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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce je zaměřena na vypracování návrhu na zlepšení marketingové 

strategie společnosti IRD Group s.r.o., která se zabývá maloobchodním prodejem 

šperků jak v kamenné prodejně v Jihlavě, tak i nově v internetovém prostředí. První část 

je zaměřena na teoretické poznatky této problematiky. Druhá část, která čerpá 

z teoretických poznatků, je zaměřena na analýzu současné situace společnosti jak 

v internetovém prostředí, tak i v celkové marketingové strategii společnosti. Ze 

zjištěných skutečností a dat je následně zpracovaná třetí a poslední část práce, která se 

zaměřuje na návrhy na zlepšení marketingové strategie, jež by měla vést k získání 

nových zákazníků, zvýšení zisků a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu. 

 

ABSTRACT 

 
This diploma thesis is focusing on drafting an improving marketing strategy for 

company IRD Group s.r.o. which deals with retail jewellery sales in the city Jihlava and 

also online with the new e-shop. The first part is focusing on the theoretical knowledge 

associated with this topic. Second part, using theoretical knowledge, is focusing on the 

analysis on the current situation in the company. In the internet area and on the overall 

marketing strategy situation. From these facts and dates we found out is created the 3th 

and last part of these diploma thesis which is focused on the suggestion for 

improvement a marketing strategy. These improvement, should lead to the acquisition 

to some new costumers, increase a profit for the company and increase a 

competitiveness of the company on the market. 
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Úvod 

Strategie podniku je v dnešní době velmi aktuální téma. Co vlastně slovo strategie 

znamená a proč si mnoho podniků v České republice tento pojem buď špatně vysvětluje 

nebo vůbec nezná? Strategie je v dnešním globálním světě marketingu a prodeje 

základna konkurenceschopného podniku. Je to základní kámen, který se musí neustále 

inovovat a zpevňovat, protože dnešní trh je tolik zrychlený a nevyzpytatelný, že přežije 

pouze ten nejflexibilnější a nejadaptibilnější na trhu. Chce-li být podnik 

konkurenceschopný a úspěšný, musí si uvědomit, že inovace své společnosti a samotné 

strategie je ten jediný způsob, jak být dlouhodobě úspěšný na trhu. 

 

V této diplomové práci se zabývám marketingovou strategií společnosti IRD Group 

s.r.o., která se zaměřuje na maloobchodní nákup a prodej nevšedních stříbrných šperků 

v kamenném obchodě v Jihlavě a v internetovém obchodě www.irdstribro.cz . 

Společnost je malý podnik, který už má na trhu v Jihlavě vybudovanou vcelku dobrou 

pozici na trhu. Marketingový potenciál společnosti je obrovský, ale v podstatě není 

využit k marketingovým aktivitám. Proto se v práci budu zabývat využitím 

marketingového potenciálu společnosti a vymezím všechny nástroje k tomu, aby byl 

podnik co nejvíce konkurenceschopný a úspěšný.  

 

 Věřím, že tato diplomová práce bude mít přínos nejen pro moje budoucí 

znalosti, ale i pro společnost. Všechny návrhy na zlepšení budou konzultovány 

s jednatelkou společnosti a navrženy tak, aby byli co nejlépe a nejreálněji aplikovatelné 

jak ze strategického, tak finančního hlediska. Věřím, že uplatním své nabyté znalosti 

z posledních 5 let studia na VUT a v zahraničí.  

  

http://www.irdstribro.cz/
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Cíle práce, metody a postupy zpracování 

Tato diplomová práce se zabývá marketingovou strategií společnosti IRD Group s.r.o. 

Primární cíl práce je provést a vyhodnotit analýzu aktuální marketingové strategie 

společnosti. Z výsledků těchto analýz budou následně vypracovány návrhy na zlepšení, 

které povedou ke zlepšení a inovaci marketingové strategie a samotné 

konkurenceschopnosti podniku.  

Toto téma a společnost bylo zvoleno kvůli rodinnému poutu k této společnosti a kvůli 

reálnosti celé diplomové práci.  

První část práce se zabývá teoretickými poznatky z marketingu a marketingových 

strategiích. Tyto poznatky byly následně využity v druhé části práce, jež je věnována 

analýze současné marketingové strategie, marketingových nástrojů, které společnost 

využívá, a analýze samotného vnitřního a vnějšího okolí společnosti. 

Použité analýzy: 

• SLEPT analýza, 

• analýza konkurenčního prostředí, 

• marketingový mix 4P, 

• analýza 7S, 

• SWOT analýza. 

Pomocí těchto analýz byly následně vytvořeny návrhy na zlepšení marketingové 

strategie společnosti, která zvýší konkurenceschopnost podniku a zisky společnosti.  

Všechny provedené analýzy a návrhy jsem vytvořil tak, aby mohly býti co v nejbližší 

době využity v praxi.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato část mé diplomové práce je zaměřená na teoretické základy a vyjasnění základních 

pojmů jako jsou marketing, marketingové prostředí, marketingový mix a další pojmy, 

které jsou pro tuto problematiku zásadní. Dále jsou v teoretické části zahrnuty základní 

informace o analýzách vnitřního i vnějšího prostředí společnosti, tyto analýzy budou 

dále použity v dalších částech diplomové práce. 

1.1  Marketing 

Marketing, slovo, které bývá velmi často omývané mnoha odborníky, lajky i širokou 

veřejností. Mnozí lidé si pod pojmem marketing představují reklamní billboardy, 

televizní spoty či otravné online bannery, které musí nejlépe blokovat, aby je 

nevyrušovaly. Ale co opravdu marketing znamená, kde začíná a kde končí? Jeden 

z největších marketingových specialistů definoval marketing takto: 

„Sociální a manažerský proces, jehož pomocí získávají lidé to, co 

potřebují nebo po čem touží, a to na základě produkce komodit a 

jejich směny za jiné komodity nebo za peníze.“ (1, str. 35). 

Marketing jako takový začíná dávno před tím, než byl výrobek vyroben. Má za úkol 

zjistit, co spotřebitel vyžaduje/potřebuje a za co je schopný utratit svoje finanční 

prostředky. Probíhá v průběhu prodeje produktů a pokračuje dále tím, že zjišťuje, co by 

zákazníci ocenili více či méně a jak by produkt změnili, což vede k dalším inovacím a 

zlepšování produktu. V podstatě marketing je nikdy nekončící proces, který provází 

každý produkt po celou jeho životnost. Pokud chce být podnik či produkt 

konkurenceschopný, musí tyto aktivity stále vylepšovat a posouvat stále blíže 

spotřebitelského ideálu za předpokladu, že se zisky společnosti budou stále zvyšovat 

(1).  

1.2  Marketingové prostředí a jeho analýza 

Prostředí, kde se společnost pohybuje, je hlavní faktor, který musí brát každá společnost 

s velkou vážností. Pro konkurenceschopnost společnosti je analýza okolního prostředí 

velmi významná a musí mu dávat velkou důležitost. Sledování nových trendů, změn a 

legislativních zákonů je pro některé společnosti kriticky důležitá. V zásadě platí, že co 
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může být pro jeden podnik kritické ohrožení existence, pro druhý může být příležitostí 

pro rozvoj a inovaci. 

Marketingové prostředí rozdělím do dvou hlavních pohledů, a to do makroprostředí a 

mikroprostředí (9). 

1.2.1 Makroprostředí 

Společnost jako taková nemůže makroekonomické prostředí v podstatě nijak ovlivnit. 

Působení těchto vlivů má časově delší charakter a někdy je těžko předvídatelné. 

Na společnosti tedy je, jak flexibilně bude na tyto případné změny reagovat a jestli to 

zvýší či sníží konkurenceschopnost. Mezi nejznámější analýzy vnějšího okolí 

společnosti jsou řazeny například SLEP nebo PEST (11). 

 Makroprostředí zahrnuje tyto faktory: 

• Politické a právní prostředí: hlavní vliv na tento faktor mají politické faktory, 

zejména legislativa dané země, tj. zákony, vyhlášky a nařízení, měnová politika 

daného státu. Nejdůležitější pro budoucnost společnosti je politická, právní a 

ekonomická stabilita země.  

• Ekonomické prostředí: faktory, které ovlivňují kupní zvyky a sílu obyvatel 

dané země. Hlavní ukazatele jsou například průměrná mzda, HDP, inflace či 

daňová politika státu. 

• Sociálně-kulturní prostředí: tradice, náboženství nebo vlastnosti daného 

národa ovlivňují toto prostředí. Patří sem demografické vlastnosti daného státu. 

• Technologické prostředí: každá společnost by měla svoje produkty inovovat a 

investovat část svého kapitálu do výzkumu kvůli udržení konkurenceschopnosti 

společnosti. V dnešní době, kdy je technologický posun v podstatě v každém 

odvětví velmi dynamický, je nezbytné, aby společnosti tyto trendy sledovaly, 

zejména společnosti, které se technikou zabývají. 

• Ekologické prostředí: v dnešní době je velmi aktuálním velký důraz na 

ekologičnost výrobků a samotné výroby, tzv. výrobky šetrné k okolnímu 

prostředí jsou v kurzu. Do těchto faktorů také spadají například klimatické 

podmínky daného státu (12). 
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1.2.2 Mikroprostředí 

Do mikroprostředí společnosti spadají ty faktory, které přímo ovlivňují podnik, a které 

je podnik schopen ovlivňovat. Tato problematika je více specifická a individuální pro 

každý podnik, odvětví podniku atd. (7). 

 Dále si tyto faktory rozebereme níže: 

• Firemní prostředí: jedná se o komplexní fungování celé společnosti. Od 

firemní kultury, procesy či image podniku k flexibilitě rozhodování a 

přizpůsobivosti změn na trhu. 

• Dodavatelsko-odběratelské vztahy: obchodní a vyjednávací schopnosti 

společnosti a udržování vztahů s odběrateli. 

• Zákazníci: zdroj příjmů pro společnost, bez něhož by podnik nemohl fungovat. 

(podniky, domácnosti, stát).  

• Poskytovatelé služeb: často se jedná o mezičlánky v distribuční síti, která je 

nezbytná pro prodej produktů či služeb. 

• Charakter cílového trhu: z větší části se touto problematikou zabývá 

marketing, analýza trhu či zákazníků. 

• Konkurence: ve většině případů má konkurence přímý vliv na rozvoj 

společnosti. Určování strategie jak cenové, tak produktové. V podstatě 

konkurenci lze brát jako motor inovací a rozvoje každé společnosti.  

• Vztahy s veřejností: velmi důležité odvětví, které řeší podnikové oddělení PR. 

Také sem lze zahrnout vztahy s finančními institucemi atd. (10). 

1.2.3 SWOT analýza 

SWOT analýza je jednou z nejznámějších analýz, která se používá pro zhodnocení 

vnitřní a vnější situace společnosti. Analýzu lze využít v každé části lidského bytí, 

nejvíce je však využívaná ve strategickém managementu a v hodnocení společností. 

SWOT analýza je zkratkou čtyř slov, které tvoří matici se čtyřmi kvadranty: 

• strenghts (silné stránky), 

• weaknesses (slabé stránky), 

• opportunities (příležitosti), 

• threats (hrozby) (7). 
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Obrázek č. 1 SWOT analýza 

(Zdroj: tybrdo.cz, 2017) 

 

Horní část matice společnosti analyzuje silné stránky a slabé stránky vnitřního prostředí 

společnosti. Silné stránky musí společnost rozvíjet a zdokonalovat, naopak slabé 

stránky musí eliminovat. V dolní části matice se nacházejí příležitost a hrozby vnějšího 

prostředí společnosti. Příležitosti by měly býti společností rozvíjeny a využívány. 

Hrozby jsou naopak faktory, které mohou společnosti uškodit, například konkurence, 

změna legislativy či nešťastná událost (8). 

1.2.4 PERT analýza 

Metoda PERT patří do Stochastických metod. Vznikla v roce 1958 při vývoji 

vojenských raketových zbraní, kdy metoda výrazně zkrátila celý projekt. Metoda byla 

dále vylepšena metodami MAPS a RAMPS. Metoda je založena na síťových 

diagramech, které se skládají z uzlů a cest (aktivy), jež jsou napojeny na další uzly 

(událost), které představují konečný cíl (5). 

 

Obrázek č. 2: PERT analýza  

(Zdroj: forum.matematika.cz, 2018) 
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Jednotlivé aktivity jsou časově ohodnoceny, každá činnost je považována za náhodnou 

veličinu s určitým rozdělením pravděpodobností. Všechny činnosti jsou hodnoceny 

jednotlivě a stochasticky ve třech časových odhadech: 

• optimistický odhad, 

• nejpravděpodobnější odhad trvání činnosti, 

• pesimistický odhad trvání činnosti (6). 

1.3  Marketingový mix pro produkt 

Marketingový mix je základní soubor aspektů, které ovlivňují chování spotřebitelů na 

trhu. Primárně se soustředí na tzv. 4P+lidé: product, place, promotion, price, people (2). 

 

 

Obrázek č. 3: Marketingový mix 

(Zdroj: cz.123rf.com, 2018) 

 

1.3.1 Product (produkt)  

Produkt nebo služba je pouze část toho, co spotřebitel vidí a kupuje. Je to souhrn všech 

faktorů, které jsou pro konečného zákazníka důležité, například kvalita, image značky, 

příběh produktu, doprovodné služby atd. (2). Obecně můžeme produkt rozdělit do tří 

vrstev, které následně zobrazím i graficky pro lepší přehlednost: 

https://cz.123rf.com/
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• Vnitřní vrstva (Jádro produktu): je to v podstatě důvod, proč si spotřebitel 

produkt kupuje, řešení jeho problémů či uspokojení jeho potřeb. 

• Střední vrstva (Skutečný výrobek): do této vrstvy patří skutečná podoba 

produktu tak, jak ho spotřebitel vnímá, můžeme říci, že je to hmatatelná 

forma, kterou zákazník vnímá. Do této vrstvy patří: balení výrobku, doplňky 

k produktu, image a historie značky, kvalita produktu, styl a design 

produktu, které jsou pro zákazníka nejvíce viditelné. 

• Vnější vrstva (Rozšířený výrobek): poslední vrstva produktu je to, co 

zákazník získává společně s nákupem statku či služby. Patří do toho 

instalace, prodejní servis, dodávka či financování produktu, záruční doba 

atd. (3). 

 

Obrázek č. 4: vrstvy produktu 

(Zdroj: docplayer.cz, 2018) 

1.3.2 Price (cena) 

Tento aspekt se zabývá tím, že zkoumá, kolik je zákazník ochotný zaplatit za určitý 

produkt či službu. Naopak podnik vnímá tento aspekt jako faktor, který vytváří pro 

podnik zisky. Zde jsou některé způsoby, jak může podnik efektivně stanovit cenu 

produktu či služby: 

• nákladově orientovaná cena, 
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• metoda orientovaná na konkurenci, 

• metoda podle vnímání hodnoty zákazníkem, 

• metoda orientovaná na poptávku, 

• konkurzní a smluvní cena (3). 

1.3.3 Place (místo) - Distribuce 

Rozhodnout, jak správně lokalizovat místo, kde se bude produktu nabízet zákazníkům, 

bývá pro mnohé podniky často velmi kritické. Tento faktor se zabývá tím, jak nabídnout 

produkt na tom nejlepším místě a v nejlepší čas tak, aby podnik maximalizoval zisky a 

minimalizoval náklady, v tomto případě náklady distribuční, transportní a prodejní. 

Můžeme si rozdělit distribuci produktů na tři základní distribuční strategie podle šíře 

distribučních kanálů:  

• Intenzivní distribuce: tato strategie je určená ve většině případů pro spotřební 

zboží, tudíž hlavním záměrem této strategie je, aby bylo zboží dostupné 

kdekoliv a kdykoliv pro každého. Velký počet prodejen v určité oblasti, pro 

vysokou obrátkovost zboží. 

• Výlučná distribuce: můžeme říci, že výlučná strategie je opakem intenzivní 

strategie. Jedná se o luxusní zboží, které má velmi malou obrátkovost zboží, 

například prodejna aut, šperkařství atd. 

• Selektivní distribuce: mezistupeň mezi intenzivní a výlučnou strategií. Jedná se 

většinou o zboží, které spotřebitel nenakupuje tak často jako rychloobrátkové 

zboží, ale přesto můžeme říci, že se v této době stává doslova konzumním 

zbožím, například elektronika, oblečení atd. (9). 

1.3.4 Promotion (propagace) 

Nejobsáhlejší a nejdůležitější částí z pohledu marketingu je propagace. Propagací je zde 

myšlen celý proces směřovaný ke konečnému spotřebiteli. Tímto faktorem se budu také 

zabývat nejvíce důkladně. Touto problematikou se budu zabývat následně v samostatné 

kapitole komunikační mix.  

„Základní cíl propagace bývá většinou spatřován ve zvýšení odbytu 

na trhu a ve zvýšení zisku firmy. Podstata úspěšné propagace se 

potom hledá především v umění přesvědčit druhé.“ (13, str. 11) 
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1.4  Komunikační mix 

Jak už bylo řečeno v předešlé kapitole, jedním z nejdůležitějších faktorů 

marketingového mixu je propagace neboli komunikační mix, kterému jsem vyhradil 

jednou celou kapitolu a jenž bude dále rozebrán více detailně, neboť poznatky budou 

velmi důležité pro následné kroky v diplomové práci. Komunikační mix je rozdělen do 

několika hlavních faktorů, kterými jsou reklama, podpora prodeje, PR, osobní prodej a 

přímý marketing. Je důležité si uvědomit, že všechny faktory marketingového mixu jsou 

provázány a jeden bez druhého by nemohly fungovat v dlouhodobém hledisku (11). 

1.4.1 Reklama 

Reklama je velmi široký pojem, který nelze vyjádřit jednotně, příkladem reklamy může 

být zejména inzerát v tisku, televizní spoty, rádiové spoty, plakáty, billboardy atd. 

V dnešní době je reklamou v podstatě přesycený urbanistický prostor. Jsou zde pokusy 

o regulaci ze strany státu. Reklamu můžeme rozdělit podle tří vlastností: 

• Veřejná publicita – čím více je produkt známý, tím více spotřebitelů je 

ochotno za tento produkt zaplatit. 

• Masivní reklama signalizuje zákazníkům, že společnost je stabilní a velká 

společnost. Porovnání s konkurencí a jejich produkty. 

• Možnost ztvárnit společnost v uměleckém světle, barva, logo, zvuk atd. (2). 

 

1.4.2 Podpora prodeje 

Touto aktivitou se zabývá obchodní a marketingové oddělení, jedná se o motivaci 

zákazníků ke koupi produktů. Jsou využívány například: kupóny, prezentace, zábavní 

akce, slevy pro odběratele, výstavy atd. Všechny tyto aktivity mají společné charakterní 

rysy:  

• Komunikace: získávání informací pro zákazníky i o zákaznících. 

• Stimul: představení určitého stimulu, který má pro zákazníka přidanou 

hodnotu. 

• Výzvy: apel na zákazníka, aby byla peněžní transakce provedena co 

nejdříve. Možné brát i jako manipulace zákazníka (11). 
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1.4.3 Public relations 

Pojem PR slyšíme v dnešní době velmi často a je to velmi důležitá část většinou 

velkých společností a korporátních firem. Nástroje PR jsou například: projevy, tisková 

komuniké, příspěvky na dobročinné akce, podnikové časopisy, veřejné akce. Jedná se o 

vztah společnosti k veřejnosti a jejího mínění o daném podniku. PR můžeme rozdělit do 

tří kategorií: 

• Vysoká věrohodnost: důvěra zákazníků společnosti a jejím produktům je 

velmi důležitý faktor, pomocí dobrého PR je společnost schopná přesvědčit 

veřejnost lépe než reklama.  

• Získání pozornosti kupujících: PR je schopno zaujmou veřejnost, která se 

ve většině případů vyhýbá reklamám nebo prodejcům. 

• Zdůrazňování důležitosti: PR zdůrazňuje důležité informace, které by měl 

spotřebitel vědět z pohledu společnosti. Jestli bývá PR objektivní je velmi 

spekulativní (1). 

 

 

1.4.4 Osobní prodej 

Podle Kotlera se jedná o jednu z nejefektivnější metod v pokročilém marketingu 

z marketingového mixu. Jedná se o systematické budování zákaznické základny, která 

bude ke společnosti a produktům loajální. Nástroje jsou například osobní kontakt, 

večeře, kultivace vztahů, firemní večírky atd. (12). 

 

1.4.5 Přímý marketing 

V dnešní době cíleného online marketingu je přímý marketing velmi silným a rychle se 

rozvíjejícím odvětvím. Je to v podstatě marketing, který je „ušitý“ na míru každému 

zákazníkovi. Nástroje jsou například poštovní zásilky, odebírání časopisů, internetový 

marketing atd. Přímý marketing má několik společných charakteristik:  

• Neveřejný: cíleno na konkrétní osobu. 
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• Přizpůsobený: opět je zacíleno na konkrétní osobu, tak aby byla 

reklama co nejvíce atraktivní.  

• Aktuální: stále se aktualizující obsah. 

• Interaktivní: změnění obsahu pomocí odpovědí zacílené osoby (12). 

1.5  Marketingové strategie 

V dnešní situaci rozmanitosti a přesycenosti trhů je zásadní krok pro každou ambiciózní 

společnost vytyčení hlavního cíle společnosti a způsobů, jak tohoto cíle dosáhnout. 

Jeden ze zásadních kroků pro společnost vyjádřil Kotler ve své knize Marketing 

management tímto způsobem (11): 

 

„Společnosti nejsou schopné navázat vztahy se všemi zákazníky na rozsáhlých trzích. 

Mohou si však tyto trhy rozdělit na skupiny spotřebitelů neboli segmenty s odlišnými 

potřebami a přáními. Toto rozhodnutí vyžaduje dobré porozumění spotřebnímu chování 

a pečlivé strategické uvažování.“ (11, str. 45) 

1.5.1 Definice strategie: 

Strategie, v dnešní době velmi hojně používané a oblíbené slovo ve všech oblastech, jak 

už ve vojenských a lidských, tak i v oblasti managementu a marketingu. Nejvíce mě 

zaujala definice Horákové, která strategický marketing definovala takto: 

 

„Řízení určité činnosti k dosažení základních cílů, obecný postup, umění koncepčně 

dosahovat stanovených cílů, taktika je zde chápána jako v dané situaci volba dílčích, 

prostorově a časově omezených postupů.“ (14, str. 13) 

 

V podstatě je toto odvětví chápáno jako určení daného „schématu“ (projekt, směr, 

postup), podle kterého můžeme v daný čas za daných podmínek dosáhnout vytyčených 

cílů (14). 

 

Jako následující postup jsem si zvolil metodu STP od Kotlera, která rozděluje stanovení 

strategie do tří základních faktorů. Segmentation, targetin a positioning (11). 
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1.5.2 Segmentace cílových trhů (Segmentation) 

Proces, pomocí kterého dokážeme rozdělit stálé či potencionální zákazníky do různých 

segmentů, které mají stejné hodnoty, požadavky a potřeby, jež se snažíme uspokojit. 

Tyto segmenty si rozdělíme pro lepší přehlednost do několika skupin podle způsobu 

segmentace: 

• Geografická: oblast, kde se náš trh nachází, počet obyvatel, podnebí, klima atd. 

• Demografická: pohlaví, věk, životní cyklus rodiny, příjem, povolání, vzdělání, 

náboženství, společenská vrstva. 

• Psycho-grafická: životní styl, osobnost, priority. 

• Behaviorální: samotné chování zákazníka, věrnost, postoj k produktu nebo 

k inovacím. 

V oblasti marketingu můžeme říci, že nejdůležitější z uvedených čtyř skupin je 

segmentace demografická a behaviorální (2). 

Kritéria užitku a přitažlivosti segmentu: 

• měřitelnost, 

• vydatnost, 

• dostupnost, 

• ziskovost, 

• konkurenceschopnost, 

• potřebnost (2). 

1.5.3 Výběr cílového trhu (Targeting) 

Jedna z obchodnických a zákaznických aktivit je výběr jednoho či více segmentů, které 

budou pro podnik cílové, tzv. marketingově bonitní segmenty. Tato část je pro 

obchodnickou část, tedy finanční vývoj společnosti, kritická a závisí na tomto výběru 

budoucnost a vývoj (2). 
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1.5.4 Umisťování produktů na trh (Positioning)  

Poslední ze tří fází je positioning neboli pokrytí trhu a stanovení tržní pozice svých 

produktů. V podstatě si společnost vymezuje produkt vůči konkurenci a určuje, jakým 

směrem se produkt bude na trhu vyvíjet.  Do této sekce zasahuje nejvíce PR a celková 

image společnosti a produktu (2). 

 

V podstatě každé strategické řízení můžeme rozdělit do čtyř hlavních fází, které jsou 

základem pro úspěšnou budoucnost společnosti, viz. obr níže: 

 

• Analýza: První krok ve strategickém řízení je analýza prostředí, ve kterém 

se společnost nachází. Je to tzv. odrazový můstek pro tvorbu strategie. Tímto 

krokem si stanovíme „bariéry“, kterými se může či musí společnost řídit 

v dané oblasti. Patří sem například již zmíněný STP model, dále SWOT 

analýza či analýza 5 konkurenčních sil, o kterých budu ve své práci mluvit 

později. 

