.  

Graf 19: Návštěvnost sponzorských akcí 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 15: Znáte nějakého sportovce, který je sponzorován Hervisem? 

Cílem této otázky bylo zjistit, jestli si respondenti vybaví nějakého sportovce ve spojení 

se sportovní značkou Hervis. Z grafu lze vyčíst, že pouze malé procento (14,4%) zná 

nějakého sportovce, který je sponzorován Hervisem. Zbylých 85,6% dotazovaných si 

žádného nevybavuje.  

Graf 20: Znalost sponzorovaného sportovce 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 16: Kterého sportovce byste preferovali jako ambasadora značky Hervis? 

Vybrané možnosti odpovědí v šestnácté otázce jsou sestaveny na základě skupinové 

diskuze. Respondenti pak měli na výběr jednu z možností nebo mohli připsat vlastní 

odpověď do pole ,,Jiné“. Cílem bylo zjistit, kterého sportovce z uvedených možností by 

uvítali jako ambasadora značky Hervis. Jinak řečeno, který sportovec by byl podle nich 

vhodný pro informování a šíření povědomí o značce a produktech. V grafu níže lze vidět, 

že procenta jsou poměrně vyrovnaná. Nejvíce získala snowboardistka a lyžařka Ester 

Ledecká (35,3%), což se dalo očekávat z důvodů momentálních úspěchů na olympijských 

hrách.  
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Graf 21: Preference ambasadora 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 17: Využili jste někdy tabletového prodeje v prodejnách Hervis? 

Osmnáctá otázka v dotazníku se zabývala tabletovým prodejem v prodejnách Hervis. 

Jedná se o možnost objednat si zboží v kamenných prodejnách prostřednictvím tabletu, 

nechat si ho zdarma dopravit do prodejny a poté vyzvednout. Zjištění z průzkumu bylo 

následující 

➢ více jak polovina respondentů o této možnosti dosud neslyšelo, 

➢ 23,7% respondentů nejeví o novou službu zájem 

➢ a zbylých 15,9% respondentů nákup prostřednictvím tabletu vyzkoušelo, z toho 

11,2% bylo spokojených a 4,7% nespokojených. 
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(snowboardistka, lyžařka)

Karel Frýd (fitness trenér)

Gabriela Koukalová
(biatlonistka)

Jiří Homoláč (běh)



85 

 

Graf 22: Tabletový prodej 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 18: Které komunikační kanály by podle Vás měla společnost Hervis využívat 

při komunikaci se zákazníkem?  

V otázce číslo osmnáct respondenti hodnotili jednotlivé komunikační kanály na škále od 

1 (určitě ne) do 10 (určitě ano). V následující tabulce jsou zobrazené výsledky průměru. 

Jak můžeme vidět, respondenti se domnívají, že nejlepší komunikační kanály jsou 

sociální sítě, televize a rádio.   

Tabulka 10: Vhodné komunikační kanály 

Typ propagace Průměr   

Sociální sítě 7,1 E-maily 4,7 

TV 6,5 Informace 4,6 

Rádio 6,1 Doporučení 4,5 

POS/POP materiály 5,6 Noviny a časopisy 4,4 

Billboardy 5,5 Spolupráce s blogery 4,2 

Webové stránky 5,2   

Sponzoring 5,2   

Letáky 5,1   

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

11,2% 4,7%

33,7%

50,4%

Využili jste někdy tabletového prodeje v 
prodejnách Hervis?

Ano, líbí se mi to

Ano, nelíbí se mi to

Ne, nemám zájem

Ještě jsem o tom neslyšel/a
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Otázka č. 19: Jak velkou úroveň celkové komunikace očekáváte od společnosti Hervis 

směrem k zákazníkům? 

Respondenti odpovídali pomocí škály od 1 do 10. Nejvíce respondentů (konkrétně 62) 

označilo požadovanou úroveň číslem osm. V průměru se požadovaná úroveň vyskytuje 

na bodě 6. 

Tabulka 11: Požadovaná úroveň komunikace 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

2.5.4. Regresní analýza 

Regresní analýza nám umožňuje zkoumat vztah mezi proměnnými. V našem případě 

jednotlivé komunikační kanály jako nezávislé proměnné a požadovaná úroveň celkové 

komunikace jako závislá proměnná. Na základě výsledků je možné vidět, jak jsou 

jednotlivé kanály závislé na požadované úrovni celkové komunikace. 

