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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá komunikačním mixem společnosti Zahradní centrum 

V Aleji.  V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy z oblasti marketingu, 

marketingového a komunikačního mixu.  V analytické části je popsána současná situace 

podniku, analýza makroprostředí a mikroprostředí, marketingový výzkum a SWOT 

analýza. V závěru práce jsou uvedeny návrhy, které by měly vést ke zlepšení 

komunikačního mixu.   

Klíčová slova 

marketing, marketingový mix, komunikační mix, dotazník, výzkum 

Abstract 

Diploma thesis deals with communication mix of company Zahradní centrum V Aleji. 

The theoretical part of the thesis defines the basic concepts from marketing, marketing 

mix and communication mix. The analytical part of the thesis describes the current 

situation of the company, analysis macro environment and micro environment, 

marketing research and SWOT analysis. At the end of the thesis are presented 

suggestions which should lead to improvement of the communication mix.  

Key words 

marketing, marketing mix, communications mix, questionnaire, research  
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ÚVOD 

V poslední době neustále roste tlak od společností na zákazníka. Každá společnost se 

snaží získat nové zákazníky a udržet si ty stávající, kteří se budou rádi vracet. Proto je 

důležité mít kvalitní komunikační mix, kterým společnosti osloví zákazníky a pomocí 

různých nástrojů si udrží jejich spokojenost.  

Tématem diplomové práce budou návrhy na zlepšení stávajícího komunikačního mixu 

Zahradního centra V Aleji. Vybraná společnost je na trhu od roku 2002, sídli ve 

Slavkově u Brna a jejím předmětem podnikání je specializovaný maloobchod. Práce 

bude rozdělena na tři hlavní částí - teoretická část, analýza současného stavu a vlastní 

návrhy řešení. Na začátku práce jsou definovány hlavní a dílčí cíle práce, kterých by 

mělo být dosaženo. Následně jsou určeny postupy a metody využité ke zpracování 

diplomové práce.  

V teoretické části práce budou popsány základní pojmy z oblasti marketingu, analýzy 

makroprostředí a mikroprostředí, marketingový výzkum a SWOT analýzy.  

Druhá část práce bude zaměřena na analýzu současného stavu Zahradního centra 

V Aleji. Makroprostředí bude analyzováno pomocí  SLEPT analýzy a Porterovy 

analýzy pěti sil. Zhodnocení mikroprostředí zahrne analýzu 7S faktorů, marketingový  

a komunikační mix a dotazníkové šetření týkající se spokojenosti zákazníků. V závěru 

této kapitoly bude také provedena SWOT analýza, která zhodnotí silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby společnosti. 

Třetí část bude zaměřena na návrhy komunikačního mixu, které by měly společnosti 

pomoci získat nové zákazníky a udržet si stávající.   
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUP ŘEŠENÍ 

V této kapitole budou popsány cíle diplomové práce a metody využité pro analyzování 

podnikového okolí. Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila návrh 

komunikačního mixu pro vybranou společnost. Toto téma bude zpracováváno pro 

podnik Zahradní centrum V Aleji, s.r.o., které má sídlo ve Slavkově u Brna.  

1.1 Cíle práce 

Cíle práce jsou rozděleny na hlavní cíle a dílčí cíle. 

1.1.1 Hlavní cíle 

Hlavním cílem diplomové práce jsou návrhy na zlepšení komunikačního mixu 

společnosti, díky kterým si společnost získá nové zákazníky a zlepší komunikaci se 

stávajícími zákazníky.  

1.1.2 Dílčí cíle  

Dílčí cíle jsou potřebné pro naplnění hlavního cíle. Dílčími cíli jsou: 

 analyzovat makroprostředí,  

 analyzovat mikroprostředí, 

 provést SWOT analýzu. 

1.2 Metody a postup řešení 

Práce je rozdělena na tři hlavní části - teoretickou část, analýzu současného stavu  

a návrhy na zlepšení stávající situace. V první části jsou vymezeny základní pojmy, 

definice a analýzy z marketingu. V druhé části je analýza současného stavu společnosti 

Zahradní centrum V Aleji. V poslední části jsou popsány návrhy na zlepšení zjištěných 

problémů. 

Hlavními metodami jsou analýzy makroprostředí, mikroprostředí a SWOT analýza. Pro 

analýzu makroprostředí je využita SLEPT analýza, Porterova analýza pěti sil. Poté 

budou provedeny analýzy mikroprostředí. Nejprve analýza 7S faktorů, posléze 

marketingový mix 4P. Předposlední je analýza komunikačního mixu, která je tématem 

mé diplomové práce. 
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Dále bude proveden marketingový výzkum spokojenosti zákazníků. Tento výzkum 

bude probíhat pomocí dotazníkového šetření. Dotazníky budou v tištěné formě 

v prodejně Zahradního centra V Aleji a dále na internetu. Poslední analýzou bude 

SWOT analýza, která bude souhrnem všech uvedených analýz.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této kapitole jsou vymezeny základní pojmy, definice a analýzy z marketingové 

oblasti. Dále jsou popsány analýzy makroprostředí, mikroprostředí a analýza rizika.  

2.1 Marketing  

„Marketing lze tedy například definovat jako proces, v němž jednotlivci a skupiny 

získávají prostřednictvím tvorby a směny produktů a hodnot to, co požadují“
1
. 

„Marketing je ve své nejjednodušší formě směna, která přináší zisk a to oběma 

participujícím stranám. Směna je klíčovým prvkem marketingu, aby mohla existovat, je 

třeba splnit určité podmínky: musí existovat nejméně dva partneři směny a každý musí 

mít něco co je hodnota pro druhého. Účastníci směny musí mít schopnost vzájemné 

komunikace“
2
. 

Marketing lze také popsat jako proces, v něm zákazníci získávají prostřednictvím 

tvorby a směny produktů a hodnot to, co chtějí. Hlavním cílem marketingu je předvídat, 

zjišťovat, podněcovat a uspokojovat potřeby zákazníků. Primárně se orientuje na 

zákazníka a jeho potřeby
3
.  

2.2 Analýza makroprostředí 

Analýza makroprostředí je složena ze SLEPT analýzy a Porterovy analýzy pěti sil.  

2.2.1 STEP analýza 

Faktory makroprostředí můžeme shrnout slovem SLEPT, kde se jedná o faktory: 

 sociální, 

 technické a technologické, 

 ekonomické, 

                                                 
1
 ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 3. ISBN 978-80-7400-115-4. 

2
 HESKOVÁ, Marie a Peter ŠTARCHOŇ. Marketingová komunikace a moderní trendy v marketingu. 

Praha: Oeconomica, 2009, s. 12. ISBN 978-80-245-1520-5. 
3
 BOUČKOVÁ, Jana. Marketing. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 3. ISBN 80-717-9577-1. 
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 politicko-legislativní
4
.  

Sociální faktory 

Sociální faktory se dále člení na demografické a kulturní faktory. Demografické faktory 

sledují počet obyvatel, věk, pohlaví, zaměstnání a další statistické faktory. Pro 

marketing nejsou důležité pouze výše jmenované statistické faktory, ale také zkoumání 

vývoje. Jedná se o zkoumání změn věkové struktury, úrovně vzdělanosti, rozsah 

migrace aj. Kulturní faktory se chápou jako soubor hodnot, idejí a postojů určité 

skupiny lidí, které se předávají z jedné generace na druhou. Rozlišují se primární  

a sekundární názory lidí. Mezi primární patří ty, které se dědí po rodičích a mezi 

sekundární ty, které podléhají změnám a jedinec si je vytváří sám
5
.  

Technické a technologické faktory 

Aby společnost neztratila kontakt s konkurenty v této oblasti, musí dát velké finanční 

prostředky na výzkum a vývoj. Jelikož některé menší společnosti nemají takové 

možnosti, nemohou výzkum realizovat. Tento problém vytváří bariéry vstupu na daný 

trh
5
.  

Ekonomické faktory 

Tyto faktory ovlivňují kupní sílu spotřebitelů a strukturu jejich výdajů. Pro společnosti 

je důležitá celková kupní síla, která je závislá např. na příjmech obyvatelstva, výši jejich 

úspor, úrovni cen, úvěrech, které byly poskytnuty spotřebitelům Důležité je také 

sledovat změny v úrovni příjmů a změny ve výdajích
5
.  

Politicko-legislativní faktory 

Situaci na trhu ovlivňuje vnitrostátní i mezinárodní politické dění. Legislativní faktory 

ovlivňují podnikání, jsou vydávána zákonné normy pro ochranu podnikatelů
6
.  

 

                                                 
4
 BOUČKOVÁ, Jana. Marketing. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 84. ISBN 80-717-9577-1. 

5
 Tamtéž, s. 84-85. 

6
 Tamtéž, s. 86. 
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2.2.2 Porterova analýza pěti sil 

Tato analýza je zaměřena na: 

 smluvní síly kupujících, 

 rivality mezi stávajícími podniky,  

 rizika vstupu potenciálních konkurentů, 

 smluvní síly dodavatelů, 

 hrozby substitučních výrobků
7
.   

 

 

Obrázek č. 1: Porterův model pěti sil
8
 

Smluvní síla kupujících  

Kupující mohou být pro podnik hrozbou, když požadují vysokou kvalitu, lepší servis 

nebo tlačí ceny dolů. Tyto požadavky zvyšují výrobní náklady. Kupující mají větší sílu, 

jestliže si mohou vybírat mezi podniky, které mají nižší ceny. Tím způsobují, že 

podniky stojí proti sobě a snižují ceny. Také síla kupujících roste, když mohou 

nakupovat od několika podniků najednou
9
.  

Rivalita mezi stávajícími podniky  

Jsou dvě možnosti rivality mezi podniky - konkurenční síla je slabá nebo velká. 

V případě slabé síly, podniky mohou zvýšit ceny a dosáhnout tak většího zisku. 

V opačném případě, když je síla velká, dochází k cenové konkurenci a může vzniknout 

                                                 
7
 DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku. Praha: C.H. Beck, 2001, s. 17. ISBN 80-717-9603-4. 

8
 Tamtéž, s. 18. 

9
 Tamtéž, s. 22. 
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cenová válka, která může také zesílit rivalitu mezi podniky. Cenová konkurence limituje 

ziskovost podniku a snižuje výnos, kterého by mohlo být dosaženo prodejem. Rozsah 

rivality mezi podniky je funkcí tří faktorů - struktury okolí, poptávkových podmínek  

a vstupních bariér na daný trh
10

. 

Potencionální konkurenti 

Jedná se o konkurenty, kteří si v současné době nekonkurují, ale může nastat situace, 

kdy se konkurenty stanou. Hrozba vstupů nových konkurentů závisí na bariérách  

a jejich výších vstupu na daný trh. Překonávání těchto bariér často zvyšuje náklady. 

Čím nižší jsou bariéry vstupu, tím nižší náklady musí konkurenti vynaložit a opačně. 

Dalším problémem jsou zákazníci, kteří dávají přednost současným podnikům, kteří již 

na trhu působí. Vytváří se oddanost zákazníků pomocí reklam, inzerátů, péčí  

o zákazníky, vysoké kvality výrobků apod. Tato oddanost také snižuje hrozbu vstupu 

nových konkurentů, protože přebrání zákazníků novou konkurencí je příliš nákladné
11

.  

Smluvní síla dodavatelů 

Podnik je závislý na schopnostech dodavatelů. Silnější dodavatelé mohou zvyšovat ceny 

a podnik to musí respektovat a zaplatit požadovanou částku nebo musí přistoupit na 

nižší kvalitu. Dodavatelé jsou silnější, jestliže výrobky, které prodávají, mají málo 

substitutů. Nebo také v případě, že pokud jsou dodavatelé hodně diferencováni, je 

nákladné přejít k jinému dodavateli. U slabších dodavatelů je možnost snížit cenu nebo 

požadovat vyšší kvalitu
12

.  

Hrozba substitučních výrobků 

Pro podnik je výhodné mít málo substitutů, protože má příležitost zvýšit ceny a tím  

i výsledný zisk. Substituty vytváří konkurenční hrozbu v podobě limitující ceny, za 

kterou podnik prodává. Toto omezení má také dopad na ziskovost podniku
13

.     

                                                 
10

 DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku. Praha: C.H. Beck, 2001,  s. 19. ISBN 80-717-9603-4. 
11

 Tamtéž, s. 18. 
12

 Tamtéž, s. 22. 
13

 Tamtéž, s. 23. 
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2.3 Analýza mikroprostředí 

Analýza mikroprostředí se skládá z analýzy 7S faktorů, dále z  marketingového mixu 4P 

a 4C a komunikačního mixu.  

2.3.1 Model 7S 

Tento model byl vytvořen pro potřeby manažerů, aby mohli pochopit složitosti, které 

jsou spojeny s organizačními změnami.  Model byl vytvořen firmou McKinsey a nazývá 

se podle sedmi faktorů, jejichž názvy začínají v angličtině písmenem S: 

 strategie (strategy), 

 struktura (structure), 

 systémy (systems),  

 styl práce vedení (style), 

 spolupracovníci (staff), 

 schopnosti (skills), 

 sdílené hodnoty (shared values)
14

. 

 

Obrázek č. 2: Model 7S
14 

 

 

                                                 
14

 MALLYA, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování. Praha: Grada, 2007, s. 73.  

ISBN 978-80-247-1911-5. 
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Strategie 

Strategie se zabývá vizí organizace - jak ji daná firma dosahuje a naplňuje. Dále jak 

daná firma odpovídá na příležitosti a hrozby ve svém oboru podnikání
15

.  

Struktura 

Organizační struktura je brána jako obsahová a funkční náplň organizačního uspořádání 

společnosti. Řeší vztahy nadřízenosti a podřízenosti mezi podnikatelskými 

jednotkami
15

.  

Systémy 

Jedná se o procesy, které slouží ke každodennímu řízení společnosti. Např. informační 

systémy, komunikační systémy, inovační systémy, kontrolní systémy a jiné
15

.    

Spolupracovníci 

Spolupracovníky jsou chápány lidské zdroje ve společnosti - jejich rozvoj, školení, 

motivace, vztahy mezi lidmi, chování vůči společnosti. Rozlišují se kvantifikovatelné  

a nekvantifikovatelné aspekty. Mezi kvantifikovatelné lze zařadit formální systém 

motivace a odměňování, systém zvyšování kvalifikace a jiné. Mezi nekvantifikovatelné 

patří postoj a loajalita vůči společnosti, morální hlediska, atd
15

. 

