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Abstrakt 

Tato diplomová práce je zam ena na problematiku spokojenosti zákazník  malé slovenské 

společnosti promovie. Cílem mé práce je navrhnout taková opat ení, která zvýší její úrove . 

Základem jsou analýzy vnit ního i vn jšího prost edí společnosti, a marketingový pr zkum 

ve form  elektronického dotazníku. Získaná data jsou podrobena analýze, následnému 

vyhodnocení a v záv ru jsou uvedeny návrhy konkrétních zm n, které povedou ke zvýšení 

úrovn  spokojenosti zákazník  vybrané společnosti. 

 

 

Abstract 

This thesis deals with the topic of customer satisfaction at a small Slovak company 

promovie. The aim of my thesis is to propose measures to increase the level of customer’s 

satisfaction. The thesis is based on the analysis of internal and external business environment 

and marketing research in the form of an electronic questionnaire. The acquired data are 

analysed, interpreted and then used to propose changes to increase the customer satisfaction 

in the company. 
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ÚVOD 

Pro každý podnik, který má v plánu prosperovat je základem znát svého zákazníka, jeho 

pot eby, p edstavy a p ání. Se spln ním t chto faktor  p ichází spokojenost zákazníka, která 

pro společnost p edstavuje velký potenciál. Sledování spokojenosti zákazník  je d ležité 

k dlouhodobému udržení své konkurenceschopnosti na trhu. Orientace na zákazníka by m la 

být nedílnou součástí firemní strategie, což v oblasti služeb platí dvojnásob. Společnost 

podnikající v oblasti služeb totiž p ichází do kontaktu se zákazníkem osobn , a nejen 

prost ednictvím zakoupených produkt .  

Spokojeností zákazníka jsem se proto rozhodla zabývat ve své diplomové práci. Vybrala 

jsem si společnosti promovie s.r.o., která byla založena p ed t emi lety v hlavním m st  

Slovenska, tedy v Bratislav . Hlavní zacílení této společnosti je mí eno na mediální služby 

v oblasti tvorby propagačních videí a reklam, dokument , postprodukčních služeb, audio 

služeb, moderátorských a komentátorských služeb.  

Vzhledem k tomu, že moderní doba jde dop edu neuv itelnou rychlostí, ruku v ruce s tím 

b ží kup edu i moderní technologie. Vzhledem k oboru podnikání je nezbytné, aby vybraná 

společnost brala v úvahu s tím související m nící se požadavky zákazník  a nacházela 

zp soby, jak jim vyhov t.  

Společnost jsem si vybrala zejména proto, že jsem se díky t ím síční letní stáži m la šanci 

zapojit do jejího fungování a být v kontaktu s jejími zákazníky. V ím, že osobní kontakt 

s klienty je k nezaplacení. Často mají spoustu zajímavých nápad , které by stály za to 

zrealizovat a zvýšit tak spokojenost t ch stávajících, nebo dokonce p ilákat nové. Uv domuji 

si, že není reálné uvést v život všechny p edstavy zákazník , ale bylo by p inejmenším 

vhodné zvážit r zné varianty a následn  vybrat ty nejlepší.  

V této práci vynaložím veškeré možné úsilí na získání d ležitých dat, podle kterých následn  

sestavím návrhy na zlepšení spokojenosti zákazník  se službami společnosti promovie. 

V ím, že jí to pom že dostat se na novou úrove  svého podnikání, získat nové možnosti a 

lépe uspokojit stávající i nové zákazníky. V konečném d sledku se to pak odrazí na firemní 

image, která má v současné dob  vysokou hodnotu.  
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VYMEZENÍ PROBLÉMU, STANOVENÍ CÍL  A METODIKY 

PRÁCE 

Vymezení problému 

Tato diplomová práce je orientována na analýzu spokojenosti zákazník  společnosti 

promovie s.r.o., která momentáln  p sobí v hlavním m st  nám nejbližším soused m – 

v Bratislav  na Slovensku. Promovie bylo založeno na začátku roku 2015 a specializuje se 

na mediální služby. To zahrnuje zejména tvorbu propagačních videí, dokument , 

postprodukční služby, audio služby, komentování a moderování. V dnešní dob  se 

technologie a p ání zákazník  m ní velmi rychle, a proto je nutné, aby na to byly společnosti 

p ipravené a dokázaly pružn  reagovat.  Jedin  tak dokáží držet krok s konkurencí a zajistit 

spokojené zákazníky, kte í budou firm  p inášet zisk.  

Toto téma a společnost jsem si vybrala zejména proto, že jsem m la možnost zapojit se  

do jejího chodu b hem letní pracovní stáže. M la jsem šanci komunikovat s jejími zákazníky 

a uv domila jsem si, že mnohdy stačí jen velmi málo, aby se z obyčejného zákazníka stal 

zákazník spokojený, loajální a ziskový. A také jsem zjistila, že samotní zákazníci mají 

mnohdy dobré konkrétní nápady, které p i psaní této diplomové práce určit  vezmu v úvahu.  

Stanovení cíl  

Cílem práce je na základ  provedené analýzy okolí společnosti a vlastního pr zkumu 

spokojenosti zákazník  navrhnout taková opat ení, která dopomohou ke zvýšení úrovn  

spokojenosti zákazník  společnosti promovie. Ke spln ní této mety využiji zejména 

elektronického dotazníku, který bude vypln n jejími bývalými a stávajícími zákazníky. 

Doufám, že na základ  t chto informací zjistím, jaká byla nebo aktuáln  je jejich zkušenost 

se společností promovie a co by p isp lo k jejich maximální spokojenosti. Pro napln ní 

tohoto základního cíle musí být dosaženo i cíl  dílčích. Mezi ty bych za adila následovné: 

• provedení analýzy vnit ního a vn jšího prost edí společnosti, 

• sb r dat do marketingového pr zkumu, 

• zpracování, analýza a vyhodnocení získaných dat,  

• navržení opat ení, která povedou ke zvýšení spokojenosti zákazník . 
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Metodika zpracování diplomové práce 

P i zpracovávání této diplomové práce jsem se snažila postupovat systematicky. Určila jsem 

si primární cíl, se kterým jdou ruku v ruce také cíle dílčí a následující návrhy ešení. 

První etapa zahrnuje prostudování co nejvíce dostupných odborných zdroj  a následné 

teoretické studium problematiky. To umož uje prohloubení teoretických znalostí  

a shromážd ní dostatečného množství adekvátních informací. Je nutné vysv tlit pojem 

zákazník, spokojenost zákazníka a metody, kterými se dá m it. Nesmí chyb t objasn ní 

pojm  týkajících se analýz marketingového prost edí. Samoz ejmostí jsou také pr b žné 

rozhovory s jednatelem společnosti promovie, rozhovory s odborníky na danou 

problematiku a podrobné studium interní dokumentace, do které mám šanci nahlédnout. 

Druhá etapa je o t íd ní a klasifikaci nabytých poznatk , které jsou základním pilí em  

pro vytvo ení teoretické části této diplomové práce.  

Následující etapa je p edevším o analýze současného stavu vybrané společnosti, stejn  jako 

jejího konkurenčního okolí. Provedeny budou analýzy vnit ního i vn jšího prost edí, které 

doplní strategická analýza SWOT. Elektronický dotazník pro zákazníky bude sestaven 

p edevším podle informací získaných od jednatele společnosti a takzvané focus group,  

do které se adí bývalí a stávající zákazníci společnosti. Tímto zp sobem získaná data budou 

sloužit k vyhodnocení současné úrovn  spokojenosti zákazník . Dotazník bude zasílán 

konkrétním zástupc m všech zákaznických firem, které má společnost promovie ve své 

databázi klient . 

Poslední etapa je výhradn  o zpracování, analýze a vyhodnocení získaných dat. Na základ  

výzkumu budou navržena doporučení a opat ení, která povedou ke zvýšení spokojenosti 

zákazník  vybrané společnosti.  

  



15 

 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Jelikož je hlavním úkolem této diplomové práce analyzovat spokojenost zákazník   

a navrhnout opat ení na její zvýšení, jsou v této kapitole rozebrané všechny základní pojmy, 

kterým je nutno rozum t. Pat í mezi n  jednoznačn  marketing jako takový, marketingový 

mix, marketingové prost edí a jeho analýza, zákazník a m ení jeho spokojenosti,  

a v neposlední ad  také marketingový výzkum a techniky jeho provád ní.  

1.1 Marketing 

Marketing je všude a dotýká se nás všech. Jen si p edstavte všechny ty v ci, které bereme 

jako samoz ejmost – jezdíme ve ejnou dopravou, nakupujeme, čteme si noviny nebo 

sledujeme televizi. Toto všechno je závislé a vychází z marketingu. Nap íklad dopravní 

podnik nás vybízí, abychom využívali jeho služeb, informuje nás o jízdním ádu, stanovuje 

ceny za jízdné. Každá z t chto aktivit je výsledkem marketingového rozhodnutí (Bovée  

a Thill, 1992, s. 4). 

„Marketing je společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují 

jednotlivci a skupiny své potřeby a přání, v procesu výroby a směny produktů a hodnot“ 

(Kotler, 2007, s. 40). 

Mnoho lidí, si pod pojmem marketing p edstaví pouze prodej a určitou formu reklamy. 

P itom jde jen o dv  marketingové funkce, které ani nemusí nutn  p edstavovat ty 

nejd ležit jší. V dnešní dob  jsme se již poučili, že marketing nabývá zcela nového 

významu, a to uspokojování pot eb zákazník . Marketing proto vzniká ješt  p edtím, než 

p ijde firemní výrobek na trh a funguje s ním po celou dobu jeho životnosti. Podstatou 

marketingu je schopnost porozum t p áním a pot ebám zákazník , a následn  z toho vytvo it 

produkty a služby, které tyto pot eby napl ují (Kotler, 2007, s. 38-40). 