V dotazníku bylo hodnoceno celkem 14 faktorů, z nichž jeden byl požadovaná úroveň 

celkové komunikace. 
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Tabulka 12: Jednotlivé faktory komunikace 

F1 E-maily 

F2 Letáky 

F3 Sociální sítě 

F4 TV 

F5 Rádio 

F6 Spolupráce s blogery 

F7 POS/POP materiály 

F8 Sponzorské akce 

F9 Billboardy 

F10 Noviny a časopisy 

F11 Informace 

F12 Webové stránky 

F13 Doporučení od známých 

F14 Požadovaná úroveň komunikace 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pro vyhodnocení výsledků byl použit program Statistica. Všechny p-hodnoty faktorů 

nebyly menší než hladina významnosti 0,05.  

Obrázek 15: Výsledky regresní analýzy před odstraněním konstanty 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

To znamená, že tyto faktory jsou pro model nevýznamné, a proto byly z modelu vyřazeny. 

Po odstranění konstanty zůstaly pouze 3 faktory, které jsou znázorněny v následující 

tabulce. Tyto faktory mají p-hodnotu menší než 0,05 a jsou pro model statisticky 

významné. 

Celková komunikace je závislá na e-mailech, sociálních sítí a rádiu.  

Rovnice by vypadala následovně: y=0,150622x1 * 0,349599 x2 * 0,474613 x3 
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Tabulka 13: Výsledky regresní analýzy po odstranění konstanty 

N=321 Výsledky regrese se závislou proměnnou: Požadovaná úroveň 

celkové komunikace 

b* 

Sm. 

chyba z 

b* 

b 

Sm. 

chyba z 

b 

t (308) p-hodn. 

E-maily 0,128773 0,047639 0,150622 0,055722 2,703103 0,007246 

Sociální sítě 0,370611 0,072709 0,349599 0,068587 5,097194 0,000001 

Rádio 0,459556 0,072504 0,474613 0,074880 6,338327 0,000000 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V následující tabulce je možné vidět statistické shrnutí výsledků regresní analýzy. Index 

determinace je hodně vysoký. Čím více se blíží jedničce, tím je model spolehlivější a jeho 

závislost je silná. P-hodnota je 0, což znamená, že celý model je statisticky významný. 

Tabulka 14: Shrnutí výsledků regresní analýzy 

 Hodnota 

Vícenásobná R 0,941591958 

Vícenásobná R2 0,886595416 

Upravené R2 0,885504987 

F(13,308) 813,070511 

p-hodnota 0 

Směrodatná chyba odhadu 2,61079868 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3. Návrhová část 

Závěrečná část shrnuje poznatky získané z analytické části. Cílem této části je vytvořit 

návrh uceleného plánu směřujícího k efektivnějšímu využívání marketingové 

komunikace. 

Návrhová část obsahuje popis segmentu, cíle marketingové komunikace, jednotlivé 

návrhy, časový harmonogram, rozpočet a analýzu rizik.  

3.1. Popis segmentu 

Společnost Hervis se zaměřuje na mladší věkovou kategorii, což lze potvrdit i výsledkem 

z grafu. Nejpočetnější skupinou se stala věková kategorie 15-25 let.  

Následující tabulka zobrazuje typického zákazníka společnosti Hervis. 

Tabulka 15: Typický zákazník 

Sabina Martin 

Věk 24 let Věk 25 let 

Pohlaví Žena Pohlaví Muž 

Demografické 

údaje 

Svobodná 

Studentka 

Demografické 

údaje 

Svobodný 

VŠ vzdělání 

Zaměstnaný 

Hodnoty 
Zdravý životní 

styl 
Hodnoty 

Aktivní životní 

styl 

Sport 

Běh 

Fitness 

Bruslení 

Sport 

Cyklistika 

Outdoor 

Fotbal 

Zdroj: Vlastní zpracování  

3.2. Cíl marketingové komunikace 

Prostřednictvím zlepšení přístupu k využívání dosavadních komunikačních kanálů a 

zavedení nových pomocí vhodně navrženého plánu marketingové komunikace je 

primárním cílem 

• oslovení nových a stávajících zákazníků,  

• zvýšení povědomí o společnosti, službách a produktech. 
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3.3. Návrhy 

Na základě výsledků z dotazníkového šetření lze tvrdit, že rozhlasová a venkovní 

reklama je plně dostačující a není potřeba žádných změn.  Co se týče billboardů, 

v současné době dochází k jejich odstraňování od silnic.  

Časový harmonogram na rok je zveřejněn v předposlední kapitole návrhové části. Na 

realizaci byla stanovena částka 40 000 000 Kč. 

3.3.1. Informování fanoušků o Hervis klubu 

Výsledky dotazníkového šetření ukázaly, že více jak 70% respondentů nebylo členem 

Hervis klubu. Může to být způsobeno nedostatečnou informovaností fanoušků na 

sociálních sítích. 