• Plánování: V této fázi podnik disponuje s daty, které jsou použitelná na 

plánovací činnosti. V marketingových činnostech se řídíme ve většině 

případů pomocí marketingového mixu (4P), tj. stanovujeme, jakým směrem 

se má produkt uchylovat, cenovou strategii, jakým způsobem budeme 

produkt propagovat a kde se budeme s našimi zákazníky setkávat neboli kde 

bude produkt prodáván a jakým způsobem budeme produkt dodávat – 

logistika.  

• Realizace: Fáze realizace se může dělit do několika kroků, od testování 

produktů až k samotnému prodeji. V této fázi využíváme veškerá data a 

znalosti z analýz a plánování. 

• Kontrola a inovace: Poté, co proběhne realizace, přichází, dle mého názoru 

nejdůležitější fáze, a to je kontrola a inovace současné situace. Z pohledu 

konkurenceschopnosti můžeme říci, že inovace je nikdy nekončící proces, 

který nám dává šanci být stále konkurenceschopní, díky němuž můžeme 

nadále udržet či vylepšit naši pozici na trhu. Jedině neustálá a nikdy 

nekončící inovace zajistí podniku dlouhodobou a úspěšnou budoucnost (2). 
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Obrázek č. 5: Positioning produktu 

(Zdroj: mmspektrum.com, 2018) 

1.5.5 Rozdělení strategií 

Rozdělení strategií můžeme provést na základě vytvoření marketingových mixů, jako 

jsou 4P a 4C. Z těchto mixů můžeme dále kategorizovat strategie produktové, cenové, 

distribuční a komunikační (15). 

Produktová 

Produkt je zde odvozován od přání a potřeb zákazníků, které jsou klíčové pro 

sestavování konečné verze produktu. Následná marketingová podpora je zde 

vyvozována podle aktuální fáze životního cyklu daného produktu. Inovace musí být 

„nikdy nekončící“, podnik musí stále inovovat výrobek, protože neustálá inovace je to, 

co prodlužuje tzv. životnost výrobku (15). 

Cenová 

Cenová strategie je pro produkt jeden z nejdůležitějších faktorů. Společnost musí určit, 

do jaké cenové kategorie chce produkt umístit z pohledu cena/jakost. Tato strategie 

bývá podpořena marketingovými činnostmi, které by měly určovat spotřebitelský 

pohled zákazníka na výrobek. Níže ukáži některé základní cenové strategie, které jsou 

nejčastější: 

• Politika vysokých cen (prémiová cena): vysoká cena výrobku, jedinečná 

pozice na trhu, málo pružná poptávka po výrobku. 

• Sbírání smetany: postupné snižování vysoké zavádějící ceny.  

• Politika nízkých cen: rychlé proniknutí na trh a získání podílu a pozice 

na trhu. Velká obrátkovost produktů, velký objem, menší marže, která 

vede ke snižování nákladů na výrobu (15). 
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Můžeme říci, že v každém tržním odvětví se cenové strategie a způsob jejich použití 

mění a mají svá specifika.  

Distribuční 

Distribuční strategie je vždy spojována s podnikovou logistikou, která bývá pro mnohé 

podniky často kritická. V podstatě se tato „disciplína“ zabývá tím, jak dostat produkt 

z výroby až ke koncovému zákazníku v ten nejlepší čas a na to nejlepší místo, opět jsou 

zde zákazníkovy potřeby tím hlavním faktorem. Pro ukázku jsem zvolil základní formy 

a schéma, jak může logistika vypadat ve více úrovních (15). 

Formy: 

• přímý bez úrovňový distribuční kanál – V → S, 

• nepřímý jednoúrovňový distribuční kanál – V → MO → S, 

•  nepřímý dvouúrovňový distribuční kanál – V → VO → MO → S, 

•  nepřímý tříúrovňový distribuční kanál – V → VO → Obchodník → MO → S 

(15). 

Komunikační 

Komunikační strategie je zvolená v komunikačním mixu, kterým se budu zabývat 

samostatně v následující kapitole (15). 

1.6  Online marketing  

Internet jako takový existuje už 26 let. Jeho primární účel byl založený na získávání 

informací a propojení všech koutů světa. Je to největší studnice vědomostí. Otázkou 

však je, jestli je využívaný primárně k těmto účelům. V dnešní době je online marketing 

nejvíce progresivní odvětví marketingu a progres technologií je neuvěřitelně rychlý. 

Díky sběru dat může být reklama velmi sofistikovaná a konkretizovaná na v podstatě 

každou skupinu lidí či jednotlivců. Odhady pro online marketing jsou velmi nadějné a 

dále se očekává velký růst investovaného kapitálu do tohoto odvětví. Online marketing 

využívá stejné nástroje pro přesvědčování či ovlivňování potencionálních zákazníků, ale 

díky zaznamenávání všech aktivit jsou tyto nástroje mnohem více agresivní a 

sofistikované. Můžeme říci, že tento druh marketingu je v podstatě nová disciplína, 

která se díky tomu, že lidé jsou stále více „online“ rozvíjí neuvěřitelným tempem (16). 
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1.6.1 Sociální sítě 

Sociální sítě jsou v dnešní době velmi aktuální a diskutované téma. Primárně byly 

„social network“ vytvořeny pro komunikaci všech online uživatelů, jejich osobní 

prezentaci a můžeme zde hovořit o budování self-image. Právě proto jsou sociální sítě 

tak dobrou živnou půdou pro marketing. Samotný potencionální zákazník o sobě 

prostřednictvím sociálních médií prozradí vše, co je nutné pro marketéry a jejich 

reklamy. Mezi nejznámější sociální média patří Facebook, Youtube, Twitter, Instagram 

a Pinterest (16). 

 

„Vedle vlastností, které se vztahují spíše k provozu samotných služeb než k jejich lidem, 

je zde ale jedna, velice důležitá, která sociální sítě jasně odlišuje od všech předchozích 

komunikačních systémů. Touto vlastností je, že identita uživatelů sociálních sítí je 

totožná s jejich identitou vlastní.“ (16, str. 14). 

 

Na následujícím grafu můžeme vidět porovnání počtu uživatelů na různých sociálních 

sítích. Naprostá dominance Facebooku s dvěma miliardami dělá z této společnosti 

absolutního leadera na trhu sociálních sítí. Na druhém místě je aplikace What´s app, jež 

je ryze komunikačním médiem, které je hojně využíváno k mezinárodním hovorům a 

komunikaci, na případu What´s appu si můžeme dobře ukázat na případ společnosti 

SKYPE, která byla málo adaptibilní a flexibilní, tudíž se z absolutní špičky dostala mezi 

outsidery na trhu (16, 17). 
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Obrázek č. 6: Počet uživatelů sociálních sítí 

(Zdroj: statista.com, 2018) 

 

Facebook 

Facebook jakožto nejznámější a nejvíce rozšířené sociální medium v České republice, 

ale i ve světě, bylo primárně založeno pro účel komunikace amerických studentů. 

V podstatě raketový start vynesl Facebook mezi největší a nejvlivnější společnosti 

světa. Díky otevřenosti a transparentnosti uživatelů je v podstatě Facebook ideální 

prostředek pro marketing díky tomu, že vlastní to nejdůležitější, informace. Informace o 

zákazníkovi je právě to, co dělá z plošného marketingu marketing cílený. Na svůj 

facebookový účet se denně přihlašuje až 78 % uživatelů, z čehož můžeme usuzovat, že 

Facebook se stal pro mnoho uživatelů nedílnou součástí každodenního života (22). 

Uživatele Facebooku můžeme rozdělit do několik skupin podle chování (17). 

• Aktivní uživatel-hodnotitel a distributor – poskytování obsahů, hodnocení a 

diskutování ve sdílených příspěvcích. Díky těmto uživatelům dochází k šíření 

obsahu, což znamená, že právě tito lidé jsou ideální pro facebookovou 

prezentaci, která je využívaná v marketingu. 

• Pasivní uživatel-hodnotitel obsahu – jeden z důvodů, proč je Facebook tak 

úspěšný, se přisuzuje tlačítku „líbí se mi“. Toto tlačítko přispívá k šíření 

informací po sociální síti. Tito uživatelé jsou v podstatě vždy pasivní a jejich 

jedinou aktivitou je toto tlačítko. 
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• Pasivní uživatel-pozorující autorita – v podstatě sběratel informací a kontaktů, 

mnoho přátel, ale málo komunikuje, hodnotí a diskutuje, pokud však uživatel 

sdílí obsah, vyznačuje se vzhledem ke své pasivitě nepoměrně vysokou 

možností zasáhnout ostatní uživatele. Tento uživatel je velmi atraktivní pro 

marketéry, díky svému „silnému hlasu“.  

• Pasivní uživatel-pozorovatel – v podstatě žádná aktivita v komentování, sdílení 

či hodnocení obsahů, profil používá spíše z nutnosti či k pracovním účelům. 

Data těchto uživatelů se velmi těžko analyzují či dohledávají. Jejich počet je 

neodhadnutelný (17). 

K efektivní komerční komunikaci je nejlepší z pohledu marketingu zaměřovat se na 

uživatele typu 1 a 3, protože přestavují nejlepší poměr mezi pravděpodobností zasažení 

a pozitivními důsledky pro toho, kdo komunikuje (17). 

 

Youtube 

Největší sociální internetová síť stvořená pro sdílení videí jak komerčních, tak 

osobních, které může nahrát v podstatě kdokoliv. Uživatelé mohou pomocí komentářů 

mezi sebou komunikovat a sdělovat informace. Z pohledu marketingu, je Youtube 

využíván dvěma způsoby. Buď pomocí komerčních reklam, které vytvářejí společnosti 

k budování brandu a image společnosti, nebo placených reklam, které automaticky 

nabíhají při spuštění videí. Tento druh reklamy je pro Youtube hlavním zdrojem přijmu 

(24). 

 

 

Twitter 

Twitter se od ostatních sociálních medií liší tím, že se zde mohou uživatelé prezentovat 

pomocí textových příspěvků o maximální délce 140 znaků (Tweety). Nejčastěji se zde 

prezentují známé osobnosti či společnosti. V České republice se počet aktivních 

uživatelů pohybuje okolo 300 000. Ve srovnání s Facebookem je Twitter pro 

marketingové účely neatraktivní sociální medium (25). 
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Instagram 

Instagram je ve srovnání s ostatními sociálními médii vcelku nováček, avšak jeho 

nástup byl raketový. Z marketingového pohledu je Instagram velmi atraktivní. Jedná se 

o platformu, kde lidé sdílí své fotky či krátké video „shoty“, a ostatní je mohou hodnotit 

či komentovat. Další velmi podstatnou věcí, která proslavila Instagram je „#”. 

Pomocí tzv. Hashtagu lidé mohou kategorizovat svoje příspěvky do různých skupin 

podle významu příspěvku. Toto médium je hojně využíváno marketéry jak samotnou 

prezentací značek či společností, tak jej ale také využívají slavné osobnosti, skrz které 

značky propagují. Nejznámější „chodící reklamou“ Instagramu je Český zpěvák Ben 

Christovao. 

Z hlediska statistického sdílí uživatelé přes 100 milionů fotek každý den. Více než 500 

milionů měsíčně aktivních uživatelů. Největší věkové skupiny uživatelů jsou 18-24 let 

(34%) a 25-34 let (33%). Poměr mezi ženami a muži je 55 % ku 45 %. 

Z marketingového hlediska se Instagram stává v ČR populární až poslední roky (26). 

 

. 

 

Obrázek č. 7: Fakta o Instagramu 

(Zdroj: business244.com, 2018) 

1.6.2 SEO optimalizace 

Pojem „Search Engine Optimization vznikl poprvé v roce 1997. Vytvořil ji neznámý 

„spammer“, který vytvářel zpětné odkazy na své služby, tímto způsobem ovlivňoval 

první primitivní internetové vyhledávače. Ve zkratce SEO vyhledávání je princip zpětné 



31 

 

vazby. Čím vyhledávanější je určitá webová stránka, tím atraktivnější místo ve 

výsledcích bude obsazovat. Můžeme říci, že Facebook jakožto velmi vyhledávané slovo 

ve vyhledávačích tím pádem obsazuje první místo v neplacených výsledcích. Z logiky 

věci vyplývá, že čím lepší pozici obsazuje daný pojem, produkt či společnost, tím více 

atraktivní se stává pro potencionální zákazníky (4). 

Charakteristiky moderního a úspěšného SEO: 

• unikátnost obsahu, 

• přizpůsobivost určitého webu na určitou situaci, 

• atraktivnost obsahu, virální potenciál, 

• provázanost mezi sítěmi a komunikačními kanály, lepší osobní přístup (4). 

Prostředky pro úspěšnou optimalizaci SEO: 

• věruhodnost a důležitost internetové stránky, 

• celková struktura stránek, titulky, nadpisy, „metapopisky“, 

• počet klíčových slov a vyhledávaných frází, 

• relevantní a často se obměňující obsah stránek (4, 22). 

 

Trendy v SEO: 

• personalizace stránek, větší zaměření na konkrétní témata, 

• lokální SEO, 

• mobilní vyhledávání (stolní počítače jdou stále více do ústraní) AMP – 

(Accelereted mobile pages), 

• obsahový marketing (22). 

1.6.3 PPC reklamy 

Jak už můžeme pochopit ze zkratky PPC – Pay Per Click – zaplať za proklik, je tato 

forma reklamy poněkud odlišná od ostatních. Reklama se platí v ten moment, kdy 

uživatel vstoupí na internetové stránky a po nějaký čas na dané stránce zůstane či 

vytvoří nějakou následující akci.  

 

Největší výhoda v tomto typu reklamování je, že v podstatě platíme za reálné vstupy, 

které jsou pro každý e-shop nejdůležitější. Další velmi důležitou výhodou je, že máme 

kontrolu nad budgetem, který chceme investovat do dané reklamní akce. Například 
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máme rozpočet 1000,-Kč denně, dokud se všech 1000,-Kč nevyčerpá, bude reklama 

uživatelům „vyskakovat“. Další velmi důležitou výhodou je, že můžeme vytvořit přesně 

cílenou reklamu, kterou můžeme nastavit podle přesných demografických, 

geografických či zájmových údajů o uživatelích.  

 

Nevýhodou tohoto druhu reklamy je, že „atraktivní“ slova, které jsou nejčastěji 

vyhledávána uživateli, bývají nejdražší, naopak méně atraktivní jsou levnější. Vše proto 

funguje na principu burzy, kdo je schopen utratit více peněz za dané slovo, ten bude na 

předních pozicích vyhledávačů (23). 

1.6.4 Plošná reklama 

Plošná reklama je v podstatě synonymum pro bannerovou reklamu, kterou tvoří ve 

většině případů textová reklama nebo video, nejčastější však bývá směs těchto dvou 

komponentů. Tento druh reklamy se ukazuje nejčastěji uživatelům při jakékoliv 

internetové aktivitě. V dnešní době bývá tato reklama velmi cílená. Například jsme 

navštívili internetový obchod s telefony. Placená reklama, v tomto případě bannery, 

budou uživatele „pronásledovat“ ještě určitý čas a reklama se mu bude stále zobrazovat 

na jakýchkoliv stránkách, kde se bude nacházet po určitý čas, který si nastaví samotní 

zadavatelé reklamy. Často bývá této reklama placena způsobem PPV (Pay Per View), 

tudíž tento systém funguje na stejném principu jako PPC reklamy (27). 

1.6.5 Placené články a blogy 

Placené články a blogy jsou velmi silným nástrojem PR. Jsou to v podstatě psané 

články, které bývají zaměřené na konkrétní produkty či značky dané společnosti. Blogy 

by měly být nestranné a nezávislé, což je do určité míry nekontrolovatelné a těžko 

uvěřitelné. Pomocí blogů si společnosti vylepšují svoji image, budují Brand a zlepšují 

celkové renomé společnosti. Často bývají zaplacení externí „blogeři“, aby vykonávali 

tuto činnost. V dnešní době jsou velmi populární Youtube blogeři, kteří tuto činnost 

ztvárňují ve video podobě (4). 
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1.6.6 Virální marketing 

Virální marketing je v dnešní době velmi populární a hojně používaný velkými 

společnostmi. Například Samsung. Jedná se o skryté komerční sdělení, které bývá 

zamaskováno ve většině případů videem, které šokuje společnost a samovolně se 

rozšiřuje samotnými uživateli, což bývá ve většině případů velmi efektivní kvůli 

rozsahu zásahu uživatelů. Virální marketing získal toto označení kvůli srovnání s virem, 

který se také šíří velmi rychlým a nekontrolovatelným způsobem (4). 

1.6.7 E-mail marketing 

Tento druh marketing lze s jistotou označit za zástupce direct marketingu kvůli svému 

osobnímu přístupu k zákazníkům (dojmu, že společnost má k Vám osobní přístup). 

Dříve byl tento druh marketingu velmi hojně rozšířený, v dnešní době je tento druh 

reklamy v ústupu, ale stále má velmi vysoký podíl v této oblasti. Výhodou této reklamy 

je již zmíněný osobní přístup k zákazníkovi, který buduje a vytváří stabilní základnu 

loajálních zákazníků. Častým problémem bývá, že emaily bývají generovány jako 

SPAM, tudíž se k uživateli ani nedostanou. Další nevýhodou a častou chybou bývá 

přesycenost zákazníka, tj. příliš časté kontaktování a vnucování informací zákazníkovi 

(4). 

1.6.8 Nástroje pro měření a webová analytika 

Webová analytika se zabývá měřením a sběrem dat, která jsou posléze analyzována za 

účelem optimalizace a zlepšení reklamy jak celoplošně, tak i na konkrétní skupinu 

zákazníků. Proces analýzy je důležitý pro pochopení zákazníkova chování, rozhodování 

a proces uspokojení jeho potřeby (4). 

 

Obrázek č. 8: Schéma webové analytiky 

(Zdroj: online marketing.cz, 2018) 
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Tato analýza využívá dva základní typy dat: 

• Kvantitativní – Co a jak se stalo? Měří se zobrazování stránek, prokliky, e-

maily atd. 

• Kvalitativní – Proč se to stalo? Informace získávány formou dotazníků, anket 

atd. 

Jakým způsobem jsou informace získávány? 

• způsob chování uživatelů, 

• jaké funkce a faktory mají pozitivní vliv na obchodní výsledky podniku, 

• uspokojí webová stránka potřeby zákazníků, 

• nakupovací a rozhodovací proces zákazníků (4). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Druhá část diplomové práce se bude zabývat analýzou současného stavu společnosti 

IRD Group s.r.o. Zejména analýzou marketingových nástrojů, marketingové strategie. 

2.1  Představení společnosti 

Název: IRD Group s.r.o. 

IČO: 292 02 523 

DIČ: CZ292 02 523 

Sídlo: Pístov 17, 586 01 Jihlava 

Založeno: 26/02/2010 

Základní kapitál: 200 000,- Kč 

 

Společnost se zabývá maloobchodním nákupem a prodejem šperků ze stříbra a 

z chirurgické oceli za účelem zisku (28). 

IRD Group s.r.o. byla založena 26/06/2010 v Jihlavě za účelem nákupu a prodeje 

šperků. Ze začátku fungování společnosti byl sortiment omezen pouze na stříbro. 

V následujících letech byl sortiment rozšířen o chirurgickou ocel, která nyní tvoří 

nemalou část nabídky. Kromě prodeje šperků nabízí společnost opravu šperků, čištění 

šperků, zakázkovou výrobu šperků ruční prací, úpravy šperků, jako je například 

zvětšení, rytí či zmenšení (29). 

 

IRD Group je společnost s ručeným omezením, byla zapsána do obchodního rejstříku v 

roce 2010. Rodinný podnik založený Irenou Denevovou a Rumenem Atanasovem 

Denevem. Základní kapitál činí 200 000,- Kč, přičemž byl uhrazen z 50% každým 

z jednatelů. Společnost byla založena za účelem nákupu a prodeje stříbrných šperků za 

účelem dosažení zisku (28). 

 

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona. 

Jednatel společnosti: Irena Denevová, dat. nar. 02/03/1967 v Jihlavě 

Adresa sídla společnosti: Pístov 17, 586 01 Jihlava 

Adresa prodejny: Komenského 12, 586 01 Jihlava 
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Den vzniku funkce: 26/02/2010 

Zapsáno do obchodního rejstříku: 26/02/2010 (28) 

Jednatel je oprávněn zcela samostatně jednat o chodu společnosti, nese veškerou 

zodpovědnost za chyby a škody, které svým jednáním může způsobit. Rozhoduje o 

nákupu zboží, způsobu prodeje zboží, určování koncových cen pro zákazníka (28). 

2.1.1 Zhodnocení finanční situace společnosti 

V následující kapitole je znázorněna základní finanční situace společnosti, a to 

průměrné měsíční tržby za jednotlivé roky od založení společnosti. Dále jsou 

znázorněny roční provozní a finanční náklady společnosti za rok 2017. V poslední 

tabulce jsou znázorněny marketingové náklady za rok 2017. 

Průměrné měsíční tržby společnosti 

Z grafu je možné vidět, že tržby mají zvyšující se tendenci, a to každoročně mezi 

10 000 až 15 000,- Kč. Tato skutečnost je pro společnost velmi příznivá, protože 

společnosti se zvyšují kontinuálně tržby i přesto, že v podstatě nevyužívá žádné 

marketingové kanály. Uvedené hodnoty v grafu nejsou přesné.  

 

 

Graf č.  1: průměrné měsíční tržby 2010-2017 

(Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdrojů, 2018) 
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Provozní a finanční náklady společnosti (roční) 

V této tabulce je možné vidět roční provozní a finanční náklady společnosti. V tabulce 

jsou uvedené veškeré náklady, které jsou stálé a v podstatě neměnící. Největší náklad 

pro společnost je pronájem prostoru pro prodejnu na ulici Komenského 12 v Jihlavě a 

mzdy. V nákladech nejsou uvedeny náklady na zboží, protože si to jednatelka nepřála.  

Tabulka 1: provozní a finanční náklad (roční) 

(Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdrojů, 2018) 

Roční provozní a finanční náklady Částka 

Pronájem prostoru od Magistrátu Jihlava         168 000,00 Kč  

Zálohy na elektřinu           36 000,00 Kč  

Zálohy na vodu             9 000,00 Kč  

Bezpečností služby            11 000,00 Kč  

Internet             8 400,00 Kč  

Mobilní telefony           60 000,00 Kč  

Pojištění obchodu           11 000,00 Kč  

Platební terminál 3% z každé platby           35 000,00 Kč  

Mzdy         295 000,00 Kč  

Soc. a zdrav. pojištění 34%         100 300,00 Kč  

Celkové náklady roční          733 700,00 Kč  

 

 

Marketingové náklady společnosti 

Poslední tabulka znázorňuje marketingové náklady pro společnost. Protože podnik 

nevyužívá v podstatě žádné marketingové nástroje, jsou tyto náklady v podstatě 

zanedbatelné.  

 

Tabulka 2: marketingové náklady  

(Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdrojů, 2018) 

Roční marketingové náklady společnosti Částka 

Reklama v časopisu pro Jihlavu a Vysočinu 4 x ročně 5 500,-Kč             5 500,00 Kč  

Vizitky             1 200,00 Kč  

Celkové náklady s DPH             6 700,00 Kč  
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2.2  SLEPT analýza 

SLEPT analýza zahrnuje faktory (sociální, legislativní, ekonomické, politické 

a technologické), které na firmu působí na makro úrovni. Vychází z poznání minulého 

vývoje a snaží se o odhad budoucích vlivů (33). 

2.2.1 Sociální faktory 

Podle Českého statistického úřadu se očekává, že populace v České republice bude 

v první polovině 21. století dále výrazně stárnout. V 50. letech tohoto století má být 

počet obyvatel ve věku 65 let až dvojnásobný oproti dnešku, počet obyvatel ve věku 85 

let a výše má vzrůst dokonce čtyřikrát. Většina zákazníků obchodu jsou ženy ve věku 

cca od 30 do 65 let, což pro společnost není nijak kladná předpověď. Mladších 

zákazníků cca od 18-30 let je v podstatě minimum, vysvětlujeme si to tím, že zboží 

v obchodě je dražší než u konkurence a mladší zákazníci preferují levnější provedení či 

materiál (chirurgická ocel). S růstem online prodeje jsme se rozhodli vstoupit na online 

trh a zvýšit tak prodeje pomocí internetového prodeje. Zatím se buduje reklamní 

strategie, jež zahrnuje sociální sítě, jako jsou Instagram a Facebook, které využívá 

většinou mladší populace, doufáme, že získáme nové zákazníky v této věkové kategorii 

(32). 

2.2.2 Legislativní faktory 

Legislativní faktory jsou pro obchod s drahými kovy velmi důležité. Dodržování těchto 

zákonů je hlídáno tzn. Puncovním úřadem, který splňuje kontrolní funkci nad prodejem 

drahých kovů. Společnost IRD Group s.r.o. konkrétně spadá pod Brněnský puncovní 

úřad, kde veškeré zboží, které se prodává na území české republiky, musí být 

opuncováno českým národním puncem, puncem samotného prodejce (tedy společnosti 

IRD Group) a puncem ryzosti stříbra, tedy v naprosté většině 925/1000 (34).  