Marketing nese hlavní zodpov dnost za to, aby firma dosahovala zisku. Marketing musí 

identifikovat, vyhodnotit a vybrat tržní p íležitosti, a také stanovit strategii, aby mohla 

společnost na cílových marketingových trzích dominovat (Kotler, 1999, s. 17-18). 

Společnost by m la být schopná vytvo it takové produkty nebo služby, aby byl každý člen 

vybraného tržního segmentu spokojen (Kotler, 2003, s. 25). 
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Marketing m žeme vnímat ve dvou rovinách – jako filosofii podnikání a jako systém funkcí. 

Marketing musí fungovat jak uvnit  podniku, tak také navenek (Tomek a Vávrová, 2011,  

s. 28). 

1.1.1 Marketing jako filosofie podnikání  

Hlavní myšlenkou této filosofie je ízení podniku orientované na trh, jinak ečeno  

na poptávku. Alfou i omegou celého tohoto p ístupu jsou zákazníci. Jejich upoutání, 

p ipoutání a uspokojení jejich pot eb je kýženým výsledkem. Základem je pružná orientace 

na výrobní základnu a pot eby vybraného trhu. Zp sob realizace spočívá ve využití širokého 

spektra marketingových nástroj , které jsou optimáln  uspo ádány v rámci marketingového 

mixu (Tomek a Vávrová, 2011, s. 29-30). 

1.1.2 Marketing jako systém funkcí 

Aktivity marketingových útvar  zahrnují funkce, které se týkají produktové politiky, cen, 

informací, distribuční, smluvní a prodejní politiky, a podobn . Marketing p edstavuje 

jakéhosi nositele informací o trhu, které zprost edkovává všem oblastem managementu. 

Marketing pak m žeme také chápat jako vývojové stádium managementu vysp lé tržní 

ekonomiky. Musí být ale schopen koordinace vnit ních podnikových proces  a koordinace 

sm nných proces . Marketing tedy není jen jednoduše funkčním útvarem podniku, ale 

znamená celou koncepci vedení podniku (Tomek a Vávrová, 2011, s. 31-21). 

1.2 Marketingový mix 

Podle Kotlera (2003, s. 108) marketingový mix popisuje soubor nástroj , které management 

m že využít k ovlivn ní prodej . Tradiční formulace se nazývá 4P a obsahuje: 

• produkt (product), 

• cenu (price), 

• místo/distribuce (place), 

• a propagaci (promotion). 

Konkrétní využívání marketingových nástroj  by m lo být adekvátní vzhledem k životnímu 

cyklu produktu. Nap íklad reklama a publicita vynese nejvíc ve fázi p edstavení a uvedení 

produktu na trh – smyslem je p ilákat pozornost a zájem zákazníka. Cenová zvýhodn ní  

a osobní prodej se stává d ležitým v dob  vyzrálosti produktu na trhu. Ve fázi poklesu by 

m la společnost nadále podporovat cenová zvýhodn ní a postupn  snižovat náklady  

na reklamu, publicitu a osobní prodej. Samoz ejm  také vždy záleží na velikosti společnosti. 



17 

 

Velcí hráči na trhu si mohou v jednu chvíli dovolit jak pom rn  rozsáhlou reklamu, tak také 

slevy. Hlavní myšlenkou marketingového mixu ale z stává, že by m l z stat v rukou 

integrovaného odd lení, které se na n j soust edí a které spolupracuje. P itom se stále stává, 

že r zné prvky marketingového mixu se rozprostírají do mnoha r zných odd lení, která 

nespolupracují (Kotler, 2003, s. 110-111). 

1.2.1 Rozší ený marketingový mix 

Urbánek (2010, s. 36-37) uvádí, že výše uvedené nástroje marketingového mixu 4P se 

v r zných oborech podnikání častokrát dopl ují a rozši ují o následující nástroje: 

• lidé, lidský faktor (people) 

• a pracovní procesy, technologie (process). 

Takto vznikne marketingový mix 6P. 

Dále pak pro mix s názvem 8P používáme ješt  složky:  

• účastníci (participants) 

• a fyzická p ítomnost (physical evidence). 

Vzhledem k tomu, že jde vývoj stále nezadržiteln  kup edu, využívají se také marketingové 

mixy 11P, 15P a další. 

1.2.2 Produkt 

Produkt je cokoliv, co lze na trhu nabízet ke koupi, k využívání nebo ke spot eb . Zárove  

má mít schopnost uspokojit p ání a pot eby zákazník . Proto se pod pojem produkt 

schovávají jak hmotné p edm ty, tak také služby, osoby, místa, organizace, myšlenky, 

kulturní výtvory a podobn  (Foret, 2006, s. 175).  

Produkt je popisován ve t ech úrovních. První z nich je jádro – to nám udává užitek, který 

nám produkt p ináší. Nap íklad hodinky si kupujeme, abychom v d li, kolik je hodin. To 

znamená, že jádrem hodinek je to, že nám ukazují čas. Druhá úrove  se označuje jako reálný 

produkt, který zahrnuje kvalitu, provedení, styl, značku a obal. Poslední úrove  se nazývá 

rozšířený produkt. Ten už zahrnuje i dodatečné výhody nebo služby k produktu. M že se 

jednat o prodloužení záruční doby, instalace produktu, opravy, leasing nebo platbu  

na splátky (Foret, 2006, s. 176).  
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1.2.3 Cena 

Cena jako taková p edstavuje aktuální hodnotu produktu na trhu. M že se snadno m nit  

a tím pádem používat jako významný faktor, kterým se dají zákazníci ovliv ovat. Zárove  

je to jediná složka marketingového mixu, která společnosti vytvá í p íjem. Ostatní prvky 

totiž znamenají pro firmu výdaje a náklady. Stanovení ceny bývá závislé na n kolika 

faktorech. Základem jsou samoz ejm  náklady na vytvo ení, distribuci, prodej a propagaci 

produktu. Pak záleží i na strategii, kterou se firma p i svém chodu ídí, na konkurenci a také 

na samotném zákazníkovi. Tvorba ceny by vždy m la začít marketingovou analýzou p ání  

a pot eb zákazník . Firma by m la znát jejich p edstavy o hodnot  produktu a finanční 

částce, kterou jsou ochotní si ze svého rozpočtu ukrojit (Foret, 2006, s. 193-195). 

1.2.4 Místo/distribuce 

D raz na distribuci by m l být opravdu velký. Zvolené distribuční cesty totiž dokáží výrazn  

ovlivnit produkt, a to v oblasti kvality, provedení, rozší ení, a jiné. Jedná se o dlouhodob jší 

záležitost, která pot ebuje propracované plánování a rozhodování – nelze ji m nit operativn  

(Foret, 2006, s. 207). 

Podle Foreta (2006, s. 208) do distribučního kanálu m žeme za adit následující prvky: 

• fyzický (skutečný tok zboží), 

• právnický (p evod vlastnictví), 

• finanční (tok plateb) 

• a komunikační (informace o zboží). 

1.2.5 Propagace 

Propagace bývá též podle Foreta (2006, s. 234) označována jako komunikační mix, který 

zahrnuje následující nástroje: 

• reklamu, 

• podporu prodeje, 

• Public Relations, 

• osobní prodej. 
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Základní myšlenkou propagace je zvýšení odbytu produktu a zvýšení zisku firmy. Jinými 

slovy, dobrá propagace musí dokázat p esv dčit druhé. Foret (2006, s. 234) uvedl dv  

základní strategie, kterých propagace využívá: 

• strategie tlaku (push strategy), 

• strategie tahu (pull strategy). 

Strategie tlaku je postavená hlavn  na osobním prodeji a podpo e prodeje, pomocí jimiž tlačí 

produkt p es distribuční kanály ke konečnému zákazníkovi. Strategie tahu naopak staví  

na reklam , která má zaujmout a p ilákat zákazníky; jinými slovy vyvolat poptávku  

po produktu. Lidé začnou poptávat produkt u maloobchodník , ti to p enesou  

na velkoobchodníky, kte í se vzáp tí otočí p ímo na výrobce (Foret, 2006, s. 234-235). 

Zamazalová (2010, s. 276) ješt  dodává, že s nezadržitelným rozvojem individualizovaného 

p ístupu k zákazník m, je velmi významnou součástí propagace také direct marketing. 

Podstatou je p ímé oslovení zákazník  prost ednictvím e-mailu, telefonicky, bannery  

na internetu, objednacími kupóny v časopisech, teleshoppingem, zásilkovým prodejem, 

apod. Na základ  toho se očekává okamžitá reakce zákazník  ve form  nákupu. 

1.3 Marketingový mix služeb 

„Služba je činnost, která má v sobě určitý prvek nehmatatelnosti a vyžaduje určitou interakci 

se zákazníkem nebo s jeho majetkem. Výsledkem služby není převod vlastnictví. Služba může 

vést ke změně podmínek a její produkce může či nemusí být úzce spojená s fyzickým 

produktem (Payne, 1996, s. 14).  

Janečková (2000, s. 29-31) uvádí, že marketingový mix služeb slouží stejnému účelu, jako 

b žný marketingový mix – má za úkol uspokojit pot eby zákazník  a vygenerovat zisk 

společnosti. Klasické pojetí 4P v oblasti služeb bohužel nestačí. Problém spočívá  

ve specifických vlastnostech, které služby mají. Proto se k tradičním 4P p idává ješt : 

• materiální prost edí (physical evidence) – ta pomáhá k určitému zhmotn ní služby, 

• lidé (people), 

• a procesy (process). 
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1.3.1 Vlastnosti služeb 

Služby mají oproti hmotným produkt m specifické vlastnosti. Mezi ty nejčast ji zmi ované 

za adila Vaštíková (2014, s. 16) následující: 

• nehmotnost, 

• neodd litelnost, 

• prom nlivost, 

• pomíjivost, 

• nemožnost vlastnit službu. 