Schopnosti 

Za schopnostmi se dají považovat znalosti a kompetence, které dělá společnost nejlépe. 

Pro pracovníky je důležité učit se nové znalosti a schopnosti. Aby byli toho schopni, 

musí se jim vytvořit vhodné učící prostředí. Pokud nelze získat potřebné zkušenosti  

a schopnosti uvnitř společnosti, musí se přijmout z venku
16

. 
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ISBN 978-80-247-1911-5. 
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Styl 

Styl vyjadřuje přístup managementu k řízení společnosti a k řešení vzniklých problémů.  

Patří sem také organizační kultura -  dominantní hodnoty a postoje, které převládají ve 

společnosti, a normy, které se staly vlastnostmi života společnosti
17

.  

Sdílené hodnoty 

Sdílené hodnoty v podniku značí, jak zaměstnanci respektují základní skutečnosti, ideje 

a principy společnosti. Tvorba sdílených hodnot souvisí s vizí společnosti a je hlavním 

vlivem při tvorbě ostatních aspektů. Je důležité, aby všichni znali, čeho chce organizace 

dosáhnout a proč
17

. 

2.3.2 Marketingový mix 

 

Obrázek č. 3: Marketingový mix
18
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 MALLYA, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování. Praha: Grada, 2007, s. 75.  

ISBN 978-80-247-1911-5. 
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NĚMEC, Robert. Marketingová komunikace [online]. 2012. [cit. 2017-12-20]. Dostupné z: 
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Marketingový mix je tvořen nástroji, které se navzájem kombinují. Nejznámější 

marketingový mix 4P se skládá ze čtyř následujících nástrojů: 

 product = produkt, 

 price = cena, 

 place = distribuce, 

 promotion = propagace
19

. 

2.3.3 4P 

Marketingový mix 4P se skládá z produktu, ceny, distribuce a propagace. V této 

kapitole budou postupně probrány všechny jeho složky. 

Produkt 

Produkt je jádrem marketingu. Tvoří podstatu nabídky na trhu a uspokojuje potřeby 

zákazníků. Produkty lze rozdělit na hmotné nebo nehmotné produkty či služby, jejichž 

cílem je uspokojování potřeb zákazníků. Každý produkt nebo služba se dělí na tři 

úrovně: 

1) jádro produktu nebo služby - primární hodnota, která je poskytována, 

2) skutečný produkt nebo služba - vzhled, kvalita, značka, balení, 

3) přidaná hodnota - další služby, které jsou k produktu či službě poskytovány 

např. instalace, servis, dodání, garance
20

. 
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Obrázek č. 4: Tři úrovně výrobku
21

 

Produkt v průběhu doby prochází životním cyklem. V průběhu fází může být výrobek či 

služba inovována, vylepšována a také se její životnost může být prodloužena. 

S životním cyklem je spjatý prodej a výnosy. Jakmile začnou výnosy klesat, je výrobek 

či služba u konce cyklu. Životní cyklus se skládá z pěti fází: 

 vývojová fáze - produkt ještě není na trhu, vyvíjí se,  

 zaváděcí fáze - produkt je uveden na trhu, prodeje pomalu rostou, zisk je 

záporný, 

 růstová fáze - zisk začíná růst do kladných hodnot, 

 fáze zralosti - prodeje rostou, ale zisk začíná klesat, 

 fáze úpadku - prodeje i zisk postupně klesají
21

.  
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Obrázek č. 5: Životní cyklus produktu
22 

Cena 

V této části marketingového mixu je potřeba rozhodnout, za jakých podmínek bude 

výrobek nabízen zákazníkům. Stanovení vhodné cenové strategie má vliv na dosažení 

cílů společnosti
22

. 

Při stanovení ceny ovlivňujeme rozhodování spotřebitelům a současně určujeme svoji 

pozici na trhu mezi konkurencí. Důležité faktory při cenotvorbě jsou: 

 náklady, 

 poptávka, 

 konkurence, 

 fáze životního cyklu výrobku, 

 firemní cíle, 

 cíle cenové politiky
23

. 

Distribuce 

Pojmem distribuce znamená kanál nebo místo, pomocí kterého jsou výrobky či služby 

distribuovány konečnému zákazníkovi. Je potřeba stanovit počet mezičlánků mezi 

firmou a konečným spotřebitelem
24

. 
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Propagace 

Hlavním úkolem propagace je zaujmout zákazníka aby věděl, kde nalezne daný výrobek 

či službu v případě, že má zájem si ho koupit. Každý zákazník při nákupu prochází šesti 

fázemi – stavy připravenosti kupujícího. Mezi tyto stavy patří podvědomí, znalost, 

záliba, preference, přesvědčování a nákup
25

. 

2.3.4 Komunikační mix 

 „Marketingová komunikace je obecným označením všech složek komerční i nekomerční 

komunikace, jejichž cílem je podpora marketingové strategie firmy. Je to řízený proces, 

jehož hlavním cílem je informovat, přesvědčovat nebo ovlivňovat různé cílové skupiny  

a vést s nimi dialog. Marketingová komunikace umožňuje vštípit značku do mysli 

spotřebitelů, dotvářet její image. Přispívá tím k hodnotě značky, je hlasem značky“
25

. 

 

Obrázek č. 6: Integrovaná marketingová komunikace
26

 

Reklama 

Reklama je nejsilnější složkou komunikačního mixu, jelikož dokáže oslovit širokou 

veřejnost. V dnešní době nás reklama obklopuje ze všech stran z různých sdělovacích 

                                                 
25
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26
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prostředků - televizní obrazovky, radia a jiné. Bohužel kvůli neosobnímu podání je 

méně přesvědčivá a nemusí vždy vzbudit reakci u příjemce
27

.  

Reklama je považována za masovou neosobní komunikaci, jež slouží k oslovení 

velkého počtu osob. Existují různé modely, které napomáhají přesvědčovat a ovlivňovat 

zákazníky. Nejznámější je model AIDA: 

 Attention (pozornost) - reklama má upoutat zákazníkovu pozornost, 

 Interess (zájem) - reklama má vzbudit zájem o produkt, 

 Desire (touha) - reklama má vyvolat pocit touhy po produktu, 

 Action (akce) - reklama má vést k završení celého procesu nákupem produktu
28

. 

Tabulka č. 1: Výhody a nevýhody vybraných reklamních prostředků
29

 

Druh média Výhoda Nevýhoda 

Televize Široký dosah 

Celoplošné pokrytí 

Možnost opakovatelnosti 

Působení na smysly 

Pomíjivost sdělení 

Vysoké celkové náklady 

Plánování s předstihem 

Rozhlas Operativnost 

Nízké náklady 

Možnost segmentace 

Nekomplexnost 

Pomíjivost sdělení 

Problém měření zpětné 

vazby 

Noviny Nízké náklady na oslovení 

Pokrytí místního trhu 

Možnost segmentace 

Vysoká věrohodnost 

Špatná kvalita reprodukce 

Velká konkurence 

Problém měření zpětné 

vazby 

Krátká životnost 

Časopisy Kvalita a barevnost tisku 

Možnost segmentace 

Nedostatečná pružnost 

Dostupnost - vyšší cena 
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Venkovní reklama Místní pokrytí 

Možnost se vracet ke 

sdělení 

Relativní flexibilita 

Kreativita ztvárnění  

Omezená segmentace 

Kontroverzní akceptace 

média 

Problém bezpečnosti 

(billboardy) 

 

Podpora prodeje 

Do podpory prodeje patří různé marketingové aktivity, které přímo podporují nákup 

nebo prodej výrobku či služby. Výhody, které plynou z podpory prodeje, mohou 

ovlivnit zákazníkovo rozhodnutí ve prospěch podporované značky. V dnešní době 

využití podpory prodeje nabývá na významu, a vynaložené finanční prostředky se blíží 

nebo přesahují výdaje spojené s reklamou. Cílem podpory prodeje je: 

 vyvolat zájem vyzkoušet nové výrobky, 

 prohloubit poznatky o produktech, 

 získat nové zákazníky, 

 posílit doprodej zboží, 

 zvýšit informovanost zákazníků, 

 zvýšit prodejní úsilí obchodních zástupců
30

. 

Tabulka č. 2: Srovnání reklamy a podpory prodeje
30 

Kritérium Podpora prodeje Reklama 

Místo působení v místě prodeje mimo místo prodeje 

Doba působení krátkodobě dlouhodobě 

Využití takticky strategicky 

Podnět k nákupu přímý nepřímý 

Cíl doprodej produktů, zvýšení 

prodeje, informace, 

motivace 

budování image 
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Obsahové zaměření stimulační výhoda image značky nebo firmy 

Účinnost bezprostřední středně až dlouhodobá 

Média neklasická klasická 

Oslovení přímé masová komunikace 

 

Osobní prodej 

Osobního prodeje se využívá zejména na průmyslových trzích, ale lze se s ním setkat 

také na trzích spotřebních. Je orientovaný zejména na kvalifikované potenciální 

zákazníky a tím se liší od reklamy, která je zaměřena na široké spektrum spotřebitelů.  

Charakteristické rysy osobního prodeje jsou následující: 

 vyžaduje osobní interakci se zákazníkem, 

 většinou probíhá tváří v tvář, 

 je zpravidla součástí strategie tlaku, 

 je využívaný zejména mezi firmami, 

 je zacílen především na kvalifikované potenciální zákazníky, 

 prodej není hlavním cílem
31

. 

Osobní prodej jako jediný nástroj komunikačního mixu využívá osobní formy 

komunikace, a ta probíhá mezi určeným pracovníkem firmy a jedním nebo několika 

kupujícími. Výhodou osobního prodeje je možnost sledovat chování a reakce zákazníka 

a přizpůsobit tomu jednání či ovlivnit žádoucím směrem. Hlavním cílem osobního 

prodeje je vytvoření a udržení dlouhodobých vztahů se zákazníky nikoli jen samotný 

prodej zboží. Prodejní proces má několik fází: 

 kontaktování zákazníka, 

 určení jeho požadavků a přání, 

 předvedení a vyzkoušení produktu, 

 uzavření prodeje, 

 poprodejní fáze
32

. 
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Tabulka č. 3: Osobní prodej a reklama
33

 

Osobní prodej Reklama a podpora prodeje 

Vysoká hodnota produktu Jde o produkt s nízkou hodnotou 

Ručně vyrobený produkt Jedná se o standardizovaný produkt 

Malý počet zákazníků Existuje mnoho zákazníků 

Technicky složitý produkt Produkt je jednoduchý 

Koncentrovaná poptávka Spotřebitelé jsou geograficky rozptýleni 

 

Direct marketing 

V direct marketingu se jedná o přímé oslovení zákazníků (poštou, telefonicky,  

e-mailem) a v jejich přímé odezvě. Často je spojený s výzvou k okamžitému nákupu 

(call-to-action). Pro direct marketing jsou důležité databáze obsahující kontakty na 

potenciální zákazníky, díky kterým je efektivnější oslovení zákazníků. Tato forma 

komunikace je mnohem efektivnější než masová, a také je zde malá pravděpodobnost 

kopírování konkurencí. Mezi používané formy direct marketingu patří: 

 direct mail - adresné zasílání různých nabídek vybranému okruhu potenciálních 

nebo existujících zákazníků poštou, 

 katalogový prodej - zasílání nabídky zboží a služeb prostřednictvím katalogu na 

adresy potenciálních nebo existujících zákazníků, 

 zásilkový prodej, 

 telemarketing - zboží je zákazníkovi nabízeno pomocí telefonu, 

 teleshopping, 

 televizní, rozhlasová a tisková reklama s přímou odezvou, 

 některé další formy využívající především Internet
34

. 
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Public Relations 

Jedná se o složku komunikačního mixu, která má za cíl vytváření a rozvíjení dobrých 

vztahů s veřejností. Důležitou roli zde hraje publicita, tj. forma neplacených zpráv  

v masmédiích, pečlivě a účelně plánované informace zveřejňované prostřednictvím 

sdělovacích prostředků. Podstatou PR jsou vztahy a komunikace mezi lidmi. Public 

Relations zastává následující funkce: 

 informační funkce - zprostředkovávání zpravodajství o firmě, 

 kontaktní funkce - vytváření a udržování vztahů, 

 funkce image - budování, změna a pěstování představ o firmě, výrobcích, 

osobách, 

 funkce stabilizační - reprezentování postavení firmy na trhu, 

 funkce harmonizační -  harmonizace vztahů mezi podnikohospodářskými  

a celospolečenskými zájmy, 

 funkce zastupování zájmů - podpora nebo odmítnutí návrhů zákonů při jednání 

se zástupci vládní veřejnosti
35

. 

Události a zážitky 

V této marketingové komunikaci se využívají události a zážitky, jelikož si každé lépe 

pamatuje událost, kterou zažije, než jen to co vidí nebo slyší
35

.   

2.4 Marketingový výzkum 

„Marketingový výzkum můžeme definovat jako souhrn všech aktivit, které zkoumají jevy 

a vztahy na trhu a vlivy marketingových nástrojů na ně. Hlavně jde o výzkum trhu, 

produktů, distribučních cest, cen, chování zákazníka a marketingových komunikací. 

Moderní marketingový výzkum je zaměřen na pochopení zákazníka, porozumění jeho 

potřebám a chování na trhu“
36

. 
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Marketingový výzkum zahrnuje pět základních kroků: 

1. definování problému a cíle výzkumu, 

2. analýza situace, 

3. sběr informací, 

4. analýza a interpretace informací, 

5. závěrečná zpráva
37

. 

2.4.1 Metody a techniky marketingového výzkumu  

Mezi základní metody, které jsou určené pro zjišťování dat, patří dotazování, 

pozorování a experiment. Využití těchto metod se často kombinuje
38

. 

Tabulka č. 4: Přehled základních metod sběru dat
39

 

Metoda Základní členění Podrobnější členění 

Pozorování dle prostředí v přirozených podmínkách, 

v uměle vyvolaných podmínkách 

dle pozorovacích kategorií strukturované, nestrukturované 

dle místní a časové návaznosti přímé, nepřímé 

dle pozice pozorovatele zjevné, skryté 

dle role pozorovatele vnější, zúčastněné 

Dotazování osobní rozhovor strukturovaný, 

polostrukturovaný, 

nestrukturovaný  

písemné poštovní anketa, anketa 

prostřednictvím masmédií, 

rozdávaná anketa, vkládání 

dotazníků do obalu výrobku 

telefonické  

elektronické  

Experiment dle místa realizace laboratorní, v přirozených 
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podmínkách 

dle časového sledu pretest, posttest 

dle převahy metod pozorovací, dotazovací 

 

2.4.2 Dotazování 

Dotazování patří mezi k nejvíce používaným metodám výzkumu trhu, provádí se 

různými technikami a dotazovány jsou různé segmenty. Výsledky výzkumu se 

zaznamenávají a následně analyzují
40

.   