Co se webové stránky týče, vpravo nahoře je umístěna záložka s obrázkem karty a 

nápisem ,,Hervis klub“. Odkaz je dobře viditelný a nápis je v bílé barvě na tmavém 

podkladě. Na druhou stanu co se facebookové stránky týče, informace o Hervis klubu a 

vstupu do něj nejsou nijak fanouškům předávány. Bylo by vhodné vytvořit nový status, 

ve kterém budou fanoušci vyzváni, aby se do klubu přidali. 

Nový status na facebookovém profilu by vypadal následovně: ,,Pozor, pozor! Exkluzivní 

SLEVOVÉ nabídky pro členy Hervis klubu“. Vzor takového statusu zobrazuje obrázek 

níže. Status by měl barevné pozadí a krátký lákavý text, aby oslovil co nejvíce lidí. Status 

by obsahoval i šipky směřující nahoru, kde by byl vložený odkaz 

(https://www.hervis.cz/store/hervisclub) přímo na webové stránky Hervisu k přihlášení 

do klubu.  
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Obrázek 16: Status na FB profilu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Další možný status by mohl být podán ve formě otázek a to následovně: ,, Pozor, pozor! 

Věděli jste, že Hervis nabízí možnost vstupu do Hervis klubu? A že každý registrovaný 

zákazník má nárok na slevy až 10 % ? Neváhej a přidej se taky! 

https://www.hervis.cz/store/hervisclub“ 

Zveřejnění statusu by nemělo stát žádné peněžní náklady. Stálo by to pouze čas osoby, 

která by status zveřejnila. Většina fanoušků by jistě neodolala a do Hervis klubu by se 

přidala. Je také pravděpodobné, že fanoušci facebookové stránky, kteří tento status uvidí, 

doporučí klubovou kartu i svým známým.  

Přínosem této aktivity by bylo především větší povědomí o existenci Hervis klubu, větší 

počet registrovaných lidí a vyšší návštěvnost obchodních jednotek, protože členové klubu 

budou chtít uplatnit své výhody.  

https://www.hervis.cz/store/hervisclub
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Tabulka 16: Plán návrhu (Hervis klub) 

Cíl Zvýšení počtu registrovaných lidí v Hervis klubu prostřednictvím 

sociální sítě Facebook 

Časový rámec Realizace tohoto návrhu je naplánovaná na červen letošního roku. 

Finanční 

stránka 

Správce zodpovědný za profil na Facebooku bude této činnosti 

věnovat hodinu týdně. Jeho hodinová sazba činí 100 Kč. 

Odpovědná 

osoba 

Za správu sociální sítě Facebook bude zodpovědný brigádník 

pracující ve společnosti Hervis. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.3.2 Vylepšení výhod v Hervis klubu 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že členové klubu jsou spokojeni s frekvencí 

newsletterů informujících o novinách a akcích. Z toho důvodu bude zavedená frekvence 

ponechána.  

V tomto návrhu se konkrétně zaměříme na nabídku výhod v Hervis klubu. Velký počet 

dotazovaných respondentů odpovědělo, že žádné nabízené výhody nevyužívají. Z toho 

lze soudit, že nabízené výhody nejsou dostatečně atraktivní a zajímavé. V dotazníku se 

zjišťovalo, které nové výhody by respondenti uvítali. Největší zájem byl o slevu 10 % na 

vše, a proto by bylo dobré ji přiřadit do základní nabídky výhod spojených s členstvím 

v Hervis klubu.  

Na druhou stranu vyšlo z dotazníku, že ze současné nabídky výhod jsou nejvíce oblíbené 

slevové kupóny. Z toho důvodu navrhuji vylepšení této oblasti.   

Jedná se o poukazy v papírové podobě obsahující 20%, 15% a 10% slevu. Tento druh 

podpory prodeje je využíván velmi málo, většinou jednou do roka. U členů klubu je o 

tento druh velký zájem, a proto by bylo dobré rozesílat slevové kupóny svým členům 

každé roční období, tedy 4x do roka. Návrh takového kupónu lze vidět na obrázku níže. 

Kupón by obsahoval informace o době platnosti apod. Rozměr kupónu bude 99 x 210 

mm. Cena jednoho kupónu i s tiskem bude činit 5 Kč. Hervis má okolo 200 000 členů 

klubu. Celkové náklady budou vycházet na 1 000 000 Kč. 

Přínosem této změny by byla vyšší návštěvnost obchodních jednotek a přilákání nových 

členů. Tento druh změny může také působit na růst loajality zákazníků. Zákazníci Hervisu 
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budou vědět, že v pravidelných intervalech dostávají slevové kupóny, tudíž zamýšlený 

produkt nezakoupí u konkurence, ale vyčkají na příchod slev od Hervisu, které pak uplatní 

na požadované zboží v prodejnách Hervis. 