Nehmotnost je jednoznačn  tou nejtypičt jší vlastností služeb, protože je nelze zhodnotit 

žádným fyzickým smyslem. Vzhledem k tomu, že si je zákazník nem že p ed nákupem 

prohlédnout a ve v tšin  p ípad  ani vyzkoušet, jsou služby spojované s v tší mírou nejistoty 

než klasické produkty. Zákazník proto v oblasti služeb často klade d raz na doporučení 

známých nebo rodiny. Neodd litelnost služby je možné pochopit celkem snadno – produkci 

a spot ebu produktu odd lit lze, ovšem u služby to takto možné není. Zákazník a ten, co 

službu poskytuje, se musí setkat, aby mohla být služba uskutečn na. Prom nlivost neboli 

variabilita výstup , se myslí v tom smyslu, že v procesu poskytování služeb jsou p ítomni 

producenti a zákazníci, jejichž chování nelze p edem odhadnout. Proto je možné, že 

poskytnutí jedné a té samé služby se m že lišit. Jeden a ten samý člov k m že v jeden den 

poskytnout služby v r zných úrovních kvality. Zničitelnost služeb spočívá v tom, že pokud 

nejsou využity v dob , kdy jsou nabízeny, producent je nem že uskladnit na pozd ji, a proto 

jsou pro konkrétní moment zničeny. Nakonec, absence vlastnictví souvisí p edevším s tím, 

že jsou služby nehmotné, neuchopitelné. Zákazník si kupuje pouze právo na poskytnutí 

služby (Vaštíková, 2014, s. 16-20). 

1.4 Marketingové prost edí 

Marketingovým prost edím společnosti myslíme okolí, které ovliv uje její chování, chod  

a určuje její vlastnosti. Je velmi prom nlivé, dynamické a komplexní (Zamazalová, 2010,  

s. 105). 

1.4.1 Vnit ní prost edí 

Vnit ní prost edí zahrnuje všechny vztahy a vazby uvnit  společnosti. V p ípad , že všechna 

jednotlivá odd lení ve firm  spolupracují, m že se dosáhnout vysoké účinnosti všech aktivit 

a stejn  tak spln ní cíl , které si společnost stanovuje. V konečném d sledku se díky pln  
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funkčnímu vnit nímu prost edí m že rozvíjet celá firma jako taková (Kozel, Mlyná ová  

a Svobodová, 2011, s. 43). 

K p ijetí marketingových cíl , kterých společnost m že reáln  dosáhnout, je d ležité 

dopodrobna zmapovat všechny činitele, kte í mají vliv na vnit ní chod společnosti  

a zhodnotit jejich silné a slabé stránky (Vysekalová, 2006, s. 41). 

Vochozka a Mulač (2012, s. 348-350) uvedli, že vnit ní prost edí se dá analyzovat 

následujícími zp soby: 

• analýzou zdroj  – efektivita využívání, flexibilita, vyváženost,  

• analýzou hodnotového etezce. 

1.4.2 Vn jší prost edí 

Do vn jšího prost edí společnosti pat í zejména faktory, které často nelze p íliš nebo v bec 

ovliv ovat. Elementární prvky tohoto prost edí lze rozd lit do následujících skupin: 

• sociální,  

• technické,  

• ekonomické,  

• politické a právní. 

První písmena t chto kategorií nám vytvá í akronym STEP. Často se k t mto čty em 

p idávají ješt  p írodní podmínky a ekologické prost edí (Zamazalová, 2010, s. 106). 

Vochozka a Mulač (2012, s. 344) zd raz uje, že je velmi nestálé a nep edvídatelné. 

Společnost ve v tšin  p ípad  nem že jeho projevy efektivn  m nit, ale m že je respektovat 

a smí it se s nimi.  

1.5 Analýza marketingového prost edí 

K pr b žnému zjiš ování stavu a vyvíjení marketingového prost edí se používají r zné 

analýzy, výzkumy, pr zkumy a marketingový informační systém. Pokud je společnost 

schopna pravideln  získávat kvalitní informace o prost edí, ve kterém se nachází, je to 

jednoznačn  její velká konkurenční výhoda. M že tak pružn ji reagovat na p ípadné zm ny 

a novinky (Zamazalová, 2010, s. 105). 
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1.5.1 SWOT analýza  

SWOT analýza je pom rn  specifická a zárove  nejčast ji využívaná analytická metoda 

v bec. Analyzuje totiž vnit ní i vn jší prost edí zárove . Proto, aby bylo možné formulovat 

firemní strategie a cíle, se pouští do hodnocení silných a slabých stránek podniku, jejich 

potenciálních p íležitostí a hrozeb. Od t chto slov v anglickém originálu také vznikl 

akronym SWOT: 

• strenghts – silné stránky, 

• weaknesses – slabé stranky, 

• opportunities – p íležitosti, 

• threats – hrozby (Grasseová, 2010, s. 295) 

„Komplexně pojatá SWOT analýza staví silné a slabé stránky organizace anebo její části 

proti identifikovaným příležitostem a hrozbám, které vyplývají z okolí, a vymezuje pozici 

organizace nebo její části jako východisko pro definování strategií dalšího rozvoje 

(Grasseová, 2010, s. 296). 

 

Obr. 1: Základní rámec SWOT analýzy. (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Grasseová, 2010, s. 297) 
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Tato analýza nemá striktn  danou strukturu zpracování. Vždy je nutné p izp sobit postup 

konkrétní společnosti a účelu, za jakým se vytvá í. Grasseová (2010, s. 299-300) uvádí 

principy, kterých je vhodné se vždy držet: 

• princip účelnosti (braní v potaz primární účel vypracovávání analýzy),  

• princip relevantnosti (soust ed ní se na podstatná fakta), 

• princip kauzality (soust ed ní se na p íčiny a ne d sledky),  

• princip objektivnosti. 

1.5.2 SLEPT analýza 

Hanzelková, Ke kovský a Kostro  (2013, s. 54) íká, že úlohou SLEPT analýzy je odhalit 

p edpokládaný vývoj vn jšího prost edí společnosti. M la by objasnit vývojové trendy a to, 

jestli p edstavují pro společnost hrozby nebo p íležitosti. Zabývá se následujícími oblastmi, 

podle kterých byl sestaven akronym SLEPT: 

• social – společenské a demografické faktory, 

• legal – právní faktory,  

• economic – ekonomické faktory,  

• political – politické faktory, 

• technological – technologické faktory. 

1.5.3 Porterova analýza p ti konkurenčních sil 

Porterova analýza p ti konkurenčních sil se zabývá strukturální analýzou prost edí. Jak uvádí 

Vochozka a Mulač (2012, s. 345), Michael Porter stanovil p edpoklad, že ziskovost odv tví 

spočívá na bedrech p ti faktor , které ovliv ují ceny, náklady a investice, kterých je 

zapot ebí v daném odv tví. To následn  indikuje tzv. p itažlivost odv tví, kterou je nutné 

znát, p ed vstupem do n j. 
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Hlavní síly odv tví, které určují chování konkurent , jsou podle Vochozky a Mulače (2012, 

s. 345) následující: 

• rizika vstupu potenciálních konkurent  (hrozba pohyblivosti), 

• rivality mezi stávajícími podniky (konkurence), 

• vyjednávací síla zákazník , 

• vyjednávací síla dodavatel , 

• hrozby substitučních výrobk  (hrozba zastupitelnosti). 

1.5.4 Model šesti sil podle Grovea 

K tradičnímu pojetí Portera se p idal Andrew Grove a p ipojil k modelu p ti konkurenčních 

sil ješt  šestou – sílu komplementá e. Komplementá em zde uvažuje podnik, který je se svou 

činností závislý na činnosti druhého podniku a naopak. Zárove  nahradil hrozby 

substitučních výrobků za zásadní změnu podnikání. V tom p ípad  se dá prodávat stejný 

produkt, ale s odlišným zp sobem prodeje (Vochozka a Mulač, 2012, s. 346). 

1.5.5 Analýza metodou 4C 

Metoda 4C analyzuje faktory globalizace, která je v dnešní dob  již všudyp ítomná. Hlavní 

úlohou této metody je vzbudit v manažerech zájem o vzdálené faktory, které se na první 

pohled mohou zdát nepropojitelné. Takto p ipravení manaže i mohou být v budoucnu 

Obr. 2: P t konkurenčních sil podle Portera. (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Grasseová, 2010, s. 191) 
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schopni snáze identifikovat potenciální p íležitosti a hrozby. Pracuje se zde se čty mi 

základními prvky: 

• customers – zákazníci, 

• costs – náklady, 

• competitors – konkurence, 

• country – národní specifika (Vochozka a Mulač, 2012, s. 344-345). 

1.6 Zákazník 

„Zákazník je člověk, který nakupuje, zejména takový, který nakupuje pravidelně“ (Foster, 

2002, s. 1). 

Zákazník je tažnou silou veškerého podnikání. Je to nejd ležit jší článek, nejen další 

statistické číslo. Je to práv  zákazník, který určuje, která společnost a kte í zam stnanci 

budou úsp šní. Až 80 % úsp šných nápad  na nové produkty nebo služby p išly práv   

od zákazník . Každá společnost, která chce prosperovat, je na n m závislá a úkolem každé 

společnosti by m lo být vytvo ení oboustranné spokojenosti – jak na její stran , tak na stran  

zákazníka (Foster, 2002, s. 1-2). 

Podle Spáčila (2003, s. 18) se musí o zákazníka náležit  pečovat a všechny články 

společnosti, které s ním p ijdou do kontaktu, by se m ly ídit následujícími principy: 

• otev enost,  

• proaktivní p ístup, 

• férové jednání, 

• a znalost zákazníka. 

1.6.1 Spokojenost zákazníka 

Spokojený zákazník je subjekt, jehož očekávané p edstavy a p ání, které má p ed nákupem, 

se ztotožní s realitou po nákupu. A vzhledem k tomu, že zákazník je hlavním partnerem 

veškeré podnikatelské činnosti, společnost by podle moderní filozofie vždy m la hled t  

na jeho preference. Následn  by pak m la v p ípad  neshody p edstavy a reality také 

iniciovat zlepšení (Blecharz, 2015, s. 22-23). 