Cílem dotazování je od respondentů získat potřebné odpovědi na položené otázky. 

Dotazování se podle způsobu kontaktu s respondenty rozlišuje na osobní, písemné, 

telefonické a elektronické
41

.   

2.4.3 Dotazník 

„Dotazníky představují formuláře (papírové nebo elektronické) se sérií otázek, na něž 

respondenti odpovídají, případně obsahují také varianty jejich odpovědí. Dotazník může 

sloužit tazateli, respondentovi, nebo oběma. Dotazník je vlastně způsob psaného 

řízeného rozhovoru“
42

.  

Délka dotazníku je závislá na zkoumaném tématu, na cílech výzkumu a také na vztahu 

respondenta k tomuto tématu.  Ještě důležitější než délka dotazníku je časová náročnost 

jeho vyplnění. Výhodnější je volit kratší náročnost, aby bylo minimalizováno 

nebezpečí, že respondent dotazník nedokončí nebo vůbec nevyplní. Dotazník by měl na 

první pohled upoutat pozornost - srozumitelností, snadnou orientací, jednoduchostí 

vyplňování, formální úpravou a dalšími prvky
43

.  
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Postup tvorby dotazníku je následující: 

 

Obrázek č. 7: Postup tvorby dotazníku
44

 

2.5 SWOT analýza 

SWOT analýza je souhrnným výstupem analýzy makroprostředí a mikroprostředí. 

Název je odvozen z počátečních písmen anglických slov, která tato analýza spojuje: 

 Strenghts = silné stránky, 

 Weaknesses = slabé stránky, 

 Opportunities = příležitosti, 

 Threats = hrozby
45

. 
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1. Vytvoření seznamu informací, které má dotazování 
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2. Určení způsobu dotazování 

3. Specifikace cílové skupiny respondentů a jejich 
výběr 

4. Konstrukce otázek ve vazbě na požadované 
informace 

5. Konstrukce celého dotazníku 

6. Testování dotazníku 
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Cílem společnosti by mělo být podpoření silných stránek, omezení slabých stránek, 

využít příležitosti okolí a hlídat si případné hrozby. Pouze tímto způsobem je firma 

schopna dosáhnout konkurenční výhody. Silné a slabé stránky mají návaznost na vnitřní 

situaci společnosti, příležitosti a hrozby jsou z vnějšího prostředí, které obklopuje danou 

společnost
46

. 

Tabulka č. 5: SWOT analýza
47

 

Silné stránky  Slabé stránky 

schopnosti: schopnosti: 

 ekonomické a finanční   ekonomické a finanční  

 inovační  inovační 

 nákupní  nákupní 

 výrobní  výrobní 

 prodejní  prodejní 

 marketingové  marketingové 

 manažerské  manažerské 

 personální  personální 

Příležitosti Hrozby 

vyplývající: vyplývající: 

 z makroprostředí  z makroprostředí 

 ze změn na trhu  ze změn na trhu 

 z chyb konkurence  z konkurenčních tlaků v odvětví 

 z podnětů zájmových skupin  z tlaků zájmových skupin 
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2.6 Analýza rizika 

„Riziko definujeme jako podmínku reálného světa, v němž existuje vystavení 

nepříznivým okolnostem. Konkrétněji řečeno, riziko je situace, v níž existuje možnost 

nepříznivé odchylky od žádoucího výsledku, v nějž doufáme nebo který očekáváme“
48

. 

Analýza rizik je první krok při procesu snižování rizik. Definují se hrozby, 

pravděpodobnosti jejich uskutečnění a dopad na aktiva. Stručněji řečeno, stanoví se 

rizika a jejich závažnost. Analýza rizik zpravidla zahrnuje tyto kroky: 

1. identifikace aktiv, 

2. stanovení hodnoty aktiv, 

3. identifikaci hrozeb a slabin, 

4. stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti
49

. 

Vyhodnocení rizik můžu pomoci vedení společnosti určit rizika, která mohou nastat  

a určit opatření k zamezení a eliminaci jejich výskytu
49

.  

2.7 Shrnutí teoretické části 

V této kapitole byly popsány základní pojmy a definice z oblasti marketingu. Byla 

detailně popsána analýza makroprostředí, do které spadá STEP analýza a Porterova 

analýza pěti sil. Dále analýza mikroprostředí zahrnující analýzu 7S faktorů, 

marketingový mix 4P a komunikační mix. V závěru je popsána SWOT analýza, která 

dává dohromady všechny analýzy z makroprostředí a mikroprostředí. Poté je vysvětlena 

analýza rizika, která slouží pro identifikování rizik, která mohou nastat při uvádění 

návrhů do praxe.  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato kapitola se zabývá analýzou současného stavu podniku. V první části bude podnik 

představen. Poté budou provedeny analýzy makroprostředí, mikroprostředí  

a marketingový výzkum. V závěru kapitoly bude provedena SWOT analýza, která 

všechny provedené analýzy shrne. 

3.1 Představení společnosti 

Obchodní firma: Zahradní centrum V Aleji 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

Zápis do OR:  2002 

Sídlo:   Slavkov u Brna 

Předmět podnikání: specializovaný maloobchod 

Pro zpracování seminární práce jsem si vybrala společnost Zahradní centrum V Aleji. 

Zahradní centrum V Aleji je společnost, která byla založena v roce 2002. Jednatelka,  

a majitelka v jedné osobě, zde pracuje jako ředitelka a dále má společnost  

10 zaměstnanců.  Předmětem podnikání je specializovaný maloobchod. Prodejna se 

nachází u silnice I. třídy na hlavním tahu Brno – Uherské Hradiště.   

Myšlenka, postavit prodejnu s velkým parkovištěm a okrasnou zahradou, se  

v současnosti ukazuje jako velice dobrý nápad. Nyní se společnost může pochlubit 

výsledky, které mají stoupající tendenci a může i nadále své služby rozšiřovat.  

Za posledních pět let byla vybudována ukázková zahrada, která slouží jako inspirace 

pro zákazníky a motivuje je k dalším nákupům. Zároveň slouží ukázková zahrada jako 

reklama pro realizační tým, který má na starosti realizace a návrhy zahrad.   



36 

 

 

Obrázek č. 8: Logo Zahradního centra V Aleji
50

 

Společnost má také svoje logo, aby se lépe dostala do podvědomí zákazníků. Pro logo 

zvolila kombinaci zelené a bíle barvy a symbol kaštanového listu. Kaštanový list  

a název byl zvolen kvůli tomu, že se společnost nachází v památkově chráněné 

kaštanové aleji. Součástí loga je i název společnosti.   

3.2 Analýza makroprostředí 

V této kapitole jsou popsány dvě analýzy makroprostředí. Jedná se o STEP analýzu  

a Porterův model pěti sil. 

3.2.1 STEP analýza  

STEP analýza se zabývá sociálními, technickými a technologickými, ekonomickými  

a politicko-legislativními faktory.  

Sociální faktory 

 Nezaměstnanost   

Nezaměstnanost ke konci září 2017 byla 4,51 %. Na úřadech práce bylo evidováno 

36 921 uchazečů o zaměstnání. Oproti loňskému září se podíl nezaměstnaných osob 

snížil o 1,37 procentního bodu, počet uchazečů o zaměstnání se snížil o 8 566 osob
51

.  
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 Populace  

Celkový počet obyvatel k 30. červnu 2017 byl 1 179 995 obyvatel. Za posledních šest 

měsíců se počet zvýšil o 1 183 osob
52

.  

Slavkov u Brna měl k 1. lednu 2017 6 597 obyvatel, z toho 3 194 bylo mužů a 3 403 

žen. Oproti minulému roku byl nárůst o 33 obyvatel
53

. 

Technické a technologické faktory 

Společnost využívá účetní program Pohoda. Od 1. března 2017 musela společnost 

pořídit zařízení pro elektronickou evidenci tržeb. Využívá pokladnu Euro-150TEi Flexy 

CZ. Tato pokladna patří mezi přenosné pokladny. Je lehká a kompaktní. Je určena pro 

menší provozy, ambulantní prodej, nebo jako náhradní pokladna při výpadku 

elektrického proudu, ale uplatnění si najde i v obchodních provozech od malých 

potravin, drogerie, textilu, přes větší pultové provozy - například papírnictví. Navzdory 

malým rozměrům je technicky velmi dobře vybavena. Charakteristickým rysem 

pokladny Euro-150TEi Flexy CZ je uchování kopie dokladů (žurnálu) v elektronické 

podobě a až později její přenesení do počítače nebo její uložení na FLASH USB disk. 

Ekonomické faktory 

 Míra nezaměstnanosti 

Obecná míra nezaměstnanosti dosáhla v prosinci 2017 2,4 %, meziročně poklesla o 1,3 

procentního bodu. Míra nezaměstnanosti u mužů byla 2,0 % a u žen 2,9 %
54

. 

Tabulka č. 6: Vývoj obecné míra nezaměstnanosti v letech 2012-2017
55

 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Obecná míra 

nezaměstnanosti (%) 

7,0 7,0 6,1 5,0 4,0 4,0 
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Graf č. 1: Vývoj obecné míry nezaměstnanosti v letech 2012-2017
56 

 Daň z přidané hodnoty 

V současné době má daň z přidané hodnoty Česku tři sazby: základní 21 %, první 

snížená sazba 15 % a druhá snížená sazby 10 %
57

. 

 Daň z příjmů právnických osob 

Daň z příjmů právnických osob činí v současné době 19 %
58

. 

Politicko-legislativní faktory 

Zahradní centrum V Aleji, jako každý podnikatelský subjekt v České republice, podléhá 

různým zákonům vyhláškám a nařízením vlády. Mezi platné právní předpisy, kterými se 

společnosti řídit patří: 

 Zákon č. 90/2012, o obchodních korporacích  

 Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce a ve znění pozdějších předpisů  

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

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

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

                                                 
56
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Politická situace v České republice se často mění, proto ji nelze považovat za stabilní. 

Současná vláda může novelizovat a měnit platné legislativy, kterými se společnosti řídí.  

3.2.2 Porterova analýza 

Porterova analýza pěti sil obsahuje kupující, stávající konkurenty, potencionální 

konkurenty, dodavatele a substituty.  

Kupující  

Mezi zákazníky Zahradního centra V Aleji patří podnikatelské a nepodnikatelské osoby. 

Přibližně 40 % tvoří náhodní zákazníci a 60 % stálí zákazníci. Nejvíce zákazníků 

nakupuje a využívá společnost během jara a podzimu. Na jaře se nejvíce nakupují 

sazenice, hnojiva, postřiky apod., na podzim jsou nejvíce populární dušičkové věnce  

a dekorace. Hodně zákazníků také navštěvuje zahradní centrum v prosinci, kvůli nákupu 

vánočních stromků.    

Stávající konkurenti 

Konkurence v tomto odvětví je velká. Jedná se o velká zahradní centra, mezi které patří 

např. OBI, Hornbach, Bauhaus, nebo malá květinářství. Přímo ve Slavkově u Brna se 

nachází pouze tři menší květinářství, která nabízí dekorace a květiny. Nejbližší zahradní 

centrum se nachází v Bučovicích vzdálených 12 kilometrů od Slavkova u Brna.  

Za konkurenty můžeme také považovat zahradní centra sídlící v Brně, které je od 

Slavkova vzdálené 23 kilometrů.  V odvětví realizace zahrad je hlavní konkurent Ginko 

centrum, které také nabízí návrhy a realizaci zahrad. Tato společnost je na trhu od roku 

1991 a je pro společnost velkým konkurentem.    

Potencionální konkurenti 

Nová konkurence není pro Zahradní centrum V Aleji hrozbou. Podnik je na trhu dlouho, 

má své stále zákazníky. Vstup na trh v tomto odvětví složitý není, nejsou zde žádné 

bariéry vstupu, které by ho stěžovaly.  

Dodavatelé 

Společnost má jednoho hlavního dodavatele, který poskytuje veškeré zahradní potřeby  

a příslušenství. Dodává od sazenic, osiva, keřů až po substráty, hnojiva a jiné. 
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Dekorace, jako jsou vázy, květináče, košíky apod., které také společnost prodává, 

nakupuje majitelka společnosti ve velkoobchodech sama.  

Substituty 

Za substituty zahradního centra mohou být považována např. umělé květiny, obrazy, 

starožitnosti. Ve městě, kde má společnost sídlo, se nenachází žádná umělecká galerie, 

která by prodávala obrazy, ani zde není žádný obchod se starožitnostmi. V okolí 

zahradního centra jsou pouze malá květinářství, která nabízí podobný sortiment. 

3.3 Analýza mikroprostředí 

V analýze mikroprostředí bude popsán model 7S, marketingový a komunikační mix 

Zahradního centra V Aleji.  

3.3.1 Model 7S 

Model 7S se zabývá strategií, strukturou, schopnostmi, sdílenými hodnotami, stylem 

řízení a spolupracovníky.  

Strategie 

Společnost má přesně definovanou vizi: Pohodlný nákup s bezproblémovým 

parkováním, kde Vám příjemný personál odborně poradí.  

V dnešní době narůstá doprava. Vznikají problémy s parkováním. A to nejen u vlastních 

domů, ale právě i u obchodů. Menší obchody v městských centrech se s tímto 

problémem potýkají. Nedostatek parkovacích míst je jeden z důvodů, proč ubývají 

zákazníci. 

Společnost má také zavedenou vizi pro zaměstnance. Zaměstnanec je nedílnou součástí 

každodenního života ve firmě. Stanovenou vizi také doplňuje stanovené poslání. 

Stanovená pravidla a poslání jsou závazná pro všechny zaměstnance: 

 Přístup ke klientovi - každý zaměstnance si musí uvědomovat, že pouze 

spokojený zákazník je tou správnou cestou k úspěchu a podřizovat se jejich 

potřebám.  
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 Kvalita a spolehlivost - zaměstnanci musí odvádět kvalitní práci a být spolehliví. 