Obrázek 17: Slevové kupóny 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 17: Plán návrhu (Hervis klub) 

Cíl Tvorba papírových kupónů se slevami 20 %, 15 % a 10 % pro členy 

Hervis klubu. 

Časový 

rámec 

Kupóny se budou rozesílat 4x do roka každé roční období. 

K prvnímu rozeslání dojde v červnu. 

Finanční 

stránka 

Cena jednoho kupónu o rozměrech 99 x 210 mm bude činit 5 Kč. 

Hervis klub má okolo 200 000 členů a náklady na jednu rozeslanou 

dávku budou 1 000 000 Kč. 

Odpovědná 

osoba 

Odpovědná osoba je marketingový ředitel. Tvorbu kupónu má na 

starost vybraná reklamní agentura 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.3.3. Změna v oblasti podpory prodeje 

Hervis používá různé druhy podpory prodeje, které stimulují zákazníka k nákupu. 

Z dotazníkového šetření bylo zjištěno, že nejvíce oblíbená akce je sleva 20 % na vše nebo 

sleva ve výši DPH. Na základě zjištění, navrhuji pravidelnost této akce. Akce 20 % na 
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vše pro všechny zákazníky by se konala každý druhý pátek v měsíci a nesla by název 

Hervis Fridays.  

Na základě rozhovoru s manažerem společnosti, byl vybrán druhý pátek v měsíci, protože 

bývá období před výplatami a v obchodních jednotkách bývá malá návštěvnost. Cílem 

návrhu je přilákat současné i potenciální zákazníky v tyto dny do prodejen Hervis a zvýšit 

návštěvnost pátečních dnů. 

Akce by byla propagovaná prostřednictvím sociální sítě Facebook a rozhlasové reklamy.  

Rozhlasová reklama by probíhala každý měsíc tři dny před druhým pátkem v měsíci na 

35 rozhlasových stanicích. Měsíční náklad by činil 672 000 Kč. Podrobný popis i 

s náklady jsou popsány v tabulce níže.  

Rádiový spot by mohl vypadat následovně: ,,Pouze tento pátek v prodejnách Hervis 

dostanete slevu 20 % z aktuálních prodejních cen na celý nákup! Opravdu na celý nákup! 

Na nic nečekejte a udělejte si radost už teď! Hervis Sports – Store, Online, Mobile.“  

Tabulka 18: Rádiový spot 

Pásmo Délka 

p
o
n

d
ěl

í 

ú
te

rý
 

st
ře

d
a

 

čt
v
rt

ek
 

p
á
te

k
 

so
b

o
ta

 

n
ed

ěl
e 

Počet 

spotů 
Suma Kč 

7:00-10:00 20 sekund  1 1 1    3 96 000 Kč 

10:00-13:00 20 sekund  2 2 2    6 192 000 Kč 

13:00-16:00 20 sekund  2 2 2    6 192 000 Kč 

16:00-18:00 20 sekund  2 2 2    6 192 000 Kč 

18:00-19:00 20 sekund        0 0 Kč 

Celkem  0 7 7 7 0 0 0 21 672 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na facebookovém profilu by byla vytvořená událost s názvem ,,Hervis Fridays“ (viz. 

obrázek), kam by byli pozvaní všichni fanoušci a zároveň by byli vyzvaní i k pozvání 

svých přátel. Vedlo by to k propagaci této akce po sociální síti, k nárůstu počtu fanoušků 

na facebookovém profilu a k vyšší návštěvnosti v prodejnách Hervis.  
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Obrázek 18: Událost na FB profilu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Vytvoření události na sociální síti by nemělo stát žádné finanční prostředky. Stálo by to 

pouze čas osoby zodpovědné za spravování facebookového profilu.  
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Tabulka 19: Plán návrhu (akce 20% na vše) 

Cíl Vytvoření pravidelné akce 20 % na vše. 

Časový 

rámec 

Akce 20 % na vše by se konala každý druhý pátek v měsíci. K první 

realizaci dojde 8. 6. 2018. 

Finanční 

stránka 

Tato akce by byla propagovaná prostřednictvím rozhlasové reklamy a 

sociální sítě Facebook.  

Rozhlasová reklama poběží tři dny před akcí na 35 rozhlasových 

stanicích. Jeden rádiový spot bude trvat 20 sekund a cena jednoho 

rádiového spotu na 35 stanicích činí 32 000 Kč. Dohromady poběží 21 

spotů na každé stanici. Celkové měsíční náklady vychází na 672 000 

Kč.  