 Další velmi důležité legislativní faktory, které ovlivňují maloobchodní prodej, jsou 

obchodní zákony, normy a podmínky:  

• Občanský zákoník, 

• Zákon o obchodních korporacích, 

• Zákoník práce, 

• Živnostenský zákon, 
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• Zákon o ochraně hospodářské soutěže, 

Jehož součástí je i ochrana proti nekalé soutěži, jež je upravena Občanským 

zákoníkem. 

• Zákon o cenách, 

Prodávající musí dodržet předem smluvenou (stanovenou) cenu. 

Patří sem i cenové regulace ze strany státu, tzv. nařízené ceny. 

• Nařízení vlády o obchodním věstníku, 

Jedná se o zveřejňování údajů o podnikatelích, jde např. o údaje zapsané 

v Obchodním rejstříku, povinnost zveřejňování výročních zpráv apod. 

• Zákon o ochraně spotřebitele, 

Tento zákon upravuje vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem, jehož součástí je 

poctivost při prodeji, hygienické podmínky prodeje, zákaz diskriminace 

spotřebitele, zákaz prodeje nebezpečných výrobků, zákaz klamání spotřebitele, 

povinnost poskytování informací o výrobku, vymezení záruky a podmínky 

reklamace, doklad o nákupu, ale i výkup lahví.  

• Zákon o České obchodní inspekci, 

Pokud dojde k porušení výše zmíněného Zákona o ochraně spotřebitele, zasahuje 

v této chvíli právě Česká obchodní inspekce (ČOI), která je orgánem státní 

správy, a která případ prošetřuje a vyvozuje z něho důsledky. 

Dne 13. dubna 2016 nabyl platnosti Zákon č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci 

tržeb (ZoET). Maloobchody pak mají evidenční povinnost od 1. března roku 2017. Od 

1. září 2016 je už ale možné zažádat o autentizační údaje, které slouží pro přihlášení do 

webové aplikace, od roku 2018 se bude tento zákon vztahovat i na internetové obchody 

a jejich portály. 

Pokud se podnik z jakéhokoliv důvodu rozhodne výše uvedené zákony, normy 

a nařízení nedodržovat, hrozí mu za tento počin vysoké sankce, proto je důležité si 

všechny povinnosti hlídat (35). 

2.2.3 Ekonomické faktory 

Tato skupina faktorů je pro podnik zcela zásadní, sám je ovlivnit nemůže, ale faktory ho 

přímo ovlivňují. Ekonomické faktory jsou dány současným stavem ekonomiky. Hrubý 

domácí produkt (HDP), který vyjadřuje ekonomický růst, v posledních 3 letech pouze 
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rostl, to znamená, že ekonomika země jde nahoru a zvyšuje se tak spotřeba. Lidé více 

utrácejí své peníze, což je pro podnik pozitivní zpráva. Dalším ukazatelem, podle 

kterého poznáme stav ekonomiky, je inflace. Ta od roku 2013 stále klesá. Můžeme tedy 

říci, že i dle inflace se stav ekonomiky v ČR zlepšuje. Co se týká nezaměstnanosti, její 

vysoká míra ovlivní maloobchody s potravinami a spotřebním zbožím ze všech odvětví 

asi nejméně, protože zabezpečení základních potřeb je pro člověka primární potřebou, 

nicméně nezaměstnaný člověk s velkou pravděpodobností sníží objemy svých 

dosavadních nákupů. Ale vzhledem k tomu, že ekonomika roste, nezaměstnanost se rok 

od roku snižuje. K 31. říjnu 2017 registroval Český statistický úřad v kraji Vysočina 

pouze 4,61 % nezaměstnaných. 

 Dalšími ekonomickými faktory, které podnik ovlivňují, jsou například úroková míra, 

která ovlivňuje především výnosnost podniku, ale i strukturu použitých finančních 

prostředků (míru použití cizích zdrojů) a cenu kapitálu, která je stěžejním rozhodovacím 

kritériem pro investiční činnost podniku (35). 

 

2.2.4 Politické faktory 

Česká republika je unitární stát s parlamentní demokracií. Moc je rozdělena takto: 

na zákonodárnou, výkonnou a soudní. Zákonodárnou moc zastává Parlament ČR, který 

se skládá ze dvou komor. Výkonná moc je přisuzována vládě ČR a prezidentu 

republiky.  

Politické vztahy se zahraničím jsou až na pár výjimek standardní. Česká republika je 

členem Evropské unie, odkud pro ni plynou nejenom významné příležitosti, ale také 

současně i ohrožení, a jejíž legislativou se musí podnik též řídit. 

Nemalou měrou ovlivňují maloobchodní podnikání i daňové zákony. Při změně sazeb 

daně z přidané hodnoty musí obchodníci měnit ceny zboží, což je velmi náročné 

i na administrativu. Od roku 2013 se ale obě sazby ustálily, což je pro podnik pozitivní 

jev. Co se týká daně z příjmů právnických osob, ta je stabilní od roku 2009 (35). 

2.2.5 Technologické faktory 

Do technologických faktorů jsem se rozhodl zahrnout technologie zpracování drahých 

kovů přímo související i s trendy a modely, které je tato technologie schopna vytvořit. 
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Například, v ČR není rozvinuta technologie oxidace a rhodiování stříbra, po které 

stříbro nabyde jiné barvy, než je klasická stříbrná, například zlatou, bronzovou nebo i 

černou. Další velmi důležitou změnou technologií bývá změna broušení šperků, 

například italská technologie, která taktéž není známá v ČR, spočívá ve vybrušování 

stříbrných šperků takovým způsobem, aby gramáž šperku byla co nejmenší, ale velikost 

šperku vypadala robustně. Tak se šperk stává méně nákladným a elegantním. 

V následující tabulce jsou stručně sepsány příležitosti a hrozby pro společnosti, které 

vyplývají z jednotlivých faktorů SLEPT analýzy.  

 

Tabulka 3: Zhodnocení SLEPT analýzy 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Zhodnocení SLEPT analýzy 

Faktory Příležitosti Hrozby 

Sociální Zvyšování průměrného 

věku zákazníků, cílení 

na vyšší věkovou skupinu. 

Menší procento 

ekonomicky aktivního 

obyvatelstva, které utrácí 

více za luxusní zboží. 

Legislativní Jednoduchost založení 

nového podnikatelského 

subjektu. 

Měnící se legislativa a 

zákony, které mohou 

vytvářet problémy 

podnikatelským 

subjektům. Velké pokuty 

za neopuncované zboží. 

Ekonomické 

 

 

 

Zvyšování mezd v ČR, 

snižování 

nezaměstnanosti. 

Zdražování spotřebního 

zboží – méně peněž pro 

luxusní zboží. 

Politické Stejné podmínky pro 

všechny maloobchodní 

podnikatele.  

Nestabilita vlády v ČR. 

Nové povinnosti pro 

podnikatele (EET). 

Technologické Nové metody výroby 

šperků. 

Možnost napodobení 

produktů společnosti. 



42 

 

 

2.3  Analýza konkurenčního prostředí 

Analýza konkurenčního prostředí je velmi důležitý krok k definování pozice společnosti 

na trhu. Znalost konkurenčního prostředí je významná pro tvorbu marketingové 

strategie. K definování konkurence jsem vytvořil hlavní kritéria, která budou dále 

důležitá k definování konkurentů jak kamenného, tak i internetového obchodu.  

• Materiál: bílé či klasické zlato, stříbro, chirurgická ocel. 

• Cena: vysoká, středí či nízká. 

• Způsob výroby: tovární či ruční práce. 

• Kvalita: vysoká, střední či nízká. 

2.3.1 Analýza konkurenčního prostředí v Jihlavě 

Po použití již zmíněných kritériích jsem vybral 5 největších konkurentů společnosti, 

kteří nabízejí zmíněný sortiment ve městě Jihlava.  

Klenoty a hodinářství ONYX 

Konkurent ONYX je prodejce šperků a hodinek v centru Jihlavy. Jeho sortiment je 

zaměřen zejména na zlaté šperky a hodinky. Jako doprovodnou službu nabízí opravu 

všech šperků. Jeho hlavní sortiment z tohoto prodejce netvoří přímého konkurenta pro 

společnost. 

Šperky Aurum 

Šperky Aurum jsou pro nás hlavní konkurent kvůli svému sortimentu, který nabízí. 

Sortiment, který nabízí, je velmi rozsáhlý, šperky jsou vyrobeny ze všech zmíněných 

kovů, sortiment j nadto rozšířen o hodinky a diamantové šperky. Prodejce má prodejnu 

v obchodním centru City Park, což je velmi frekventované prodejní místo.  

• Konkurenční nevýhoda 

Kvůli své velikosti nemá k zákazníkům osobní přístup. Veškeré zboží je továrně 

vyrobeno a není originální či unikátní. Kvalita zboží není tak kvalitní. 
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• Konkurenční výhoda 

Velký řetězec (42 prodejen po ČR a SK), tudíž má možnost investice velkého kapitálu 

do marketingové strategie a reklamy. Velmi široký sortiment, který osloví více 

zákazníků, velmi silná pozice na trhu jak kamenných prodejen, tak na internetu. 

 

Mark Pjetri 

Mark Pjetri je nejstarší prodejce šperků v Jihlavě. Je to zřejmě prodejce, který má 

nejlepší pozici na trhu. Vlastní dvě prodejny, a to v ulici Benešova v centru Jihlavy a 

druhou v Obchodním centru City park. Hlavní sortiment tohoto konkurenta jsou zlaté 

šperky s diamanty. Stříbrné šperky má spíše jako doplňkové zboží, které pro něj nejsou 

jeho hlavním příjmem (43). 

 

Ruční práce Habermanová 

Rodina Habrmanových je v Jihlavě velmi známá umělecká rodina, která se zabývá 

téměř všemi druhy umění. Veronika Habermanová se zabývá tvorbou ručně vyráběných 

zlatých šperků. Před 8 lety s ní společnost spolupracovala, ale po roce byla spolupráce 

ukončena kvůli neperspektivně. Její šperky jsou velmi krásné, ale v obchodě jsou téměř 

neprodejné. Její šperky se pohybují v cenovém rozmezí 20.000 až 50.000,- Kč, což je 

v klasické maloobchodní prodejně téměř nemožné prodat. Paní Habermanová se vydala 

na dráhu výstav v její galerii v Jihlavě, kde nabízí a vystavuje svoje šperky. Pro 

společnost to není přímý konkurent, protože její činnost je spíše umělecká (43). 

 

Ego Fashion 

Šperky Ego Fashion je menší prodejna v obchodním centru City park Jihlava, která má 

materiálně v podstatě velmi podobný sortiment. Nabízí jak zlato, tak stříbro i 

chirurgickou ocel.  

• Konkurenční nevýhoda 

Veškeré zboží je továrně vyrobeno a není originální či unikátní. Kvalita zboží není tak 

kvalitní. Zákazník, který hledá více zajímavý sortiment, hledá jinde. 

• Konkurenční výhoda 

Levnější šperky, více frekventované prodejní místo, zboží je více standardizováno pro 

průměrného zákazníka. 
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2.3.2 Analýza konkurenčního prostředí na internetu 

Z internetových konkurentů jsem vybral pouze české konkurenty, kteří se zabývají 

stejným sortimentem jako společnost tj.: 

• Typ: šperky. 

• Materiál: stříbro, chirurgická ocel. 

• Způsob výroby: tovární výroba, ruční práce. 

Vybral jsem 3 konkurenty, kteří byli na nejvyšších pozicích v SEO vyhledávání, což 

značí určité postavení a tradici na trhu.  

www.zlato-stribro.cz (37) 

Počet sledujících na FB: 7 637 uživatelů k 29.04.2018 (40) 

Recenze: Nelze zobrazit 

www.klenotyaurum.cz  (38) 

Počet sledujících na FB: 18 849 uživatelů k 29.04.2018 (41) 

Recenze: 2,7 z 5 hvězd, což je velmi špatné. 

www.klara-markova.cz (39) 

Počet sledujících na FB: 3 307 uživatelů k 29.04.2018 (42) 

Recenze: Nelze zobrazit 

Facebookovou stránku nevyužívá pouze k propagaci šperků, ale veškeré své umělecké 

činnosti.  

 

Všichni tito konkurenti mají velkou výhodu oproti společnosti IRD Group v těchto 

bodech: 

• Velmi dobré postavení v SEO vyhledávání. 

• Kapitál na PPC reklamu a jiné marketingové kanály, které jsou velmi účinné. 

• Interní procesy a propojenost prodeje se sklady. 

• Co se týče kvality produktů, nejsem schopen okomentovat, protože jsem se 

s jejich zbožím nikdy nesetkal. Z analýzy jejich produktů možno usoudit, že 

jejich zboží je standardizováno a pro český trh je naprosto všední, kromě stránky 

www.klara-markova.cz, kde je možné s jistotou říci, že některé zboží je ruční 

práce a šperky jsou velmi zajímavé a originální.  

 

http://www.zlato-stribro.cz/
http://www.klenotyaurum.cz/
http://www.klara-markova.cz/
http://www.klara-markova.cz/
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2.3.3 Competitive map 

Ze zjištěných výsledků a sledování jsem se rozhodl vytvořit competitive map pro lepší 

orientaci a pochopení pozice společností na trhu. Pozice společností jsem určoval 

z výsledků mých analýz a společně s jednatelkou Irenou Denevovou, která by svými 

zkušenostmi měla pozice kvalitně odhadnout. 

 

Mapy jsem vytvořil dvě, první mapa znázorňuje kamennou prodejnu. Hodnocení je 

podle dvou kritérií, a to podle originality zboží a podle ceny zboží.  

Kamenná prodejna 

 

Obrázek č. 9 Konkurenční mapa kamenné prodejny 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů, 2018) 

 

Z první mapy pro kamennou prodejnu lze zpozorovat určitou úměrnost mezi 

originálností a výší ceny. Jako nejoriginálnější prodejce z analýzy vyšla Veronika 

Habermanová, která se zároveň stala nejdražší výrobce. Stříbro IRD má pozici 

originálních šperků s dražším zbožím, než je průměrná hodnota. Úplně opačnou 

strategii využívá prodejna EGO Fashinon, která se zaměřuje na nižší originálnost a 

zároveň na nízké ceny, což jsem už nastínil v analýze konkurence.  

Internetový obchod 

Druhá competitive map byla vytvořena podle dvou faktorů, a to podle počtu sledujících 

na sociálních sítích a míry využívání placeného marketingu. Jako konkurenci jsem 
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zvolil tři již zmíněné konkurenty, kteří představují přímé konkurenty pro společnost. 

Nejlépe ze všech vyšel konkurent klenoty Aurum, který maximálně využívá 

marketingových kanálů. V roce 2015 měl jako hlavní tvář kampaně Jaromíra Jágra, což 

jasně vypovídá o kapitálu, který společnost může vynakládat na reklamní strategii. 

Velmi dobře vyšla klenotnice Klara Marková, která využívá placeného marketingu 

velmi málo, ale počet sledujících je velmi dobrý. 

 

 

Obrázek č. 10: Konkurenční mapa internetového obchodu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů, 2018) 

2.4  Analýza dat z výzkumu spokojenosti a profilu zákazníků  

Ve společnosti byl proveden výzkum od 17. 4. 2017 do 22. 4. 2017, to znamená 6 

pracovních dnů, z toho 5 dní od 9:00 do 17:00 a jednou (sobota) od 9:00 do 11:00. Za 

tuto dobu jsem posbíral 75 plnohodnotných formulářů s vyplněnými odpověďmi. 

Zjištěné odpovědi jsem přenesl do programu MS Excel a z toho jsem provedl všechny 

analýzy, tabulky a grafy, které následně využiji ke své práci (45). 

2.4.1 Metodologie výzkumu 

Metoda výzkumu: Kvantitativní výzkum formou standardizovaného písemného 

dotazníku. 
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Obsah dotazníku: 9 otázek, z toho 6 otázek s 5-6 možnostmi odpovědí a 2 otázky 

ohodnocení v rozmezí 1-5 bodů, kde 1 je nejhorší ohodnocení, 5 nejlepší ohodnocení. A 

jedna otázka hodnocená škálou od 1-10, kde 1 značí nejhorší ohodnocení a 10 nejlepší. 

Otázky se zaměřují na spokojenost zákazníků, relativně na kvalitu produktů a služeb 

společnosti IRD Group.   

Výpočet počtu respondentů: Po konzultaci s majitelkou jsme se domluvili, že dotazník 

budeme šířit pouze v kamenném obchodě kvůli kvalitě výzkumu.  

Majitelka mi sdělila průměrný počet návštěvníků denně – 25, toto číslo jsem vynásobil 

5,5 dnů, protože byl dotazník vyplňován od pondělí do pátku, což jsou plnohodnotné 

dny, a jednu sobotu, což je půl pracovního dne. To nám dává číslo 138. Procento 

návratu si vypočítáme tak, že si vydělíme 75 vybraných odpovědí a vydělíme 138 a 

vynásobíme 100, což nám dává číslo 54 %. 

Respondentem mého výzkumu se rozumí zákazník, který byl v obchodě poprvé či už 

někdy obchod navštívil.  

Před výzkumem mi majitelka sdělila, že by bylo plnohodnotné a použitelné, kdyby byl 

výzkum proveden na vzorku 50 respondentů, takže číslo 75 bylo pro výzkum více než 

dostačující (45). 

2.4.2 Dotazník – profil zákazníka 

Ve společnosti byl proveden výzkum od 17. 4. 2017 do 22. 4. 2017, to znamená 6 

pracovních dnů z toho 5 dní od 9:00 do 17:00 a jednou (sobota) od 9:00 do 11:00. Za 

tuto dobu jsem posbíral 75 plnohodnotných formulářů s vyplněnými odpověďmi. 

 

Otázka č. 1: Jakým způsobem jste se dozvěděl/la o stříbrnictví? 

  

Tabulka 4: Jakým způsobem jste se dozvěděli o prodejně, vyjádřeno v % 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů, 2018) 

Na doporučení 21% 

Z internetu 9% 

Tisk 11% 

Z firemního interního marketingu 35% 

Jinak 24% 
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Graf č.  2: Jakým způsobem jste se dozvěděli o prodejně, vyjádřeno v % 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů, 2018) 

Tato otázka nám poukazuje na to, jakým způsobem se o obchodě dozvěděli, zjištění, 

jakým způsobem funguje marketingové nástroje, které firma využívá. Důležitým 

aspektem otázky je, jestli byl obchod doporučen nějakým jiným zákazníkem. 

 

Otázka č. 2: Jak často nakupujete šperky z tohoto obchodu? 

Tabulka 5: Jak často nakupujete šperky z tohoto obchodu, vyjádřeno v % 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů, 2018) 

Jednou a více za měsíc 8% 

Jednou za 3 měsíce 4% 

Jednou za půl roku 11% 

Jednou za rok 19% 

Méně než jednou za rok 58% 
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Graf č.  3: Jak často nakupujte šperky, z tohoto obchodu, vyjádřeno v % 

(Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdrojů, 2018) 

 

V této části dotazníku respondenti odpovídali na častost nákupu produktů v dané 

společnosti. Z výsledků možno vidět, že určité procento zákazníků se vrací dokonce 

více než jednou za měsíc, což nám poukazuje na míru klientské základny.  

Otázka č. 3: Jaké je Vaše pohlaví? 

Tabulka 6: Jaké je Vaše pohlaví, vyjádřeno v % 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů, 2018) 

Muž 23 % 

Žena 77 % 

 

 
Graf č. 4: Jaké je Vaše pohlaví, vyjádřeno v % 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů, 2018) 
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V této části dotazníku zjišťujeme profil zákazníků, konkrétně pohlaví. 77 % zákazníků 

jsou ženy, což je většina. Zbylých 23 % jsou muži, kteří mohou nakupovat pro své 

manželky, dcery atd. 

Otázka č. 4: Jaký je Váš věk? 

Tabulka 7: Jaký je Váš věk, vyjádřeno v % 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů, 2018) 

21-30 let 13 % 

31-40 let 38 % 

41-50 let 31 % 

51-60 let 13 % 

60 let a více 5 % 

 

 

Graf č.  5: Jaký je Váš věk, vyjádřeno v % 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů, 2018) 

 

V této části dotazníku byl zjišťován věk respondentů. Největší věková skupina je 

rozmezí 31-40 let a 41-51 let. Zdůvodňuji si to tím, že cena produktů je podstatně větší 

než u konkurence a zboží je luxusnějšího typu, proto je i klientela v nejsilnější 

ekonomické skupině. 
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Otázka č. 5: Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Tabulka 8:Vaše nejvyšší dosažené vzdělání, vyjádřeno v % 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů, 2018) 

Základní 9 % 

Vyučen/a 31 % 

Střední s maturitou 39 % 

Vyšší odborné 8 % 

Vysokoškolské 13 % 

 

 

Graf č.  6: Vaše nejvyšší dosažené vzdělání, vyjádřeno v % 

(Zdroj: vlastní zpracování dle interních zdrojů, 2018) 

Otázka byla zaměřena na nejvyšší vzdělání respondentů, největší skupina byla 

středoškolské s maturitou (39%) a s vyučením (31%). 

Otázka č. 6: Jaký je Váš sociální status? 

Tabulka 9: Jaká je Váš sociální status, vyjádřeno v % 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů, 2018) 

Zaměstnanec 64 % 

Podnikatel 12 % 

Student 11 % 

Na mateřské 4 % 

Důchodce 4 % 

Nezaměstnaný 5 % 
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Graf č.  7: Jaký je Váš sociální status, vyjádřeno v % 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů, 2018) 

 

Tato otázka je zaměřena na sociální status respondentů. Jak je vidět, největší zastoupení 

mají zaměstnanci (64%), druhou největší skupinou jsou studenti a podnikatelé (11 % a 

12 %), (45). 

2.4.3 Model důležitosti-spokojenosti zákazníků 

V této části dotazníku jsem použil model důležitosti a spokojenosti zákazníků, kde jsem 

položil dvě otázky: 

• Otázka č. 4: Jaká je Vaše spokojenost se společností s těmito kritérii? 

• Otázka č. 5: Jaká je pro Vás důležitost těchto kritérií? 

Kritéria: 

• kvalita produktů,  

• design produktů,  

• pestrost nabídky zboží,  

• cena produktů,  

• schopnost reklamovat zboží,  

• nákup produktů přes internet, 

• obsluha v obchodě, 

• umístění obchodu, 

• otevírací doba.  
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Zákazníci tato kritéria hodnotili škálou od 1 do 5, kdy 1 představovala nejhorší 

hodnocení a 5 představovala nejlepší hodnocení. Výsledky těchto otázek jsem 

nadále použil na vytvoření modelu spokojenosti a důležitosti (45). 

Postup metody: 

• Výsledky odpovědí zákazníků jsem zprůměroval aritmetickým průměrem.  

• Aritmetické průměry hodnot spokojenosti (osa Y) a hodnot důležitosti (osa 

X) jsem přenesl do programu MS Excel a vytvořil tabulku, ze které vycházel 

graf.  

• Graf jsem použil XY bodový, který jsem si nadále upravil podle svých 

potřeb.  

• Dále jsem vytvořil graf znázorňující body, které byly protknutím obou os 

(hodnot). 

• Poté jsem si vytvořil „kříž“, který se skládal podle aritmetického průměru 

všech hodnot spokojenosti a důležitosti.  

• Každá čtvrtina znázorňovala jednu část: 1. Vynikající, 2. Zlepšit, 3. Bez 

starostí, 4. Nadbytek (31, 45). 

Tabulka 10: Aritmetické průměry modelu spokojenosti a důležitosti zákazníků 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů, 2018) 

 

Spokojenost Důležitost 

Kvalita produktů 4,49 4,75 

Design produktů 4,91 4,64 

Pestrost nabídky 4,01 4,32 

Cena produktů 3,21 4,60 

Schopnost reklamovat zboží 3,53 4,24 

Nákup zboží přes internet 3,08 2,40 

Obsluha v obchodě 4,45 4,60 

Umístění obchodu 4,51 2,91 

Otevírací doba 4,40 2,93 

Průměrná hodnota 4,07 3,93 
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Obrázek č. 11: Model spokojenosti a důležitosti zákazníků 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů, 2018) 

 

Z výsledku grafu můžeme udělat závěr: 

• Ve čtvrtině „Vynikající“ jsou kritéria design produktů, obsluha v obchodě a 

kvalita produktů, zákazníci jsou s tímto kritériem spokojení a shledávají ho 

důležitým. 

• Ve čtvrtině zlepšit se nachází kritérium schopnost reklamovat zboží, které je dle 

mého názoru zapříčiněno zahraničními dodavateli a špatnou komunikací s nimi, 

dále kritérium cena produktů, která je dle zákazníků poměrně vysoká, poslední 

kritérium, které se nachází na pomezí zlepšení a vynikající, je pestrost nabídky.  

• Ve třetím kvartálu je prodej zboží přes internetový obchod, kde můžeme 

konstatovat, že zákazníci toto kritérium neshledávají až tak důležitým. 

• V poslední čtvrtině nadbytku se nachází umístění obchodu a otevírací doba (45). 
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2.4.4 NET promo score 

Další část dotazníku se bude zabývat metodou NET promo score, která nám bude 

analyzovat, jestli jsou zákazníci spokojení natolik, aby doporučili prodejnu svým 

přátelům. 