Pouze nejvyšší kvalita práce každého zaměstnance je zárukou spokojenosti 

klienta.  

 Pozitivní a aktivní přístup - i v náročných a těžkých situacích si zaměstnanec 

musí udržet pozitivní přístup a aktivně hledat řešení.  

 Komunikace týmová spolupráce - základními pilíři týmové práce jsou: vzájemná 

pomoc, respekt, kvalitní komunikace mezi všemi zaměstnanci.  

 Hodnota, znalosti a změny - zaměstnanci jsou ochotni vzdělávat se ve svém 

odborném a osobním růstu, což zajišťuje trvalý růst. Hluboké odborné znalosti 

sortimentu jsou požadovány po každém zaměstnanci.  

Další vizí společnosti je rozšířit prodejnu, nabízet nový sortiment - zahradní techniku  

a tím získat nové zákazníky.  

Struktura 

Organizační struktura společnosti Zahradního centra V Aleji je jednoduchá.  

 

Obrázek č. 9: Organizační struktura Zahradního centra V Aleji
59

 

Schopnosti 

Zaměstnanci zahradního centra využívají jak soft skills, tak i hard skills. Mezi měkké 

dovednosti se řadí přístup a komunikace se zákazníky, prezentace zahradního centra. Do 

tvrdých dovedností se zařazují odborné znalosti o sortimentu a znalosti o ovládání 
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 Vlastní zpracování. 

Jednatelka 
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zaměstnanec zaměstnanec zaměstnanec zaměstnanec zaměstnanec zaměstnanec zaměstnanec zaměstnanec zaměstnanec zaměstnanec 
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informačního systému společnosti. Zaměstnanec Zahradního centra V Aleji musí znát 

základní názvy rostlin v latinském i českém jazyce, a měl by mít osvojené základní 

floristické dovednosti.   

Sdílené hodnoty 

Hlavní mise společnosti je: „Neprodáváme květiny, prodáváme krásu“.  

Obchodů s individuálním přístupem k zákazníkům, odborné znalosti prodavaček, 

mnohdy u větších zahradních center (např. OBI, Baumax, Horbach) chybí.  

A v nejužším okolí se nachází prodejny typu „květinka“. Jsou to malé prodejny, kde je 

sortiment hodně zúžený a zdaleka nenabízí ucelený sortiment pro zahrádkáře. Další vizí 

společnosti je rozšířit prodejnu a nabízet nový sortiment – zahradní techniku, a také 

získat nové zákazníky.  

Styl řízení 

Styl řízení společnosti je demokratický. Vztahy mezi zaměstnanci a nadřízenými jsou 

přátelské.  

Systémy řízení 

Zahradní centrum používá účetní program Pohoda. Od 1. března 2017 musela 

společnost pořídit zařízení pro elektronickou evidenci tržeb. Využívá pokladnu  

Euro-150TEi Flexy CZ. 

Spolupracovníci 

Jak je uvedeno ve struktuře, společnost má 10 stálých zaměstnanců. Na občasnou 

sezónní výpomoc (např. vázání dušičkových věnců, prodej vánočních stromků) najímá 

brigádníky. Zaměstnanci mají pravidelné schůzky, kde informují vedení o chybějícím 

zboží, nedostatcích, stížnostech zákazníků, apod.   

3.3.2 Marketingový mix 

Společnost nemá jasně formulovanou marketingovou strategii. Řízením marketingové 

aktivity se v této společnosti zabývá majitelka.  
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Produkt 

Zahradní centrum V Aleji nabízí širokou škálu produktů a služeb. Jedná se o různé 

zahrádkářské potřeby - např. hnojiva, substráty, sazenice, ovocné stromky, okrasné 

dřeviny, trvalky, skalničky, pokojové rostliny. Dále společnost nabízí prodej a vázání 

květin. Mimo tento klasický sortiment společnost také nabízí kompletní poradenství, 

zaměstnanci jsou z oboru a ochotně poradí. Společnost také nabízí vytvoření "zahrady 

na klíč". Jedná se o projektování, realizaci či údržbu zahrad, trávníků, okrasných 

rybníčků a dalších služeb. Do budoucna se společnost chystá rozšířit sortiment  

o zahradní techniku včetně kompletního servisu. Škála produktů je také závislá na 

ročním období. Pro příležitost svateb společnost vytváří květinovou výzdobu  

a dekorace. Během podzimu v období dušiček se nabízí dušičkové věnce, na které 

společnost přijímá objednávky od půlky října. Od začátku prostince společnost nabízí 

vánoční stromky - borovice černá, jedle kavkazská, srk pichlavý a smrk ztepilý.  

 

Obrázek č. 10: Ukázka produktů
60

 

Cena 

Zahradní centrum V Aleji zastává strategii vyšší ceny. Společnost se snaží získávat 

zákazníky pomocí kvality produktů a služeb a prezentace zboží, nikoli na základě 

nízkých cen. V jarní a podzimní sezóně společnost nabízí množstevní ceny, které 
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zákazníky nalákají na větší nákup. Společnost používá nákladovou tvorbu ceny  

a produkty jsou v průměru prodávány s 38% marží.   

Distribuce 

Prodejní strategie Zahradního centra V Aleji je založena na přímém prodeji a osobním 

kontaktu se zákazníkem. Zahradní centrum V Aleji má prodejnu ve Slavkově u Brna.  

V prodejně je vystaveno veškeré zboží, které společnost nabízí. Vše je seřazeno 

pohromadě podle použití - hnojiva, postřiky, dekorace, květináče, semena, rostliny  

a jiné.  

 

Obrázek č. 11: Kamenná prodejna ve Slavkově u Brna
61

 

Otevírací doba prodejny je závislá na sezónně a je následující: 

Tabulka č. 7: Otevírací doba
62 

 Jaro, léto, podzim Zima 

Pondělí - Sobota 8:00 - 18:00 8:00 - 17:00 

Neděle 8:00 - 17:00 Zavřeno 
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Součástí prodejny je také ukázková zahrada, na které společnost vystavuje různé 

sezónní zboží - květiny, stromky, trvalky, skalničky, květináče, truhlíky a další. Tato 

zahrada slouží také jako ukázková pro návrhy a realizaci zahrad.  

 

Obrázek č. 12: Ukázková zahrada
63

 

Propagace 

Propagace Zahradního centra V Aleji je detailněji popsána níže.  

3.3.3 Komunikační mix 

Zde jsou popsány jednotlivé složky komunikačního mixu, které Zahradní centrum  

V Aleji využívá při komunikaci s potenciálními a stávajícími zákazníky. 

Reklama 

V současné době společnost využívá pět druhů reklamy - tištěnou, reklamu v rádiu, 

venkovní, reklamu v místě prodeje a reklamu na internetu. 

 Tištěná reklama 

Zahradní centrum V Aleji poskytuje zákazníkům propagační katalogy nových výrobků. 

Tyto katalogy jsou volně dostupné na prodejně a zákazníci se z nich dozvědí informace 
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o daných výrobcích. Dále společnost píše články do regionálních novin, např. Rovnost, 

a do Zpravodaje města Slavkov u Brna.  

 Reklama v rádiu 

Tuto formu propagace společnost využívá prostřednictvím rádia. Nejčastěji se jedná  

o rádia Haná, Zlín nebo Beat, která pokrývají přinejmenším oblast Brna a jeho okolí. 

Reklamy probíhají v měsíci březnu a dubnu po dobu dvou týdnů, 7x denně vždy po  

45 sekundách. Výhodou této reklamy je poměrně frekventované vysílání, které by mělo 

být dostatečné, aby se společnost dostala do podvědomí posluchačů. Nevýhodou je, že 

rádia jsou často přehlcena různými dalšími reklamami.  

 Venkovní reklama 

Společnost využívá více typů této reklamy, jedním z nich je reklama na firemních 

automobilech a druhým billboard. Firemní automobily jsou polepeny malým logem 

společnosti a bylo zjištěno, že polepy nejsou moc vidět. Billboard je strategicky umístěn 

přímo u prodejny na její zahradě a je dobře viditelný ze silnice I. třídy na hlavním tahu 

Brno - Uherské Hradiště. Denně kolem této reklamy projede okolo 18 000 automobilů. 

Výhodou také je, že billboard se nachází na zahradě společnosti a tak společnost nemusí 

platit pronájem.   

 

Obrázek č. 13: Venkovní reklama - billboard
64
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 Reklama v místě prodeje 

Společnost využívá tuto reklamu ve své kamenné prodejně. Jedná se o různé katalogy 

zboží, reklamní tabule a stojany. Při vstupu jsou ve výloze vyvěšeny plakáty, které 

informují zákazníky o akčním zboží a slevách.  

 Reklama na internetu 

Prezentace na internetu je v dnešní době nepostradatelnou součástí každé společnosti. 

Společnost se prezentuje na vlastních webových stránkách a také na komunikační síti 

facebook. Na webových stránkách je prezentován veškerý sortiment, který Zahradní 

centrum V Aleji nabízí. Je zde uvedena otevírací doba prodejny, mapa jak se do 

prodejny dostat a kontakty. Webové stránky jsou pravidelně aktualizovány vždy na 

novou sezónu. Na facebookových stránkách se společnost prezentuje zejména 

fotografiemi prodejny a ukázkami své práce - zejména vazeb kytek. Jsou zde také 

pravidelně přidávány akce a novinky, které společnost chystá. Zákazníci zde také 

můžou hodnotit svoji spokojenost nebo případně popsat proč spokojeni nebyli. 

 

Obrázek č. 14: Facebookové stránky
65
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Podpora prodeje 

Společnost tuto formu komunikačního mixu využívá prostřednictvím reklamních 

předmětů, soutěží, slev a příležitostnou prezentací na výstavách. Reklamní předměty 

jsou určeny pro zákazníky, kteří nakoupí nad předem stanovenou částku. Obvykle se 

jedná o reklamní tašku společnosti s jejím logem. Každoročně společnost pořádá 

soutěže pro zákazníky, které se konají přímo na prodejně. Zákazníci vyplní jednoduché 

otázky o společnosti nebo jejím sortimentu. Na základě vyplněných otázek je zákazník 

zařazen do slovování. Následně jsou vylosováni výherci se správnými odpověďmi a ti 

obdrží jako výhru finanční poukázku na nákup zboží v Zahradním centru V Aleji. Slevy 

na zboží se často uplatňují při sezónním výprodeji. Slevy jsou uvedeny na 

facebookových stránkách společnosti a ve výloze prodejny.  

Osobní prodej 

Osobní prodej je uskutečňován v prodejně zahradního centra. Školený personál radí  

a pomáhá zákazníkům při výběru zboží - ať se jedná o použití hnojiv, sázení rostlin, 

stromů apod. Společnost má v prodejně zavedenou "knihu komentářů", do které 

zákazníci píší svoje postřehy, nápady na zlepšení nebo nápady na rozšíření sortimentu. 

Knihu komentářů má na starost personál na prodejně, který pravidelně podává 

informace vedení. Personál má také za úkol zjistit a informovat vedení o chybějícím 

zboží, nedostatcích, stížnostech zákazníků, důvodech reklamací a také může podávat 

návrhy na zlepšení. 

Direct marketing 

Přímý marketing společnost uplatňuje pomocí direct mailingu. Díky soutěžím, které pro 

zákazníky pořádá, má společnost přístup k e-mailovým adresám zákazníků. Na tyto 

adresy jsou rozesílány informace o aktuální nabídce, sezónních akcích a slevách. 

Rozesílání probíhá většinou jednou měsíčně a návratnost není sledována.  

Public Relations 

Zahradní centrum V Aleji se okrajově zabývá sponzoringem. Zejména se jedná  

o sponzorské dary do tomboly během plesové sezóny. Sponzoruje se asi 8 plesů ve 

Slavkově u Brna a v blízkém okolí.   
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3.3.4 Dotazníkové šetření 

V této kapitole budou zobrazeny a popsány vybrané výsledky dotazníkového šetření, 

které slouží pro návrhovou část práce. Celý dotazník a vyhodnocení všech otázek je 

následně uvedeno v přílohách.  

Toto šetření uplatňuje deduktivní přístup, proto byl zvolen nejvhodnější typ - průzkum 

(survey). Konkrétně se jedná o dotazníkové šetření, které se jevilo jako nejvhodnější 

metoda sběru dat pro tento výzkum. Hlavním cílem šetření je získat odpověď na 

výzkumnou otázku: Jaká je spokojenost zákazníků s nabízeným sortimentem, cenou, 

personálem a propagací? 

Sběr dat probíhal od 3.4. do 28.4.2017 . Dotazník byl dostupný na v tištěné verzi na 

prodejně a také na facebookových stránkách společnosti Za tuto dobu dotazník vyplnilo 

118 respondentů. Do prodejny bylo umístěno celkem 80 dotazníků, na konci výzkumu 

bylo vyplněných 72, návratnost na prodejně tedy byla 90 %. Druhá otázka v dotazníku 

měla roztřídit respondenty na ty, kteří znají a nakupují v zahradním centru, a ty kteří ho 

neznají, kdyby se případně dotazník dostal k respondentům, kteří zahradní centrum 

neznají. Respondenti, kteří nákupní centrum neznají, dotazník po této otázce ukončili. 

Pod pojmem produkt bylo myšleno celý sortiment, který zahradní centrum nabízí. Jedná 

se např. o hnojiva, substráty, sazenice, ovocné stromky, okrasné dřeviny, trvalky, 

skalničky, pokojové rostliny.   

Tabulka č. 8: Počet respondentů
66

 

 V prodejně Na webu Celkem 

Všechny vyplněné dotazníky 72 46 118 

Respondenti, kteří nakupují 

v zahradním centru 
72 34 106 

 

Dotazník obsahoval 18 uzavřených otázek. První otázka se týkala priorit, které jsou pro 

respondenta nejdůležitější ve výběru zahradního centra. Druhá otázka byla zaměřena na 
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roztřídění respondentů na ty, kteří v zahradním centru nakupují a kteří nikoli. Další 

otázky pak zkoumali míru spokojenosti zákazníků se sortimentem produktů, kvalitou 

produktů, cenou produktů, prostředím, prodejní dobou, personálem, propagací  

a celkovou spokojenost pomocí Likertovy škály hodnocení. Dále dotazník obsahoval 

doplňující otázky - četnost nákupu, průměrná útrata, doporučení zahradního centra. 