Thomas a Applegate (2012, s. 19-21) p ipomínají, že to, co zákazníci cht jí, se v současné 

dob  m ní nep edstavitelnou rychlostí. Proto je d ležité udržet s nimi krok. Zam stnanci, 
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kte í společnost reprezentují a napomáhají tak vytvá et spokojenost zákazníka, by se m li 

neustále zabývat níže uvedenými otázkami a následnými odpov ďmi na n . 

• Co zákazník ode m  a od společnosti očekává? 

• Jaká je moje role a možnost ovlivnit očekávání zákazníka? 

• Které detaily zp sobují reálné uspokojení zákazníka? 

Podle Foreta (2000, s. 43-45) by se m la v novat maximální pozornost spokojenosti 

zákazníka zejména z následujících d vod : 

• spokojený zákazník z stává v rný, 

• udržet si spokojeného zákazníka je p tkrát snadn jší než získat na svou stranu nového, 

• spokojený zákazník je za nakupované produkty a služby ochoten zaplatit i vyšší cenu, 

• odlákat spokojeného zákazníka znamená pro konkurenční společnosti nutnost snížit 

cenu za své produkty a služby až o 30 %, 

• spokojený zákazník je často ochoten investovat i do dalších produkt  a služeb jeho 

oblíbené společnosti, 

• spokojený zákazník p edá sv j pozitivní zážitek více než t em dalším lidem 

prost ednictvím nejúčinn jší formy – ústním podáním b hem osobní komunikace, 

• spokojený zákazník se chová ohledupln  v situacích, kdy jeho oblíbená společnost 

zažívá nenadálou krizi, 

• spokojený zákazník dokáže v zam stnancích vyvolat pocit dob e odvedené práce a tím 

následný pocit uspokojení a hrdosti na svou práci a společnost. 

1.6.2 Loajalita zákazníka 

Loajalita zákazníka je v podstat  jakési psychické či emocionální p imknutí zákazníka  

ke značce nebo k firm . Znamená to, že zákazník dál doporučuje výrobek nebo službu jiným 

a má v nich mimo ádnou d v ru. Spokojenost, loajalita a setrvání zákazník  u podniku má 

značný vliv na ziskovosti podniku. Je ovšem nutno podotknout, že ne všichni zákazníci jsou 

stejní – n kte í mohou být loajální a pro podnik ziskoví, další ziskoví, ale nikoliv loajální  

a jiní loajální, ale ne p íliš ziskoví (Loš áková, 2009, s. 99-100).  

1.7 M ení spokojenosti zákazníka 

M ení spokojenost zákazníka je významná zejména pro rozhodování o tom, jakou cestou 

se vydat p i zlepšování výkonnosti své společnosti, projekt  či proces . Využíváním 
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analytických výsledk  hodnocení spokojenosti zákazník  by se společnost m la snažit 

naplnit požadavky zákazník  a navýšit tak hodnotu jejich spokojenosti (Fontenotová, 2005). 

1.7.1 Metoda pouze-spokojenost 

Prost ednictvím této metody se od zákazník  žádá, aby na Likertov  škále vyznačili, jak si 

společnost vede v rámci n kolika vlastností. Škála je sedmibodová nebo p tibodová. Bod 

jedna odpovídá naprosté nespokojenosti, bod sedm (p ípadn  p t) odpovídá naprosté 

spokojenosti. Pr m rná skóre se sečtou u každé vlastnosti a položky s nejslabším 

hodnocením by se společnost m la snažit zlepšit. Tato metoda nezohled uje d ležitost 

vlastností pro zákazníka, a proto se z výsledk  nedají jasn  vyčíst priority nebo hodnocení 

v p ípad  stejného skóre spokojenosti (Fontenotová, 2005). 

1.7.2 Diferenční analýza 

V diferenční analýze se počítá rozdíl mezi skórem spokojenosti a skórem d ležitosti. Op t 

se využívá Likertovy stupnice. Bod jedna odpovídá naprosté ned ležitosti a bod sedm 

odpovídá významné d ležitosti. Kv li účinnosti by m ly být vlastnosti se azeny podle toho, 

jak jsou d ležité, protože položky se stejným nebo podobným rozdílem nemusí mít  

pro zákazníky stejný dopad na jejich spokojenost. Takže pokud jsou rozdílové hodnoty  

u jednotlivých položek podobné nebo stejné, p ednost by se m la dát t m s výše nastavenou 

d ležitostí (Fontenotová, 2005).  

1.7.3 Model d ležitost-spokojenost 

Tento model využívá kvadrantovou mapu. Do té se označují oblasti, které vyžadují zlepšení 

– srovnáním úrovní spokojenosti a d ležitosti u vybraných vlastností. Jde o to, že společnost 

zjistí vlastnosti, které zákazník považuje za nejd ležit jší vedle t ch, v nichž společnost 

dosahuje zlých výsledk . Model D-S nezkoumá rozdíl mezi spokojeností a d ležitostí, ale 

jejich vzájemný vztah. Akční priority se znázor ují spíš graficky, než numericky a nejvyšší 

priorita je p i azena vlastnosti, která má vysokou d ležitost a nízkou spokojenost. Úkolem 

je nalézt všechny vlastnosti, které se nachází v kvadrantu „zlepšit“ (Fontenotová, 2005). 
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Obr. 3: Model d ležitost-spokojenost. (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Fontenotová, 2005) 

1.7.4 Multiplikativní p ístup 

Multiplikativní p ístup vylučuje tvrzení, že náhradou za zákazníkovo očekávání je 

d ležitost. Skóre nespokojenosti se vypočítá z rozdílu mezi nejvyšším hodnocením 

spokojenosti a zákazníkovým vnímáním výkonnosti podniku. To se pak následn  váží podle 

skóre d ležitosti. Vážené skóre nespokojenosti pak společnosti slouží k hierarchizaci oblastí, 

které vyžadují zlepšení (Fontenotová, 2005). 

1.7.5 Evropský model spokojenosti zákazníka 

Foret (2003, s. 72) uvádí, že Evropský model spokojenosti zákazníka zobrazuje definice 

sedmi nejd ležit jších oblastí: 

• firemní image – image p edstavuje výchozí bod analýzy a vztahuje se nejen  

ke společnosti, ale také výrobku či značce, 

• očekávání zákazníka – p edstavuje individuální p ístup a očekávání každého zákazníka,  

• vnímání kvality – zahrnuje vnímání kvality nejen produktu, ale také služeb,  

• vnímání hodnoty – spojeno zejména s cenou produktu (a následné individuální vnímání 

pom ru cena – výkon), 

• stížnosti zákazníka – ty vychází z porovnávání p vodních p edstav a nabyté reality, 

• loajalita zákazníka – loajalita se projevuje opakovanými nákupy a vzniká v p ípad  

pozitivní neshody p vodních p edstav a reality. 
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Obr. 4: Evropský model spokojenosti zákazníka. (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Foret, 2003, s. 73) 

1.7.6 Kan v model spokojenosti zákazníka 

Podle Kana se dá na požadavky zákazníka dívat z pohledu t í skupin, které nejvíc ovliv ují 

míru spokojenosti zákazníka. Toto člen ní zahrnuje: 

• bonbónky – jedná se o malou skupinu požadavk , které pokud se nesplní, nesníží to 

jeho reálnou spokojenost; naopak v p ípad , že se splní, nabyde zákazník p íjemného 

pocitu vzrušení, které jeho dobrý zážitek z nákupu zn kolikanásobí, 

• samoz ejmosti – toto je velká skupina požadavk , která souvisí se samotnou funkcí 

daného produktu; to znamená, že nespln ní t chto požadavk  vede k silné 

nespokojenosti zákazník , 

• nutnosti – op t se jedná o malé množství požadavk , které jsou často spojeny 

s legislativními p edpisy a jejichž nenapln ní ovšem obvykle vede ke ztrát  zákazník  

(Nenadál, 2004, s. 68-70).  
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Obr. 5: Kan v model spokojenosti zákazníka. (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Nenadál, 2004, s. 69) 

1.8 Marketingový výzkum 

„Marketingový výzkum má za úkol systematicky specifikovat, shromažďovat, analyzovat  

a interpretovat informace, které se dále využívají v marketingovém řízení. K naplnění tohoto 

úkolu využívá řadu nejrůznějších výzkumných přístupů, které lze dělit dle mnoha kritérií“ 

(Kozel, 2006, s. 114). 

Náplní marketingového výzkumu je zjiš ování postoj  a kupního chování spot ebitel . 

Jedná se o formální marketingové studie určitých problém  nebo p íležitostí – nap íklad 

preference výrobk , p edpov ď prodej  nebo vyhodnocení reklamní kampan . Zjišt né 

poznatky poskytují diagnostické informace o tom, jak a proč se na trhu odehrávají určité 

jevy a co pro marketéry znamenají (Kotler a Keller, 2013, s. 131). 

 

Obr. 6: Proces marketingového výzkumu. (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Kotler a Keller, 2013, s. 133) 
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Hlavním cílem marketingového výzkumu je poskytnutí podstatných a objektivních 

informací o zákazníkovi a celkové situaci na trhu. Zjiš ujeme nejen to, co zákazník 

nakupuje, ale také jeho socioekonomické charakteristiky či jeho spokojenost, nebo naopak 

nespokojenost s uspokojením jeho pot eb v rámci aktuální nabídky společnosti. Díky 

znalosti t chto informací bychom m li dosáhnout kvalitn jší nabídky a komunikace  

se zákazníkem (Foret, 2008, s. 93-94). 

1.8.1 Druhy 

Kozel (2006, s. 114-117) uvádí, že marketingový výzkum se dá členit podle účelu, podle 

časového hlediska nebo podle funkce. Podle účelu existují výzkumy: 

• monitorovací (sledování vnit ního a vn jšího prost edí firmy), 

• explorativní (vysv tlení nejasných nebo nep ehledných skutečností),  

• deskriptivní (popis konkrétních jev  nebo skutečností),  

• kauzální (získání informací o vztazích mezi sledovanými jevy),  

• prognostický (p edpov ď budoucího vývoje), 

• koncepční (získání komplexních výstup ). 