Otázka č. 3: Doporučil/la byste produkty společnosti svým přátelům?                                           

Tabulka 11: Doporučení zákazníků svým přátelům, vyjádřeno v % 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů, 2018) 

Ohodnocení 

respondenty 

1-10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Procentuální 

vyjádření 

0% 4% 4% 1% 1% 1% 14% 15% 16% 44% 

 

 

Obrázek č. 12: Net promo score 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů, 2018) 

Výpočet NPS: procento propagátorů – procento kritiků 

Výpočet NPS: 60 – 12 = 48  

Mezi zákazníky je o 48 % více nadšenců než nespokojenců. 

Tato otázka byla zaměřena na spokojenost zákazníků pomocí metody Net score.  

Otázku: „Doporučil/la byste produkty společnosti svým přátelům?“ mohli zákazníci 

odpovědět hodnocením od 1 do 10, přičemž 1 byla nejhorší a 10 nejlepší známka. 

Metoda rozděluje zákazníky do tří skupin: 
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• kritici: mohou poškodit jméno firmy, velmi nespokojení, 

• pasivní: jsou spokojení, ale ne nadšení, 

• propagátoři: doporučují svým známým. 

 Společnost by se měla zaměřit na to, aby získala co nejvíce „propagátorů“, kteří budou 

doporučovat obchod svým známých, což je v tak malém městě jako je Jihlava velmi 

důležité. 

Podle výsledků z uvedených dat vyšel výzkum pro společnost vcelku příznivě. O celých 

48 % více nadšenců než nespokojených zákazníků (30, 45). 

2.4.5 Zhodnocení analýzy 

Z výsledků této ankety budou v následné návrhové části použita data k vytvoření 

návrhu pro společnost. Zákazníci docenili velmi vážné aspekty, které jsou důležité 

pro budoucnost a image společnosti, jako jsou například kvalita produktů, design, 

rozmanitost produktů či samotnou obsluhu prodejny. Těchto poznatků jsem nabyl 

z výsledků modelu důležitosti a spokojenosti. Tyto aspekty ale společnost musí 

neustále rozvíjet a zlepšovat, aby byla i nadále konkurenceschopná a aby ji 

zákazníci nadále oceňovali. Naopak jsme se dozvěděli, která kritéria jsou pro 

společnost kritická a která musí vylepšit, patří mezi ně schopnost reklamace zboží, 

cena produktů a pestrost nabídky zboží. Navrhuji, aby se společnost na tuto 

problematiku zaměřila a aby se více soustředila na zvyšovaní kvality, tím by se 

snížila celková míra reklamací. Dále by se měla zaměřit na proces samotné 

reklamace u našich dodavatelů, snížit délku trvání a zvýšit uznatelnost reklamací. 

Cena produktů je zapříčiněna nabídkou zboží, kterou firma nabízí. Jsou to 

především luxusní exkluzivní šperky. Poslední kritérium 2. kvartálu je pestrost 

nabídky. Dle mého názoru je to tím, že se společnost soustředí pouze na materiály 

stříbro a chirurgická ocel. Další metodu, kterou jsem si zvolil je Net promoter score, 

která nám ukazuje spokojenost zákazníků. Společnost by se měla zaměřovat na 

zvyšování klientské základy, vytvářet co nejvíce spokojených zákazníků, kteří 

budou pro společnosti „propagátory“, a naopak snížit počet nespokojených 

zákazníků na minimum, což je v tak malém městě jako je Jihlava velmi důležitý 

proces, který každopádně zvýší obraty a pověst obchodu (45). 
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2.5  Marketingový mix 4P 

Tato část diplomové práce je věnována rozboru marketingového mixu 4P, z čehož bude 

analyzována i současná strategie společnosti IRD Group s.r.o.  

2.5.1 Produkt 

Právě produkt je hlavním rozdílem mezi konkurencí a danou společností. Je to základní 

kámen, na kterém buduje veškerou strategii a směr, kterým se společnosti udává. 

Standart nabízeného zboží je z pohledu zákazníků i majitelky vyšší kvůli kvalitě, 

způsobu provedení a samotných služeb, které společnost nabízí. Zvolil jsem rozdělení 

produktů podle základních kritérií.  

Rozdělní produktů: 

• rozdělení dle materiálu, 

• rozdělení dle způsobu vyhotovení, 

• rozdělení podle dodavatele. 

Po konzultaci s majitelkou mi bylo doporučeno, že toto rozdělní je nejpřesnější a 

nejvíce efektivní pro pochopení této problematiky.  

 

Rozdělení dle materiálu 

Jak už bylo zmíněno v předešlých kapitolách, společnost se od začátku působení 

zaměřuje na stříbrné šperky. Postupem času byla do sortimentu přidána i chirurgická 

ocel, která má nyní vcelku velké zastoupení v tržbách společnosti. Jako poslední druh 

produktů jsou doplňkové produkty, které dále rozvedu v následujícím textu.  
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• Stříbro 

Stříbro v největším zastoupení ryzosti Ag 925/1000 (nejvyšší možná kvalita) je hlavní           

materiál, ze kterého jsou šperky společnosti vyhotovovány. Až do roku 2014 byly 

veškeré produkty pouze stříbrné. Ve srovnání se zlatem je stříbro podstatně levnější. 

 

Obrázek č. 13: Ukázka produktu 

(Zdroj: irdstribro.cz, 2018) 

• Rhodiované stříbro 

Zvláštní druh úpravy stříbra se nazývá Rhodiování z chemického pohledu Ag+Rn. 

Rhodium jako takové je velmi drahý kov, který lze velmi dobře upravovat do různých 

barev. Základní barva rhodia má v podstatě stejnou vizuální podobu jako bílé zlato, 

proto je některými prodejci označován jako „levnější bílé zlato“, což je dle mého názoru 

velmi špatný pohled. Díky vlastnostem tohoto kovu a opracování, které odborně zní 

„porhodiování“, lze vytvořit nevšední šperky, které mohou mít v podstatě jakoukoliv 

barvu. Další výhodou tohoto druhu opracování je zvýšení kvality a samotná výdrž 

šperku, který se stává díky této metodě mnohem více odolnější proti přírodním vlivům, 

jako je například voda, slunce, lidský pot atd. Rhodiované stříbro je také vyhledávané 

lidmi, kteří trpí alergií na stříbro, díky tomuto opracování je alergická reakce na Ag 

v podstatě vyloučena. Cena šperků z rhodiovaného stříbra je logicky vyšší, a v to řádu 
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10-20 %. V České republice není tento typ opracování ještě známý, díky zahraničním 

dodavatelům má společnost tento druh zboží v podstatě od založení prodejny.  

 

 

Obrázek č. 14: Ukázka produktu 

(Zdroj: irdstribro.cz, 2018) 

• Patinované stříbro 

Patinované stříbro je další způsob opracování stříbra, který je využíván u produktů. 

Jedná se o tzv. „staro stříbro“ protože podoba stříbra se záměrně upraví tak, aby 

vypadalo jako staré zoxidované stříbro. Inspirací pro tyto šperky bývají nalezené 

artefakty z dob Říma, Řecka atd. Ve většině případů se jedná o ruční práci malých dílen 

umělců. 
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Obrázek č. 15: Ukázka produktu 

(Zdroj: irdstribro.cz, 2018) 

 

• Chirurgická ocel 

Chirurgická ocel je materiál, který společnost začala využívat a prodávat v podstatě 

nedávno. Jedná se o materiál, který je nejodolnější vůči všem podnětům, které by mohly 

šperk poškodit. Chirurgická ocel bývá mnohem levnější než stříbrné šperky. Jedná se o 

„nižší“ kategorii šperků ve srovnáním se stříbrem. Společnost poprvé rozšířila svůj 

sortiment o tento materiál v roce 2014, kdy nakoupila první náramky. Můj postoj 

k rozšíření sortimentu byl zprvu skeptický, kvůli narušení statusu stříbrnictví a narušení 

určitého standardu, který si společnost od začátku držela. Postupem času jsem zjistil, že 

zapojení chirurgické oceli do sortimentu byl velmi dobrý tah. Na začátku prodeje tento 

druh šperků kupovali především zákazníci, kteří měli omezený rozpočet a hledali 

cenově přijatelnější alternativu. Postupem času, kdy společnost začala spolupracovat 

s velmi dobrými dodavateli z Německa, se standard těchto šperků velmi zvýšil. Celková 

propracovanost šperků se mnohonásobně zdokonalila a lze zpozorovat, že šperky 

z chirurgické oceli jsou už nedílnou součástí našeho sortimentu. Nyní lze říci, že 

zákazníci tohoto druhu šperků už nehledají pouze levnější alternativu, ale přímo 

vyhledávají tento materiál kvůli osobní oblibě.  
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• Polodrahokamy 

Polodrahokamy jsou minerály, které nesplňují jednu nebo více podmínek určující jejich 

zařazení mezi drahokamy. Polodrahokamy jsou využívány našimi umělci a dodavateli 

k výrobě šperků (stříbrný základ + některý z polodrahokamů). Nejvíce využívanými 

polodrahokamy jsou granát, křišťál, zirkon, Tigris, turmalín.  

 

Obrázek č. 16: Ukázka produktu 

(Zdroj: irdstribro.cz, 2018) 

Rozdělení dle způsobu vyhotovení 

Další způsob rozdělení šperků můžeme rozdělit podle způsobu výroby šperků. Způsob 

výroby je pro společnost jeden z faktorů, který je pro společnost silnou stránkou, a měla 

by jí co nejvíce využívat, viz. SWOT analýza.  

• Ruční práce 

Ruční práce je nejdůležitější produkt, který je pro společnost nejsilnější stránkou. Jedná 

se o luxusní, propracované šperky, které bývají upravovaný různými metodami 

opracování, viz předchozí kapitola. Dále do těchto šperků mohou být zasazeny 

polodrahokamy a drahé kameny. Ryzost stříbra je 925/1000. Ruční práce je rozdělena 

do dvou typů výroby: 
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A) Unikátní výroba 

Unikátní výroba šperků pro společnost je vyráběná ve 4 uměleckých dílnách 

v Bulharsku. Jedná se o stříbrné šperky, které jsou kombinované s polodrahokamy. 

Šperky jsou vyráběny umělci ručně a nelze tak vyrobit šperk, který by byl absolutně 

stejný, proto jsou šperky unikátní, vždy je vyroben pouze jedinečný kousek a je jistota, 

že nikdo na světě nebude mít stejný šperk. Cena těchto výrobků je nejvyšší ze všech 

produktů, které společnost nabízí.  

B)  Sériově vyráběná ruční práce 

Sériově vyráběná ruční práce je způsob vyhotovení šperků, které jsou taktéž vyráběny 

našimi umělci v Bulharsku ručně, ale je zde možnost, že šperk může být vyhotoven 

několikrát. K výrobě jsou využívané voskové či plastové formy, které jsou vyráběny 

umělci, díky této metodě lze šperk vyrobit několikrát a lze šperky zařadit mezi stálou 

nabídku. Největší výhoda této výroby je, že lze soupravy prodávat zvlášť a znovu 

doobjednat. Z mého pohledu mají tyto šperky největší výhodu v tom, že je lze zařadit 

mezi stálý sortiment do online obchodu a tím ustálit stálý sortiment, který je nabízen.  

• Sériová výroba 

Šperky, které jsou vyráběny sériovou výrobou a jsou odebírány od větších společností, 

tvoří asi 60 % sortimentu společnosti. Jedná se o šperky ze stříbra i z chirurgické oceli. 

Dodavatelé sériově vyráběných šperků jsou vesměs z Česka, Bulharska, Turecka, 

Německa a Itálie. Výhoda u těchto šperků je, že cena bývá o cca 30 % nižší a je zde 

velmi rychlá a přehledná komunikace s dodavateli pomocí dealerů a katalogů.   

• Snubní prsteny 

Snubní prsteny jsou doplňkové zboží, které bývá prodáváno takzvaným komisním 

prodejem neboli co společnost prodá, to zaplatí dodavateli. Je zde velmi dobrá 

komunikaci s dodavateli. Výhodou tohoto druhu prodeje je, že společnost nemá žádné 

nákupní náklady a nemá neprodané zboží na skladě, tj. toto zboží nezadržuje kapitál, 

který je dále využíván k marketingovým či inovativním účelům.  

 

Rozdělení dle původu dodavatelů 

Další rozdělení produktů pro lepší pochopení celkové kultury společnosti je dle původu 

dodavatelů. Už od začátku působení společnosti na trhu se snažila odlišit sortimentem a 
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jeho různorodostí. Nejefektivnější pro společnost bylo najít zahraniční dodavatele, kteří 

mají absolutně odlišné zboží než tuzemští dodavatelé.  

• Bulharští dodavatelé 

Dodavatelé z Bulharska mají největší zastoupení v sortimentu společnosti. Jedná se o 4 

dodavatele, kteří se zabývají ruční výrobou jak sériovou, tak unikátní. Jsou to rodinné 

dílny, které mají malovýrobu a objem výroby je v podstatně omezen kvůli velké kvalitě 

a unikátnosti. Společnost IRD Group jsou jediným importérem tohoto zboží. Jediným 

dodavatelem sériové výroby je společnosti Tokash, která je taktéž rodinná společnost, 

která se specializuje na sériovou výrobu. Šperky společnosti Tokash jsou velmi 

oblíbené a tvoří velkou část prodeje.  

• Turečtí dodavatelé 

Turecké dodavatele navštívíme maximálně dvakrát do roka v Istanbulu, kde je opravdu 

široká škála nabídky. Najdeme zde absolutně cokoliv, co se týče provedení, materiálu, 

kvality a ceny. Jedna z největších výhod těchto dodavatelů je provedení a cena. Modely, 

které v Turecku nakoupíme, se v České republice objevují zřídka kdy. Nevýhoda je, že 

se za tyto produkty nemůžeme 100 % zaručit, co se týče kvality. Při reklamaci zboží jde 

veškerý náklad na opravu na vrub společnosti, protože reklamace zasláním zpátky do 

Turecka je v podstatě nemožná z časových důvodů, vrácení a ceny poštovného. Velmi 

cenné jsou informace, které v Turecku získáme od jiných klientů či samotných 

prodejců, informace o nových trendech či trendech, které budou brzy „out“, tak máme s 

předstihem několika měsíců. 

• Italští dodavatelé 

Itálie jakožto země designu a módy je pro svět šperků velmi důležitým faktorem. 

Společnost má zde jednoho dodavatele z města Milán, který dodává speciální šperky 

zvané „Filigán“. Jedná se o speciální úpravu šperků broušením, kdy je šperk velmi 

detailně opracován a vypadá mohutně, ale váhově je velmi přijatelný. Nevýhodou 

tohoto dodavatele je cena. Zastoupení italského zboží je velmi malé, jedná se o několik 

šperků, které jsou pro zákazníky, kteří hledají něco speciálního.  

• Němečtí dodavatelé  

Němečtí dodavatelé jsou v podstatě novinka, která je pro společnost velmi přínosná. Jak 

už jsem zmiňoval v předešlé kapitole, dodavatel z Německa dodává výhradně šperky 

z chirurgické oceli (Obuch). Další dodavatel dodává výhradně dětské náušnice. Toto 
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zboží je velmi kvalitní, komunikace s dodavateli je taktéž velmi dobrá a 

bezproblémová. Reklamace na toto zboží je takřka nulová.  

• Tuzemští dodavatelé 

Tuzemští dodavatelé jsou využíváni pouze u některého druhu zboží, konkrétně 

chirurgická ocel, dětské náušnice, řetízky a snubní prsteny. Kvalita českých výrobků 

bývá ve většině případů dobrá a komunikace s dodavatelem taktéž. Největší a 

nejfatálnější nevýhoda a důvod, proč společnost neodebírá od českých dodavatelů, je, že 

zboží, které je společnosti nabízeno, bývá nabízeno i všem konkurentům, a to by zrušilo 

veškerý cíl společnosti, kterým je odlišení od ostatních konkurentů a různorodost zboží.  

2.5.2 Cena 

Společnost využívá mnoho způsobů, jak zjistit koncovou cenu pro zákazníka, ve většině 

případů společnost využívá jednoduchý vzorec k vypočítání ceny, která pokryje náklady 

podniku a vytvoří zisk.  

Pořizovací cena zboží + transport zboží + clo + puncování + DPH + ostatní náklady 

společnosti + DPH + marže v %. 

Díky tomu, že je společnost malá a flexibilní, může společnost být také flexibilní 

k určování koncových cen pro zákazníky. Marže nejsou pevně dané a v mnoha 

případech se procento marže mění podle typu výrobku, konkurenční výhody (unikátní 

šperky) nebo dle ročního období. Například u klasického zboží, které může zákazník 

koupit u všech Jihlavský konkurentů (řetízky, náramky či lanka), musí být marže 

snížena kvůli konkurenceschopnosti zboží. Naopak marže u ruční práce je pochopitelně 

mnohem větší. Z toho vyplývá, že pro společnost je mnohem rentabilnější prodávat 

větší drahé kusy, které jsou ruční či sériová výroba z Bulharska, protože je zde zisk 

mnohem větší. Co se týče postavení společnosti v pomyslném měřítku konkurentů, je 

zde společnost brána zákazníkem jako dražší obchod, což ztotožňuje společnost 

s celkovou vizí, kterou od počátku existence prosazuje, tj. vyšší standard. 

2.5.3 Místo / distribuce 

Distribuci společnosti IRD Group můžeme rozdělit do dvou částí, první část je prodej 

v kamenném obchodě a druhá část je online prodej. 

 



65 

 

Kamenný obchod Jihlava 

 Společnost má zřízený jediný kamenný obchod v centru krajského města Jihlava, kde 

žije cca 50 000 obyvatel. Jelikož je Jihlava průmyslové město, sjíždí se do místní 

průmyslové zóny široké okolí i další obyvatelé z dalších města na vysočině (Třebíč, 

Třešť či Havlíčkův Brod). Lokace samotného obchodu je velmi dobrá, sídlí na ulici 

Komenského 12, což je velmi atraktivní a frekventovaná ulice v centru města. Celková 

rozloha obchodu je 78 m čtverečních, prodejní prostory jsou cca 50 metrů čtverečních. 

Dříve byla prodejna v dezolátním stavu, takže byla nutná celková rekonstrukce prostor 

(podlahy, stropy a zdi). Veškeré vitríny, pulty a výlohy byla vyhotoveny u Jihlavského 

truhláře pana Čermáka. Prostor je obdélníkového tvaru a je velmi vkusně zařízen, viz 

následující fotografie. Jediným nedostatkem prodejny je zastaralý pult, který bude 

muset být renovován a zdokonalen pro spokojenost jak zákazníků, tak pro praktičnost 

samotné obsluhy. Hlavní nedostatek je nepropojenost skladu, internetového obchodu a 

zastaralost prodejního pultu. Dále se této problematice budu věnovat v návrhové části, 

kde bude navrhnut nový prodejní pult s celkovou změnou skladového a prodejního 

systému.  

 

Obrázek č. 17: Interiér prodejny Komenského 12, Jihlava 

(Zdroj: irdstribro.cz, 2018) 
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Obrázek č. 18: Exteriér prodejny Komenského 12, Jihlava 

(Zdroj: irdstribro.cz, 2018) 

 

Obrázek č. 19: Interiér prodejny Komenského 12, Jihlava 

(Zdroj: irdstribro.cz, 2018) 

Internetový obchod  

Další prodejním kanálem je internetový obchod www.irdstribro.cz, kde společnost 

nabízí svoje produkty online. Internetový obchod je už vcelku zaběhnut, ale stále se řeší 

problém s komunikačními procesy, protože reálný sklad není dobře propojen s nabídkou 

sortimentu v internetovém obchodě. Dále se budu touto problematikou zabývat 

v návrhové části.  

http://www.irdstribro.cz/
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Obrázek č. 20: Hlavní strana internetového obchodu 

(Zdroj: irdstribro.cz, 2018) 

2.5.4 Propagace 

Propagaci společnosti lze opět rozdělit na dvě části, propagace kamenného obchodu a 

propagaci internetového obchodu. V této kapitole budou rozebrány veškeré 

marketingové nástroje a kanály, které společnost využívá ke komunikaci s koncovým 

zákazníkem.  

 

Propagace kamenného obchodu 

Propagaci kamenného obchodu si následně rozdělíme na veškeré marketingové aktivity, 

které společnost vytváří. Investice do marketingu není velká a společnost spíše spoléhá 

na doporučení a dobrou reputaci u zákazníků. Jako jeden z nejefektivnějších faktorů 

bych zařadil právě doporučení zákazníků, protože v malém městě jako je Jihlava je 

reputace velmi důležitá. Jak je zvykem, dobrá se buduje velmi obtížně a zdlouhavě, 

naopak špatná reputace se šíří velmi rychle a je velmi těžké ji obrátit k lepšímu. Jak řekl 

Kotler, ztrátou zákazníka neztrácíme pouze jednoho zákazníka, ale jeho doživotní 

potencionální útratu, kterou by ve společnosti utratil. Tímto heslem se snaží společnost 

od začátku existence řídit.  

• Reklamní časopis pro Jihlavu a okolí 

Jihlavský zpravodaj, který vychází 4krát ročně ve výtisku 50 000 ks, společnost využívá 

od začátku působení na trhu. Společnost má zaplaceno místo pro malé bannery 

s fotografií. Tento časopis je využíván spíše starší generací, která nevyužívá sociální 

sítě a internet. Z výsledků analýz a ankety je jasně vidět, že právě starší generace jsou 

hlavními zákazníky společnosti. Společnost se zaměřuje na období před Vánočními 
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svátky, kdy je třeba využívat veškeré marketingové nástroje, aby byla společnost 

konkurenceschopná. Roční cena pro reklamu v tomto zpravodaji je 5 500,- Kč. 

• Reklamní spoty ve firmách 

Jak už jsem zmínil v předešlých kapitolách, Jihlava je velmi dobře průmyslově 

rozvinuté město a je sídlem mnoha velkých korporací, ve kterých pracuje velké 

množství lidí. Proto se společnost rozhodla, že vyvěsí reklamní spoty v těchto 

společnostech formou digitálních reklam a firemních časopisech. Jedná se o společnosti 

Bosch Diesel Jihlava (4000 zaměstnanců), Automotive lighting a Ameral Beltech, ve 

kterých dohromady také pracuje okolo 2500 zaměstnanců. Pracovníci těchto firem mají 

nárok na 10% slevu při nákupu zboží po prokázání totožnosti a firemní karty. Těchto 10 

% není žádným způsobem propláceno těmito firmami. Úspěšnost této reklamy je velmi 

vysoká, v průměru za měsíc tuto slevu využije okolo 20 zákazníků. Z mého pohledu je 

tato sleva příliš vysoká, proto budu navrhovat snížení slevy na 5 % a ušetřený kapitál 

investovat do zdokonalení reklamy (grafika, fotografie atd.). 

 

Obrázek č. 21: Reklamní spot ve výrobní společnosti Bosch Diesel Jihlava 

(Zdroj: Interní zdroj společnosti, 2018) 
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Propagace internetového obchodu 

Propagace internetového obchodu bude opět rozdělena do několika marketingových 

kanálů a nástrojů, které společnost využívá. Převážně se jedná o sociální média a SEO 

vyhledávání. 

  

Sociální sítě 

Sociální sítě jsou v současné době jedním z nejefektivnějších marketingových nástrojů, 

které se dají momentálně využívat. Důvodů je několik, zejména velké množství 

uživatelů na sociálních sítích. Sociální sítě už nejsou pouze doménou mladých lidí, ale 

jsou rozšířené i mezi staršími uživateli nad 30 let. Další důvod je, že reklama a 

komunikace se zákazníkem je velmi interaktivní, velmi dobrá komunikace, vytváření 

komunity a sbližování se zákazníkem. Reklamu lze velmi dobře zacílit na svoji 

vybranou cílovou skupinu. V porovnání se SEO reklamou je reklama na sociálních sítí 

podstatně levnější, ale to se může u každého uživatele lišit.  

• Facebook 

Společnost IRD Group využívá Facebook jako marketingový kanál velmi okrajově a 

profil není nijak dobře rozvit. K dnešnímu dni 24. 04. 2018 má společnost na svém 

Facebookovém profilu „STŘÍBRO IRD“ 271 sledovatelů. Recenze na danou společnost 

jsou velmi dobré, vesměs všechny komentáře jsou velmi pozitivní. Společnost 

nevyužívá žádnou placenou reklamu. Celkový pohled na profil z marketingového 

hlediska je spíše negativní. Velké nedostatky v celkovém provedení grafiky, málo 

interakce se sledovateli profilu, nesystematičnost přidávání příspěvků a slabý odkaz na 

online obchod, kde může společnost tvořit zisky. Návrhy na zlepšení budou zahrnuty 

v návrhové části, kde bude navržena nová grafika, placená reklama a systematičnost 

přidávání příspěvků.  
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Obrázek č. 22: Facebookový profil společnosti  

(Zdroj: facebook.com, 2018) 

 

• Instagram 

Sociální síť Instagram společnost začala využívat v podstatě před 3 měsíci, kdy byl 

založený stejnojmenný profil „STRBRO_IRD“, k dnešnímu dni 24. 04. 2018 má 

společnost 65 sledovatelů. Společnost využívá firemní verzi aplikace, což umožňuje 

placenou reklamu pro daný profil, lepší zacílení a segmentaci uživatelů a propojenost 

profilu s Facebookem. Přestože společnost má možnost všech těchto marketingových 

kanálů, nevyužívá je. Opět je zde problém nesystematičnosti přidávání příspěvků, 

špatný odkaz na online obchod, kde může společnost tvořit zisky, a starší grafika. 