Dotazník začíná otázkou, která má zjistit důležitost jednotlivých znaků. Respondenti 

měli k položkám (nabízený sortiment, kvalita nabízených produktů, cena výrobků, 

ochota personálu, dostupnost prodejny) přiřadit čísla 1 - 5, aby vzniklo pořadí 

důležitosti při nakupování. Číslo 1 značilo nejdůležitější a číslo 5 nejméně důležité. 

K vyhodnocení dané tabulky jsem přiřadila body dle pořadí zákazníků. Pořadí bylo 

následující: 1. pořadí 5 bodů, 2. pořadí 4 body, 3. pořadí 3 body, 4. pořadí 2 body a 5. 

pořadí 1 bod. Poté jsem počet četností odpovědí vynásobila počtem bodů, tyto součiny 

sečetla a seřadila od nejdůležitějších.  

Tabulka č. 9: Hodnocení důležitosti
67 

 Kritérium Počet bodů Výsledná váha v % 

1 Nabízený sortiment 436 24,6% 

2 Kvalita nabízených produktů 430 24,3% 

3 Cena výrobků 420 23,7% 

4 Ochota personálu 256 14,5% 

5 Dostupnost prodejny 228 12,9% 

 

Výzkumem bylo zjištěno, že pro respondenty je nejdůležitější nabízený sortiment, poté 

kvalita nabízených produktů. Třetím nejdůležitějším kritériem je cena výrobků. Ochota 

personálu je na čtvrtém místě a nejméně důležitá je dostupnost prodejny. 

Se sortimentem produktů je velmi spokojeno 47,2 %, spíše spokojeno 41,5 %, neutrální 

odpověď volilo 7,5 % respondentů, 3,8 % respondentů je spíše nespokojeno a velmi 

nespokojen není žádný respondent. 
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Graf č. 2: Spokojenost zákazníků se sortimentem produktů
68 

S kvalitou produktů není nikdo spíše nespokojen ani velmi nespokojen. Velmi 

spokojeno je 60,4 % zákazníků, spíše spokojeno 30,2 % a neutrální odpověď volilo  

9,4 % zákazníků. 

 

Graf č. 3: Spokojenost zákazníků s kvalitou produktů
68

 

U hodnocení cen produktů 47,2 % zákazníků volilo neutrální odpověď. 17 % zákazníků 

je velmi spokojeno a 32,1 % spíše spokojeno. 1,9 % zákazníků je spíše nespokojeno  

a velmi nespokojeno. 
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Graf č. 4: Spokojenost zákazníků s cenou
69 

Nejhůře dopadlo hodnocení propagace zahradního centra. Velmi spokojeno je pouze 

13,2 % zákazníků a spíše spokojeno 30,2 %. Neutrální odpověď volilo 32,1 %. Spíše 

nespokojeno je 11,3 % zákazníků a velmi nespokojeno 13,2 %. 

 

Graf č. 5: Hodnocení propagace
69

 

Ze šetření vyplynulo, že 32,1 % zákazníků je se zahradním centrem velmi spokojeno  

a 62,3 % spíše spokojeno. Ani spokojeno, ani nespokojeno je 3,8 % zákazníků. Dokonce 

1,9 % zákazníků je spíše nespokojeno. Velmi nespokojen není nikdo. 
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Graf č. 6: Hodnocení celkové spokojenosti zákazníků
70

 

Shrnutí dotazníkového šetření 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že nejvíce jsou zákazníci nespokojeni s propagací 

zahradního centra. Se sortimentem produktů, jeho cenou a kvalitou jsou celkově 

zákazníci spokojeni. I celková spokojenost zákazníků se zahradním centrem vyšla 

kladně.   

3.4 SWOT analýza 

V následující tabulce jsou uvedeny silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby 

Zahradního centra V Aleji. Dále jsou numericky zhodnoceny váhy jednotlivých stránek 

analýzy.  
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Tabulka č. 10: SWOT analýza
71

 

Silné stránky Slabé stránky 

 vlastní prodejní plocha s možností 

dalšího rozšíření 

 nedostatečná propagace 

společnosti 

 lokalita - dobrá dostupnost prodejny  nízká investice do reklamy 

 možnost parkování přímo před 

prodejnou 

 neexistence jiného distribučního 

kanálu, např.  e-shop 

 kvalifikovaní zaměstnanci  vyšší cena než u konkurence 

 jméno společnosti  

Příležitosti Hrozby 

 využití moderního trendu a oslovit 

dodavatele s ekovýrobky 

 nedostatek kvalifikovaných 

zaměstnanců 

 rozšíření sortimentu  nedostatečná poptávka 

 rozvoj města a zvýšení počtu 

obyvatel 

 úbytek zákazníku  

 zpracování e-shopu  změna legislativy 

 častější účast na veletrzích  

a výstavách 
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Silné stránky 

Tabulka č. 11: Hodnocení váhy silných stránek
72

 

Znaky / 

porovnávané 

vlastní 

prodejní 

plocha s 

možností 

rozšíření 

lokalita 

možnost 

parkování 

přímo před 

prodejnou 

kvalifikovaní 

zaměstnanci 

jméno 

společnosti 
součet váha % 

vlastní prodejní 

plocha s možností 

rozšíření 

x 0,5 0,5 1 0,5 2,5 25% 

lokalita 0,5 x 0,5 0 1 2 20% 

parkování přímo 

před prodejnou 
0,5 0,5 x 0,5 1 2,5 25% 

kvalifikovaní 

zaměstnanci 
0 1 0,5 x 0,5 2 20% 

jméno společnosti 0,5 0 0 0,5 x 1 10% 
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Slabé stránky 

Tabulka č. 12: Hodnocení váhy slabých stránek
73

 

Znaky / porovnávané 

nedostatečná 

propagace 

společnosti 

nízká 

investice do 

reklamy 

neexistence 

jiného 

distribučního 

kanálu -  

e-shop 

vyšší cena než 

u konkurence 
součet váha % 

nedostatečná 

propagace společnosti 
x 0,5 1 1 2,5 41,67% 

nízká investice do 

reklamy 
0,5 x 0,5 0,5 1,5 25% 

neexistence jiného 

distribučního kanálu - 

e-shop 

0 0,5 x 1 1,5 25% 

vyšší cena než u 

konkurence 
0 0,5 0 x 0,5 8,33% 
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 Vlastní zpracování. 
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Příležitosti 

Tabulka č. 13: Hodnocení váhy příležitostí
74

 

Znaky / 

porovnávané 

oslovení 

dodavatele s 

ekovýrobky 

rozšíření 

sortimentu 

rozvoj 

města  

a zvýšení 

počtu 

obyvatel 

založení     

e-shopu 

častější 

účast na 

veletrzích 

a výstavách 

součet váha % 

oslovení dodavatele 

s ekovýrobky 
x 1 0 0,5 0,5 2 20% 

rozšíření 

sortimentu 
0 x 0 0,5 0,5 1 10% 

rozvoj města  

a zvýšení počtu 

obyvatel 

1 1 x 0 0,5 2,5 25% 

založení e-shopu 0,5 0,5 1 x 1 3 30% 

častější účast na 

veletrzích  

a výstavách 

0,5 0,5 0,5 0 x 1,5 15% 
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 Vlastní zpracování. 
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Hrozby 

Tabulka č. 14: Hodnocení váhy hrozeb
75

 

Znaky / porovnávané 

nedostatek 

kvalifikovaných 

zaměstnanců 

nedostatečná 

poptávka 

úbytek 

zákazníků 

změna 

legislativy 
součet váha % 

nedostatek 

kvalifikovaných 

zaměstnanců 

x 0,5 0,5 0,5 1,5 25% 

nedostatečná 

poptávka 
0,5 x 0,5 0 1 16,67% 

úbytek zákazníků 1 0,5 x 1 2,5 41,67% 

změna legislativy 0,5 0,5 0 x 1 16,67% 
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 Vlastní zpracování. 
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V tabulkách č. 11,12,13 a 14 se hodnotily faktory ze SWOT analýzy jednotlivě mezi 

sebou. Hodnocení bylo prováděno na základě této stupnice: 

 1 - daný faktor je důležitější než porovnávaný, 

 0,5 - váha faktorů je stejná, 

 0 - faktor je méně důležitý než porovnávaný
76

. 

Ze zpracovaných hodnot bylo zjištěno, že v silných stránkách mají největší váhu dva 

faktory a to - vlastní prodejna s možností dalšího rozvoje a možnost parkování přímo 

před prodejnou. V rámci slabých stránek společnosti má největší váhu nedostatečná 

propagace společnosti.   

V hodnocení příležitostí má největší váhu založení e-shopu, druhou největší příležitostí 

je rozvoj města a zvýšení jeho počtu obyvatel. V hrozbách má největší váhu úbytek 

zákazníků a dále nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců.  

V následující tabulce č. 16 jsou porovnány jednotlivé faktory podle následující stupnice 

od 1 do 5, kde 1 značí, že znaky nemají žádný vztah, a 5, kde znaky mají úzký, důležitý 

vztah. Pro pozitivní vztah se volí kladné znaménko a pro negativní záporné
83

. 

Dále je vytvořena SWOT matice, kde se porovnávají silné stránky s příležitostmi  

a ohroženími a slabé stránky s příležitostmi a ohroženími. Podle tabulky č. 15 se poté 

určí, který přístup má společnost zvolit.  

Tabulka č. 15: Matice SWOT analýzy
76 

 
S W 

O SO WO 

T ST WT 
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Legenda tabulky č. 15: 

 SO - využití silných stránek na získání výhody, 

 WO - překonání slabých stránek využitím příležitostí, 

 ST - využití silných stránek proti hrozbám, 

 WT - minimalizovat náklady a čelit hrozbám
77

. 
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Tabulka č. 16: Vzájemné působení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb
78

 

  silné stránky slabé stránky 

vlastní 

prodejní 

plocha s 

možností 

rozšíření 

lokalita 

možnost 

parkování 

přímo před 

prodejnou 

kvalifikovaní 

zaměstnanci 

jméno 

společnosti 

nedostatečná 

propagace 

společnosti 

nízká 

investice do 

reklamy 

neexistence 

jiného 

distribučního 

kanálu -  

e-shop 

vyšší cena 

než u 

konkurence 

p
ří

le
ži

to
st

i 

oslovení dodavatele  

s ekovýrobky 
3 2 2 3 1 4 3 1 -2 

rozšíření sortimentu 5 1 2 3 4 2 1 5 3 

rozvoj města a zvýšení 

počtu obyvatel 
5 4 4 1 3 -2 3 -2 3 

založení e-shopu 2 1 1 1 4 5 4 5 2 

častější účast na 

veletrzích a výstavách 
1 3 1 4 3 4 4 5 -2 

h
ro

zb
y

 

nedostatek 

kvalifikovaných 

zaměstnanců  

5 1 -2 5 2 -2 -3 1 1 

nedostatečná 

poptávka 
1 2 -3 1 2 -5 -4 -3 1 

úbytek zákazníků 2 3 -1 3 4 5 3 -4 2 

změna legislativy -3 -2 1 -2 1 -2 -1 -3 2 

                                                 
78

 Vlastní zpracování. 
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Tabulka č. 17: Výsledek vzájemného působení
79

 

 
S W 

O 64 46 

T 20 -12 

 

Na základě provedené SWOT analýzy bylo zjištěno, že společnost má maximálně 

využít SO, tedy silné stránky na získání příležitostí. Pozornost by společnost také měla 

věnovat WT, tedy slabým stránkám a ohrožením.  

3.5 Shrnutí analytické části 

V této kapitole diplomové práce byly zpracovány analýzy, které hodnotily současný 

stav Zahradního centra V Aleji. Nejprve je provedena STEP analýza, který hodnotila 

sociální, technické a technologické, ekonomické a politické faktory. Dále Porterův 

model pěti sil a model 7S faktorů. Poté je popsán marketingový a komunikační mix 

společnosti, ze kterého vyplývá, že společnost by mohla vylepšit propagaci pro získání 

nových zákazníků a pro udržení stávajících zákazníků. Následně bylo provedeno 

dotazníkového šetření, ze kterého vyplynulo, že zákazníci jsou se zahradním centrem 

celkově spokojeni až na propagaci. 

                                                 
79

 Vlastní zpracování. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této kapitole diplomové práce jsou zpracovány návrhy pro zlepšení komunikačního 

mixu společnosti Zahradní centrum V Aleji. Z provedených analýz mimo jiné vyplývá, 

že by společnost měla zlepšit svoji propagaci. Následující návrhy by měly společnosti 

zlepšit komunikační mix a také se více dostat do podvědomí potenciálních zákazníků. 

Jedná se o tyto návrhy: 

 založení e-shopu, 

 polep automobilů, 

 nové reklamní plakáty či billboardy ve městě Slavkov u Brna, 

 inzerce ve Slavkovském zpravodaji, 

 potisk tašek, 

 věrnostní karty a věrnostní program, 

 dárkové poukazy.  

Tyto návrhy budou dále v jednotlivých kapitolách popsány a také vyčísleny jejich 

náklady. V poslední kapitole jsou zhodnocena rizika, která mohou nastat při uvádění 

návrhů do praxe.     

4.1 Založení e-shopu 

V dnešní době je čím dál více populární nakupování přes internet. Proto bych 

společnosti doporučovala lepší propagaci na internetu, konkrétně založení e-shopu.  Pro 

začátek by e-shop byl jen s vyzvednutím zboží v kamenné prodejně, do budoucna podle 

zájmu by se zavedla doprava přímo domů. Na základě registrování do e-shopu bude mít 

společnost možnost získat emailové adresy zákazníků, které využije pro zasílání 

informací o slevách, aktuální nabídce. Odkaz na e-shop by byl uveden na webových 

stránkách společnosti a jejích stránkách na facebooku.   

Pro založení e.-shopu jsem vybrala společnost Shoptet, s.r.o., která je na trhu dlouho  

a je velmi kladně hodnocena. V následující tabulce je uveden přehled modulů, které 

společnost nabízí, jejich cena a vše co obsahují. 
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Tabulka č. 18: Kalkulace e-shopu
80

 

NÁZEV 

MODULU 
BASIC BUSINESS PROFI ENTERPRISE 

cena za 

modul 
290 Kč/měsíc 990 Kč/měsíc 1 490 Kč/měsíc 2 490 Kč/měsíc 

počet 

položek 
100 položek 1 000 položek 5 000 položek 40 000 položek 

počet 

modulů 
30 modulů 46 modulů 61 modulů 71 modulů 

 

Počet položek značí položky, které jsou nahrané do obchodu. Počet modulů se také liší 

podle ceny a patří sem například slevové kupony, akceptace věrnostních karet, hlídací 

pes (hlídání zboží, které není dostupné), sledování stavu objednávky, historie, diskuze 

k produktům a mnoho dalších modulů. E-shop také splňuje všechny povinnosti zákona 

o EET. Doporučila bych volit modul PROFI za 1 490 Kč/měsíčně, který je pro 

společnost plně dostačující.  