Podle časového hlediska se dá rozd lit na výzkumy: 

• podle dynamického rozm ru (pretest, posttest), 

• podle délky trvání (krátkodobý – operativní, dlouhodobý – konjunkturální), 

• podle periodicity provád ní (jednorázový – ad hoc, opakovaný – kontinuální). 

Podle funkčního významu existují výzkumy: 

• celkové tržní situace (tržní potenciál, kapacita, podíl, nasycení trhu), 

• nástroj  marketingového mixu (výrobkový, cenový, distribuční, komunikační). 

1.8.2 Kvalitativní a kvantitativní výzkum 

Kvalitativní výzkum hraje v marketingu významnou roli. Mnoho používaných technik je 

inspirováno psychologií a psychoanalýzou. Základem je touha porozum t postoj m lidí, 

které následn  ovliv ují jejich chování. Tazatel musí jít mnohem dál za strojové kladení 

otázek a musí nechat respondent m prostor se vyjád it dle jejich vlastního uvážení. Jedin  

tak totiž získá jejich up ímné odpov di. Kvalitativní typ výzkumu navíc m že být jediná 

možnost sb ru dat v p ípad , když se odpov di nedají snadno p edpovídat (Block, 2005,  

s. 175-177). 
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Kvantitativní typ výzkumu je oproti tomu vystav n na p edpokladu, že se dá lidské chování 

do určité míry m it a p edpovídat. Využívá náhodné výb ry, experimenty, dotazníky  

a pozorování, a sesbíraná data kvantifikuje a analyzuje pomocí statistických metod. Cílem 

je poznat, popsat a ov it naše p edstavy o vztazích sledovaných prom nných (Hendl, 2016, 

s. 42). 

1.8.3 Definování problému a cíle výzkumu 

„Dobře definovaný cíl, je napůl vyřešený problém. Cílem pak rozumíme nalezení hlavního 

faktoru, který nám určí další směr naší práce“ (Kozel, 2006, s. 72). 

Definování problému a cíle bývá často považováno za úpln  nejt žší fázi celého výzkumu, 

proto je vhodné si na n m dát záležet. Jako první se musí dát dohromady odpov dný manažer 

a výzkumník, který bude celý výzkum provád t. Manažer musí mít k výzkumu dostatečné 

množství dat a informací, aby se mohl zapojit do plánování a interpretace výsledk . Zkušený 

výzkumník by m l být schopen manažerovi poradit, jak správn  problém a cíl definovat  

a vysv tlit, jak mu m že výzkum pomoct v rozhodovací fázi. O celém jednání by m l být 

proveden písemný zápis, aby byl záznam o tom, že se manažer a výzkumník na stanoveném 

problému shodli (Kotler, 2007, s. 406). 

Počet cíl  výzkumu by m l být p im ený, protože p íliš široké zam ení p ináší zbytečné 

náklady. Cíle výzkumu se liší v závislosti na zadání a situaci a pomocí programových otázek 

by m ly zcela jasn  definovat, co má být výzkumem zjišt no. ádn  definovat cíl znamená 

určit ešení problému, navrhnout kde hledat informace, najít alternativy a specifikovat, které 

údaje shromažďovat (Kozel, 2006, s. 72-73). 

1.8.4 Zdroje a sb r dat 

V marketingovém výzkumu se obvykle pracuje se sekundárními a primárními zdroji dat. 

Rozdíl mezi t mito dv ma kategoriemi spočívá v účelu, ke kterému byla data získána. 

Sekundární data jsou taková, která již byla shromážd na n kým p ed námi a jsou zpravidla 

ihned k dispozici. Toto je jeden z hlavních d vod , proč se obvykle začíná pracovat práv  

s nimi. Druhým d vodem je cena, která bývá podstatn  nižší než u dat primárních. Bohužel 

využitelnost sekundárních dat je omezená, a proto se p echází ke shromažďování dat nových 

– primárních. Zdrojem primárních dat je zkoumaná jednotka a proces získávání má klíčový 

význam pro kvalitu ešení projektu (P ibová, 1996, s. 35-43). 
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Obr. 7: Zdroje dat. (Zdroj: Nejezchleb, 2001, s. 126) 

Sb r dat je d ležité d sledn  zorganizovat a ádn  p ipravit a koordinovat pracovníky, kte í 

se na této činnosti budou podílet. Podstatné je vhodné zázemí a vstupní školení, které jasn  

vysv tlí metodiku postupu, p id lí individuální úkoly a určí, podle jakých kritérií budou 

odm n ni. Zárove  by se m ly stanovit i nástroje kontroly, které budou ov ovat 

dostatečnou reprezentativnost výb ru respondent  (Kozel, 2006, s. 85-86). 

1.8.5 Analýza získaných dat 

Na začátku analýzy získaných dat je nutné je rozt ídit a prov it jejich validitu a spolehlivost. 

Musí prob hnout kontrola úplnosti a čitelnosti, a kontrola logická (Kozel, 2006, s. 88). 

Následn  dochází ke statistickému popisu údaj , který nám umožní výpočty základních 

statistických veličin a frekvencí určitých odpov dí, p ípadn  sestavení pot ebných graf , 

které výsledky znázorní. Výsledek každé otázky musí být podroben analýze, p i které 

zjistíme četnost odpov dí, úrove , prom nlivost a pr b h zkoumaných znak . Nakonec  

se dostaneme až k vzájemné závislosti mezi prom nnými (Kozel, 2006, s. 95-96).  

Regresní analýza 

Nejčast ji využívanou analýzou je regresní analýza. Jedná se o statistickou metodu, pomocí 

které lze zkoumat vztah mezi nezávisle prom nnou a závisle prom nnou veličinou.  
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Napomáhá nám pochopit zm nu závislé prom nné veličiny v souvislosti se zm nou té 

nezávislé (Kropáč, 2012, s. 78-79). 

1.8.6 Interpretace získaných dat a ešení problému 

„Interpretace údajů představuje převedení výsledků analýzy do závěrů a doporučení 

nejvhodnějšího řešení zkoumaného problému. Snažíme se při ní pomocí slovního vyjádření 

navrhnout konkrétní doporučení“ (Kozel, 2006, s. 103). 

Záv ry analýzy by m ly být v souvislosti s výzkumným problémem a cílem výzkumu, aby 

bylo možné navrhnout adekvátní opat ení a ešení problému. Samoz ejmostí je logická 

struktura záv r . Nejtradičn jší zp sob p edložení výsledk  je písemná záv rečná zpráva  

a její prezentace, dopln ná tabulkami a grafy. Prezentující by si m l dát pozor na to, aby 

publikum nezahltil nepot ebnými informacemi a jasn  objasnil p ínos marketingového 

výzkumu a jeho výsledk  (Kozel, 2006, s. 103-110).  

1.9 Techniky sb ru dat do marketingového výzkumu 

Primární data se dají získávat hned n kolika r znými zp soby. Výb r techniky záleží  

na požadovaném typu informací, které výzkumník pot ebuje, ale i na tom od koho a jakým 

zp sobem se je rozhodne získat. Volba metody by se vždy m la ídit charakterem 

výzkumného problému (Hendl, 2016, s. 165). 

1.9.1 Písemné dotazování 

Písemné dotazování je zp sob sb ru informací, kdy výzkumník nemusí p ijít do p ímého 

kontaktu s respondentem. Respondent má čas rozmyslet si své odpov di, což m žeme brát 

jako výhodu, pokud nám nejde o spontánní reakce. Další výhodou je možnost využití 

v r zných typech zkoumaných situací a komplexnost získaných dat. Mezi nevýhody 

písemného dotazování pat í zejména nízká návratnost, ke které často dochází. Od vodn ním 

bývají statistiky, ze kterých vyplývá, že na písemné dotazování obvykle nereagují lidé 

s velmi vysokým a velmi nízkým stupn m vzd lání, lidé vyšší v kové kategorie a lidé 

zaneprázdn ní. Motivační účinek zvyšuje nap íklad profesionáln  p ipravený dotazník nebo 

doprovodný dopis, ve kterém ešitel zmíní jasné pokyny k vypln ní a pod kování  

za respondent v čas a ochotu (P ibová, 1996, s. 49-50).  
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1.9.2 Osobní dotazování 

Osobní dotazování je pom rn  rozší ená metoda šet ení, b hem kterého se dají získat 

informace o respondentovi také pozorováním. Navíc má tazatel možnost vyvolat zájem 

respondenta a snížit tak možnost odmítnutí odpov d t. Umož uje klást složit jší otázky,  

a to nap íklad v doprovodu grafických pom cek. Lze používat flexibilní dotazník  

a zam ovat po adí otázek. Značnou nevýhodou je to, že respondenti najednou nejsou 

anonymní, což m že ovlivnit jejich jinak up ímné odpov di (Nejezchleb, 2001, s. 128). 

1.9.3 Telefonické dotazování 

Telefonické dotazování se adí mezi velmi efektivní techniky sb ru dat, protože umož uje 

pom rn  snadno a rychle oslovit široký výb r respondent . Je podmín no pouhým 

vlastnictvím telefonu. Nevýhodou je nemožnost využívání vizuálních pom cek a možná 

ned v ra a podezíravost respondenta, který si p es telefon nem že být jistý, s kým reáln  

komunikuje (Nejezchleb, 2001, s. 129).  

1.9.4 Elektronické dotazování 

Elektronické dotazování je suverénn  nejsnadn jší a nejlevn jší zp sob dotazování. 

V dnešní dob  jsou mnozí lidé online tém  nep etržit , takže máme jistotu, že se k nim 

dotazník dostane prakticky okamžit  a tazatel tak není závislý na poštovních službách. 