Akce 20 % na vše bude propagovaná také prostřednictvím Facebooku, 

kde bude každý měsíc vytvořena událost s název ,,Hervis Fridays“. 

Správce bude věnovat této činnosti dvě hodiny měsíčně a jeho mzda 

činí 100 Kč/hod. 

Odpovědná 

osoba 

Za rozhlasovou reklamu bude zodpovědný profesionální tým 

marketingových odborníků ze společnosti RADIOHOUSE s.r.o. 

Správu sociální sítě Facebook bude mít na starost brigádník pracující 

ve společnosti Hervis. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.3.4. Facebook 

Sociální sítě jsou fenomén dnešní doby a jejich využívání v sobě skrývá velké možnosti 

a potenciál. Dokáže-li společnost Hervis využívat sociální sítě ve svůj prospěch, získá 

velkou konkurenční výhodu. 

 Na základě provedeného dotazníkového šetření bylo zjištěno, že respondenti preferují 

komunikaci prostřednictvím sociálních sítí. Toto tvrzení lze doložit i výsledkem 

z regresní analýzy.  

Zvýšení počtu fanoušků na Facebooku 

Z dotazníkového šetření bylo zjištěno, že většina dotazovaných respondentů nezná 

facebookové stránky společnosti Hervis, což je velké mínus. Facebook nabízí rozsáhlé 
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možnosti a nabízí nejširší a snadno dostupné publikum potenciálních zákazníků. Cílem 

návrhu bude zvýšit počet fanoušků na facebookovém profilu.   

Návrh spočívá v pravidelných soutěžích o zajímavé ceny. Zaměstnanec firmy 

zodpovědný za obsahovou stránku Facebooku bude mít za úkol vymyslet každý týden 

soutěž. Soutěž se bude zveřejňovat každé úterý v 8 hodin ráno a vyhodnocovat v neděli 

v 8 hodin večer. Z nejrůznějších statistik je známo, že nejlepší čas pro publikování 

příspěvků, je buď v ranních hodinách, nebo večerních hodinách mezi 19 – 20 hodinou. 

Nejméně aktivním dnem bývá pátek, proto v tento den nebude docházet ke zveřejňování 

soutěží.   

Facebook funguje na bázi algoritmu, to znamená, že každý zveřejněný příspěvek vidí 

pouze 10 % uživatelů a proto bude vhodné soutěže sponzorovat. Díky tomu se příspěvek 

dostane až k 40 % uživatelů. Každý týden bude vynaložen náklad na sponzorování 

soutěže ve výši 1000 Kč.  Cena jednoho prokliku se pohybuje kolem 0,8 haléřů. Jakmile 

počet prokliků dosáhne 1000 Kč, sponzorovaná reklama se zastaví. 

Příklad soutěže na zvýšení počtu fanoušků by vypadal následovně: 
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Obrázek 19: FB soutěž č. 1 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Zvýšení návštěvností internetových stránek pomocí propagace na Facebooku 

Z dotazníkového šetření dále vyšla nízká návštěvnost webových stránek. Pomocí aktivity 

na sociální síti lze dosáhnout i vyšší návštěvnosti internetových stránek. Obrázek č. 20 

zobrazuje konkrétní ukázku takové soutěže: 
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Obrázek 20: FB soutěž č. 2 

  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nákladem by byl plat zaměstnance odpovědného za obsahovou stránku Facebooku, 

týdenní rozpočet ve výši 1000 Kč a hodnota výhry.  Podrobnější vyčíslení měsíčních 

nákladů můžeme vidět v tabulce. 

Pravidelné soutěže na Facebooku přinesou spoustu výhod: zvýšení aktivity fanoušků, 

zvýšení počtu fanoušků, šíření povědomí o značce, budování vztahu s potenciálními 

zákazníky, posílení loajality a důvěry publika, přirozené představení sortimentu, zvýšení 

návštěvnosti e-shopu atd.  
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Tabulka 20: Plán návrhu (Facebook) 

Cíl Pořádáním soutěží na sociální síti Facebook zvýšit počet sledujících 

fanoušků a zvýšit návštěvnost internetových stránek. 

Časový rámec Realizace toho návrhu je naplánovaná od června letošního roku. 

Každý týden se bude konat jedna soutěž. 

Finanční 

stránka 

Každá soutěž bude sponzorovaná, což činí 1 000 Kč týdně. Díky 

tomu se příspěvek s pořádanou soutěží dostane k mnohem více 

uživatelům.  

Dalším nákladem jsou jednotlivé výhry.  

Na první měsíc: jízdní kolo za 8 500 Kč, karton proteinových 

tyčinek za 700 Kč, kolečkové brusle 3 000 Kč, tenisky Converse 

1 500 Kč. 