4.2 Polep automobilů 

Z provedené analýzy vyplývá, že společnost není s aktuálními polepy automobilů 

spokojená, proto bych navrhovala nové polepy aut.  Pro polepy aut jsem vybrala podle 

referencí společnost NANTOO Company, s.r.o. Tato společnost sídlí v Praze, ale 

všechny informace od cenové kalkulace až po grafické návrhy se řeší online. Polep auta 

poté probíhá v sídle společnosti nebo na domluveném místě. Cena je závislá na rozsahu 

polepu a druhu automobilu. Grafická práce je zpoplatněna 450,- Kč/hod, ale jestliže 

Zahradní centrum V Aleji realizuje polep aut u této společnosti, je grafický návrh 

zdarma. Polepy jsem navrhla pro osobní a užitkový automobil. 

Vybraná společnost NANTOO provádí i odstranění polepu auta. Cenová kalkulace  

a odhad doby odstranění jsou stanoveny po zhlédnutí auta. U konkurenčních společností 
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se cena pohybuje okolo 2 500 Kč - 3 500 Kč, ale záleží na velikosti automobilu  

a rozsahu polepu. 

Polep osobního automobilu  

Podle webových stránek společnosti NANTOO jsem vybrala polep osobního auta 

verzi 2. Rozsah polepu by byl následující: 

 polep víka motoru, 

 polep předních dveří a prahu dveří, 

 polep nárazníku
81

. 

Orientační cena tohoto typu polepu se pohybuje od 3 000 Kč za polep jednoho 

automobilu. Víko motoru by bylo polepeno logem společnosti, přední dveře názvem  

a sídlem společnosti - Zahradní centrum V Aleji Slavkov u Brna, a nad tím logem. Na 

nárazníku by byl polep odkazu na webové stránky.  

 

Obrázek č. 15: Polep osobního automobilu
81
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Polep užitkového Automobilu  

U užitkového automobilu jsem podle stránek společnosti zvolila verzi 1. Tento polep by 

vypadal následovně: 

 polep víka motoru, 

 polep předních dveří, 

 polep boční strany, 

 polep nárazníku
82

. 

Cena se orientačně pohybuje od 4 500 Kč za jeden automobil. Polep by vypadal 

podobně jak u osobního automobilu. Na víku motoru by byl polep loga společnosti, 

přední dveře by byly také opatřeny logem společnosti a boční strana auta názvem  

a sídlem společnosti - Zahradní centrum V Aleji Slavkov u Brna. Nárazník by byl 

polepen webovou stránkou společnosti.  

 

Obrázek č. 16: Polep užitkového automobilu
82
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4.3 Nové reklamní plakáty či billboardy 

Pro lepší propagaci ve městě Slavkov u Brna bych doporučila umístit nové reklamní 

plakáty či billboardy. Konkrétně bych je umístila do centra města a k nedalekému 

marketu Penny, které navštěvuje denně velké množství lidí. Přímo Penny market se 

nachází v blízkosti Zahradního centra V Aleji, proto by mohl přilákat potenciální 

zákazníky a zvýšit návštěvnost prodejny. Reklamní plakáty či billboardy by mohly 

vypadat podobně, jako na obrázku 11, který je uvedený v analytické části práce  

a společnost ho má na vlastní zahradě. Pouze by se přidaly další informace o společnosti 

- adresa prodejny a odkaz na webové stránky.  

Orientační cena pro plakát s rozměry 1,5 x 2,5m se pohybuje okolo 1500,- Kč/měsíc. 

Větší rozměry billboardů 5,1 x 2,4 m v okolí obchodního domu a silnic stojí přibližně 

4000 - 6000,- Kč za měsíc. Náklady na zhotovení těchto plakátů a billboardů se 

pohybují okolo 350 - 500,- Kč/m
2
. 

4.4 Inzerce ve Slavkovském zpravodaji 

Pro rozšíření propagace v městě Slavkov u Brna bych doporučovala inzerci do 

Slavkovského zpravodaje, který město pravidelně vydává. Zpravodaj města je vydáván 

pravidelně ke konci každého měsíce. Doporučovala bych umístit reklamu třikrát až 

čtyřikrát do roka vždy podle sezóny a ročního období. Může se jednat například o tyto 

druhy inzerce: 

 jaro - jarní a velikonoční zboží, svatební dekorace, vazba květin, stromky, 

rostliny, květiny, sadba brambor, 

 léto - nabídka květin, řezané květiny, svatební dekorace, 

 podzim - dušičkové věnce, podzimní dekorace, 

 zima - vánoční stromky, vánoční a zimní dekorace. 

Kalkulace reklamy se odvíjí od její velikosti. V následující tabulce jsou uvedeny 

rozměry a ceny. Pro reklamu bych zvolila velikost 1/4 strany za 2 662,- Kč vč. DPH.   
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Tabulka č. 19: Reklama ve Slavkovském zpravodaji
83

  

Rozměr na výšku bez DPH vč. DPH 

4. strana obálky 210 x 297 mm 7 000 Kč 8 470 Kč 

celá strana 180 x 269 mm 6 800 Kč 8 228 Kč 

1/2 strany 88 x 269 mm 3 800 Kč 4 598 Kč 

1/4 strany 88 x 130 mm 2 200 Kč 2 662 Kč 

1/8 strana 57 x 98 mm 1 200 Kč 1 452 Kč 

1/14 strany 57 x 63 mm 800 Kč 968 Kč 

mini 57 x 30 mm 400 Kč 484 Kč 

 

Obrázek, uvedený níže, zobrazuje, jak by mohla inzerce vypadat v zimě při propagaci 

vánočních stromků. Bylo by zde uvedeno logo a název společnosti, druhy a cena 

stromků, které společnost nabízí, otevírací doba společnosti a odkaz na jejich 

internetové stránky. V pozadí by byl motiv s vánoční tématikou.   

 

Obrázek č. 17: Návrh inzerce do Slavkovského zpravodaje
84
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4.5 Potisk tašek 

Pro potisk tašek bych zvolila dva druhy - papírové a igelitové tašky. Tašky by složily 

jak pro ukládání nákupu, tak i pro propagaci na akcích, které společnost podporuje 

- např. výhry na plesech. 

Níže jsou uvedeny návrhy, jak by zmíněné papírové a igelitové tašky mohly vypadat. 

Tašky by byly potištěny uprostřed velkým logem společnosti, pod logo by se natiskl 

odkaz na webové stránky společnosti a pod tímto odkazem by byla adresa prodejny 

zahradního centra.  

Potisk tašek nabízí hodně společností, vybrala jsem společnost iNETPrint.cz, která se 

jeví nejkvalitnější a má spoustu kladných recenzí. Společnost sídlí v Praze, ale osobní 

jednání není nutné, vše se řeší online. iNETPrint.cz nabízí různé zpracování grafických 

podkladů pro tisk. Od zkontrolování podkladů po zhotovení celého grafického návrhu. 

Cena se pohybuje od 190,- do 890,- Kč. Doporučila bych poslat společnosti logo, texty 

ve formátu Microsoft Word a popis, kam bude text natištěn. INETPrint poté dodá 

grafickou úpravu a návrh, jak by tašky vypadaly. Po odsouhlasení návrhů následuje 

potisk tašek. Tato grafická úprava je zpoplatněna částkou 350,- Kč. Níže je provedená 

kalkulace jak papírových tašek, tak igelitových. U obou druhů tašek jsem srovnávala 

cenu pořízení 1 000, 2 000 a 3 000 kusů. Velikost bílé papírové tašky by byla  

32 x 42,5 x 13 cm (šířka x výška x hloubka) a velikost igelitové tašky 30 x 45 cm  

(šířka x výška). 

Kalkulace a návrh papírových tašek 

Tabulka č. 20: Kalkulace papírových tašek
85

 

Množství Cena za kus Celkem bez DPH Celkem s DPH 

1 000 ks 10,83 Kč 10 836 Kč 13 111 Kč 

2 000 ks 9,91 Kč 19 828 Kč 23 992 Kč 

3 000 ks 9,61 Kč 28 847 Kč 34 905 Kč 
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Obrázek č. 18: Návrh potisku papírové tašky
86

 

Kalkulace a návrh igelitových tašek 

Tabulka č. 21: Kalkulace igelitových tašek
87

 

Množství Cena za kus Celkem bez DPH Celkem s DPH 

1 000 ks 5,49 Kč 5 492 Kč 6 646 Kč 

2 000 ks 4,85 Kč 9 713 Kč 11 753 Kč 

3 000 ks 4,75 Kč 14 275 Kč 17 272 Kč 
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 Vlastní zpracování. 
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Obrázek č. 19: Návrh potisku igelitových tašek
88

 

4.6 Věrnostní karty a věrnostní program 

Pro zlepšení komunikace se stávajícími zákazníky bych doporučovala zavést věrnostní 

karty a později i věrnostní program, který bude motivovat zákazníky k nákupům. Při 

založení věrností karty bude společnost požadovat po zákaznících tyto údaje: jméno, 

příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Na základě 

registrování karet, zákazníci dají společnosti na sebe kontakt, který společnost může 

využít k rozesílání e-mailů nebo SMS s nabídkou různých slev, akcí a dalších informací.  

Na přední straně věrnostní karty by bylo logo a název společnosti. Na zadní straně by 

byl odkaz na webovou stránku společnosti, adresa kamenného obchodu a čárkový kód, 

potřebný pro načtení věrnostní karty. Níže je uveden návrh, jak by věrnostní karta 

mohla vypadat.   
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 Vlastní zpracování.  
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Obrázek č. 20: Návrh přední strany věrnostní karty
89

 

 

Obrázek č. 21: Návrh zadní strany věrnostní karty
89 

Pro zpracování věrnostních karet jsem také zvolila společnost iNETPrint. Kalkulaci 

jsem prováděla pro 200, 500 a 1 000 kusů karet, grafická úprava by stála 350,- Kč. 

Zahradní centrum by dodalo logo a texty ve formátu Microsoft Word, společnost by to 

zpracovala a následně by poslala návrh k odsouhlasení. Karta by byla velká  

86 x 54 mm, materiál PVC.   

Tabulka č. 22: Kalkulace věrnostních karet
90

 

Množství Cena za kus Celkem bez DPH Celkem s DPH 

200 ks 23,20 Kč 4 640 Kč 5 614 Kč 

500 ks 10,92 Kč 5 460 Kč 6 606 Kč 

1 000 ks 7,67 Kč 7 670 Kč 9 280 Kč 

                                                 
89

 Vlastní zpracování. 
90

 INETPRINT. Kalkulace plastových karet [online]. 2018 [cit. 2018-03-19]. Dostupné z: 

https://www.inetprint.cz/on-line-kalkulace-plastovych-

karet/?action=preview&clid=566840&clk=TBMsRW6qPtk1kR8C5QIBv5&statc=CLCOK 
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Věrností program 

Za každý nákup, který zákazník uskuteční, by se mu na věrnostní kartu nahrál určitý 

počet bodů - např. za 20,- Kč jeden bod. Body bude následně možné proměňovat ve 

slevy za zboží. 

4.7 Dárkové poukazy 

Společnost nemá v nabídce žádné dárkové poukazy, proto bych jí doporučila přidat je 

do svého sortimentu. Zejména v období vánoc by o ně mohl být velký zájem. Poukazy 

by byly v hodnotě 500 Kč, 1 000 Kč a 2 000 Kč a mohly by vypadat následovně: 

 

Obrázek č. 22: Návrh dárkového poukazu
91

 

Poukazy by se nechaly vytisknout ve velikosti A6 (148x105mm) a po tisku by byly 

zalaminovány. Na začátek bych objednala 15 ks od každého typu, tedy 45 poukazů. Pro 

tisk a laminaci jsem vybrala společnost Expressprint. Cena za 45 poukazů vychází 

celkově na 657 Kč
92

.   
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 EXPRESSPRINT. Dárkové poukazy [online]. 2018 [cit. 2018-03-19]. Dostupné z: 

https://www.expressprint.cz/darkove-poukazy 
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4.8 Shrnutí nákladů 

V této kapitole jsou uvedeny celkové náklady na návrhy zlepšení komunikačního mixu. 

Po konzultaci s majitelkou společnosti by bylo možné do propagace investovat částku 

okolo 50 000 Kč. Záleží pouze na jejím uvážení, které návrhy zvolí a realizuje. 

Jednorázové náklady by vycházely na 52 572 Kč s tím, že každý měsíc by společnost 

investovala do propagace kolem 8 000 Kč za e-shop, plakáty a billboard. A dále jednou 

za čtvrt roku částku 2 662 Kč za inzerci ve zpravodaji.  

Tabulka č. 23: Jednorázové celkové náklady
93

 

Návrhy Náklady vč. DPH 

Založení e-shopu 1 490 Kč / měsíčně 

Polep osobního automobilu 3 450 Kč / auto 

Polep užitkového automobilu 4 950 Kč / auto 

Reklamní plakát  

 zhotovení 1 500 Kč 

 pronájem 1 500 Kč / měsíčně 

Billboard  

 zhotovení 5 000 Kč 

 pronájem 5 000 Kč / měsíčně 

Inzerce ve zpravodaji 2 662 Kč / 1 výtisk 

Potisk papírových tašek  13 111 Kč / 1 000 ks 

Potisk igelitových tašek  6 646 Kč / 1 000 ks 

Věrnostní karty  6 606 Kč / 500 ks 

Dárkové poukazy 657 Kč 

Jednorázové celkové náklady 52 572 Kč 
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4.9 Časový harmonogram návrhů 

V následující tabulce je uveden časový harmonogram kdy by daný návrh měl být 

realizován. Návrhy bude realizovat sama majitelka společnosti s pomocí zaměstnanců.  