Aplikace Instagram je spíše využívána k tvoření image společnosti, ale díky 

propojenosti v podstatě všech sociálních sítí je velmi důležitým faktorem k získávání 

nových sledovatelů, tudíž nových potencionálních zákazníků. V návrhové části se budu 

zabývat vylepšením grafiky přidávaných fotografií, systematičnosti příspěvků, 

odkazování na ostatní sociální sítě a internetový obchod. Dále zanalyzuji možnost 

placené reklamy. 
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Obrázek č. 23: Instagramový profil společnosti 

(Zdroj: instagram.com, 2018) 
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Obrázek č. 24: Instagramový profil společnosti 

(Zdroj: instagram.com, 2018) 

 

SEO vyhledávání 

SEO vyhledávání funguje na principu čím více je stránka populární a navštěvovaná, tím 

vyšší pozici ve vyhledávačích obsazuje. K vytvoření stabilního místa potřebuje 

internetový obchod, který nevyužívá placenou reklamu, minimálně 3-5 let s ohledem na 

to, v jakém odvětví se pohybuje. Protože je internetový obchod společnosti 

nerozpracován a společnost nevyužívá placenou reklamu, je pozice v SEO vyhledávání 

velmi špatná. Na vyhledávači www.seznam.cz obsazuje v průměru 5. stránku, což je 

velmi špatné a uživatel, který nehledá přesně danou stránku, v podstatě nenarazí na 

stránku společnosti. K analýze jsem využil specifická slova jako jsou: stříbrné šperky, 

ruční práce, stříbro, šperky. 

Po použití těchto slov se stránka umístila na 5. místě: Stříbrné šperky ird. Při 

vyhledávání na vyhledávači google.cz je situace vesměs velmi podobná, umístění je 

velmi špatné a normální uživatel se k dané stránce v podstatě nedostane. 

  

http://www.seznam.cz/
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• Placená reklama na www.seznam.cz a Adwors (google.com) 

Placená reklama je v podstatě jediným řešením, jak dosáhnout v nejbližší době takovou 

pozici v SEO vyhledávání, aby byla dostupná pro uživatele a aby bylo zasaženo co 

nejvíce možných potencionálních klientů. V minulosti společnost využívala na krátké 

období placenou reklamu na Sklik (www.seznam.cz), ale kvůli velmi krátkému období 

a malému rozpočtu nebyla velmi úspěšná. Protože segment, ve kterém se společnost 

pohybuje, je velmi atraktivní, zejména v období vánočních svátků, bývá placená 

reklama velmi drahá. Určitá slova se pohybují v rozmezí od 5 do 30 Kč. V některých 

obdobích může být cena za jeden proklik až 30 Kč, což je pro společnost velmi finančně 

nákladné.  

 

E-mailing 

E-mailing je forma komunikace, která je společností využívána pouze okrajově, a to 

spíše ke komunikaci se zákazníky ohledně objednávek, oprav a tak dále. Nikoliv však 

k nabízení zboží či informování o speciálních akcích a tak dále. Proto se budu zabývat 

tímto kanálem v návrhové části, a to konkrétně vytvořením databáze zákazníků, 

vytvoření grafiky e-mailu, který bude rozesílán. 

Tabulka 12: Zhodnocení marketingového mixu 4P 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Zhodnocení marketingového mixu 4P 

Oblasti Silné stránky Slabé stránky 

Produkt Originálnost, jedinečnost, 

unikátnost, zakázková 

výroba, zaměření na 

stříbrné šperky. 

Absence zlata 

v sortimentu. 

Cena Vyvážený poměr 

kvalita/cena. 

Vyšší ceny než u 

konkurence, může odradit 

určitou skupinu 

zákazníků. 

Místo/distribuce Kamenná prodejna 

v centru města, která má 8 

let tradici. 

Internetový obchod, který 

není dobře zaběhlý, 

problémy s aktualizací 

http://www.seznam.cz/
http://www.seznam.cz/
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sortimentu. 

Propagace Sortiment má 

marketingový potenciál. 

Potenciál sortimentu a 

služeb není využíván jak 

v online prostředí, tak 

kamenné prodejny. 

 

2.6  Analýza 7S ve společnosti 

V této kapitole se budu zabývat analýzou společnosti z pohledu 7S metody. Použitím 

této metody bychom si měli lépe zanalyzovat samotnou společnost a její kulturu, která 

je důležitá k samotné marketingové strategii společnosti. Také bude tato metoda využitá 

k lepší analýze image společnosti, která je budována pomocí sociálních sítí a jiných 

marketingových nástrojů, které budou navrženy v poslední části mé diplomové práce. 

Protože je společnost velmi malá, je v některých krocích obtížné aplikovat metodu, 

naopak díky flexibilitě společnosti a mým zkušenostem v podniku jsou některé části 

velmi jasně definovatelné. 

2.6.1 Strategie společnosti 

Strategie společnosti je spontánně vytvářena od počátku existence kamenného obchodu 

v Jihlavě. Nikdy nebyla nijak definována, nikdy nebyla sepsána pravidla či vize 

společnosti. Jak je možné, že strategie společnosti je jasná jak majitelce, prodavačce či 

samotným zákazníkům? Hlavní zásluhu na tom má samozřejmě majitelka Irena 

Denevová, která od počátku existence společnosti určila druh produktů a dodavatelů, 

které bude podnik využívat. Samotné produkty a přístup majitelky utvořily strategii 

unikátnosti, odlišnosti a vyššího standardu oproti veškeré konkurenci ve městě Jihlava. 

Díky produktům, které jsou z ruční práce, jejichž cena je podstatě vyšší než u 

konkurence, se přizpůsobil i samotný přístup k zákazníkům. Ke každému zákazníku je 

přistupováno individuálně a velmi osobním stylem. K vytvoření vcelku dobré a loajální 

klientské základy taktéž dopomohly věrnostní slevové karty (-10%), které se od počátku 

existence vracejícím se zákazníkům dávaly. Strategie společnosti je vyrovnaný poměr 

Cena/Kvalita, čehož bylo v těchto letech dosaženo a zákazníci tuto strategii oceňují. 

Protože je Jihlava malé město, recenzím je v podstatě nemožné se vyhnout. Prodejna má 
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pověst drahého obchodu, ale s velmi kvalitním zbožím a osobním přístupem. Dle mého 

názoru je tato strategie velmi vhodná ke druhu nabízeného sortimentu, takže lze tuto 

strategii považovat za silnou stránku podniku. 

2.6.2 Struktura společnosti 

Jak už jsem nastínil v předchozí části, společnost IRD Group je velmi malá společnost, 

která měla od roku 2013 do roku 2015 dva jednatele, Irenu Denevovou a Rumena 

Deneva. V roce 2015 se stala jedinou jednatelkou Irena Denevová, která v současnosti 

rozhoduje o veškerém chodu společnosti. Dalo by se říci, že společnost využívá 

autokratický styl vedení, přičemž využívá externí dodavatele k pomoci ohledně 

marketingu, grafiky či rekonstrukcím. Ve společnosti pracuje pouze jedna prodavačka, 

která je ve společnosti zaměstnaná od roku 2015. Internetový obchod a některé 

marketingové činnosti mám na starosti já, ale i přesto veškeré vážné kroky musím 

konzultovat s jednatelkou.  

2.6.3 Systém společnosti 

Systémy ve společnosti jsem rozdělil do tří hlavních částí. Systémy společnosti nejsou 

pevně dané a právě proto, že je společnost malá, reaguje ve většině situací velmi 

flexibilně. Dokumentace je v těchto třech částech velmi provázána a je vedena 

v jednoduché podobě. Systém dokumentace ve společnosti je vcelku problematický a 

nepropojený v některých ohledech, proto se tomuto problému budu věnovat v návrhové 

části. 

 

Systém pořizování zboží 

Sytém pořizování zboží taktéž nemá žádnou ucelenou podobu. Většina zboží je 

pořizována spontánně při návštěvách samotných výrobců. S většinou výrobců 

z Bulharska je nastaven systém průběžného posílání produktů, které je možno objednat, 

to je ale spíše využíváno k průběžným objednávkám. Největší objednávky bývají při 

osobní návštěvě. S českými dodavateli vše funguje na principu osobní návštěvy dealerů 

zboží, kteří si domlouvají schůzku většinou jednou za půl roku. Jak už jsem zmínil 

v předešlých kapitolách, společnost se snaží odlišit od konkurence, tudíž toto zboží 
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bývá odebíráno pouze okrajově. S Tureckými dodavateli vše funguje na půlroční bázi, 

kdy společně s majitelkou navštívíme osobně prodejce v Istanbulu.  

 

Systém komunikace 

Systém komunikace je velmi jednoduchý. Denní přehled tržeb je vždy odesílán 

elektronickou poštou a založen v denním přehledu tržeb se všemi paragony a 

účtenkami. Od nového roku kvůli legislativním změnám přibily účtenky z EET 

pokladny, které jsou taktéž zakládány do knihy. V urgentních případech, kdy majitelka 

není osobně na prodejně, se vše řeší telefonicky. Jako největší problém komunikace 

shledávám propojenost internetového obchodu s kamenným. Protože nabízené produkty 

se prodávají jak na internetovém obchodu, tak v kamenném, dochází zde 

k nedorozuměním a jsou nabízeny produkty, které jsou už dávno prodané. Několikrát 

jsme se pokoušeli nastavit systém každodenního hlášení o prodaných produktech, ale 

také se ukázal velmi obtížný a problematický kvůli neznalosti nabízeného zboží 

v internetovém obchodě. Proto se touto problematikou budu dále zabývat v návrhové 

části práce. 

 

Systém dokumentace 

Systémy dokumentace ve společnosti IRD Group se myslí skladové karty a finanční 

přehled společnosti. Veškerá dokumentace společnosti je vedena v jednoduché formě 

excelových tabulek, kde jsou zaznamenávány skladové zásoby společnosti. 

Dokumentace skladu je velmi důležitá jak pro samotný přehled zboží na skladu, 

oceňování atd., ale také z legislativního hlediska, protože zboží, které má nad 3g stříbra, 

musí být opuncováno Českým puncovním úřadem, proto musí být vše velmi pečlivě 

zaevidováno kvůli možné kontrole. Pokuta za špatně opuncované zboží a špatně vedený 

sklad a neopuncované zboží se může vyšplhat ke 3 milionům korun. 

2.6.4 Schopnosti společnosti 

Společnost je založena na několika faktorech a standardech, které si drží od začátku své 

existence, a to je flexibilita, osobní přístup a unikátnost. Díky své velikosti reaguje 

společnost na změny na trhu velmi flexibilně a pohotově. Kvůli zahraničním 

dodavatelům má neustále nové informace o změnách v módě a ve světě šperků. Ačkoliv 
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je český trh poněkud specifický a můžeme říci i opožděný, zákazníci nové trendy, které 

v prodejně společnost nabízí, oceňují. Další schopností a silnou stránkou společnosti 

jsou produkty. Jak ručně dělané na míru, kdy si klient může sám navrhnout a vybrat 

šperk, který by si představoval, tak unikátní ruční výroba. Klient si může být naprosto 

jistý, že nikdy neuvidí nikoho jiného se stejným šperkem. Je pouze jediný a 

neopakovatelný. Z osobních zkušeností a odezev od zákazníků je nejvíce oceňovaný 

osobní přístup ke každému zákazníku. Na tomto by společnost měla dále rozvíjet svoji 

strategii.  

2.6.5 Sdílené hodnoty společnosti 

Jak už bylo v předešlých kapitolách zmíněno, základní hodnoty, které si společnost 

snaží udržet, jsou flexibilita, kvalita, a to nejdůležitější, spokojenost zákazníka.  

2.6.6 Styl společnosti 

Styl společnosti IRD Group je udržení si vyššího standardu než konkurence. Vyvážení 

mezi kvalitou a cenou. Vytvoření silné vazby mezi společností a zákazníky, přičemž 

společnost klade velký důraz na vytvoření co nejvíce možné loajální klientské základy. 

Společnost se zaměřuje na vytvoření co nejlepšího renomé společnosti, protože je to 

velmi důležitý aspekt v tak malém městě jako je Jihlava.  

2.6.7 Spolupracovníci a externí dodavatelé společnosti 

Nejdůležitějším člověkem ve společnosti je logicky jednatelka Irena Denevová, která 

řídí veškeré důležité operace a procesy ve společnosti. Dalším velmi důležitým 

člověkem je prodavačka Iva Nováková, která v prodejně pracuje už 5 let a vybudovala 

si velmi dobrý vztah s klienty. Mým úkolem ve společnosti jsou marketingové činnosti 

a online prodej, který ještě není dobře rozvinutý, a komunikace s mezinárodními 

dodavateli kvůli jazykovým schopnostem. Externí dodavatele můžeme rozdělit do 

několika kategorií. Dva opraváři šperků, kteří pro společnost vykonávají služby od 

samotného založení. Dále se společností spolupracuje reklamní agentura Pýcha s.r.o., 

která v podstatě vytvořila veškeré reklamní materiály pro společnost. Dále společnost 

spolupracuje s IT designerem Tomášem Fnoučkem, který vytvořil internetové stránky a 

nadále řeší technické problémy s ní spojené.  
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V následující tabulce jsou stručně sepsány silné a slabé stránky společnosti, které 

vyplývají z jednotlivých faktorů 7S analýzy. 

Tabulka 13: Zhodnocení SLEPT analýzy 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Zhodnocení SLEPT analýzy 

Oblasti Silné stránky Slabé stránky 

Strategie Strategie se vytvořila 

organicky 

Není přesně definovaná 

strategie 

Struktura Majitelka má veškerou 

rozhodovací kompetenci 

Majitelka vede podnik 

sama 

Systémy Možnost propojení 

skladového a prodejního 

systému 

Nepropojenost 

kamenného a 

internetového obchodu 

Schopnosti Flexibilita, osobní přístup 

k zákazníkům 

 

Sdílené hodnoty Spokojenost zákazníků, 

unikátnost, originalita 

 

Styl  Autokratický styl, 

přátelské prostředí 

 

Spolupracovníci Důvěra, stejný styl 

obsluhy zákazníků 
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2.6.8 Brand prism 

Na základě zjištěných podrobností jsem vytvořil brand prism, který by měl pomoci lépe 

pochopit samotnou brand strategii společnosti. 

 

Obrázek č. 25: Brand prism společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

 

2.7  SWOT analýza 

Na základě konzultace s majitelkou společnosti Irenou Denevovou, která má největší 

přehled o společnosti a největší kontakt s koncovými zákazníky, byla vytvořena SWOT 

analýza, která by nám měla ukázat a zpřehlednit jak silné a slabé stránky podniku, tak 

příležitosti, které společnost může využívat, i hrozby, které můžou společnost ohrozit. 
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Tabulka 14: SWOT analýza společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Silné stránky Slabé stránky 

• Kvalita šperků 

• Unikátnost a různorodost šperků 

• Osobní přístup k zákazníkům 

• Flexibilita 

• Zakázková práce 

• Velká klientská základna 

• Nevyužívání marketingových 

kanálů 

• Vyšší cena produktu než 

u konkurence 

• Absence zlata 

• Nedodržování termínů 

objednaného zboží 

• Přesycenost a neucelenost 

sortimentu v internetovém 

obchodu 

• Malá investice do rekonstrukce 

prodejny 

• Nedokonalý systém propojenosti 

mezi kamenným a internetovým 

obchodem 

Příležitosti Hrozby 

• Investice do marketingových 

aktivit 

• Rozšíření sortimentu o další 

ušlechtilé kovy (zlato)  

• Rozšíření prodeje po ČR 

• Snižování marže na produktu 

kvůli konkurenčnímu tlaku a 

snižování cen 

• Snížení klientské základny 

• Napodobení zboží konkurencí 

 

 

 

2.7.1 Silné stránky 

Mezi silné stránky společnosti patří kvalita šperků, unikátnost a různorodost šperků, 

osobní přístup k zákazníkům, flexibilita, zakázková práce a velká klientská základna. 

• Kvalita šperků 
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Kvalita šperků je bezpochyby jednou z nejsilnějších stránek společnosti. Veškerá 

strategie je postavena především na kvalitě a různorodosti šperků, které společnost 

nabízí. Kvalita šperků má velký vliv na cenu, což souvisí se slabými stránky 

společnosti. Společnost se snaží udržovat základní filosofii kvalita/cena. 

 

• Unikátnost a různorodost šperků 

Unikátnost a různorodost šperků je opět velmi silný faktor, který má vliv na celou 

společnost. Velké množství nabídky šperků je ruční práce, která je v mnoha případech 

unikátní (je vyroben pouze jeden unikátní model nikdy se neopakující). Dalším 

důvodem, proč je nabídka produktů tak různorodá a odlišná od konkurence, je výběr 

dodavatelů z velké části zahraničních.  

• Osobní přístup k zákazníkům 

Osobní přístup ke každému zákazníkovi vyplynul ze samotné atmosféry, která je 

ve společnosti. Protože IRD Group je rodinná společnosti s jediným zaměstnancem, 

který je v podstatě brán jako právoplatný člen, je samotný přístup k zákazníkům velmi 

rodinný, ačkoliv profesionální. Tímto způsobem se společnost snaží vybudovat velkou 

základnu loajálních a věrných zákazníků. Osobní přístup je velmi ceněn zákazníky. 

Vcelku velké množství zákazníků se dozví o prodejně prostřednictvím doporučení od 

jiného zákazníka, což je velmi dobrý ukazatel, a ještě více důležitý v malém městě 

Jihlava. 

• Flexibilita 

Flexibilita jak z pohledu vyhovění zákazníkovi, ale rovněž z pohledu rychlého 

reagování na změny na trhu je silnou stránkou společnosti. Důvodem rychlého a 

flexibilního chování společnosti je velikost a autokratický styl vedení. Rychlé reagování 

na změny trendů a módy, o kterých se společnost dozvídá od svých zahraničních 

dodavatelů s předstihem oproti zbylé konkurenci kamenných obchodů v Jihlavě.  

• Zakázková práce  

Zakázková práce, kterou společnost nabízí svým klientům, není hlavním zdrojem zisků 

pro společnost, nicméně je to velmi dobrý marketingový nástroj, jakožto doprovodná 

extra služba pro zákazníky. Zákazník, který si nevybere ze sortimentu a má základní 

představu, jak by jeho šperk mohl vypadat, má možnost prokonzultovat tento návrh 

s jednatelkou, která kontaktuje jednoho z umělců (podle způsobu výroby a požadavků 
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zákazníka se vybere ten nejvíce se hodící umělec). Výrobce šperků návrh prozkoumá a 

sdělí, jestli je návrh reálný a jaká by byla předběžná cena šperku. Poté je už pouze na 

zákazníkovi, jestli je tuto cenu ochoten zaplatit. Je to tzv. luxusní služba, kterou 

společnost nabízí svým zákazníkům.  

 

• Velká klientská základna 

Jak už bylo zmíněno, společnost se snaží už od samého začátku vybudovat silnou 

klientskou základnu loajálních zákazníků, kteří budou často nakupovat zboží a 

z marketingového hlediska budou velmi dobrým nástrojem na propagaci obchodu, 

protože v malém městě jako je Jihlava, je doporučení velmi důležitý nástroj pro 

společnosti. Tato klientská základna využívá věrností karty, které jsou od 5 do 10% 

slevy na zboží.  

 

2.7.2 Slabé stránky 

Mezi slabé stránky společnosti patří nevyužívání marketingových kanálů vyšší cena 

produktu než u konkurence absence zlata nedodržování termínů objednaného zboží 

přesycenost a neucelenost sortimentu v internetovém obchodu malá investice do 

rekonstrukce prodejna a nedokonalý systém propojenosti mezi kamenným a 

internetovým obchodem. 

• Nevyužívání marketingových kanálů 

Z pohovoru s majitelkou a analýzy marketingových nástrojů, které společnost využívá, 

můžeme říci, že (ne)využívání marketingových kanálů je slabá stránka podniku. Podnik 

má velký marketingový potenciál, který není využit. Podnik má slabou jak placenou, tak 

neplacenou kampaň. Nesystematičnost přidávání příspěvků a fotek. Slabý odkaz na 

prodejní kanál www.irdstribro.cz, který tvoří společnosti zisk. Nezajímavá grafika, 

která nebyla inovována 3-4 roky.  

• Vyšší ceny produktů 

Jak už bylo zmíněno v předešlých kapitolách, produkty, které společnost nabízí, jsou 

dražší než konkurenční sortiment. Důvod dražšího zboží je jeho původ, druh a kvalita. 

Pro samotný obchod je to doména jakéhosi vyššího standardu. U některých zákazníků je 

nejsilnějším a nejdůležitějším faktorem rozhodování cena, proto zvolí konkurenci. 

http://www.irdstribro.cz/
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• Absence zlata 

Někteří zákazníci, kteří jsou v prodejně poprvé, nevědí, že se společnost soustředí pouze 

na stříbro, popřípadě chirurgickou ocel. Určitá část klientely se ptá, jestli prodáváme 

klasické nebo bílé zlato. Absencí zlata se společnost připravuje o další skupinu 

potencionálních zákazníků, kteří by mohli mít velký finanční přínos pro společnost, 

protože zlato je mnohonásobně dražší než stříbro nebo chirurgická ocel. 

• Nedodržování termínů objednaného zboží 

Velmi slabá stránka podniku je nedodržování termínu při doručení objednaného zboží 

z internetového obchodu. Jak už bylo naznačeno v kapitole 7S systémy v podniku, je 

zde velký problém propojení zboží v kamenném a internetovém obchodu, kdy zboží 

není nijakým způsobem propojeno a je velmi obtížné aktualizovat každý den prodané 

zboží tak, aby nabízený sortiment byl stále aktuální. Už mnohokrát se stalo, že zákazník 

objednal zboží z internetového obchodu a bylo nutné mu zavolat, jestli by nebyl 

problém, kdyby bylo zboží odesláno až za 14 dní, kdy se musí udělat nová objednávka 

v Bulharsku. Prozatím nikdy nebyl problém ze strany zákazníků, ale internetový obchod 

tím ztrácí na vážnosti a věrohodnosti.  

• Nedokonalý systém propojenosti  

Systém propojenosti kamenného a internetového obchodu je velký problém pro 

věrohodnost společnosti. Internetový obchod je špatně informován o aktuálním 

sortimentu a stává se, že neaktuální zboží je stále nabízeno na internetovém obchodu, 

z čehož už mnohokrát vznikl problém opoždění dodávky produktu koncovému 

zákazníkovi, což má za následek to, že se snižuje věruhodnost samotného obchodu a má 

to dopad na renomé společnosti.  

• Přesycenost zboží 

Problém přesycenosti zboží souvisí s již zmíněným problémem nedodržování termínů 

dodání objednaného zboží z internetového obchodu. Protože sortiment v internetovém 

obchodu je velmi rozsáhlý a je zde více dodavatelů zboží, je obtížné mít stále aktuální 

nabídku. Sortiment je přesycený a neucelený, proto je velmi těžké ho mít stále aktuální. 

Přesycenost zboží můžeme vypozorovat i v kamenném obchodu, kdy mnoho zákazníků 

podotklo, že je velmi těžké si vybrat produkt, který by si vybrali, protože je zde příliš 

velká nabídka zboží.   
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• Malá investice do rekonstrukce obchodu 

Od doby, kdy byla společnost založena (rok 2010), zůstala prodejna pořád ve stejné 

podobě jako po počáteční rekonstrukci. Pravdou je, že rekonstrukce prostor byla 

celková a velmi nákladná. Přesto je zde vidět opotřebení některých vitrín, skříní atd. Je 

to už 8 let od poslední rekonstrukce a nyní je už vybavení poněkud zastaralé. Jako 

hlavní problém shledávám prodejní pult, kde je nedostatek skladového prostoru a 

opotřebená skla, která jsou poškrábaná. Pokladní systém musel být změněn kvůli novém 

zákonu o EET. Tuto změnu bych využil a rekonstruoval bych pokladní pult se 

zasazením nového pokladního systému a skladového prostoru.  

2.7.3 Příležitosti 

 Mezi příležitosti společnosti patří investice do marketingových aktivit rozšíření 

sortimentu o další ušlechtilé kovy (zlato) a rozšíření prodeje po ČR. 

• Investice do marketingových aktivit 

Společnost má velkou příležitost investovat do marketingových aktivit, jak do 

kamenného obchodu, tak do online marketingu. V obou případech je zde velký prostor 

pro zlepšení a inovaci. Protože společnost vydává vcelku malé finance na tyto aktivity, 

může více investovat do grafického zpracování, fotografií a jiných marketingových 

kanálů jako jsou PPC reklamy, sociální sítě, letáčky či certifikáty, které zvýší standard 

prodávaných produktů.  