Správce Facebooku bude této činnosti věnovat hodinu týdně a jeho 

hodinová sazba činí 100 Kč. 

Odpovědná 

osoba 

Odpovědnou osobou bude brigádník, jehož náplní práce je obsah 

facebookového profilu.  

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.3.5. Instagram 

Instagram je druhou sociální sítí, která zásadním způsobem hýbe světem online reklamy. 

V současné době Instagram převládá lidmi, kteří se zajímají o zdravý životní styl, 

cestování a sport. Hervis nabízí produkty, které všechny tyto body splňují. Je tedy velmi 

žádoucí se na tento druh propagace řádně zaměřit. Mezi Facebookem a Instagramem 

existují klíčové rozdíly, kterými se musí řídit každý správce sociální sítě. 

Tabulka 21: Rozdíl mezi Facebookem a Instagramem 

 INSTAGRAM FACEBOOK 

Zařízení Primárně pro mobily Desktop a mobily 

Obsah Fotky, videa Informace, fotky, videa 

Věk uživatelů Většina pod 30 let Všechny věkové kategorie 

Účel Vizuální obsah Informace 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z dotazníkového šetření vychází, že poměrně velký počet respondentů Instagram 

využívá, ale o existenci Hervisu na Instagramu nemají ponětí. Není se čemu divit, 

společnost Hervis věnuje této formě propagace velmi málo času. To lze vidět jak na 

celkovém obsahu instagramového profilu, tak na počtu followerů. Je potřeba změnit 

kompletně celou strategii. 

 

Nová strategie sociální sítě Instagram: 

• Držet se hesla ,,příběh prodává“ 

• Jen zážitkový (emotivní) obsah 

o Propojit produkty s emocemi – lidská tvář, úsměv, květy apod. 

o Např. dívka s chlapcem běží spolu v parku a políbí se – smyslem je říci, 

že sport sbližuje (zaměření na běžecké boty) 

o Např. maminky běží parkem s kočárkama ve sportovním oblečení od 

Hervisu 

• Přidávat 5 druhů fotek  

o Lifestyle 

o Flatlay (produkty focené z vršeku) 

o Eventy 

o Lidé 

• Frekvence příspěvků od 16h do 20h, pouze neděle až čtvrtek 

o Přidávat příspěvky každý den 

• Feed profilu veden formou šachovnice a v barvách identity značky 

• Využívat obrázkovou galerii (vkládání více fotek do jednoho příspěvku) 

o Hlavní fotka zaměřená na emoce, ostatní pak s konkrétními produkty 

• Používat označování produktů na fotkách 

• Využívat instastories 

o Pravidelně každý den (i v pátek a v sobotu) 

o Např. vyfotím si nohy s běžeckými botami: ,,Už jste dnes splnili dávku 

sportu?“ 

• Používat hashtagy 

o #behamshervisem 

o #zijuhervisem 

o #sportujushervisem 

o #      hervis 

Cílem Instagramu je být v podvědomí zákazníků a budovat dobré vztahy. Nákladem této 

změny bude plat zaměstnance firmy zodpovědného za instagramový profil.   
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Tabulka 22: Plán návrhu (Instagram) 

Cíl Pravidelná správa účtu Hervisu na sociální síti Instagram. 

Časový rámec Realizace toho návrhu je naplánovaná od června letošního roku. 

Finanční 

stránka 

Správce Instagramu bude této činnosti věnovat čtyři hodiny týdně a 

jeho mzda činí 100 Kč/hod. Celkové měsíční náklady vychází na 

1600 Kč. 

Odpovědná 

osoba 
Správcem sítě bude brigádník, který je ve společnosti zaměstnán.  

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.3.6 Sponzoring 

Na základě výsledků z dotazníkového šetření navrhuji spolupráci s novým ambasadorem.  

Většina dotazovaných respondentů si nevybavila žádného sportovce, který je ve spojení 

se značkou Hervis. V současné době je žádoucí mít vlivného uživatele, který se viditelně 

spojuje se značkou. Ambasador pomáhá šířit značku a její hodnoty do svojí komunity 

nevtíravou cestou. Informace podané ambasadorem jsou pro zákazníky důvěryhodnější a 

opravdovější. Tato spolupráce bude také pomáhat k lepší propagaci sponzorských akcí.  

Konkrétně se bude jednat o spolupráci s Ester Ledeckou, která v dotazníkovém šetření 

zvítězila na plné čáře.  

Obsah smlouvy s Ester Ledeckou: 

• Rozsah použití - Face celé kampaně (na letácích, v TV, v rádiu apod.) 