Tabulka č. 24: Časový harmonogram pro realizaci návrhů
94
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Dárkové poukazy 
  



   

4.10 Zhodnocení přínosů 

V této kapitoly budou zhodnoceny finanční a nefinanční přínosy pro Zahradní centrum 

V Aleji.  
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Finanční přínosy 

V předchozí kapitole je uvedeno, že celková investice do komunikačního mixu vychází 

na 52 572 Kč. Většina nákladů je jednorázových, ale některé se budou opakovat.  

Díky novým zákazníkům lze očekávat nárůst návštěvnosti, který může vést k vyšším 

ziskům. Následující tabulka popisuje situaci budoucího vývoje tržeb plynoucího 

z implementace návrhů. Zvolila jsem průměrnou útratu jednoho zákazníka při jedné 

návštěvě 300 Kč. Tato cena byla stanovena na základě provedeného výzkumu, kde bylo 

zjištěno, že v necelých 50 % případu zákazníci utratí za jednu návštěvu v průměru  

201 - 300 Kč. Nárůst počtu zákazníků je stanoven kvantifikovaným odhadem  

a výpočtem na základě předchozích roků. Do reklamy spadají návrhy e-shopu, polepu 

automobilů, plakát, billboard a inzerce ve Slavkovském zpravodaji. V případě reklamy 

je očekáván největší nárůst, jelikož obsahuje více návrhů než podpora prodeje. Podpora 

prodeje zahrnuje návrhy: potisk tašek, věrnostní karty, věrnostní program a dárkové 

poukazy.  

Tabulka č. 25: Očekávaný počet zákazníků a výše tržeb
95

 

 
Varianta 

 
Pesimistická Realistická Optimistická 

Reklama 
   

Počet zákazníků 400 450 500 

Tržby 120 000 Kč 135 000 Kč 150 000 Kč 

Podpora prodeje 
   

Počet zákazníků 100 150 200 

Tržby 30 000 Kč 45 000 Kč 60 000 Kč 

Tržby celkem 150 000 Kč 180 000 Kč 210 000 Kč 

 

Celkové tržby plynoucí z návrhů komunikačního mixu činí v realistické variantě  

180 000 Kč za období od května 2018 do dubna 2019.  
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Nefinanční přínosy 

Očekávaným přínosem po zavedení návrhů je zejména oslovení potenciálních 

zákazníků ve městě Slavkov u Brna a v jeho nejbližším okolí. Dalším očekávaným 

přínosem je upevnění vztahů se stávajícími zákazníky. Těmto vztahům by měla přispět 

zejména realizace věrnostních karet, věrnostního programu nebo založení e-shopu. Také 

lze očekávat, že dojde k posílení postavení Zahradního centra V Aleji mezi stávajícími 

konkurenty.  

4.11 Zhodnocení rizik 

Zde jsou identifikována a ohodnocena rizika, která mohou nastat při aplikování návrhů 

do praxe. Poté je provedeno grafické znázornění mapy rizik a stanovená opatření 

k minimalizaci rizik. Jedná se o tato rizika: 

 nedostatek finančních prostředků pro aplikování návrhů do praxe, 

 nezájem zákazníků, 

 špatný výběr realizujících společností, 

 nedodržení termínů při realizaci, 

 nedosažení plánovaných přínosů. 

Tabulka č. 26: Potencionální rizika
96

 

 Hrozba Scénář 

R1 Nedostatek finančních prostředků Nesplnění projektu 

R2 Nezájem zákazníků Nezájem o propagaci 

R3 Špatný výběr realizujících společností Nekvalitně provedená práce 

R4 Nedodržení termínů při realizaci Plánování reálných termínů 

R5 Nedosažení plánovaných přínosů Nesplnění cíle projektu 
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Ohodnocení rizika 

Následující tabulka je vytvořena pro ohodnocení rizika. K uvedeným rizikům se 

přiřazuje určitá váha dle pravděpodobnosti rizika a velikosti dopadu. Pro hodnocení 

rizik je použita klasifikační stupnice od 1 do 5. Číslo 1 určuje nejmenší a číslo  

5 nejvyšší možnou pravděpodobnost výskytu či velikost dopadu. Jedná se o kvalitativní 

analýzu rizika. 

Tabulka č. 27: Stupnice pro hodnocení rizik
97 

Hodnota Pravděpodobnost výskytu Velikost dopadu 

1 Téměř vyloučené Bezvýznamné 

2 Nepravděpodobné Málo významné 

3 Možné Významné 

4 Pravděpodobné Velmi významné 

5 Téměř jisté Kritické 

 

Pro posuzování závažnosti rizik daného projektu byly stanoveny tři kategorie, kdy 

hodnota RPN je v rozmezích:  

 běžné riziko (1–6) – je přijatelné, pouze se monitoruje,  

 závažné riziko (7–14) – je třeba zvýšené pozornosti, plánuje se protiopatření,  

 kritické riziko (15–25) – ohrožení projektu, vyžaduje náležité řešení.  
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Tabulka č. 28: Ohodnocení rizik
98 

Hodnota Pravděpodobnost výskytu Pravděpodobnost Dopad RPN 

R1 
Nedostatek finančních 

prostředků 
2 4 8 

R2 Nezájem zákazníků 3 3 9 

R3 
Špatný výběr realizujících 

společností 
3 4 12 

R4 Nedodržení termínů při realizaci 3 2 6 

R5 Nedosažení plánovaných přínosů 2 3 6 

 

Mapa rizik 

Pro grafické znázornění jsem vytvořila mapu rizik, která znázorňuje postavení ' 

a významnost rizik. 

 

Graf č. 7: Mapa rizik
98 
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Opatření ke snížení rizik 

Pro již zmíněná rizika je nutné stanovit vhodná opatření. V následující tabulce je provedeno 

nové ohodnocení pravděpodobnosti výskytu, velikost dopadu a také nové hodnoty rizik. 

Pro snížení rizik, která jsou uvedena výše v tabulce č. 27, bych volila metodu redukce 

rizika. Tato metoda je schopna zmírnit všechna uvedená rizika. Jak je výše zmíněno, je 

důležité získat potřebné informace nebo kladné reference o vybraných společnostech,  

či také udělat průzkum společností na trhu. Díky získání těchto informací dojde ke snížení 

zmíněných rizik. 

Tabulka č. 29: Navržená opatření
99 
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R1 Nedostatek finančních 

prostředků 
Žádost o úvěr 2 2 4 

R2 Nezájem zákazníků Dobrý marketing 2 3 6 

R3 Špatný výběr 

realizujících 

společností 

Porovnání firem na 

trhu a získání referencí 
1 4 4 

R4 Nedodržení termínů 

při realizaci 

Plánování reálných 

termínů 
1 1 1 

R5 Nedosažení 

plánovaných přínosů 

Výběr nové 

komunikační strategie 
2 3 6 
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Graf č. 8: Pavučinový graf
100 

4.12 Shrnutí návrhové části 

Tato část práce se zabývala návrhy, které by mohly zlepšit stávající komunikaci 

Zahradního centra V Aleji. Každý návrh je detailně popsán včetně finančního 

zhodnocení. Dále je provedeno celkové zhodnocení návrhů, jejich časový harmonogram 

a jsou popsány jejich finanční a nefinanční přínosy. Také jsou popsána a zhodnocena 

rizika, která mohou nastat při uvádění návrhů. Po konzultaci s majitelkou společnosti 

jsme usoudily, že návrhy jsou pro Zahradní centrum V Aleji reálné a dále se bude jednat 

o jejich realizaci.  
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ZÁVĚR  

Hlavním cílem diplomové práce byly návrhy na zlepšení komunikačního mixu 

Zahradního centra V Aleji, díky kterým si společnost získá nové zákazníky a zlepší 

komunikaci se stávajícími zákazníky.  

V teoretické části práce byly vymezeny základní pojmy a definice týkající se 

marketingu. Dále byly popsány analýzy makroprostředí, mikroprostředí a SWOT 

analýza.    

Další kapitola práce se zabývala analýzou současného stavu Zahradního centra V Aleji. 

Analýza makroprostředí byla popsána pomocí STEP analýzy a Porterovy analýzy pěti 

sil. Mikroprostředí bylo zhodnoceno pomocí analýzy 7S faktorů, marketingového mixu, 

a současným komunikačním mixem společnosti. Dále bylo provedeno dotazníkové 

šetření, aby byla zjištěna spokojenost zákazníků s podnikem. Dotazníky byly v tištěné 

formě v prodejně Zahradního centra V Aleji ve Slavkově u Brna a dále na 

facebookových stránkách společnosti. Poslední SWOT analýza se týkala silných  

a slabých stránek, příležitostí a hrozeb společnosti.  

V návrhové části práce byla navržena opatření na zlepšení komunikačního mixu, aby 

společnost získala nové zákazníky a lépe komunikovala s těmi stávajícími. Každý návrh 

byl detailně popsán včetně návrhu, jak bude vypadat a u které společnosti bude 

realizován. Také byly vyčísleny předpokládané náklady spojené s jejich realizací. 

Jednalo se o tyto návrhy - založení e-shopu, polepy osobního a užitkového automobilu, 

nové reklamní plakáty a billboardy, inzerce ve Slavkovském zpravodaji, potisk 

papírových a igelitových tašek, založení věrnostních karet a věrnostního programu  

a nabídka dárkových poukázek na nákup. V závěru kapitoly bylo provedeno celkové 

zhodnocení všech návrhů, jejich časový harmonogram a jejich přínosy pro společnost. 

Poté jsou popsána a ohodnocena rizika, která mohou nastat při realizaci návrhů.     
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Příloha č. 1: Dotazník 

Dobrý den,  

ráda bych Vás poprosila o vyplnění následujícího dotazníku, jehož cílem je zjištění míry 

Vaší spokojenosti s nabízeným sortimentem, cenou, prostředím a propagací Zahradního 

centra V Aleji ve Slavkově u Brna. Dotazník je anonymní a jeho výsledky budou 

použity v diplomové práci. Děkuji za Váš čas při vyplňování. 

Lenka Novotná 

1. Která z následujících kritérií jsou pro Vás nejdůležitější při výběru zahradního 

centra? Přiřaďte následujícím položkám čísla od 1 do 5 (každé číslo lze použít pouze 

jednou), tak aby vzniklo pořadí jejich důležitosti. 1 je nejdůležitější a 5 nejméně 

důležitá položka. 

Nabízený sortiment 
 

Kvalita nabízených produktů   

Cena výrobků   

Ochota personálu   

Dostupnost prodejny   

 

2. Znáte a nakupujete v Zahradním Centru v Aleji? (pokud odpovíte, že nenakupujete 

nebo neznáte, ukončete prosím dotazník) 

a) ano znám a nakupuji 

b) ano znám, ale nenakupuji 

c) neznám 

U následujících otázek ohodnoťte míru Vaší spokojenosti pomocí uvedené škály 

možností:   

(1– velmi spokojen/a, 2 – spíše spokojen/a, 3 – neutrální, 4 – spíše nespokojen/a,  

5 – velmi nespokojen/a). 

3. Jste spokojen/a se sortimentem produktů, které Zahradní centrum V Aleji nabízí? 

1 2 3 4 5 

          

 



II 

 

4. Jste spokojen/a s kvalitou produktů, které nabízí Zahradní centrum V Aleji?? 

1 2 3 4 5 

          

 

5. Jste spokojen/a s cenou produktů za které je Zahradní centrum V Aleji prodává? 

1 2 3 4 5 

          

 

6. Jste spokojen/a s prostředím, kde se Zahradní centrum V Aleji nachází? 

1 2 3 4 5 

          

 

7. Jste spokojen/a s prodejní dobou Zahradního centra V Aleji? 

1 2 3 4 5 

          

 

8. Jste spokojen/a s personálem Zahradního centra V Aleji? 

1 2 3 4 5 

          

 

9. Jste spokojen/a s profesionalitou personálu? 

1 2 3 4 5 

          

 

10. Jste spokojen/a s propagací Zahradního centra V Aleji? 

1 2 3 4 5 

          

 

 



III 

 

11. Jak byste ohodnotil/a Vaší celkovou spokojenost se Zahradím centrem V Aleji? 

1 2 3 4 5 

          

 

12. Kolikrát do měsíce nakupujete v Zahradním centru V Aleji? 

a) 0 - 1x 

b) 2 - 3x 

c) 4 - 5x 

d) 6x a vícekrát  

13. Kolik peněz v průměru utratíte v Zahradním centru V Aleji během jedné návštěvy? 

a) do 100 Kč 

b) 101 - 200 Kč 

c) 201 - 300 Kč 

d) 301 - 400 Kč 

e) 401 a více Kč 

14. Doporučil/a byste Zahradní centrum V Aleji svým známým? 

a) ano 

b) ne 

c) možná 

15. Nakupujete sortiment v jiném zahradním centru? 

a) ano  

b) ne 

16. Kolik peněz v průměru utratíte během měsíce za sortiment ze zahradního centra? 

(např. za rostliny, substrát, květináče, semena a podobné potřeby)  

a) do 100 Kč 

b) 101 - 200 Kč 

c) 201 - 300 Kč 

d) 301 - 400 Kč 

e) 401 a více Kč 

17. Vaše pohlaví? 

a) muž 

b) žena 

18. Věk v rozmezí? 

a) do 18 let 

b) 18 - 25 let 

c) 26 - 35 let 

d) 36 - 45 let 

e) 46 - 55 let 

f) 55 a více let 



IV 

 

Příloha č. 2: Marketingový výzkum. 

Dotazník začíná otázkou, která má zjistit důležitost jednotlivých znaků. Respondenti 

měli k položkám (nabízený sortiment, kvalita nabízených produktů, cena výrobků, 

ochota personálu, dostupnost prodejny) přiřadit čísla 1 - 5, aby vzniklo pořadí 

důležitosti při nakupování. Číslo 1 značilo nejdůležitější a číslo 5 nejméně důležité. 

K vyhodnocení dané tabulky jsem přiřadila body dle pořadí zákazníků. Pořadí bylo 

následující: 1. pořadí 5 bodů, 2. pořadí 4 body, 3. pořadí 3 body, 4. pořadí 2 body a 5. 

pořadí 1 bod. Poté jsem počet četností odpovědí vynásobila počtem bodů, tyto součiny 

sečetla a seřadila od nejdůležitějších.  