• Rozšíření sortimentu 

Příležitostí pro společnost je rozšíření sortimentu o další kov, zlato. Jak už jsem zmínil 

v předešlé kapitole, po zlatu je poptávka, kterou nelze ignorovat. Rozšířením sortimentu 

o zlato by se rozšířilo pole působnosti na trhu a obchod by mohl zaujmout více 

zákazníků, kteří by zvýšili tržby společnosti.  

• Rozšíření prodejen po ČR 

Rozšíření prodej po ČR je velká otázka, která si žádá mnoho kalkulací, analýz trhu a 

propočtů. Momentálně se uvažuje o rozšíření prodejen do měst Praha a Mikulov. Na 

rozšíření prodejen by byl třeba velký kapitál a vedoucí prodejny, který by byl schopen 

se plnohodnotně věnovat dané prodejně.  
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2.7.4 Hrozby 

Mezi hrozby společnosti patří snižování marže na produktu kvůli konkurenčnímu tlaku 

a snižování cen snížení klientské základny a napodobení zboží konkurencí 

• Snižování marže na produktu 

Snižování marže na produktu, což může mít za následek snižování celkových zisků 

společnosti, je pro společnost velká hrozba. Před dvěma lety se společnost stala plátcem 

DPH, což velmi zvýšilo odvod daní společnosti. Další náklady, které nově vznikly, je 

zavedení nového zákona o EET. Snižování marží může vzniknout kvůli nové 

konkurenci nebo kvůli depreciaci české měny, protože většina dodavatelů jsou 

zahraniční.  

• Snížení klientské základny 

Snížení klientské základny by mělo za následek snížení celkového zisku společnosti. 

Protože je Jihlava malé město, je možné, že nebude dostatek klientů pro koupi tak 

specifických šperků, jaké společnost nabízí. Tržby společnosti mají zvyšující se 

tendenci, ale kvůli nové konkurenci a vzniku možných problémů, které jsem zmínil 

v předchozích kapitolách, je snížení klientské základy reálný problém, kterému musí 

společnost předejít.  

• Napodobení zboží konkurencí 

Žijeme v době, kdy všechny trhy jsou propojené, evropský trh je o to více specifický, že 

zde platí volný pohyb zboží a osob, takže tu nejsou v podstatě žádné bariéry pro dovoz 

podobného či stejného zboží do ČR. Existuje hrozba napodobení či dovozu stejného 

zboží, které nabízí společnost, což by bylo pro společnost velkým problémem, protože 

celá vize společnosti stojí na unikátnosti a jedinečnosti svých produktů. 

2.7.5 Ohodnocení SWOT analýzy 

Ohodnocení každého faktoru je hodnoceno podle váhy důležitosti od 1 do 10, číslo 

jedna má nejmenší váhu důležitosti. Dále se tyto hodnoty vynásobily číslem od 1 do 5 

podle vlivu na podnik. Číslo 1 nemá v podstatě žádný vliv a číslo 5 má vliv největší. 

Kladný vztah je vyjádřen číslem v (+) hodnotách, negativní číslo je vyjádřeno v (-) 

hodnotách. Všechny hodnoty byly doplněny společně s jednatelkou společnosti, která 

určovala důležitost a vliv daného faktoru.  
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Tabulka 15: Bodové hodnocení SWOT analýzy 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Silné stránky Důležitost Vliv na společnost 

Výsledné 

číslo 

Kvalita šperků 9 5 45 

Unikátnost a různorodost šperků 8 4 32 

Osobní přístup k zákazníkům 7 4 28 

Flexibilita 5 2 10 

Zakázková práce 3 2 6 

Velká klientská základna 8 4 32 

Slabé stránky       

Nevyužívání marketingových kanálů 7 -4 -28 

Vyšší cena produktu 5 -2 -10 

Absence zlata 5 -1 -5 

Nedodržování termínů objednaného 

zboží 7 -3 -21 

Přesycenost zboží 5 -3 -15 

Malá investice do rekonstrukce prodejny 6 -3 -18 

Příležitosti       

Investice do marketingových aktivit 7 4 28 

Rozšíření sortimentu 5 2 10 

Rozšíření prodej po ČR 5 4 20 

Hrozby       

Snižování marže na produktu 8 -4 -32 

Nedokonalý systém propojenosti  7 -2 -14 

Snížení klientské základny 8 -4 -32 

Napodobení zboží konkurencí 5 -3 -15 

 

Z výsledné tabulky byl vytvořen diagram SWOT analýzy pro lepší pochopení a 

znázornění výsledků.  
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Obrázek č. 26: Grafické znázornění SWOT analýzy 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

2.7.6 Zhodnocení SWOT analýzy 

SWOT analýza, která byla vytvořena, nám poukázala na problematiku silných a slabých 

stránek a pomohla nám vytvořit si jasnější přehled o příležitostech a hrozbách pro 

společnost. Ukázalo se, že silné stránky mají velký vliv na společnost a její rozvíjení. 

Největší vliv na společnost má kvalita šperků, unikátnost a různorodost šperků a velká 

klientská základna, která tvoří společnosti zisky. Vztah mezi hrozbami a silnými stránky 

je také velký. Společnost by měla udržet kvalitu a unikátnost šperků, aby si udržela 

stejně velké marže, protože to by vedlo ke snížení celkových zisků společnosti a mohla 

by se snížit základna loajálních klientů.  

Nejslabší stránkou společnosti je nevyužívaní marketingových kanálů a komunikace a 

nedodržování termínů objednaného zboží. Společnost se těmito dvěma faktory 
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připravuje o zákazníky a tím i o zisky. Nevyužíváním marketingových kanálů se 

společnosti snižuje konkurenceschopnost jak kamenného obchodu, tak internetového. 

Nedodržováním termínů se společnosti snižuje důvěryhodnost a renomé online 

obchodu. Největší příležitost pro společnost jsou marketingové aktivity, které, jak už 

jsem zmínil, jsou velmi nerozvinuté. Další velká příležitost je rozšíření prodejen po ČR, 

což by mělo pro společnost a její zisky velký význam, riziko tohoto kroku je však velmi 

vysoké. Největší hrozby, kterým společnost čelí, jsou snižování marže na produktech a 

snížení klientské základny. Tyto hrozby přímo souvisí s finanční stránkou podniku a 

bylo by to pro podnik velmi obtížná situace.  

2.8  Souhrn analýz společnosti IRD Group s.r.o. 

Z provedených analýz jsme se dozvěděli většinu informací k identifikování problémů 

silných a slabých stránek společnosti. Byly použity tyto analýzy: Výzkum v samotné 

společnosti formou ankety, která nám pomohla identifikovat cílovou skupinu, pochopit 

samotného zákazníka a jeho potřeby a faktory, které nejvíce upřednostňuje. Dále byla 

provedena analýza 7S, která nám pomohla analyzovat interní prostředí společnosti, její 

vize, kulturu a image. Velmi mi pomohla utvořit představu strategie, které by se měla 

společnost držet, a pomohla mi utvořit první návrhy na zlepšení. Další provedená 

analýza byla marketingový mix 4P, která nám pomohla identifikovat cenovou strategii, 

prodejní místa společnosti, pochopit samotný produkt tak, jak by měl být chápán. Dále 

byla provedena analýza propagace společnosti, která byla z mého pohledu velmi 

užitečná k utvoření si představy dosavadní propagace a marketingové strategie 

společnosti, v této fázi se zrodilo nejvíc nápadů na návrhy na zlepšení. Poslední 

provedená analýza byla podle SWOT metody, kdy jsem identifikoval silné a slabé 

stránky společnosti. Příležitosti a hrozby, kterých může společnost využít či jim 

zamezit. Tato část byla také velmi důležitá, protože se zde utvořila konkrétní představa 

o návrhové části mé diplomové práce. 

Celkové zhodnocení současné marketingové strategie podniku je negativní. Podnik má 

velký marketingový potenciál, který není v podstatě nijak využit. Společnost nevyužívá 

efektivně v podstatě žádný kanál, který by mohl být využíván k propagaci. 

Marketingové nástroje, které společnost využívá, jsou zastaralé a designově 

nedokonalé. Další problém, na který budu apelovat, je rekonstrukce prodejního pultu. 
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Rekonstrukce bude spojena i s vytvořením nového skladového systému, který bude 

propojen se skladovou evidencí a internetovým obchodem, pro zlepšení komunikačních 

systémů mezi internetovým a kamenným obchodem.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Poslední část diplomové práce se zaměřuje na vlastní návrhy pro zlepšení marketingové 

strategie společnosti IRD Group s.r.o. Z provedených analýz byla zjištěna fakta a data, 

podle kterých byly vypracované návrhy. Priorita pro společnost je přilákání více 

potencionálních zákazníků, což povede ke zvýšení zisku pro společnost. Společnost by 

chtěla přilákat jak nové zákazníky, tak získat co nejvíce loajálních a stálých zákazníků. 

Od nové strategie si společnost slibuje zvýšení tržeb o 20 %. Ohledně internetového 

obchodu má společnost za cíl zvýšení návštěvnosti a prodejů o 70 %, protože nyní 

nevyužívá žádné marketingové nástroje.  

 

Další část návrhové části bude věnována přestavbě prodejního pultu, který je nyní 

zastaralý. Rekonstrukce by měla několik důvodů. První důvod je zvýšení designové 

úrovně samotné prodejny. Další důvod je inovace pokladního a skladního systému, 

který je aktuálně velmi problematický kvůli nepropojenosti internetového a kamenného 

obchodu. Nový systém skladového systému by měl eliminovat problémy s aktualizací 

sortimentu v internetovém obchodu, což má velký vliv na renomé a image společnosti. 

Všechny provedené analýzy byly vypracovány a konzultovány s jednatelkou 

společnosti. Návrhy na zlepšení jsou vypracovány tak, aby byly pro společnost 

realistické a dosažitelné jak z finančního hlediska, tak z hlediska strategického. 

V návrzích jsou použity reálné návrhy vypracovány grafikem či reálným dodavatelem, 

se kterým má společnost zkušenosti. 

 

Hlavní cíle 

• zvýšení tržeb společnosti o 20 %, 

• zvýšení návštěvnosti a tržeb internetového obchodu o 70 %, 

• inovace a zlepšení marketingové strategie společnosti. 

Dílčí cíle 

• maximální využití marketingového potenciálu společnosti, 

• systematičnost a ucelenost marketingové komunikace, 

• zlepšení propojenosti kamenného a internetového obchodu, 

• zvýšení základny loajálních klientů, 

• oslovení více potencionálních zákazníků. 
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Veškeré zmíněné cíle a návrhy, které budou vypracovány, kladou důraz na zlepšení 

komunikační strategie společnosti. Hlavní cíl návrhů je vytvořit vhodné interní prostředí 

společnosti, které se bude řídit určitou strategií, jež vytvoří základní kámen pro 

vytvoření samotného brandu společnosti.  

3.1  Cenová strategie 

Výsledky z provedených analýz v podniku nám ukázaly, že v současné době podnik 

nemůže nijakých způsobem cenovou strategii inovovat či změnit. Z tohoto důvodu bylo 

po pohovoru s jednatelkou rozhodnuto, že se nebude nijak zasahovat do současné 

cenové strategie. 

Jediný návrh, který se týká cen, je snížení slev pro zaměstnance Jihlavských výrobních 

podniků. Tento návrh je detailně rozepsaný v návrzích komunikační strategie.  

3.2   Produktová strategie 

Produktová strategie podniku je jasně daná, největší zastoupení podniku má materiál 

stříbro. Menší zastoupení má chirurgická ocel. Z počátku diplomové práce jsem 

zvažoval návrh rozšíření sortimentu o zlaté šperky, ale z výsledků analýz jsem se 

rozhodl, že tento návrh nezakomponuji do návrhů z důvodů velké finanční zatíženosti, 

kterou podnik nemůže v tuto chvíli vynaložit. Další důvod je kompletní produktová 

strategie společnosti, která je od počátku budována na myšlence „stříbrnictví“. Z těchto 

důvodů jsem se rozhodl nezasahovat do stávající produktové strategie. Z výsledků 

analýz byl zjištěn problém přesycenosti zboží v internetovém obchodě. Návrhem řešení 

tohoto problému se budu detailněji zabývat v další kapitole. 

3.3  Distribuční strategie 

Z provedených analýz byly zjištěny nedokonalosti v pokladním a skladovém systému, 

který je zastaralý a nedokonalý. Další velký problém je nepropojenost kamenného a 

internetového obchodu, z čehož pramení značné problémy v distribuci svého zboží ke 

koncovému zákazníkovi. Rozhodl jsem se, že navrhnu změnu pokladního a skladového 

systému, který bude propojený s internetovým obchodem. Tato změna se bude provádět 

zároveň s rekonstrukcí prodejního pultu, která má dva důvody. První je vizuální 
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zlepšení prodejny a druhý důvod je zvětšení skladového místa pro zboží v prodejně. 

Tuto změnu jsem se rozhodl provést pomocí metody PERT, protože tato navrhovaná 

změna je náročná jak časově, tak finančně. Pomocí této metody bychom se měli 

vyvarovat všem možným potížím a měli bychom zkrátit nutnou dobu. Detailní popis 

provedené změny se všemi výpočty je popsán v návrhu rekonstrukce prodejního pultu.   

3.4  Rekonstrukce a inovace pokladního a skladového systému 

Jako další návrh na zlepšení pro společnost jsem zvolil nový skladový a pokladní 

systém obchodu, který bude propojený i s internetovým obchodem a kompletní 

přestavění pultu, kde se bude taktéž nacházet kasový aparát. V obchodě se stále 

používají štítky, které jsou psány ručně. Zboží tedy nemá žádný speciální kód, pod 

kterým by bylo vedeno a který by zjednodušil skladovou evidenci, platby zákazníků, 

inventury, propojenost s internetovým obchodem a v neposlední řadě samotný vzhled 

prodávaného zboží. Taktéž by tato změna pomohla při rozšíření prodejen do nového 

města, protože by zboží mohlo kolovat po více prodejnách a společnost by měla celkově 

větší přehled o prodávaném zboží a tržbách. Nepropojenost zboží je velký problém 

internetového obchodu, protože se prodané zboží neaktualizuje každý den a tímto 

dochází k častým neshodám v dostupnosti nabízeného zboží na internetovém obchodu s 

realitou. Přestavění pultu bude mít dva úkoly, první je samotný vzhled prodejny, 

protože se v prodejně od svého začátku neděla žádná rekonstrukce, poslouží tato změna 

jako oživení samotného vzhledu prodejny a uspořádání nového kasového aparátku. 

Taktéž se do nového pultu vejde více zboží (44). 

Síly působící pro plánovanou změnu: 

• dlouho neproběhla na prodejně žádná modernizace, 

• nepropojenost kamenného a internetového obchodu, 

• zlepšení informovanosti o zboží a skladech, zjednodušení inventur, 

• potenciál zvýšení počtu zákazníků a velikost jejich nákupů, 

• dostatek finančních prostředků. 

Síly působící proti plánované změně: 

• časová tíseň (aby se vše stihlo za víkend a prodejna nemusela být dlouhodobě 

uzavřená), 

• volba nevhodného dodavatele (např. nespolehlivého), 
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• volba nevhodného produktu, 

• zpomalení chodu prodejny (než se pokladní naučí s novou technologií). 

3.4.1 Identifikace agenta změny 

Změnu skladového a pokladního systému bude mít na starosti majitelka Irena 

Denevová, která bude vše konzultovat se zbytkem zaměstnanců. Já, jakožto správce 

internetového obchodu, budu mít na starosti zavedení a propojení systému 

s internetovým obchodem. Protože změna bude časově náročná, zapojí se do změny 

všichni zaměstnanci. Rekonstrukce pultu bude mít na starosti taktéž majitelka Irena 

Denevová a bude tuto změnu konzultovat s designerem a dodavatelem, který nám nový 

pult bude vyrábět, pravděpodobně to bude náš prověřený dodavatel (Truhlářství Čermák 

s.r.o.), se kterým už máme dlouhodobé velmi dobré zkušenosti. 

3.4.2 Identifikace intervenčních oblastí 

Inovací bude zasažen celkový provoz prodejny. Oblasti jsem rozdělil do několika 

kategorií: 

• Lidské zdroje: tato změna se dotkne zaměstnanců tím způsobem, že se změní 

celkový způsob prodeje zboží. Tím, že zboží nebude vypisováno na klasické 

paragony, ale bude propojeno s pokladnou a skladovou evidencí. 

• Technologie: Technologie bude taktéž změněna novým skladovým systémem a 

způsobem zaznamenání prodejů. Skladový systém bude propojen s internetovým 

obchodem. 

• Komunikace: Změna bude mít vliv na komunikaci ve společnosti. Bude velmi 

zjednodušena a automatizována novým skladovým systémem. Jedná se 

o informovanost internetového obchodu se skutečnými stavy na skladu. 

• Organizace: Organizační stránka společnosti nebude nijak ovlivněna. Stavy 

zaměstnanců a externích zaměstnanců nebudou nijak pozměněny. 

•  Informační procesy: Jak už jsem nastínil v záložce komunikace, bude 

informační systém ovlivněn hlavně propojeností internetového a kamenného 

obchodu. Dále nastane větší informovanost o skladových stavech a v návaznosti 

se zlepší i informovanost o samotném zboží (44). 
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3.4.3 Fáze intervence a vlastní změna 

V další kapitole bude vypracován časový a obsahový harmonogram činností, který 

zajistí, aby jednotlivé činnosti šly po sobě tak, jak mají. 

Fáze rozmrazení 

První fáze návrhu je samotná příprava změny. Cílem je připravit plán realizace pro 

chystanou změnu. První krok je podrobná analýza, jež nám ukáže slabá místa 

v projektu, na která by se společnost měla soustředit. Dále by se společnost měla co 

nejvíce seznámit s technologiemi a možnostmi, které jsou reálné pro vyřešení tohoto 

problému. Nejefektivnější by tedy bylo, kdyby se majitelka sešla s technikem či 

zástupcem dodavatele či dodavatelů a vybrala tu nejlepší možnost a také s designerem a 

dodavatelem, který bude vyrábět nový pult (44). 

Fáze vlastní změna 

Nyní se budu zabývat samotnou realizací inovace, společnost nyní zpracovává 

konkrétní požadavky pro vybraného dodavatele. Změna bude zaměřena na intervenční 

oblast hlavně pro zaměstnance a celkový systém prodeje a skladování ve společnosti. 

Cílem je zautomatizování a propojení prodeje jak v kamenném, tak v internetovém 

obchodě a evidence skladů. Dále se obchod „osvěží“ v očích zákazníků z důvodu 

nového pultu. Tím pádem dojde i ke zvýšení tržeb a přilákání nových zákazníků (44). 

Fáze zmrazení 

Poslední fáze je zmrazení, tedy zakonzervování žádoucího stavu. Tuto fázi je třeba 

provést velmi důkladně, protože její zanedbání může přinést neúspěch. Tím, že změna 

přináší vcelku velké a rozsáhlé zásahy do samotného prodeje, který je pro společnost 

vcelku fatální, je zde i velké riziko, které může mít pro společnost vážné následky. 

Proto by se na připravovanou změnu a udržení jejího žádoucího stavu měla dát velká 

váha. Součástí je zpětná vazba od zaměstnanců, ale i zákazníků, jestli jsou se změnou 

spokojeni a jakým způsobem se jich změna nejvíce dotkla. Tím, že změna je spíše 

interního charakteru, bude mít větší důležitost zpětná vazba od zaměstnanců, protože 

těch se změna dotkne nejvíce (44). 
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Verifikace dosažených výsledků 

Dosažené výsledky inovační změny v podniku se budou měřit na základě indikátoru 

„plynulost provedené změny“, „funkčnost nového systému“ a „počet nákupů a jejich 

průměrná cena“. 

3.4.4 Náklady 

Níže jsou uvedeny stěžejní náklady, které bude muset společnost IRD Group s.r.o. za 

realizaci inovace vynaložit.  

Tabulka 16: Náklady rekonstrukce 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Položka Částka 

Pokladní čtečka 5 400 Kč 

Pokladní a skladový program 4 500 Kč 

Štítkovač s programem 6 800 Kč 

Nový pult 80 000 Kč 

Práce  20 000 Kč 

Celková cena s DPH 116 700 Kč 

 

Na kompletní změnu si společnost pořídí jednu pokladní čtečku za 5.400,- Kč, dále 

pokladní program včetně EET programu, který bude propojený se skladovou evidencí a 

internetovým obchodem, za 4.500,- Kč. Speciální štítkovač, který je přizpůsobený na 

štítky pro šperky, tj. plastové štítky, které se mohou různě formovat, voděodolné (kvůli 

čištění šperků), tento štítkovač s programem bude propojen s pokladní čtečkou a 

s pokladním programem. O tento typ štítkovače jsem se zajímal na veletrhu šperků, 

který se konal v Praze. Tam jsem narazil na jeden ideální, který se pohyboval v cenové 

relaci okolo 6.000 – 7.000,- Kč. Nejdražší náklad pro společnost je nový pult a práce 

společnosti, která pult bude vyhotovovat a instalovat. Náklad na samotný pult jsem 

vyčíslil na 80.000,- Kč a práci této společnosti na 20.000,- Kč. Celkové náklady na 

změnu jsou 116.700 Kč (44). 
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3.4.5 Časový harmonogram změny 

V tabulce níže je uveden seznam všech činností, včetně jejich nejpravděpodobnější 

doby trvání. 

Tabulka 17: Seznam činností včetně nejpravděpodobnější doby trvání 

 (Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

  
Činnost 

Nejpravděpodobnější 

doba trvání (dny) 

A vytvoření plánu změny 2 

B výběr dodavatele 2 

C 

vytvoření grafické plánu pro 

přestavbu pultu 
5 

D Výběr grafického provedení 2 

E vytvoření smlouvy s dodavatelem 2 

F 

Nákup skladového a pokladního 

programu a aparátu 
3 

G Výroba nového pultu 8 

H 

Zrušení současného skladového a 

pokladního systému 
2 

CH Instalace nového pultu 4 

I 

zavedení nového skladového a 

pokladního systému 
3 

J 

připojení nového programu s reálným 

skladem a pokladnou  
5 

K zaškolení pokladních 3 

L Testování 6 

M spuštění do ostrého provozu 2 

 

V další tabulce je potom uveden odhad doby trvání jednotlivých činností, kde a – 

optimistický odhad doby trvání, m – nejpravděpodobnější odhad doby trvání, b – 

pesimistický odhad doby trvání (9). 
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Při převodu síťového grafu typu PERT na deterministický model přiřadíme každé 

činnosti SG ohodnocení, které vyjadřuje očekávané trvání činnosti te (9):  

𝑡𝑒 =  
𝑎 + 4𝑚 + 𝑏

6
 

Následuje časová analýza SG, která je prováděna běžnými postupy metody CPM a 

zahrnuje výpočet těchto charakteristik: 

• začátek možný (ZM); 

• konec možný (KM); 𝐾𝑀𝑖𝑗 = 𝑍𝑀𝑖𝑗 + 𝑡𝑖𝑗 

• začátek přípustný (ZP); 𝑍𝑃𝑖𝑗 =  𝐾𝑃𝑖𝑗 − 𝑡𝑖𝑗 

• konec přípustný (KP); 

• celková rezerva (RC); 𝑅𝐶𝑖𝑗 = 𝐾𝑃𝑖𝑗 − 𝑍𝑀𝑖𝑗 − 𝑡𝑖𝑗 

• volná časová rezerva (RV); 𝑅𝑉𝑖𝑗 = 𝑇𝑀𝑗 − 𝑇𝑀𝑖 − 𝑡𝑖𝑗 

• nezávislá rezerva (RN); 𝑅𝑁𝑖𝑗 = max  (𝑇𝑀𝑗 − 𝑇𝑃𝑖 − 𝑡𝑖𝑗  ; 0) 

 

Obrázek č. 27: Výpočty potřebné k CPM metodě 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Síťový graf má jednu pravděpodobnou kritickou cestu, které prochází uzly: 

1) 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13-14 

Tvoří ji činnosti A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, O  

Tyto činnosti mají celkovou rezervu rovno nule, proto se jejich trvání nemůže dále 

protáhnout. 
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Odhad středního trvání projektu je roven trvání kritické cesty, tj.  

2+2+5+2+2+3+2+3+5+3+6+2=37 

Celková doba trvání projektu 37 dní je tedy rovna délce kritické cesty, která je 

vyznačena červenými orientovanými úsečkami na hranově definovaném SG, který je 

níže.  