• Četnost využití 

• Přítomnost na akcích a eventech 

• Autogramiády 

• Branding sportovce a jeho materiálu 

Sponzorství takové osobnosti, jako je Ester Ledecká, bude v řádu statisíců. 
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Tabulka 23: Plán návrhu (sponzoring) 

Cíl Ester Ledecká jako ambasador sportovní značky Hervis. 

Časový rámec Smlouva o spolupráci bude uzavřena na dobu 12 měsíců a bude 

platná od 1. 6. 2018. 

Finanční 

stránka 

Spolupráce s takovým významným ambasadorem, jako je Ester 

Ledecká, vychází na 800 000 Kč ročně. 

Odpovědná 

osoba 

Osobou zodpovědnou za sponzorství takové osobnosti bude 

marketingový ředitel společnosti Hervis. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.3.7. Televizní reklama 

Na základě analýzy konkurence, která televizní reklamu hojně využívá a na základě 

výsledků z dotazníkového šetření navrhuji návrat společnosti Hervis k pravidelnému 

používání této formy propagace.   

Televizní reklama poběží na TV Prima a to vždy před velkými slevovými akcemi. 

Televizní spot bude ve dvaceti sekundových intervalech a poběží vždy celý měsíc. 

Měsíční náklad na televizní reklamu činí 1 500 000 Kč. Velkou výhodou této formy 

propagace je masové pokrytí a kombinace sluchových i vizuálních prostředků. 

Tabulka 24: Plán návrhu (TV) 

Cíl  Vytvoření televizního spotu 

Časový rámec První televizní reklama poběží v červenci na akci 2 + 1. 

Finanční 

stránka 
Měsíční náklad na reklamu v televizi činí 1 500 000 Kč. 

Odpovědná 

osoba 

Zodpovědnou osobou je marketingový ředitel a vybraná reklamní 

agentura. 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.3.8. Papírové letáky 

Poslední návrh se týká direct marketingu. V současné době jsou papírové letáky 

rozesílány několikrát do měsíce a jsou pro společnost velkým nákladem. Téměř polovina 

rozpočtu je vynaložena na tento druh propagace. 

Na základě výsledků z dotazníkového šetření lze tvrdit, že oblíbenost tohoto 

komunikačního kanálu klesá. Respondenti upřednostňují modernější média, jako jsou 

například sociální sítě, e-maily apod. Tento návrh spěje ke snížení nákladů. Papírové 

letáky se budou rozesílat maximálně dvakrát do měsíce a maximální počet stran bude 

osm. Hlavním cílem je snížit náklady na tento druh propagace alespoň o 5 000 000 Kč a 

ušetřené finanční prostředky využít efektivněji. 

Tabulka 25: Plán návrhu (papírové letáky) 

Cíl Snížení nákladů na papírové letáky 

Časový rámec Návrh bude realizován od 1. 8. 2018. 

Finanční 

hledisko 

Dojde ke snížení nákladů na propagaci prostřednictvím papírových 

letáků alespoň o 5 000 000 Kč a to dvojím způsobem 

➢ Nižší frekvence rozesílání letáků 

➢ Snížení počtu stran letáků  

Odpovědná 

osoba 
Odpovědnou osobou bude marketingový ředitel společnosti Hervis. 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.3.9. Souhrn nákladů a časový harmonogram navrhovaných opatření 

Jednotlivé návrhy jsou podrobně vysvětleny v předcházející kapitole. Návrhy jsou 

popsány z hlediska cílů, časového rámce, finanční stránky a odpovědné osoby. Pro 

přehled navrhovaných opatření včetně nákladů a časového harmonogramu pro 12 měsíců 

byly vytvořeny následující tabulky:  

Tabulka 26: Souhrn nákladů 

Návrh Náklady za 1 rok 

Rádio 4 032 000 Kč 

Billboardy 4 000 000 Kč 

Hervis klub 4 004 800 Kč 

Sociální sítě 360 000 Kč 

Sponzoring 800 000 Kč 

Televize 6 000 000 Kč 

Letáky 14 000 000 Kč 

Celkem 33 196 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 27: Časový harmonogram 
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3.4. Analýza rizik a opatření k jejich snížení 

Tato podkapitola je zaměřena na identifikaci rizik, hodnocení rizik a návrhy opatření ke 

snížení rizik.  

3.4.1. Identifikace rizik 

Nejprve je vytvořena tabulka, která obsahuje označení rizika, popis rizika a scénář. 

Celkem je identifikováno 5 rizik.  