Tabulka č. 30: Hodnocení důležitosti
101 

 Kritérium Počet bodů Výsledná váha v % 

1 Nabízený sortiment 436 24,6% 

2 Kvalita nabízených produktů 430 24,3% 

3 Cena výrobků 420 23,7% 

4 Ochota personálu 256 14,5% 

5 Dostupnost prodejny 228 12,9% 

 

Výzkumem bylo zjištěno, že pro respondenty je nejdůležitější nabízený sortiment, poté 

kvalita nabízených produktů. Třetím nejdůležitějším kritériem je cena výrobků. Ochota 

personálu je na čtvrtém místě a nejméně důležitá je dostupnost prodejny. 

Druhá otázka měla roztřídit respondenty na zákazníky zahradního centra a ty které tam 

nenakupují. 90 % respondentů zná a nakupuje v zahradním centru, 5 % respondentů 

zahradní centrum zná, ale nenakupuje tam. Zbylých 5 % zahradní centrum nezná. 
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Tabulka č. 31: Rozřazení respondentů
102

 

Popis Absolutní četnost Relativní četnost 

ano znám a nakupuji 106 90% 

ano znám, ale nenakupuji 6 5% 

neznám 6 5% 

Celkem 118 100,00% 

 

 

Graf č. 9: Rozřazení respondentů
102

 

Se sortimentem produktů je velmi spokojeno 47,2 %, spíše spokojeno 41,5 %, neutrální 

odpověď volilo 7,5 % respondentů, 3,8 % respondentů je spíše nespokojeno a velmi 

nespokojen není žádný respondent. 

Tabulka č. 32: Spokojenost zákazníku se sortimentem produktů
102 

Popis Absolutní četnost Relativní četnost 

velmi spokojeni 50 47,2% 

spíše spokojeni 44 41,5% 

neutrální 8 7,5% 

spíše nespokojeni 4 3,8% 

velmi nespokojeni 0 0% 

Celkem 106 100,0% 
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Graf č. 10: Spokojenost zákazníku se sortimentem produktů
103 

S kvalitou produktů není nikdo spíše nespokojen ani velmi nespokojen. Velmi 

spokojeno je 60,4 % zákazníků, spíše spokojeno 30,2 % a neutrální odpověď volilo 9,4 

% zákazníků. 

Tab. 33: Spokojenost zákazníků s kvalitou produktů.
103

 

Popis Absolutní četnost Relativní četnost 

velmi spokojeni 64 60,4% 

spíše spokojeni 32 30,2% 

neutrální 10 9,4% 

spíše nespokojeni 0 0% 

velmi nespokojeni 0 0% 

Celkem 106 100,00% 

 

 

Graf č. 11: Spokojenost zákazníků s kvalitou produktů
103 
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U hodnocení cen produktů 47,2 % zákazníků volilo neutrální odpověď. 17 % zákazníků 

je velmi spokojeno a 32,1 % spíše spokojeno. 1,9 % zákazníků je spíše nespokojeno a 

velmi nespokojeno. 

Tabulka č. 34: Spokojenost zákazníků s cenou produktů
104 

Popis Absolutní četnost Relativní četnost 

velmi spokojeni 18 17% 

spíše spokojeni 34 32,1% 

neutrální 50 47,2% 

spíše nespokojeni 2 1,9% 

velmi nespokojeni 2 1,9% 

Celkem 106 100,0% 

 

 

Graf č. 12: Spokojenost zákazníků s cenou produktů
104

 

S prostředím kde se zahradní centrum nachází je 60,4 % zákazníků velmi spokojeno  

a 26,4 % spíše spokojeno. Spíše nespokojeno je 3,8 % zákazníků a velmi nespokojen 

není žádný zákazník. Neutrální odpověď volilo 9,4 % zákazníků. 

 

 

 

 

                                                 
104

 Vlastní zpracování. 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

velmi 

spokojeni 

spíše 

spokojeni 

neutrální spíše 

nespokojeni 

velmi 

nespokojeni 

17% 

32,1% 

47,2% 

1,9% 1,9% 



VIII 

 

Tabulka č. 35: Spokojenost zákazníků s prostředím
105 

Popis Absolutní četnost Relativní četnost 

velmi spokojeni 64 60,4% 

spíše spokojeni 28 26,4% 

neutrální 10 9,4% 

spíše nespokojeni 4 3,8% 

velmi nespokojeni 0 0% 

Celkem 106 100,0% 

 

 

Graf č. 13: Spokojenost zákazníků s prostředím
105 

S prodejní dobou je 3,8 % zákazníků spíše nespokojeno. 47,2 % zákazníků je velmi 

spokojeno a 41,5 % je spíše spokojeno. 7,5 % zákazníků uvedlo, že není asi spokojeno 

ani nespokojeno.  

Tabulka č. 36: Spokojenost zákazníků s prodejní dobou
105

 

Popis Absolutní četnost Relativní četnost 

velmi spokojeni 50 47,2% 

spíše spokojeni 44 41,5% 

neutrální 8 7,5% 

spíše nespokojeni 4 3,8% 

velmi nespokojeni 0 0% 

Celkem 106 100,00% 
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Graf č. 14: Spokojenost zákazníků s prodejní dobou
106 

S personálem je velmi spokojeno 49,1 % zákazníků, 47,2 % je spíše spokojeno. Ani 

spokojeno ani nespokojeno je 1,9 % zákazníků. Spíše nespokojeno je 1,9 % zákazníků. 

Tabulka č. 37: Spokojenost zákazníků s personálem zahradního centra
106 

Popis Absolutní četnost Relativní četnost 

velmi spokojeni 52 49,1% 

spíše spokojeni 50 47,2% 

neutrální 2 1,9% 

spíše nespokojeni 2 1,9% 

velmi nespokojeni 0 0% 

Celkem 106 100,0% 

 

 

Graf č. 15: Spokojenost zákazníků s personálem zahradního centra
106 
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Profesionalitu personálu hodnotili všichni zákazníci kladně. Velmi spokojeno je 54,7 %  

a spíše spokojeno 45,3 % zákazníků. 

Tabulka č. 38: Spokojenost zákazníků s profesionalitou personálu
107 

Popis Absolutní četnost Relativní četnost 

velmi spokojeni 58 54,7% 

spíše spokojeni 48 45,3% 

neutrální 0 0% 

spíše nespokojeni 0 0% 

velmi nespokojeni 0 0% 

Celkem 106 100,0% 

 

 

Graf č. 16: Spokojenost zákazníků s profesionalitou personálu
107 

Nejhůře dopadlo hodnocení propagace zahradního centra. Velmi spokojeno je pouze 

13,2 % zákazníků a spíše spokojeno 30,2 %. Neutrální odpověď volilo 32,1 %. Spíše 

nespokojeno je 11,3 % zákazníků a velmi nespokojeno 13,2 %. 
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Tabulka č. 39: Spokojenost zákazníků s propagací
108

 

Popis Absolutní četnost Relativní četnost 

velmi spokojeni 14 13,2% 

spíše spokojeni 32 30,2% 

neutrální 34 32,1% 

spíše nespokojeni 12 11,3% 

velmi nespokojeni 14 13,2% 

Celkem 106 100,00% 

 

 

Graf č. 17: Spokojenost zákazníků s propagací
108 

Z výzkumu vyplynulo, že 32,1 % zákazníků je se zahradním centrem velmi spokojeno  

a 62,3 % spíše spokojeno. Ani spokojeno, ani nespokojeno je 3,8 % zákazníků. Dokonce 

1,9 % zákazníků je spíše nespokojeno. Velmi nespokojen není nikdo. 
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Tabulka č. 40: Hodnocení celkové spokojenosti zákazníků
109 

Popis Absolutní četnost Relativní četnost 

velmi spokojeni 34 32,1% 

spíše spokojeni 66 62,3% 

neutrální 4 3,8% 

spíše nespokojeni 2 1,9% 

velmi nespokojeni 0 0% 

Celkem 106 100,00% 

 

 

Graf č. 18: Hodnocení celkové spokojenosti zákazníků
109 

41,5 % zákazníků navštěvují zahradní centrum 0 až 1 krát do měsíce. 39,6 % respondentů 

ho navštěvuje 2 - 3x, 15,1 % dotazovaných ho navštěvuje 4 - 5x a 3,8 % zákazníků ho 

navštěvuje 6x a vícekrát do měsíce. 

Tabulka č. 41 Četnost návštěvy zahradního centra
107 

Popis Absolutní četnost Relativní četnost 

0-1x 44 41,5% 

2-3x 42 39,6% 

4-5x 16 15,1% 

6x a vícekrát 4 3,8% 

Celkem 106 100,00% 
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Graf č. 19: Četnost návštěvy zahradního centra
110

 

Během jedné návštěvy průměrně utratí 1,9 % zákazníků do 100 Kč. 101 - 200 Kč utratí 

17 % zákazníků 201 - 300 Kč utratí nejvíce zákazníků, a to 45,3 %. 22,6 % zákazníků 

utratí 301 - 400 Kč. 401 a více Kč utratí v zahradním centru 13,2 % zákazníků.  

Tabulka č. 42 Průměrná útrata během jedné návštěvy
110 

Popis Absolutní četnost Relativní četnost 

do 100 Kč 2 1,9% 

101 - 200 Kč 18 17% 

201 - 300 Kč 48 45,3% 

301 - 400 Kč 24 22,6% 

401 a více Kč 14 13,2% 

Celkem 106 100,00% 

 

 

Graf č. 20: Průměrná útrata během jedné návštěvy
110 
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94,3 % zákazníků by zahradní centrum v Aleji doporučilo, pouze 5,7 % zákazníků by 

ho možná doporučilo.   

Tabulka č. 43: Doporučení zahradního centra
111

 

Popis Absolutní četnost Relativní četnost 

ano 100 94,3% 

ne  0 0% 

možná 6 5,7% 

Celkem 106 100,00% 

 

 

Graf č. 21: Doporučení zahradního centra
111 

77,4 % respondentů nakupují i v jiném zahradním centru a 22,6 % nenakupují.  

Tabulka č. 44: Nákup v jiném zahradím centru
111 

Popis Absolutní četnost Relativní četnost 

ano  82 77,4% 

ne 24 22,6% 

Celkem 106 100,00% 
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Graf č. 22: Nákup v jiném zahradím centru
112

 

Během jedné návštěvy v jiném zahradním centru průměrně utratí 2,4 % respondentů do 

100 Kč. 101 - 200 Kč utratí 4,9 % zákazníků. 201 - 300 Kč utratí nejvíce zákazníků,  

a to 53,7 %. 18,3 % zákazníků utratí 301 - 400 Kč. 401 a více Kč utratí 20,7 % 

zákazníků.  

Tabulka č. 45: Průměrná útrata v jiném zahradním centru
112 

Popis Absolutní četnost Relativní četnost 

do 100 Kč 2 2,4% 

101 - 200 Kč 4 4,9% 

201 - 300 Kč 44 53,7% 

301 - 400 Kč 15 18,3% 

401 a více Kč 17 20,7% 

Celkem 82 100,00% 
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Graf č. 23: Průměrná útrata v jiném zahradním centru
112 

Nejvíce na dotazník odpovídali ženy a to 64,2 %, muži 35,8 %. 

Tabulka č. 46: Rozdělení respondentů podle pohlaví
113

 

Popis Absolutní četnost Relativní četnost 

muž  38 35,8% 

žena 68 64,2% 

Celkem 106 100,00% 

 

 

Graf č. 24: Rozdělení respondentů podle pohlaví
113 

Nejvíce je zastoupena skupina respondentů ve věku 46 - 55 let a to 33 %. Druhou 

velkou skupinou jsou respondenti ve věku 18 - 25 let 26,4 %, a dále ve věku 36 - 45 let 

20,8%. 12,3 % tvoří zákazníci ve věku 26 - 35 let a nejméně zastoupena je skupina  

55 a více let 7,5 %. 
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Tabulka č. 47: Věk respondentů
114 

Popis Absolutní četnost Relativní četnost 

do 18 let 0 0% 

18 - 25 let 28 26,4% 

26 - 35 let 13 12,3% 

36 - 45 let 22 20,8% 

46 - 55 let 35 33% 

55 a více let 8 7,5% 

Celkem 106 100,00% 

 

 

Graf č. 25: Věk respondentů
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Testování hypotéz 

H0: Znaky jsou nezávislé. (Spokojenost zákazníků s cenou neovlivňuje průměrnou 

útratu.) 

H1: Znaky jsou závislé. (Spokojenost zákazníků s cenou ovlivňuje průměrnou útratu. 
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Tabulka č. 48: Skutečné četnosti
115 

 

Velmi 

spokojeni 

Spíše 

spokojeni 
Neutrální 

Spíše 

nespokojeni 

Velmi 

nespokojeni 
Celkem 

do 100 Kč 0 0 2 0 0 2 

101 - 200 Kč 2 6 6 2 2 18 

201 - 300 Kč 14 14 20 0 0 48 

301 - 400 Kč 0 8 16 0 0 24 

400 a více Kč 2 6 6 0 0 14 

Celkem 18 34 50 2 2 106 

 

Tabulka č. 49: Očekávané četnosti
115 

  Velmi 

spokojeni 

Spíše 

spokojeni 
Neutrální 

Spíše 

nespokojeni 

Velmi 

nespokojeni 
Celkem 

do 100 Kč 0,34 0,64 0,94 0,04 0,04 2 

101 - 200 Kč 3,06 5,77 8,49 0,34 0,34 18 

201 - 300 Kč 8,15 15,4 22,64 0,91 0,91 48 

301 - 400 Kč 4,08 7,7 11,32 0,45 0,45 24 

400 a více Kč 2,38 4,49 6,6 0,26 0,26 14 

Celkem 18 34 50 2 2 106 

 

Statistický znak X - spokojenost zákazníků s cenou produktů (otázka č. 5) 

Statistický znak Y - průměrná útrata během jedné návštěvy (otázka č. 13) 

Statistická jednotka - 1 zákazník 

Základní soubor - všichni zákazníci 

Výběrový soubor - 106 zákazníků (respondenti z dotazníku) 

Testové kritérium 

     
        

   

   
 

 

   

 

   

        

Testové kritérium vychází    = 34,095.  Kritická hodnota: χ(1-α); df = 26,296. 
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Testové kritérium leží v kritickém oboru, proto na hladině významnosti 5 % zamítám 

nulovou hypotézu (H0) o nezávislosti jednotlivých znaků a přijímám hypotézu H1, která 

říká, že zde určitá závislost existuje.  

Kramerův koeficient 

   
  

       
  

      

         
         

Závislost mezi znaky je malá, tj. 28,36 %.  