Nevýhodou je omezený výb r respondent , jelikož od určité v kové kategorie lidé ješt  stále 

nemají vztah k internetu a jeho možnostem. Kv li zvyšování návratnosti vypln ných 

dotazník  bývá často k dotazování p idán n jaký motivační faktor, jako nap íklad za azení 

do slosování o ceny a podobn  (Kozel, 2006, s. 144-145).  

1.9.5 Pozorování 

Tato metoda je samoz ejmou součástí mnoha kvalitativních výzkum . Jedná se o cílev domé 

a plánovité sledování smyslov  vnímatelných skutečností. Hendl (2016, s. 195) uvádí, že 

pozorování m žeme rozd lit do t í kategorií: 

• skryté – otev ené, 

• zúčastn né – nezúčastn né, 

• strukturované – nestrukturované, 

• v um lé situaci – v p irozené situaci, 

• sebe samého – n koho jiného.   
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1.9.6 Experiment 

Jde o techniku sb ru dat, která je založena na testování respondent  v podmínkách um le 

vytvo eného prost edí. Vedoucí experimentu je sleduje a m í vliv konkrétních prvk   

na jejich chování. Experimenty mohou být laboratorní, terénní, p ípadn  elektronický 

(Kozel, 2006, s. 145-146). 

Laboratorní experiment se adí mezi nejpoužívan jší. Nejčast ji se používá p i výrobkových 

testech, testování reklamy nebo skupinových rozhovorech. Každý typ je odlišn  náročný  

na p ípravu situace, výb r respondent  a zp sob zaznamenávání dat (P ibová, 1996, s. 51). 

1.10 Dotazník 

Dotazník je nejtradičn jší nástroj písemného dotazování. P i jeho sestavování je d ležité vzít 

v potaz výb r respondent . Otázky by m ly být formulovány do takové podoby, aby 

dotazovaný odpovídal p esn  na to, co nás zajímá, a to stručn  a pravdiv . Zárove  by tv rce 

dotazníku m l být schopen vytvo it takové psychologické podmínky, aby se vypl ování 

zdálo být respondentovi snadné, p íjemné a nenucené (Foret, 2012, s. 41).  

„Dotazník musí být schopen mluvit a respondentovi vše vysvětlit, jako by to dělal tazatel“ 

(Foret, 2012, s. 41).  

1.10.1 Prvotní dojem z dotazníku 

K zanechání pozitivního dojmu z dotazníku je jednoznačn  podstatná jeho grafická úprava. 

Jedná se o úpravu první strany, použité barvy, kvalitu papíru i formát (množství otázek  

a jejich stylizace). Všechny tyto prvky by m ly respondenta doslova lákat. Nesmí chyb t 

úvodní text, který respondenta vtáhne do d je, vysv tlí mu cíl výzkumu a význam jeho 

responzí, určí termín odevzdání a ujistí o anonymit  poskytnutých informací. Dob e p sobí 

také to, když je výzkum, pod který dotazník spadá, zaštít n n jakou uznávanou institucí nebo 

nezávislou agenturou (Foret, 2012, s. 41-42).  

1.10.2 Konstrukce otázek 

Snahou tv rce dotazníku by m lo být formulovat otázky jednoznačn  a srozumiteln , aby 

odpov di na n  byly co možná nejvíc validní. Jedin  tak totiž získáme kvalitní odpov di  

na to, co nás zajímá. Čím konkrétn ji se budeme ptát, tím konkrétn jší odpov di získáme.  

Významným m ítkem správné konstrukce otázky je informační hodnota otázky (Kozel, 

2006, s. 161). 
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Kozel (2006, s. 161-162) dále uvádí, že bychom p i konstruování otázek m li dodržovat 

určitá pravidla. N která z nich jsou: 

• ptát se p ímo – „bez obalu“,  

•  ptát se jednoduše,  

• užívat vhodný slovník,  

• nabízet srovnatelné odpov di – „nemíchat hrušky s jablky“, 

• užívat krátké otázky,  

• nepoužívat sugestivní a zavád jící otázky, 

• vyloučit nep íjemné otázky, 

• nepoužívat negativní otázky, 

• vyloučit odhady a podmín ná p ání. 

Je dobré myslet na fakt, že s blížícím se koncem dotazníku klesá koncentrovanost 

respondenta, a proto by v jeho finální části nem ly být p íliš náročné a dlouhé otázky. Ty je 

vhodné umístit zhruba do st ední časti dotazníku, kdy je respondent po úvodních  

a zah ívacích otázkách pln  soust ed n na danou problematiku (Kozel, 2006, s. 165).  

1.10.3 Druhy otázek 

Základní rozd lení otázek určil Foret (2012, s. 49) takto: 

• otev ené (volné, asociační, volné dokončení v ty, volné dokončení povídky atd.), 

• uzav ené (dichotomické, výb rové, výčtové, polytomické s uvedením po adí variant). 

Otev ené otázky jsou typické pro kvalitativní výzkum. Jejich výhodou bývá, že donutí 

respondenta se nad tématem zamyslet a vypov d t to nejzajímav jší, co ho napadne. Není 

omezen žádnými mantinely a je mu ponechána volnost v odpov di. Díky tomu se m žeme 

dozv d t n co, nad čím nás zatím ani nenapadlo p emýšlet (Foret, 2012, s. 49).  

Uzav ené otázky jsou typické u kvantitativního výzkumu. Respondent je nucen vybrat si 

z nabízených možností odpov dí. Výhodou je jednoduché a rychlé vypln ní otázky  

a nasm rování dotazovaného na oblast, která nás zajímá. P edkládané varianty by nem ly 

p sobit sugestivn  a nem ly by dát možnost vyplnit dotazník náhodn . Ideální zp sob  

pro zjiš ování názor  a postoj  je škálování. Respondentovi se tak dostane určitá volnost 

v odpov di, protože nemusí odpovídat pouze stylem ano – ne (Foret, 2012, s. 50-51).   
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Podle Kozla (2006, s. 165) se dají otázky rozd lit následovn : 

• úvodní – pro navázání pozitivního kontaktu s respondentem, 

• filtrační – pro vyt íd ní správných respondent , od kterých chceme informace,  

• v cné, 

• zah ívací, 

• identifikační – pro zjišt ní charakteristik respondenta. 

1.10.4 Manipulace s dotazníkem 

Manipulací s dotazníkem se myslí jeho distribuce a následný sb r. Nejsnadn jší, nejlevn jší 

a nejrychlejší forma distribuce je v dnešní dob  určit  prost ednictvím elektronické pošty. 

Využít se ale m že také pošta tradiční, p ípadn  osobní p edání. Problém m že  

u elektronického dotazování nastat nap íklad tehdy, pokud je e-mail s dotazníkem 

vyhodnocen jako spam. Je dobré vyzkoušet zp sob zamýšlené distribuce p edem (Foret, 

2012, s. 55).  

1.10.5 Struktura a formát dotazníku 

Podle Nenadála (2004, s. 35) by m la mít struktura dotazníku tyto samostatné části:  

• vstupní informace pro respondenta,  

• část umož ující vyhodnotit celkovou spokojenost zákazníka,  

• část hodnotící jednotlivé znaky spokojenosti,  

• část umož ující segmentaci odpov dí.  

Zárove  Nenadál (2004, s. 36) uvádí, že nejvhodn jší formáty dotazníku pro m ení 

spojenosti zákazník  jsou tyto: 

• formát check-list ,  

• formát Likert v,  

• formát verbální, 

•  formát numerický. 
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Obr. 8: Formáty dotazník  pro m ení spokojenosti zákazník . (Zdroj: Nenadál, 2004, s. 36) 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

Analytická část této diplomové práce je v nována zhodnocení současného stavu společnosti 

promovie. Obsahuje analýzu oborového prost edí společnosti, která zahrnuje Porterovu 

analýzu p ti konkurenčních sil, SLEPT analýzu, SWOT analýzu, finanční analýzu  

a marketingový mix služeb. Záv r analýzy pat í marketingovému pr zkumu, na jehož 

základ  lze navrhnout vhodná opat ení vedoucí k zajišt ní vyšší míry spokojenosti 

zákazník  s poskytovanými službami společnosti promovie s.r.o. 

2.1 Základní informace o společnosti 

Název společnosti: promovie s.r.o. 

Sídlo:    Bradáčova 2, 85102 Bratislava, Slovenská republika 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

Datum založení: 4. února 2015 

P edm t podnikání: tvorba propagačních videí a reklam, 

moderátorské služby, 

komentátorské služby. 

Společník:  Mgr. Marek Va ous 

Základní kapitál: 5000 € (splaceno 100 %) 

 

Obr. 9: Logo společnosti promovie. (Zdroj: Interní dokumenty společnosti promovie) 

  



41 

 

2.1.1 Organizační struktura 

Jednatelem a zárove  výkonným editelem je Mgr. Marek Va ous. On sám se také podílí  

na režii a postprodukci (a to p edevším st ihu).  

Ekonomický úsek má na starosti externí účetní společnost z Považské Bystrice EKOSPO 

ÚČTOVNICKÝ KABINET. Hlavní účetní společnosti promovie je Ing. Zuzana 

Majerčáková.  

Obchodní záležitosti, jako je nap íklad business development, získávání nových zákazník  

a obdobné činnosti ve v tšin  p ípad  prozatím zajiš uje zejména jednatel osobn .   

Spolupráce s dalšími zam stnanci bývá často externího charakteru. Pat í mezi n  následující 

lidé: 

• Tomáš Hallon – režie, audio služby, promo, 

• Alexander Hýbl – hlavní grafik, kamera, st ih, 

• Ivan Romančík – hlavní st ih, 

• Vladimír Breburda – kamera, 

• Michal Kletečka – kamera. 

 

Obr. 10: Organizační struktura společnosti promovie. (Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dokument  
společnosti promovie) 
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2.2 Analýza oborového prost edí 

Analýza oborového prost edí se zabývá jak vn jšími, tak vnit ními faktory, které společnost 

ovliv ují. Analýze externího prost edí se v nuje Porterova analýza p ti konkurenčních sil a 

SLEPT analýza. Do vnit ní analýzy spadá marketingový mix služeb, které společnost 

promovie poskytuje. Nevynechám ani SWOT analýzu, která vnit ní i vn jší faktory 

kombinuje.  