Rozptyl trvání činnosti je definován takto: 

𝐷(𝑡𝑖𝑗) =
(𝑏 − 𝑎)2

36
 

Směrodatná odchylka je definována takto: 

√𝐷(𝑡𝑖𝑗) =
𝑏 − 𝑎

6
 

 

 

Suma rozptylu pro činnosti na kritické cestě Ϭ2
𝑇𝑒 = 3,67 dní 

Směrodatná odchylka     Ϭ𝑇𝑒 = 1,91 dní 

 

Očekávaný termín realizace projektu    𝑇𝑒 = 37 dní 

Plánovaný termín dokončení    TP1 = 37-1,91 = 35,09 dní 

       TP2 = 37+1,91 = 38,91 dní 

 

Pravděpodobnost dodržení plánovaného termínu TP1 = 35,09 dní: 

P (T ≤ 35,09) = F(
35,09−37

1,91
) =  F(u) = F(-1) => F(u) = 1 – 0,84134 = 0,16 = 16 % 

 

Pravděpodobnost dodržení plánovaného termínu TP2 = 38,91 dní: 

P (T ≤ 38,91) = F (
38,91−37

1,91
) = F(u) = F(1) => F(u) = 0,84134 = 84 % 

  

Kritická doba pro projekt je 37 dní. Pravděpodobnost, že se doba zkrátí o téměř 2 dny, 

respektive 1,91 dní je 16 %, naopak pravděpodobnost, že se doba realizace prodlouží o 

téměř 2 dny (1,91) je 84 % (44). 
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Obrázek č. 28: Síťový diagram pomocí metody PERT 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

3.4.6 Analýza rizik 

Tato část bude zaměřena na analyzování rizika změny. První krok je její identifikace, 

kvantifikace na základně odhadu a posléze navrhnu opatření ke snížení rizik, včetně 

výše odhadu jejich nákladů, a graficky znázorním pomocí pavučinového grafu. 

 

Je důležité abychom dopředu předpovídali a identifikovali rizika, které mohou 

vzniknout během projektu. V tabulce jsou uvedena rizika, která mohou nastat. K nim 

jsou uvedeny nejpravděpodobnější scénáře P a dopady D jsou ohodnoceny 1 - 10. 

Nejvyšší hodnota je nejpravděpodobnější a nejvyšší dopad. Poslední sloupec jsou rizika 

H, která nabývají hodnot 1 - 100, které se vypočítají jako součin pravděpodobnosti a 

dopadu rizika: 
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Obrázek č. 29: Ohodnocení možných hrozeb 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

 

Tabulka 18: Bodové rozmezí pro hodnocení rizik 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Hodnota Pravděpodobnost Dopad 

0-2 velmi nízká 1 

2,1-4 Nízká 3 

4,1-6 Střední 5 

6,1-8 Vysoká 7 

8,1-10 velmi vysoká 10 

 

H (hodnota rizika) = P (pravděpodobnost rizika) * D (dopad rizika) 

Tabulka 19: Bodové a barevné rozdělení rizik 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Hodnota rizika Významnost rizika 

0–10 Zanedbatelné 

11–25 Běžné 

26–65 Závažné 

66–100 Kritické 
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Obrázek č. 30: Mapa možných rizik 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Kritické riziko je v grafu zachyceno červeně, závažná rizika jsou oranžová, žlutou 

barvou jsou vyznačena běžná rizika a zelenou barvou pak rizika zanedbatelná. 

 

Kritické riziko je problém s novým platebním terminálem 89 bodů a problém se 

štítkovačem 60 bodů, kdyby nastal tento problém, tak by obchod přišel o tržby a byl by 

defacto neschopný prodávat, což by mělo velký dopad. Další tři závažné problémy 

jsou nedodržení výroby nového pultu 55,3 bodů, technické problémy pokladního a 

skladového systému 48,3 bodů a problém s transformováním starého a nového skladu 

28 bodů. Na tato rizika je potřeba se zaměřit co nejvíce. 
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3.4.7 Opatření ke snížení rizik 

Nyní budou uvedeny návrhy na opatření ke snížení rizik z důvodu snížení původní 

hodnoty rizika. 

 

Obrázek č. 31: Ohodnocení snížených rizik 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Po návrhu na opatření ke snížení rizik hodnota u všech rizik významně klesla. 

Následuje pavučinový graf, kde je zachycena původní i nová hodnota rizika (44). 

 

Graf č.  8: Pavučinový graf možných rizik 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 
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3.5  Komunikační strategie 

Z jednotlivých analýz jsou vypracovány návrhy na propagační a komunikační inovace 

pro společnost. Pro orientaci jsou inovace rozděleny na dvě kategorie, a to pro kamenný 

obchod a internetový obchod.  

3.5.1 Propagace prodejny 

Inovace designu pro reklamní materiály 

Jako první krok pro inovaci marketingové strategie jsem zvolil inovaci celkového 

designu reklamních materiálů společnosti, protože nebyly inovovány od počátku 

založení prodejny. Design je už zastaralý a nevystihuje unikátnost produktu tak, jak by 

měl. Nevyužívá největších předností společnosti, jako kvalitní ruční práce, unikátnost, 

stylovost a propracovanost. Ukázku aktuálních firemních reklamních materiálů je 

možné vidět v analytické části marketingového mixu 4P.  

Jako první krok jsem zvolil nafocení nových firemních fotografií s modelkou u 

Jihlavského fotografa Martina Dobrovolného, kterého jsem již kontaktoval a zjistil 

základní informace o realizaci a o možných nákladech. Tyto fotografie by byly použity 

k vybudování nového designu veškerého reklamního materiálu. Zde je ukázka práce 

pana Dobrovolného pro představu, jak by mohly fotografie vypadat. Po konzultaci 

s fotografem byly zjištěny finanční náklady k vykonání této činnosti. Zapotřebí bude 

vytvořit nejméně 5 fotografií, které budou použitelné na reklamní materiály. Cena 

fotografie je 200,- Kč. Všechny fotografie budou vyretušovány a parametrově navrženy 

tak, aby s nimi mohlo být dále zacházeno a aby je bylo možné použít k dalším účelům. 

Hlavní je zachycení čistého a jednoduchého designu, ve kterém je zakomponovaná 

originalita, propracovanost a kvalita.  
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Obrázek č. 32: Ukázka fotografií Martina Dobrovolného 

(Zdroj: martindobrovolny.com, 2018) 

 

Další krok inovace designu je úprava grafického provedení, které bude zakomponováno 

do nových fotografií tak, aby byla dodržena nová strategie podniku. Vystižení 

originality, jednoduchosti, kvality a unikátnosti. Pro grafické zpracování si společnost 

zvolí již vyzkoušeného dodavatele Reklamní studio Pýcha, který společnosti dodává 

reklamní materiály a služby od samého začátku. Po konzultaci s reklamní agenturou 

jsem schopen vytvořit základní kalkulaci finančních nákladů, které budou zapotřebí 

k provedení tohoto návrhu. Hrubý odhad pana Pýchy byl 10 hodin práce, za 1 hodinu 

práce si grafik účtuje 400,-Kč. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH, protože je 

podnik už druhým rokem plátcem DPH. Detailnější kalkulace viz níže. 

 

• Kalkulace navržené změny: 

Tabulka 20: Kalkulace navržené změny, inovace designu a nové fotografie 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Dodavatel Činnost Cena za Celková cena 

Martin Dobrovolný Fotografie  

5 fotografií x 200, 

- Kč     1 000,00 Kč  

Reklamní agentura Pýcha 

Tvorba grafického 

návrhu  

10 hodin x 400,-

Kč     4 000,00 Kč  

Celková cena s DPH     5 000,00 Kč  
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• Přínos navržené změny 

Hlavní přínos navržené změny pro společnost je inovace celkového designu reklamních 

materiálů, které nebyly inovovány od začátku působení společnosti. Nový design bude 

použit téměř pro všechny navržené změny, které zahrnují reklamu společnosti. Nový 

design by měl být jednoduchý, stylový, originální a graficky „čistý“. Fotografie, které 

budou vytvořeny, budou zakomponovány do zmíněného designu a pro další 

marketingové účely.  

 

Katalog výrobků 

Navrhuji vytvoření katalogu sortimentu společnosti. Do katalogu by bylo zařazeno 

zboží, které by bylo možné objednat. Jednalo by se o stálou nabídku společnosti práce 

z ruční výroby, ale i sériovou výrobu, protože unikátní ruční práci nejde nikdy 

zopakovat. Na design tohoto katalogu by byla použita stejná grafika i fotografie, o 

kterých jsem se zmiňoval v předešlém bodě. Vše by korespondovalo s ostatními 

marketingovými firemními předměty a nástroji. Pomocí těchto katalogů, by si mohl 

zákazník objednat zboží, které by mu dle předešlé zkušenosti přišlo do 14 dnů do 

našeho obchodu. Katalog by měl formu A4, byl by tisknut na tvrdý lesklý papír. Cena 

tohoto papíru se promítne i do kalkulace návrhu. 

 

 

 

• Kalkulace navržené změny 

Tabulka 21: Kalkulace navržené změny, katalog výrobků 

(Zdroj: vlastní zpracování, 2018) 

 

Dodavatel Činnost Cena za ks Počet ks Celková cena 

Reklamní agentura 

Pýcha Tisk katalogů 

                        

200,00 Kč  5     1 000,00 Kč  

Reklamní agentura 

Pýcha 

Tvorba grafického 

návrhu -  -      1 200,00 Kč  

Celková cena s DPH     2 200,00 Kč  

 

• Přínos návrhu 

Největší přínos pro společnost by byla ucelenost a stálost nabízeného stálého zboží. 

Byly by použity i skladové kódy, které budu navrhovat v dalším bodě, takže zboží 
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v katalogu by bylo propojeno jak se skladovým systémem, tak s internetovým 

obchodem. Díky tomuto systému by se společnost vyvarovala nedodávání objednaného 

zboží, zpřehlednila by sortiment jak sobě, tak zákazníkům. Zvýšila by se 

konkurenceschopnost podniku a vše by korespondovalo s novou marketingovou 

strategií podniku.  

 

Certifikáty 

Vytvoření certifikátu o zboží, které bude z ruční práce, je další krok k vytvoření 

strategie luxusních šperků, které jsou unikátní. Certifikát jako takový tvoří představu 

luxusu, unikátnosti a kvality. Všechny tyto vlastnosti mají šperky společnosti a se všemi 

těmito vlastnostmi chce společnost pracovat jako s hlavní novou myšlenkou nové 

strategie. Certifikát by měl mít stejnou designovou podobu jako ostatní firemní 

materiály. Měl by mít rozměry okolo 7*5 cm. Materiál tvrdý luxusní papír. Každý 

certifikát by měl být podepsaný majitelkou společnosti, což sblíží zákazníka se 

společností. Vytvoří dojem speciálního pouta a unikátnosti, kterého se mu dostává. 

Možnou podobu certifikátu je možno vidět na obrázku níže. 

 

Obrázek č. 33: Pravděpodobná podoba certifikátů 

(Zdroj: Interní zdroje, 2018) 
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• Kalkulace navržené změny 

Tabulka 22: Kalkulace navržené změny, tisk certifikátů 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Dodavatel Činnost Cena za ks Počet ks Celková cena 

Reklamní agentura 

Pýcha Tisk certifikátů 

                          

10,00 Kč  200     2 000,00 Kč  

Reklamní agentura 

Pýcha 

Tvorba grafického 

návrhu -  -      1 200,00 Kč  

Celková cena s DPH     3 200,00 Kč  

 

• Přínos návrhu 

Připomenutí zákazníkovi, že jeho produkt je kvalitní, originální ruční práce, která, jestli 

se jedná o unikátní ruční práci, je jediná na světě. Na daném certifikátu by byl také 

odkaz na internetový obchod a sociální sítě, takže by složil i jako reklamní předmět. 

Celkově by měl tento návrh korespondovat se všemi ostatními návrhy a novou 

marketingovou strategií společnosti.  

 

Reklamní polep automobilu 

Reklamní polep automobilu je další krok ke zlepšení povědomí o společnosti v Jihlavě. 

Jako podpora image společnosti reklama jak kamenného, tak internetového obchodu. 

Reklamní polep automobilu bude opět realizovat reklamní agentura Pýcha. Na realizaci 

tohoto návrhu se nyní již pracuje, a proto můžu poskytnout základní varianty polepu a 

lokaci dané reklamy s kalkulací nákladů pro tento návrh.  
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Obrázek č. 34: Možná podoba polepu auta  

(Zdroj: Interní zdroje, 2018) 

Jak je možné vidět, polepy jsou lokalizovány na přední strany boků automobilu a ze 

zadní strany na kufru auta. Jednatelka si nepřeje nic složitého či výrazného. Jednoduchý 

design, který nebude nijak nápadný. 

 

Obrázek č. 35: Možná podoba polepu auta 2 

(Zdroj: Interní zdroje, 2018) 

Po konzultaci s reklamní agenturou mi byla sdělena a vypočítána hrubá kalkulace 

zakázky, kde je počítáno se 4 hodinami práce grafika a cenou za reklamní materiál 

2.000,-Kč.  
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• Kalkulace navržené změny 

Tabulka 23: Kalkulace navržené změny, polep auta 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Dodavatel Činnost Cena Celková cena 

Reklamní agentura 

Pýcha 

Tvorba grafického 

návrhu 4 x 400,- Kč     1 600,00 Kč  

Reklamní agentura 

Pýcha Reklamní materiál 2000,-Kč     2 000,00 Kč  

Celková cena s DPH     3 600,00 Kč  

 

• Přínos navržené změny 

Hlavní přínos této navržené změny je tvorba image společnosti, reklama jak kamenného 

i internetového obchodu. Návrh by měl korespondovat s celkovou grafikou společnosti 

a měl by odpovídat stylu společnosti. 

 

Úprava reklamních spotů ve společnostech 

Další z návrhů pro společnost je úprava a inovace reklamních spotů ve společnostech. 

Společnost využívá reklamní spoty ve firmách Bosch Diesel Jihlava, Automotive 

lighting Jihlava, Ameral Beltech Jihlava. Ve všech 3 společnostech reklamuje slevu pro 

zaměstnance ve výši 10 %. Tato sleva není nikým proplácena a společnosti jdou tyto 

„náklady“ na vrub. Navrhuji vylepšení designu reklamních spotů, které jsou už velmi 

graficky zastaralé. Nový design bude proveden opět v novém stylu v duchu ostatních 

předešlých návrhů. Dále navrhuji snížit poskytovanou slevu na 5 %, protože je sleva 10 

% vcelku vysoká. Navíc je sleva 10 % poskytována loajálním zákazníkům, kteří vlastní 

věrnostní karty společnosti, z toho vzniká jistá nerovnováha a nesourodost. Jako 

kompenzaci za možný úbytek zákazníků z těchto firem navrhuji zapojení do tohoto 

programu více firem. Protože je Jihlava průmyslové město, kde sídlí mnoho výrobních 

velkých podniků, nebude problém nabídnout tuto slevu i jiným společnostem v Jihlavě 

jako jsou například Moravské Kovárny, Ottava Steal, Kronošpan, Jipokar atd. Všechny 

tyto společnosti mají cca 1000 zaměstnanců.  

 

 

 

 



110 

 

• Kalkulace navržené změny  

Tabulka 24: Kalkulace navržené změny, reklamní spoty ve výrobních společnostech 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Dodavatel Činnost Cena Celková cena 

Reklamní agentura 

Pýcha 

Tvorba grafického 

návrhu 

4 hodiny x 

400,-Kč 1 600,- Kč 

Celková cena s DPH     1 600,00 Kč  

 

• Přínos navržené změny 

Oživením grafiky nabízených spotů, které budou korespondovat s novým designem a 

novou tváří společnosti, bude společnost více atraktivní pro potencionální zákazníky. 

Snížení slevy z 10 na 5 % má dva důvody. První je snížení kalkulačních nákladů 

společnosti o 5 %, další důvod je odlišení slevy od loajálních zákazníků, kterých si 

společnost musí velmi vážit, a oni to musí vědět. Kompenzací za možný pokles 

potencionálních zákazníků z těchto firem by mělo být zvýšení kvantity zákazníků kvůli 

rozšíření slev do dalších Jihlavských výrobních podniků, viz výše.  

3.5.2 Propagace internetového obchodu 

Propagace internetového obchodu bude zaměřena z větší části na propagaci na 

sociálních sítích jako je Facebook a Instagram, je to z důvodu, že internetový obchod 

nemá v podstatě žádnou stálou klientelu loajálních zákazníků, kteří by online obchod 

navštěvovali pravidelně. Proto bude strategie zaměřena na vytvoření „komunity“ neboli 

sledovatelů na sociálních sítích, kteří budou stavebním kamenem samotného prodejního 

místa, neboli jejich návštěvami společnost bude získávat i lepší pozici v SEO 

vyhledávání. Změně grafiky se nevyhne ani online prostředí. V předešlé kapitole byla 

zmíněna změna grafiky a stylu samotného designu veškerých marketingových 

materiálů, ale budou pořízeny i fotografie profesionálním fotografem, které budou 

využity vesměs ve všech nových marketingových nástrojích, které zahrnují návrhy na 

zlepšení.  

 

Facebook 

Tato sociální síť bude hlavním marketingovým a komunikačním kanálem mezi 

společností a zákazníky v online prostoru. Protože Facebook je největší a nejvlivnější 
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sociální síť, kde uživatelé nejsou pouze nejmladší populace, ale působení Facebooku se 

rozrostlo v podstatě do všech společenských a věkových vrstev. Facebook je v podstatě 

ideální marketingový nástroj, který lze nastavit a segmentovat neuvěřitelně přesným 

způsobem, protože sami uživatelé o sobě prozradí v podstatě cokoliv. Navíc Facebook 

bude propojovat reklamu internetového obchodu, ale i kamenného, protože mnoho 

fanoušků stránky jsou právě z města Jihlava. Navíc lze reklamu zacílit podle lokace 

uživatelů.  

• Změna designu 

Společnost celkově změní současný design do stejného stylu jako ostatní navrhované 

marketingové inovace. Hlavní heslo nového stylu bude jednoduchost, originalita, 

kvalita a unikátnost.  

• Placená reklama 

  Placená reklama na sociální síti Facebook je jeden z nejdokonalejších marketingových 

nástrojů dnešní doby. Právě placenou reklamu bych chtěl zařadit mezi marketingové 

nástroje, které by společnost měla využívat. Rozdíl mezi počtem návštěv stránky 

způsobem „organickým“ neboli neplaceným a placeným je nesrovnatelný, rozdíl se 

prohlubuje, pokud Facebookový profil je v začátcích a není nijak známý, což je případ 

společnosti IRD Group. Zde je ukázka varianty reklamy a jak by mohla propagace na 

Facebooku vypadat. 

 

Obrázek č. 36: Ukázka placené reklamy na Facebooku 

(Zdroj: facebook.com, 2018) 

Návrh na zlepšení pro společnost navrhuji provést v podobném stylu a rozsahu. 

Z obrázku je možné vidět dva druhy reklam, které se zobrazují uživateli. První větší 

reklama se zobrazuje na hlavní zdi uživatele, druhá menší reklama se zobrazuje jako 
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tzv. banner. Obě dvě reklamy jsou formou PPC reklam, což znamená, že společnost 

platí pouze za proklik, nikoliv za zobrazení uživateli. Facebook nabízí možnost různé 

reklamy inzerce. Já jsem zvolil tři typy propagací, a to propagaci určitého příspěvku, 

reklamu na rozšíření své komunity, přímou reklamu na internetový obchod.  Mix těchto 

tří možností by měl být nejvíce efektivní hlavně zpočátku, kdy společnost potřebuje 

vytvořit pevnou základnu fanoušků, kteří půjdou z Facebookového profilu na webovou 

stránku. Zacílení placené reklamy se bude měnit dle průběžných aktuálních výsledků 

předešlé kampaně. Hlavní věkové zacílení bude na ženy od 25 do 40 let, což je cílová 

skupina společnosti. Lokace zákazníků bude průběžně měněna na Vysočinu, Brněnský 

kraj a Hlavní město Prahu. Tato města byla vybrána strategicky kvůli největšímu počtu 

obyvatel, tudíž největšímu množství potencionálních klientů. 

• Kalkulace návrhu 

Po konzultaci s jednatelkou společnosti mi bylo sděleno, že by společnost na 

Facebookovou propagaci byla schopna uvolnit 2.000,- Kč měsíčně, což je částka, která 

by byla rozprostřena do plošné kampaně. V průběhu kampaně by se z vyhodnocených 

dat postupně dále upravovala a zdokonalovala zacílení a typ propagace, který by byl pro 

společnost nejefektivnější. Reklamní kampaň by byla prozatím plánovaná na 6 měsíců 

v roce podle efektivity předešlých kampaní. 

 

Tabulka 25: Kalkulace navržené změny, placená reklama na Facebooku 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Dodavatel Činnost Cena Celková cena 

Facebook Reklamní kampaň 6 měsíců x 2000,-Kč 12 000,-Kč 

Celková cena s DPH 12 000,00 Kč 

 

• Systematičnost přidávaných příspěvků 

Z výsledků analýz o správné kampani jsem zjistil, že nejefektivnější kampaň 

přidávaných příspěvků bývá 5–6 příspěvků denně. Z analýzy současného stavu 

společnosti vyplývá, že přidávání příspěvků je velmi podprůměrné a nedostačující. 

Velmi důležité je naplánování přidávání příspěvků. Navrhuji přidávat příspěvky 5–6 
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krát za týden většinou ve večerních hodinách mezi 20:00 a 21:00 hodinou, kdy jsou 

uživatelé nejvíce online, viz obrázek.  

 

Obrázek č. 37: Aktivnost uživatelů na Facebooku 

(Zdroj: facebook.com, 2018) 

60% příspěvků budou neobchodní příspěvky propagující neurčitý produkt, jako 

například tento. 

 

Obrázek č. 38: Možná podoba příspěvků na Facebooku 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Příspěvek je fotografie produktu společnosti s popisem Jak se naše šperky nosí? Cílem 

je vyvolat diskusi a co největší interakci mezi uživateli a profilem společnosti. 

V každém příspěvku je odkaz na internetový obchod. Další druh příspěvků, kterým 

bude opět fotografie, ale použitá přímo z internetového obchodu, navede uživatele 

přímo k návštěvě webové stránky, jako například tento. 
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Obrázek č. 39: Možná podoba příspěvků produktů na Facebooku 

(Zdroj: irdstribro.cz, 2018) 

S popisem například: Celostříbrný prsten z ruční práce s motivem Mayského kalendáře. 

www.irdstribro.cz  

Rozdíl tohoto příspěvku je takový, že odkazuje na určitý produkt a navádí uživatele 

k navštívení internetového obchodu.  

• Přínos návrhu 

Hlavním přínosem tohoto návrhu je vytvořit komunitu uživatelů, kteří budou sledovat 

profil společnosti, jejich interakcí s Facebookovým profilem se bude zvyšovat i 

návštěvnost internetového obchodu, což povede k více nákupům, což je hlavní cíl 

společnosti. Primární cíl společnosti je do 6 měsíců zvýšit počet fanoušků profilu na 

1200 uživatelů. Zvýšit tržby internetového obchodu o 150 %. Facebook bude také 

využíván jako komunikační kanál se zákazníky. Forma komunikace byla po konzultaci 

s jednatelkou domluvena na formální úrovni, ale v rodinném stylu, stejně jako 

v kamenném obchodě. Snaha vyjít zákazníkovi co nejvíce vstříc a navázat si tzv. pouto, 

což povede k větší možnosti vytvoření základny loajálních zákazníků.  

 

Instagram 

Ačkoliv aplikace Instagram není přímo prodejní platforma, pomáhá vytvořit image a 

podvědomí o společnosti. Velmi dobrá je interakce a propojení mezi Istagramem a 

Facebookem, která pomáhá k větší návaznosti příspěvků. Společnost se rozhodla, že 

nebude využívat placené reklamy na Istagramu, ale bude profil využívat organicky 

http://www.irdstribro.cz/
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(neplaceně). Bude se snažit o co největší propojení mezi Instagramem, Facebookem a 

internetovým obchodem. Příspěvky s fotografiemi, které bude společnost přidávat na 

Facebookový účet, budou automaticky nahrávány na Instagramový profil. Statistiky 

ukazují, že přirozený dosah příspěvků je velmi dobrý (30 %), interakce může být až 15 

x vyšší. Strategie společnosti na tomto portálu se bude snažit dodržet základní pravidla 

přidávání příspěvků: 

• Tvorba kvalitních hashtagů: každý příspěvek by měl mít „hashtag“, který 

zaujme a předá pozitivní informaci uživateli. Jako například: #stribro 

#rucniprace #jihlava #IRDstribro #udelejsiradost. 

• Kvalitní a zajímavé fotografie, které by měly mít podobný styl a nádech. Vše 

bude korespondovat s novým designem společnosti. Využity budou opět již 

zmíněné fotografie. 

• Systematičnost příspěvků bude stejná jako u Facebooku. 5–6 x týdně okolo 

20:00 hodiny. 

• Vyhodnocování dosahu a úspěšnosti příspěvků, neustálá inovace a změna 

k dokonalosti. 

 

 

• Přínos návrhu 

Vytváření image a podvědomí o společnosti a jejích produktech. Instagramový profil je 

část brandingové strategie, která by neměla chybět v marketingové strategii společnosti. 

Propojení Facebooku, Instagramu a internetové stránky, které tvoří zisk pro společnost. 

Vytvoření pevné klientské základny. Je to neplacený marketingový kanál, který pomůže 

vytvořit podvědomí o společnosti. Cíl společnosti je, aby se navýšil počet sledujících 

z 70 na 1000 uživatelů do konce roku 2019. 

 

E-mail a mobile marketing 

Další z návrhů pro společnosti je využití základny loajálních klientů tak, že bude 

vytvořena databáze zákazníků a jejich osobních údajů. Jméno a příjmení, telefonní číslo 

a e-mail adresa. Tyto údaje budou využity k e-mail a mobile marketingu. Společnost 

s písemným souhlasem každého zákazníka bude rozesílat 2 až 3krát za rok informativní 

e-mail či SMS k oznámení nového zboží, slev či jakékoliv další novinky, kterou bude 
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společnost chystat. Databáze bude rozšířena i o kontakty z internetového obchodu tak, 

že při každém objednání zboží dá zákazník souhlas s odesíláním reklamních materiálů. 