Tabulka 28: Rizika a scénáře 

Riziko Popis  Scénář 

R1 
Ztráta významného 

odběratele 

Ukončení spolupráce s důležitým odběratelem by 

vedlo k nižším tržbám  

R2 
Ztráta významného 

dodavatele 

V případě ztráty jednoho z hlavních dodavatelů, 

jehož produkty mají velký podíl na celkovém 

obratu, dojde k poklesu tržeb 

R3 
Nová strategie stávající 

konkurence 

V případě nové strategie konkurence by mohlo 

dojít k poklesu poptávky po produktech 

R4 
Vstup nového 

konkurenta  

Vstup nového silného konkurenta do odvětví 

sportovního zboží může vést ke ztrátě stávajících 

zákazníků 

R5 

Nedostatek 

kvalifikovaných 

pracovních sil 

Absence zaměstnanců s odbornými zkušenostmi a 

znalostmi by mohlo ohrozit jméno podniku 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.4.2. Hodnocení rizik metodou FMEA 

V této kapitole dojde k ohodnocení rizika pomocí kvalitativní analýzy. K uvedeným 

rizikům je přidělena určitá váha, podle pravděpodobnosti rizika a míry dopadu na úspěch 

firmy. Pro hodnocení rizik je použita klasifikační stupnice s hodnotami od 1 do 5 (číslo 1 

nejmenší a 5 nejvyšší pravděpodobnost výskytu či velikost dopadu na plánovanou 

změnu). Vynásobením těchto dvou hodnot je stanoveno číslo rizikové priority (RPN, 

Risk Priority Number). 
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Tabulka 29: Hodnocení rizik 

Riziko Popis Pravděpodobnost Dopad RPN 

R1 Ztráta významného odběratele 3 4 12 

R2 Ztráta významného dodavatele 3 5 15 

R3 Nová strategie stávající konkurence 4 3 12 

R4 Vstup nového konkurenta  3 3 9 

R5 
Nedostatek kvalifikovaných 

pracovních sil 
5 5 25 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pro grafické znázornění přidělených vah je vytvořena mapa rizik. Z mapy rizik je 

viditelné, že všechna rizika se nachází v kvadrantu kritických hodnot. Některá rizika jsou 

více kritická, některá méně. Riziko R4 se nachází na hraně mezi závažným a běžným 

rizikem. 

Obrázek 21: Mapa rizik 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.4.3. Opatření ke snížení rizik 

V této části dojde k eliminaci rizik. Provede se nové ohodnocení pravděpodobnosti 

výskytu a velikosti dopadu a vypočítají se nové hodnoty rizik. 
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Tabulka 30: Snížení rizik 

Riziko Popis Opatření 
Pravděpo- 

dobnost 
Dopad RPN 

R1 
Ztráta významného 

odběratele 

Slevy na poskytnuté 

služby 
2 4 8 

R2 
Ztráta významného 

dodavatele 

Úprava smlouvy s 

dodavatelem 
2 5 10 

R3 
Nová strategie 

stávající konkurence 

Pravidelné zkoumání 

konkurence 
2 3 6 

R4 

Vstup nového 

konkurenta  

Rozšíření stávající 

nabídky a zkvalitnění 

produktů a služeb 

2 3 6 

R5 

Nedostatek 

kvalifikovaných 

pracovních sil 

Odborná školení 

3 5 15 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pro představu snížení rizika je uveden pavučinový graf. 

Obrázek 22: Pavučinový graf 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo na základě popisu a zhodnocení marketingové komunikace 

vybrané firmy, kterou se stala společnost Hervis, v případě nedostatků vytvořit návrh na 

zlepšení vzhledem k požadavkům cílového segmentu. Marketingová komunikace byla 

upravena včetně kalkulace nákladů a identifikování možných přínosů. 

Práce byla rozdělena na část teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická část byla 

zaměřena na marketing, marketingový mix, marketingovou komunikaci a marketingový 

průzkum. Analytická část se věnovala popisu firmy, analýze vnitřního a vnějšího 

prostředí. Byly zde použity tyto metody: PEST analýza, Porterův model pěti sil a SWOT 

analýza. Dále je podrobně popsán marketingový mix společnosti a její komunikační mix. 

Současný komunikační mix byl rozebrán dle jednotlivých nástrojů. Pro potřeby práce 

bylo provedeno dotazníkové šetření a regresní analýza. Na základě dotazníkového šetření 

byl navržen komunikační mix směřovaný především do Hervis klubu, sociálních sítích, 

televize a sponzoringu. Návrhy jsou zpracovány z hlediska personálního, časového a 

finančního. Přínosem těchto komunikačních kanálů je oslovení širokého spektra 

potenciálních i stávajících zákazníků a zvýšení povědomí o společnosti. Diplomová práce 

je ukončena analýzou rizik a opatřeními k jejich snížení.  
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