2.2.1 Marketingový mix 

Základní pojetí marketingového mixu zahrnuje čty i základní prvky, mezi které se adí 

produkt, cena, propagace a distribuce.  

Produkt 

Společnost promovie se soust edí na audiovizuální tvorbu, komentování a moderátorské 

služby.  

Video – pod kategorii video produkty se adí propagační videa, krátké dokumenty  

ze sportovních akcí, ale i klasické dokumenty. Nap íklad v lo ském roce se jednalo  

o dokument o foosballu nebo hráčích e-her. Zatímco p edešlé dokumenty byly vytvo eny  

na zakázku, letos by se m l na popud jednatele začít natáčet dokumentární film o slovenském 

tenistovi Karlovi Beckovi, který byl neprávem obvin n z dopingu.   

Audio – společnost promovie nahrává podcasty, v současnosti zejména pro webové portály 

takurcitee.sk a tenisovysvet.sk. Dále se v nuje nahrávání rádiových reklam a již se vyskytlo 

i pár p íležitostí k nahrávání tradičních voiceover . 

Komentování – jedná se o pravidelné komentování tenisových a fotbalových utkání, které 

se vysílají na soukromé sportovní televizi Digi Sport. Uskuteč uje se v prostorech televize. 

Moderování – zejména se jedná o moderování sportovních a společenských událostí. 

Sportovní kluby a organizace si p ejí zam stnance společnosti promovie pro moderování 

turnaj , exhibic a dobročinných akcí. Neziskové organizace a občanská sdružení zase 

pot ebují moderátorské služby na svých konferencích a sympoziích.  
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Tabulka 1: P ehled poskytovaných služeb a produkt  společnosti promovie. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Video služby 

propagační videa 

dokumentární filmy 

záznamy z událostí 

Audio služby 

podcasty 

audio reklamy 

dabing 

Moderování 

sportovní události 

konference 

televizní studia 

Komentování sportovní zápasy 

 

 

Obr. 11:Grafické znázorn ní produktu společnosti promovie. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Cena 

Okomentovat tento prvek marketingového mixu je v p ípad  kreativní společnosti pom rn  

o íšek. Zatímco komentátorské a moderátorské služby se dají vyčíslit pom rn  snadno, u 

audiovizuální tvorby to je p esný opak.  
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Cena videí záleží na:  

• požadované délce výstupu,  

• grafických požadavcích, 

• času stráveném p i natáčení, 

• druhu techniky, která je k natáčení pot eba (podle typu záb r ), 

• množství pracovník , kte í se na projektu musí podílet. 

Jako p íklad ceny videa mohu uvést objednávku společnosti Love 4 Tennis. Jednalo se o 30 

sekundový propagační spot, který m l prezentovat výpravu čínských junior  trénujících 

v této tenisové akademii. Natáčení, kterého se zúčastnili celkem t i zam stnanci trvalo 

zhruba 5 hodin, v postprodukčních úpravách byla hlavním grafikem vytvo ena grafika  

na míru a zakázka byla nacen na na 550 eur.  

Výše honorá e za jeden odkomentovaný sportovní zápas je v rozmezí 90-150 eur, bez ohledu 

na délku trvání. Záleží na typu sportu a turnaje. Každý je totiž n čím specifický a vyžaduje 

si rozdílnou úrove  p ípravy.  

V listopadu lo ského roku byla společnosti DIGI Slovakia vystavena faktura na 1700 eur za 

15 odkomentovaných tenisových zápas . Výsledkem tedy je pr m rná cena zhruba 113 eur 

na jeden kus komentovaného zápasu.  

Cena za jednu odmoderovanou událost v délce trvání od 2 do 5 hodin se pohybuje v rozmezí 

300-600 eur. Op t záleží na typu události a jí p edcházející p ípravy.  

Jako p íklad mohu uvést moderování konference neziskové organizace Junior Achievment, 

která m la trvání v dob  11:00-19:00. Vyslaný moderátor m l na programu celkem t i vstupy 

– zahájení konference, p edstavení zúčastn ných konferenčních tým  a záv rečné slovo p i 

ukončení konference. Zakázka byla nacen na na 350 eur.  

Nahrání jedné části podcastu v délce trvání do 1,5 hodiny je nacen no na 40 eur.  
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Tabulka 2: Ukázka cenového ohodnocení konkrétních produkt /služeb. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Produkt/služba Společnost Cena v EUR 

Propagační spot Love 4 Tennis 550 

Komentovaný zápas DIGI Slovakia 113 

Moderování konference Junior Achievment 350 

Podcast TakUrčite 40 

Propagace 

Propagace a reklama je jednoznačn  d ležitý prvek p i získávání nových zákazník . 

Propagace ve form  loga společnosti promovie se vyskytuje v reklamních spotech a krátkých 

sportovních dokumentech, které pravideln  b ží na televizi Digi Sport. Dále bývá logo 

umíst no na bannerech a plakátech událostí, které promovie moderuje. Tato forma 

propagace je nárazová a velmi záleží na typu události a vztazích s organizátory.  

Audio reklama se objevuje vždy na začátku a konci podcast , na jejichž nahrávání se 

společnost promovie podílí. V tomto p ípad  je dosah reklamy podstatn  nižší než u té 

televizní, ale stále se nejedná o zanedbatelnou položku. Podcasty portálu takurcitee.sk 

vychází online pravideln  jednou týdn  a poslouchá je v pr m ru 4 000 lidí. Podcasty 

portálu tenisovysvet.sk pak vychází zhruba t ikrát do m síce a dosah každé nahrané části 

sahá ke zhruba 600 lidí.  

Velkou nevýhodou společnosti promovie je bezesporu to, že aktivn  nevyužívá online 

marketing a profil na Facebooku, Instagramu nebo jiných sociálních sítích. P ímý marketing 

v podob  e-mail  využívá pouze sporadicky, v pr m ru jednou za čtvrt roku. Obsahem 

t chto e-mail  bývá zpravidla p ipomenutí služeb společnosti a odkazy na obnovené 

portfolio. 

Osobní prodej probíhá zejména na osobních sch zkách s klienty, kte í mají o služby 

společnosti promovie zájem. Zárove  společnost často dostane p íležitost navázat osobní 

kontakt s potenciálními klienty na událostech, které její zam stnanci moderují nebo natáčí. 

Často se stane že je společnosti promovie v rámci takové události k dispozici i malý stánek, 

kde m že nap íklad majitel p ímo oslovovat ve ejnost.   

V rámci Public Relations probíhají krátké prezentace společnosti promovie, a to zejména  

na sportovních událostech, které její zam stnanci moderují či natáčí. Zárove  se společnost 
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snaží o utužování vztah  na pracovišti mezi kolegy, a proto pravideln  po ádá teambuildingy 

(doposud se jednalo o návšt vy únikových her, návšt vy heren s možností vyzkoušení 

virtuální reality, uspo ádávání malých sportovních turnaj , společné grilování, společné 

výlety do hor apod.). Pro zkvalitn ní vztah  s v rnými zákazníky uskuteč uje společnost 

promovie jednou ročn  pracovní veče e. 

V následující tabulce a obrázku shrnu konkrétní nástroje komunikačního mixu, do kterého 

spadá reklama, podpora prodeje, osobní prodej, p ímý marketing, Public Relations.  

Tabulka 3: Shrnutí komunikačního mixu společnosti promovie. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Reklama 

audio reklama v podcastu 

logo v reklamních spotech a dokumentech 

logo na bannerech událostí, které společnost moderuje a natáčí 

Public relations 

prezentace společnosti na sportovních událostech 

teambuildingy 

události pro stálé zákazníky 

Podpora prodeje slevy p i velké objednávce 

Osobní prodej 
kontaktní stánky na událostech 

pracovní sch zky s klienty  

P ímý marketing e-maily 

 

Obr. 12: Shrnutí komunikačního mixu společnosti promovie. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Obr. 13: Ukázka využití firemního loga p i propagaci. (Zdroj: interní dokumenty společnosti AMUZO) 

Distribuce 

Objasn ní distribuce v rámci společnosti promovie je pom rn  snadná. Vzhledem k povaze 

nabízených služeb to ve v tšin  p ípad  probíhá tak, že zam stnanci musí dorazit  

za klientem. Zejména pokud se jedná o natáčení propagačních nebo dokumentárních videí, 

které se kv li autentičnosti nedají natočit v ateliéru. To samé platí o natáčení nebo 

moderování turnaj , konferencí a kongres , které se obvykle konají v prostorech sportovních 

klub  a společenských prostorech hotel  nebo jiných ve ejných za ízení. Kv li komentování 

se musí vybraný komentátor dostavit na vysílací pracovišt  televize Digi Sport, které se 

nachází v bratislavské Petržalce. 

Jedinou výjimkou je nahrávání podcast . Kv li t m v drtivé v tšin  p ípad  musí p ijet 

klient do nahrávacího studia společnosti promovie – na adresu Bradáčova 2885/2, 851 02 

Bratislava. Teoreticky by bylo možné p esouvat pot ebnou techniku za klientem, ale to se 

d je pouze výjimečn . Jedná se o to, že pro zachování vysoké kvality zvuku musí dojít 

k nahrávání ve speciáln  upravených podmínkách, kde jsou potlačeny veškeré rušivé 

elementy a šum z okolního prost edí.  
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Obr. 14: Mapa sídla společnosti promovie. (Zdroj: Google Maps) 

Kancelá  společnosti sestává z prostor  určených pro hosty a zákazníky, a prostor   

pro samotné zam stnance. P ed kancelá í nejsou vyhrazena parkovací místa pro zákazníky 

ani zam stnance. P íchozí lidé tedy musí využít ve ejných parkovacích míst, která jsou 

v okolí domu, kde kancelá  sídlí. Spokojenost s dostatkem parkovacích míst a interiérem 

kancelá e budu zjiš ovat v p ipraveném dotazníku. 