Po konzultaci s majitelkou jsme rozhodli, že tyto emaily a SMS budou odesílány pouze 

2 maximálně 3krát za rok, protože společnost nechce přesycovat zákazníky a být tzv. 

příliš vlezlá.  

• Přínos návrhu 

Primární přínos tohoto návrhu, je informování zákazníků o novém zboží, slevové akci či 

jakékoliv jiné novince, kterou společnost chystá. Díky těmto informacím si společnost 

slibuje zvýšení tržeb. Sekundární přínos je sblížení se se zákazníky a vytvoření 

silnějšího pouta. Další výhoda tohoto návrhu je, že tento marketingový nástroj nebude 

nijakým způsobem společnost zatěžovat finančně, protože E-maily jsou nezpoplatněné a 

SMS má společnost také bezplatně kvůli smluvenému paušálu s operátorem.  

 

3.6  Shrnutí a ekonomické zhodnocení návrhů 

V následujících dvou tabulkách je souhrn všech navrhovaných změn na zlepšení. První 

tabulka celkově a přehledně popisuje obsah a záměr změn, druhá tabulka obsahuje 

jednotlivý popis předpokládaných nákladů na realizaci změn a jejich celkovou sumu. 

Všechny návrhy jsou navrhovány tak, aby byly pro společnosti reálné a možné provést. 

Všechny náklady jsou vypočítány po konzultaci s dodavateli služeb. Hlavní roli hraji 

reklamní agentura Pýcha, která se společností spolupracuje už od začátku působení. 

Další dodavatel je truhlářství Čermák, který také se společností spolupracuje od začátku 

a dodával pro společnost veškeré truhlářské služby. Další dodavatel, který je v kalkulaci 

zmíněn, je Jihlavský fotograf Martin Dobrovolný, se kterým jsem už nyní v kontaktu a 

který mi náklady sdělil. Poslední položky nákladů jsou pokladní a skladové systémy, 

které jsem zjistil z veletrhů a z internetových obchodů. Všechny informace jsou 

přehledně popsány v následujících tabulkách. 
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Tabulka 26: Celkové shrnutí návrhů na zlepšení 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Celkové shrnutí návrhů na zlepšení 

Návrh Souhrn 

Rekonstrukce 

prodejního pultu 

Návrh rekonstrukce pokladního prodejního pultu. Estetické 

zlepšení pro podnik a vytvoření skladového místa pro zboží. 

Inovace pokladního a 

skladového systému 

Inovace pokladního a skladového systému v podniku, který 

byl zastaralý a kvůli němuž vznikaly distribuční potíže. 

Změna systému 

komunikace ve 

společnosti 

Zlepšení systému komunikace mezi kamennou prodejnou a 

internetovým obchodem, který má za cíl omezit problémy 

s aktualizováním nabízeného sortimentu. 

Inovace designu pro 

reklamní materiály 

Celkový rebranding designu marketingových materiálů, který 

má za cíl zlepšení marketingové konkurenceschopnosti 

podniku.  

Nafocení fotografií pro 

společnost 

Nafocení profesionálních fotografií jedním z Jihlavských 

fotografů s modelkou. Fotografie budou využity 

k marketingovým účelům a budou částí rebrandingu 

společnosti. 

Katalog výrobků Vytvoření katalogu výrobků, které jsou stálou nabídkou 

společnosti. Katalog je propojen s internetovým obchodem. 

Ustálí sortiment a zjednoduší systém aktualizace nabídky. 

Certifikát zboží Certifikát ruční výroby je nástroj, který bude použit u ruční 

práce, jež společnost nabízí.  

Reklamní polep 

automobilu 

Reklamní polep automobilu je nástroj k vytváření image 

společnosti. 

Úprava reklamních 

spotů ve společnostech 

Úprava spotů ve výrobních společnostech. Jak grafická 

změna, tak změna % ve velikosti slevy. 

Změna online propagace 

na sociálních sítích 

Využití marketingového potenciálu na sociálních sítích, které 

společnost v podstatě nevyužívá. 

Placená reklama na 

sociálních sítích 

Placená reklama na sociálních sítích pomůže vytvořit 

komunitu a stálou klientkou základnu internetového obchodu.  
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Tabulka 27: Předpokládané náklady na realizaci návrhů 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Předpokládané náklady na realizaci návrhů 

Návrh Předpokládané 

náklady 

jednorázové 

Předpokládané 

náklady 

kontinuální 

Rekonstrukce prodejního pultu 

Inovace pokladního a skladového 

systému 

Změna systému komunikace ve 

společnosti 

 

116 700,- Kč  

Inovace designu pro reklamní 

materiály 

4000,- Kč  

Nafocení fotografií pro společnost 1000,-Kč  

Katalog výrobků 2200,-Kč  

Certifikát zboží 3200,-Kč  

Reklamní polep automobilu 3600,-Kč  

Úprava reklamních spotů ve 

společnostech 

1600,-Kč  

Změna online propagace na 

sociálních sítích 

 6 měsíců x 2000,- 

Kč 

12 000,-Kč Placená reklama na sociálních 

sítích na 6 měsíců 

Celkové náklady na realizaci 

navržených změn 

144 300,-Kč 

 

Předpokládaná doba návratnosti všech návrhů na zlepšení půjde velmi těžko stanovit, 

protože podstatná část návrhů buduje image společnosti. Jak už jsem nastínil v předešlé 

kapitole, společnost chce zvýšit tržby internetového obchodu o 70 %, což by společnosti 
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vrátilo investici do placené reklamy do 2 měsíců. Ostatní návrhy by měly zvýšit 

průměrné měsíční tržby společnosti (200 000,- Kč) o 20 %, což by vedlo k návratu 

investice během 4 měsíců, kvůli časové rezervě a možným komplikacím posunuji 

návratnost investice na 6 měsíců, které by měly býti dostačující. Dále by měly návrhy 

zvýšit image a vnímání společnosti o 30 %. Což povede ke zvětšení klientské základny, 

která je pro společnost velmi důležitá.  

Jestli společnost splní tyto stanovené cíle a úspěšnost navržených nákladů bude pro 

společnost vyhovující, dalším logickým krokem společnosti by bylo vytvoření 

dlouhodobé marketingové strategie, která by měla za cíl vytvoření samotného brandu, 

všechny tyto návrhy jsou navrženy tak, aby byly pro společnost základním kamenem 

pro budování silného a konkurenceschopného brandu.  

Pro lepší přehlednost jsem vytvořil časový harmonogram pro navržené změny. Tabulka 

zobrazuje začátek a konec jednotlivých návrhů, počet dnů pro realizaci jednotlivých 

operací. První operace jsou inovace designu, fotografování a změna online propagace, 

která trvá ze všech operací nejdéle tj. až do ledna 2019. Ostatní operace jsou časově 

závislé na re-designu, proto začínají později. Další důvod, proč jsou operace takto 

rozděleny, je jak organizační důvod, kvůli lepší přehlednosti a posloupnosti, a dále 

finanční důvod. I když návrhy nejsou finančně náročné, tak pro takto malou společnost 

jako je IRD Group je toto finanční zatížení pocítitelné, proto bude investice lepší 

rozložit do několika etap a měsíců.  
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Obrázek č. 40: Časový harmonogram pro realizaci navržených změn 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo provést detailní analýzu a hodnocení marketingové 

strategie jak kamenné prodejny, tak internetového obchodu společnosti IRD Group 

s.r.o. Na základně provedených analýz a jejich výsledků navrhnout řešení na zlepšení 

marketingové strategie a posílení konkurenceschopnosti společnosti jak na Jihlavském 

trhu, tak posílit online pozici internetového obchodu. Zlepšení komunikace společnosti 

se zákazníky a maximální využití marketingového potenciálu, kterým společnost 

disponuje.  

 

Poznatky potřebné k teoretické části jsem čerpal z otevřených knižních a elektronických 

zdrojů. Soustředil jsem se převážně na znalosti z oblasti marketingu, marketingových 

strategií, marketingového prostředí, online marketingu a tvoření image společnosti. 

Tyto získané znalosti jsem použil k provedení analýz jak externího, tak interního 

prostředí společnosti. Všechny tyto získané znalosti jsem následně shrnul do SWOT 

analýzy.  

 

Poznatky z analytické části práce definovaly nedostatky společnosti v oblasti 

marketingu a vnitropodnikových systémů. Bylo zjištěno, že společnost v podstatě 

nevyužívá potenciál produktu, který nabízí, nevyužívá žádné marketingové nástroje a 

kanály, které by měly pro společnost velký přínos. Další slabá stránka je problém 

vnitropodnikové komunikace mezi kamennou prodejnou a internetovým obchodem, 

která má dopad na distribuci zboží, a tím i na pověst a image společnosti. Analytická 

část také ukázala řadu silných stránek, a to zejména v kvalitě a unikátnosti produktu. 

Velmi dobrou flexibilitu v oblasti vyhovění zákaznických potřeb a osobní přístup 

k zákazníkům. 

 

Z těchto poznatků byla vytvořena řada návrhů na zlepšení, a to zejména v oblasti 

distribuční a komunikační strategie podniku. Klíčovým návrhem je vytvoření nového 

designu, který bude použit do všech marketingových nástrojů.  Mezi ně patří vytvoření 

katalogu výrobků, certifikáty pro ručně dělané šperky či úprava reklamních spotů. Dále 

byla navržena placená online reklama na sociální síti Facebook. 
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Všechny návrhy jsou vytvořeny tak, aby byly základním kamenem pro tvorbu 

dlouhodobé marketingové strategie a vytvoření nového brandu. Všechny tyto návrhy 

jsou vytvořeny tak, aby byly reálně použitelné pro společnost. Vše bylo průběžně 

konzultováno s jednatelkou společnosti. Nyní už záleží na majitelce společnosti, jestli 

budou tyto navržené změny zrealizovány a využity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

(1) KOTLER, P. Marketing management. 12. vydání. Praha: Grada, 2007. 978-80- 

247-1359-5. 

(2) KOTLER, P. Moderní marketing. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2. 

(3) FORET, M. Marketingová komunikace. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251- 

1041-9 

(4) autorů, KOLEKTIV. Online marketing - Současné trendy očima předních expertů. 

Brno : Computer Press, 2014. ISBN: 978-80-251-4155-7. 

(5) HOLOUBEK, J. Ekonomicko-matematické metody. 2., nezměn. vyd. Brno: 

Mendelova univerzita, 2010, 153 s. ISBN 978-80-7375-411-2.  

(6) RAIS, K. a R. DOSKOČIL. Operační a systémová analýza I: studijní text pro 

kombinovanou formu studia. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006, 

2 sv. (59 s., s. 60-107). ISBN 80-214-3280-2. 

(7) JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing: Strategie a trendy. 2. rozš. vyd. 

Praha: Grada, 2013. 362 s. ISBN 978-80-247-4670-8. 

(8) ZICH, R. Koncepce úspěchuschopnosti. Konkurenceschopnost – vítězství, nebo 

účast 

v soutěži? Brno: akademické nakladatelství CERM, 2012. ISBN 978-80-7204-818-2. 

(9) KINCL, J. Marketing podle trhů. Praha: Alfa Publishing, 2004. ISBN: 978-80-8685- 

102-0. 

(10) ZAMAZALOVÁ, M. a kol. Marketing, 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: 

C.H. Beck, 2010. ISBN 978–80–7400–115–4. 

(11) KOTLER, P. a K. L. KELLER, 2013. Marketing management. 14. vyd. Praha: 

Grada. 

816 s. ISBN 978-80-247-4150-5. 

(12) KOTLER, P. a G. ARMSTRONG. Marketing. Praha: Grada, 2004. 864 s. ISBN 

978-80- 

247-0513-2. 

(13) FORET, M. Marketingová komunikace: získávání pozornosti zákazníků a naplnění 

jejich očekávání. Brno: Computer Press, 2003. ISBN: 80-7226-811-2. 

(14) HORÁKOVÁ, H. Strategický marketing. Praha: Grada, 2003. 553 s. ISBN 80-

2470-447-1. 



124 

 

(15) KAŠÍK, M. a K. HAVLÍČEK, 2012. Marketing při utváření podnikové strategie. 2. 

vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní 264 s. ISBN 978-80-7408-060-9. 

(16) BEDNÁŘ, Vojtěch,2011. Marketing na sociálních sítích: Prosaďte se na 

Facebooku a Twitteru. Brno: Computer Press, a. s.. ISBN 978-80-251-3320-0 

(17) JANOUCH, V. Internetový marketing, Brno: Computer Press, 2010, ISBN 978-80-

251-2795-7  

(19) NEWSFEED, 2017. Jak se daří Facebooku v ČR. Newsfeed.cz [online]. [cit. 2017-

12- 

21]. Dostupné z: http://newsfeed.cz/jak-se-dari-facebooku-v-cr/ 

(20)  KŘIŽKŮ, J. Cenové strategie – jak stanovit cenu produktů. iPodnikatel. [online]. 

5. 

2. 2013 [cit. 2016-05-20]. Dostupné z:http://www.ipodnikatel.cz/Strategiepodnikani/ 

cenove-strategie-jak-stanovit-cenu-produktu. 

(21) MARKETUP, 2017. Video kampaně na Youtube trendem roku 2016. Marketup.cz 

[online]. [cit. 2014-17-2]. Dostupné z: http://marketup.cz/cs/blog/video-kampane-

nayoutube- 

trendem-roku-2016 

(22) GOOGLE, 2017. Search engine optimalization starter guide. Google.com [online]. 

[cit. 

2018-01-04]. Dostupné z: 

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.cz/cs/cz/intl/cs/webmasters/do 

cs/search-engine-optimization-starter-guide-cs.pdf 

(23) GOOGLE, 2017. Adwords. Google.com [online]. [cit. 2017-01-04]. Dostupné z: 

https://www.google.cz/adwords/ 

(24) PHD, 2017. Měsíční dosah Youtube v ČR. Mediaguru.cz [online]. [cit. 2018-01-

04]. 

Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/2016/02/admeter-mesicni-dosah-youtube-v-crje- 

46-mil-lidi/ 

(25) MEDIAHUB, 2017. Twitter v ČR stále zaostává za Facebookem. Mediahub.cz 

[online]. 

[cit. 2018-22-03]. Dostupné z: http://mediahub.cz/media-35808/twitter-v-cr-

stalezaostava- 

https://www.google.cz/adwords/


125 

 

za-facebookem-uzivatelu-ale-pribyva-1057916 

(26) Business244. 2018. Jak začít podnikat na Instagramu a vybudovat si pravidelný 

příjem? Busines244.com online]. [cit. 2018-22-03]. Dostupné z: 

http://www.business244.com/master-of-instagram-uvodnistranka/ 

(27) WEB ČESKY, 2017. Plošná reklama. Webcesky.cz [online]. [cit. 2018-01-04]. 

Dostupné z: http://www.webcesky.cz/plosna-reklama/ 

(28) JUSTICE. Veřejný rejstřík a Sbírka listin – Ministerstvo spravedlnosti České 

republiky. www.justice.cz. [online]. 26. 2. 2010 [cit. 2018-04-01]. Dostupné z: 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstříkfirma.vysledky?subjektId=637454&typ=PLATNY 

(29) IRD Group, s.r.o. [online]. Jihlava [cit. 2018-03-04]. Dostupné z: 

www.stribroird.cz 

(30) HAYES, E. Measuring customer satisfaction and loyalty: survey design, use, and 

statistical analysis methods. 3rd ed. ASQ Quality Press, 2008, 287 p. ISBN 08-738-

9743-9. 

(31) KOZEL, R. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a 

kvalitativní metody a techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a 

možnosti. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-0966-X 

(32) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, 2015. Senioři a politika 

stárnutí. [online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/2856 

(33) SEDLÁČKOVÁ, H., 2000. Strategická analýza. Praha: C. H. Beck, C. H. Beck pro 

praxi. ISBN 80-7179-422-8. 

(34) DRUŽSTVO CBA, 2017. Jak vyzrát na EET? [online]. [cit. 2018-05-03]. 

Dostupné z: http://www.cbacz.cz 

(35) BUSINESSINFO, 2017. Maloobchod se smíšeným zbožím – Zákon o ochraně 

spotřebitele [online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z: https://www.businessinfo.cz 

(36) JAKPODNIKAT, 2017. pár slov pro podnikatele a OSVČ [online]. [cit. 2018-05-

03]. Dostupné z: http://www.jakpodnikat.cz/dph-sazby.php 

(37) Konkurent. Internetový konkurent. zlato-stribro.cz [online]. [cit. 2018-05-12]          

Dostupné z: www.zlato-stribro.cz 

http://www.business244.com/master-of-instagram-uvodnistranka/
http://www.webcesky.cz/plosna-reklama/
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstříkfirma.vysledky?subjektId=637454&typ=PLATNY
http://www.mpsv.cz/cs/2856
http://www.cbacz.cz/
https://www.businessinfo.cz/
http://www.jakpodnikat.cz/dph-sazby.php
http://www.zlato-stribro.cz/


126 

 

(38) Konkurent. Internetový konkurent. klenotyaurum.cz [online]. [cit. 2018-05-12]          

Dostupné z: www.klenotyaurum.cz 

(39) Konkurent. Internetový konkurent. klara-markova.cz [online]. [cit. 2018-05-12]                   

Dostupné z: www.klara-markova.cz 

(40) Konkurent. Internetový konkurent na Facebook. zlato-stribro [online]. [cit. 2018-

05-12]          Dostupné z: www.facebook.com 

(41) Konkurent. Internetový konkurent na Facebook.  klenotyaurum. [online]. [cit. 

2018-05-12]          Dostupné z: www.facebook.com 

(42) Konkurent. Internetový konkurent na facebooku. Klara-markova [online][cit. 2018-

05-12]          Dostupné z: www.facebook.com 

(43) DENEV, P. Marketingová a posilování konkurenceschopnosti podniku. Brno: 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2016. 87 stran. Vedoucí 

bakalářské práce doc. Ing. Robert Zich Ph.D. 

(44) DENEV, P. Seminární práce Risk management. Brno: Vysoké učení technické v 

Brně, Fakulta podnikatelská, 2018. 32 stran. Vyučující předmětu prof. Ing. Pavel Rais 

CSc., MBA, dr. h. c. 

(45) DENEV, P. Seminární práce Výzkumné metody v řízení Brno: Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2017. 20 stran. Vyučující předmětu Ing. 

Veronika Bumberová Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.klenotyaurum.cz/
http://www.klara-markova.cz/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/


127 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek č. 1 SWOT analýza ........................................................................................... 16 

Obrázek č. 2: PERT analýza ........................................................................................... 16 

Obrázek č. 3: Marketingový mix .................................................................................... 17 

Obrázek č. 4: vrstvy produktu ......................................................................................... 18 

Obrázek č. 5: Positioning produktu ................................................................................ 25 

Obrázek č. 6: Počet uživatelů sociálních sítí .................................................................. 28 

Obrázek č. 7: Fakta o Instagramu ................................................................................... 30 

Obrázek č. 8: Schéma webové analytiky ........................................................................ 33 

Obrázek č. 9 Konkurenční mapa kamenné prodejny ...................................................... 45 

Obrázek č. 10: Konkurenční mapa internetového obchodu ............................................ 46 

Obrázek č. 11: Model spokojenosti a důležitosti zákazníků ........................................... 54 

Obrázek č. 12: Net promo score ..................................................................................... 55 

Obrázek č. 13: Ukázka produktu .................................................................................... 58 

Obrázek č. 14: Ukázka produktu .................................................................................... 59 

Obrázek č. 15: Ukázka produktu .................................................................................... 60 

Obrázek č. 16: Ukázka produktu .................................................................................... 61 

Obrázek č. 17: Interiér prodejny Komenského 12, Jihlava ............................................. 65 

Obrázek č. 18: Exteriér prodejny Komenského 12, Jihlava ........................................... 66 

Obrázek č. 19: Interiér prodejny Komenského 12, Jihlava ............................................. 66 

Obrázek č. 20: Hlavní strana internetového obchodu ..................................................... 67 

Obrázek č. 21: Reklamní spot ve výrobní společnosti Bosch Diesel Jihlava ................. 68 

Obrázek č. 22: Facebookový profil společnosti .............................................................. 70 

Obrázek č. 23: Instagramový profil společnosti ............................................................. 71 

Obrázek č. 24: Instagramový profil společnosti ............................................................. 72 

Obrázek č. 25: Brand prism společnosti ......................................................................... 79 

Obrázek č. 26: Grafické znázornění SWOT analýzy ...................................................... 87 

Obrázek č. 27: Výpočty potřebné k CPM metodě .......................................................... 97 

Obrázek č. 28: Síťový diagram pomocí metody PERT .................................................. 99 

Obrázek č. 29: Ohodnocení možných hrozeb ............................................................... 100 

Obrázek č. 30: Mapa možných rizik ............................................................................. 101 

Obrázek č. 31: Ohodnocení snížených rizik ................................................................. 102 



128 

 

Obrázek č. 32: Ukázka fotografií Martina Dobrovolného ............................................ 104 

Obrázek č. 33: Pravděpodobná podoba certifikátů ....................................................... 106 

Obrázek č. 34: Možná podoba polepu auta ................................................................... 108 

Obrázek č. 35: Možná podoba polepu auta 2 ................................................................ 108 

Obrázek č. 36: Ukázka placené reklamy na Facebooku ............................................... 111 

Obrázek č. 37: Aktivnost uživatelů na Facebooku ....................................................... 113 

Obrázek č. 38: Možná podoba příspěvků na Facebooku .............................................. 113 

Obrázek č. 39: Možná podoba příspěvků produktů na Facebooku ............................... 114 

Obrázek č. 40: Časový harmonogram pro realizaci navržených změn ......................... 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

SEZNAM GRAFŮ 

Graf č.  1: průměrné měsíční tržby 2010-2017 ............................................................... 36 

Graf č.  2: Jakým způsobem jste se dozvěděli o prodejně, vyjádřeno v % ..................... 48 

Graf č.  3: Jak často nakupujte šperky, z tohoto obchodu, vyjádřeno v % ..................... 49 

Graf č. 4: Jaké je Vaše pohlaví, vyjádřeno v % .............................................................. 49 

Graf č.  5: Jaký je Váš věk, vyjádřeno v % ..................................................................... 50 

Graf č.  6: Vaše nejvyšší dosažené vzdělání, vyjádřeno v % .......................................... 51 

Graf č.  7: Jaký je Váš sociální status, vyjádřeno v % .................................................... 52 

Graf č.  8: Pavučinový graf možných rizik ................................................................... 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1: provozní a finanční náklad (roční) ................................................................ 37 

Tabulka 2: marketingové náklady ................................................................................... 37 

Tabulka 3: Zhodnocení SLEPT analýzy ......................................................................... 41 

Tabulka 4: Jakým způsobem jste se dozvěděli o prodejně, vyjádřeno v % .................... 47 

Tabulka 5: Jak často nakupujete šperky z tohoto obchodu, vyjádřeno v % ................... 48 

Tabulka 6: Jaké je Vaše pohlaví, vyjádřeno v % ............................................................ 49 

Tabulka 7: Jaký je Váš věk, vyjádřeno v % .................................................................... 50 

Tabulka 8:Vaše nejvyšší dosažené vzdělání, vyjádřeno v % .......................................... 51 

Tabulka 9: Jaká je Váš sociální status, vyjádřeno v % ................................................... 51 

Tabulka 10: Aritmetické průměry modelu spokojenosti a důležitosti zákazníků ........... 53 

Tabulka 11: Doporučení zákazníků svým přátelům, vyjádřeno v % .............................. 55 

Tabulka 12: Zhodnocení marketingového mixu 4P ........................................................ 73 

Tabulka 13: Zhodnocení SLEPT analýzy ....................................................................... 78 

Tabulka 14: SWOT analýza společnosti ......................................................................... 80 

Tabulka 15: Bodové hodnocení SWOT analýzy ............................................................ 86 

Tabulka 16: Náklady rekonstrukce ................................................................................. 95 

Tabulka 17: Seznam činností včetně nejpravděpodobnější doby trvání ......................... 96 

Tabulka 18: Bodové rozmezí pro hodnocení rizik ........................................................ 100 

Tabulka 19: Bodové a barevné rozdělení rizik ............................................................. 100 

Tabulka 20: Kalkulace navržené změny, inovace designu a nové fotografie ............... 104 

Tabulka 21: Kalkulace navržené změny, katalog výrobků ........................................... 105 

Tabulka 22: Kalkulace navržené změny, tisk certifikátů .............................................. 107 

Tabulka 23: Kalkulace navržené změny, polep auta .................................................... 109 

Tabulka 24: Kalkulace navržené změny, reklamní spoty ve výrobních společnostech 110 

Tabulka 25: Kalkulace navržené změny, placená reklama na Facebooku ................... 112 

Tabulka 26: Celkové shrnutí návrhů na zlepšení .......................................................... 117 

Tabulka 27: Předpokládané náklady na realizaci návrhů ............................................. 118 

 