 

Obr. 15: Část kancelá e určená pro hosty. (Zdroj: Interní dokumenty společnosti promovie) 
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2.2.2 Porterova analýza p ti konkurenčních sil 

Porterova analýza p ti konkurenčních sil se zabývá strukturální analýzou prost edí. Michael 

Porter stanovil p edpoklad, že ziskovost odv tví spočívá na bedrech p ti faktor , které 

ovliv ují ceny, náklady a investice, kterých je zapot ebí v daném odv tví. To následn  

indikuje tzv. p itažlivost odv tví, kterou je nutné znát, p ed vstupem do n j. 

• Riziko vstupu potenciálních konkurent  

Hrozba nové konkurence je v tomto odv tví čím dál tím v tší, a to zejména kv li atraktivit  

oboru. Legislativní bariéry v podstat  neexistují. Jediná v c, která by se dala brát jako určitý 

druh bariéry, jsou náklady spojené s finančn  náročnými investicemi, které se musí vložit 

do pot ebného technického vybavení. Další výhodou společnosti promovie jsou dlouholeté 

zkušenosti v oboru, jejichž absence je u „nováčk “ velmi znatelná.  

• Síla stávající konkurence 

Na trhu, na kterém podniká společnost promovie existuje n kolik konkurent , ne však 

mnoho. Jedná se p edevším o B2B trh a zakázky jsou rozd lené pom rn  rovnom rn , podle 

možností jednotlivých konkurent .  

Mezi existujícími konkurenty nedochází k výrazným boj m. Společnost promovie má 

zárove  i p es krátké p sobení na trhu vybudované slušné jméno, a to zejména díky 

specializovaným pracovník m a tím pádem i kvalitn  odvedené práci. Velkou výhodou jsou 

také d ležité kontakty, které jednatel získal díky svému p edchozímu zam stnání v národní 

i soukromé televizi.  

Společnost promovie sídlí a funguje v Bratislav , která jakožto hlavní m sto zahrnuje také 

široké spektrum konkurence.  

Společn  s jednatelem společnosti promovie jsme po společné debat  vybrali jako hlavní 

konkurenty následující t i uvedené subjekty. Vyhodnotili jsme je tak hned z n kolika 

d vod . Prvním kritériem se stal rozsah nabízených služeb a cenová politika. Uvažovali 

jsme p edevším oblast audiovizuální tvorby, která společnosti promovie poskytuje 

nejpočetn jší množství zakázek. Posouzení cenové politiky nebylo snadné, jelikož v tomto 

oboru není úpln  snadné ceníky generalizovat. Vždy záleží na použité technice, míst  

natáčení, času stráveném na zakázce a postprodukčních pot ebách. Dalším kritériem se nám 

stala dostupnost kontaktního místa pro klienty v okolí Bratislavy a ochota společností 
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vycestovat za hranice Slovenské republiky. Společnost promovie se totiž již n kolikrát 

podílela na projektech v Itálii, Francii a České republice. 

Blue Kiwi s.r.o. 

Sídlo: Moyzesova 934/1 811 05 Bratislava 

Společnost Blue Kiwi byla založena v roce 2013 a taktéž se zabývá audiovizuální tvorbou, 

a to zejména natáčením televizních a propagačních spot . Zárove  je v jejich portfoliu 

tvorba webových stránek a e-shop , a starost o online marketing. Tým sestává z devíti člen , 

kte í mají v tomto oboru n kolikaleté zkušenosti.  

Spaneco, spol. s.r.o. 

Sídlo: Obchodná 39, 811 06 Bratislava 

Společnost Spaneco byla p vodn  založena v Praze, již v roce 1995. Jedná se tedy o firmu 

s dlouholetými zkušenostmi a opravdu profesionáln  obsáhlým portfoliem. Soust edí se  

na tvorbu produktových spot , korporátních videí, 3D animace a letecké záb ry.  

fabrico s.r.o. 

Sídlo: Pavlovská 3, 831 03 Bratislava 

Digitální studio fabrico je vlastn no bratry Chrvaly, kte í se zabývají video produkcí, 

fotografií, webdesignem a 3D vizualizací. Založeno bylo v roce 2014. 

Shrnutí 

Výše uvedené konkurenční podnikatelské subjekty jsem vybrala na základ  individuálního 

pr zkumu trhu, který jsem následn  konzultovala s jednatelem společnosti promovie. Jedná 

se o firmy nabízející podobné nebo stejné služby jako společnost promovie a zárove  p sobí 

ve stejném m st . V následující tabulce zrekapituluji sv j výb r a uvedu hodnocení jejich 

d ležitosti vzhledem k jejich postavení na trhu. 
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Hodnocení d ležitosti: č.1 – nejmén  d ležitý subjekt, č. 3 – nejvíc d ležitý subjekt. 

Tabulka 4: Shrnutí konkurenčních společností a ohodnocení jejich d ležitosti. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Společnost Poskytované služby D ležitost 

Blue Kiwi audiovizuální tvorba, webdesign, online marketing,   3 

Spaneco audiovizuální tvorba, 3D animace, PR 2 

fabrico 
audiovizuální tvorba, fotografické služby, 

webdesign, 3D vizualizace 
1 

 

• Síla zákazník  

Společnost promovie se momentáln  nejvíc zabývá zakázkovou výrobou propagačních videí 

a reklam. Častokrát se jedná o podnikatelské subjekty, které své objednávky opakují 

v pravidelných intervalech. P edstavují tak pro společnost promovie hlavní zdroj p íjmu, tzn. 

mají výraznou vyjednávací sílu, a je v jejím zájmu udržovat s nimi dobré vztahy. 

To samé ovšem neplatí pro druhý nejčast jší typ zakázek – komentování a moderátorské 

služby. Na Slovensku je velmi málo dobrých komentátor  a moderátor , a proto zde je 

vyjednávací síla zákazník  podstatn  slabší.  

Všichni členové týmu promovie jsou sportovní fanatici a možná i proto se všechny zakázky 

doposud točily p edevším kolem této oblasti. Hlavními zákazníky jsou momentáln  

sportovní kluby, které pot ebují točit profily svých hráč , turnaj , exhibic a dobročinných 

akcí. Dalším významným zákazníkem je soukromá televize DIGI Sport, kterou vlastní 

společnost DIGI SLOVAKIA, pro kterou promovie zajiš uje komentátory a moderátory.  

V lo ském roce p išla do styku s novými projekty z oblasti neziskových organizací, které 

pot ebují prezentovat svou činnost potenciálním partner m. Jedin  tak totiž dokáží udržet 

chod organizace a pomáhat lidem v tíživých životních situacích. Momentáln  společnost 

promovie pracuje na sérii krátkometrážních dokument  s názvem Dobro na očiach, které 

zd raz ují d ležitost konkrétních neziskových organizací z celého Slovenska.  
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DIGI SLOVAKIA s.r.o. 

Sídlo: Röntgenova 26, 851 01 Bratislava. 

Společnost DIGI SLOVAKIA, pod kterou spadá soukromá televize DIGI Sport, poskytuje 

ve ejné telekomunikační služby prost ednictvím televizních kabelových rozvod , digitální 

satelitní televize a internetu. Na Slovensku p sobí od roku 2006 a součástí skupiny Slovak 

Telekom se společnost stala v zá í 2013. Služba DIGI TV se v současnosti za azuje mezi 

lídry na trhu DTH (Direct to Home). Mezi hlavní oblasti p sobení pat í: 

• vysílání televizní programové služby, 

• poskytování elektronických komunikačních sítí a elektronických komunikačních 

služeb, 

• retransmise, 

• montáž kabelových rozvod , 

• internet – zpracování dat a související činnost, 

• provoz celoplošného digitálního vysílání televizní programové služby DIGI Sport  

ve smyslu licence č. TD/35, 

• reklamní činnost, 

• marketingová činnost. 

Společnost promovie poskytuje televizi DIGI Sport na pravidelné bázi komentátory  

a p íležitostn  také moderátory. Komentáto i pracují nepravideln , podle toho, pokud se 

hraje turnaj, na který má televize zakoupená práva a který vysílá. Nejčast ji se jedná  

o komentování tenisových turnaj . Pr m rn  televize DIGI Sport poptává komentátory  

na 250 zápas  ročn . Moderátory televize využívá ve v tšin  p ípad  b hem fotbalových 

studií, které doprovázejí fotbalové zápasy. I v tomto p ípad  se jedná o nepravidelné 

zakázky.  

LOVE 4 TENNIS AGENCY s.r.o. 

Sídlo: Turbínova 1, 831 04 Bratislava. 

Love 4 Tennis je profesionální tenisová akademie, kterou v roce 2006 založil profesionální 

trenér Erik Csarnakovics. Celoročn  v této akademii trénuje více než 60 profesionálních 

hráč  z 15 zemí sv ta, ve všech v kových kategoriích. Momentáln  se zde v rámci programu 

profesional p ipravují t i hráči z TOP 100 ATP a WTA. Svým klient m zabezpečují 

komplexní služby, mezi které pat í zejména: 
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• kondiční tréninky,  

• regenerace, 

• sparing partnerství, 

• technické vybavení, 

• doučování, 

• ubytování,  

• vzd lání. 

Společnost promovie zabezpečuje pro tenisovou akademii Love 4 Tennis natáčení video 

profil  hráč , kte í se pot ebují prezentovat nap íklad kv li získání sponzor  nebo získání 

sportovního stipendia na zahraničních univerzitách. Zárove  také vytvá í video sest ihy  

z turnaj  a dobročinných akcí, které tenisová akademie po ádá. 

AMUZO s.r.o. 

Sídlo: Klincová 5, 821 08 Bratislava 

Eventová agentura Amuzo byla založena v roce 2015 Valentínou Sedlákovou a Peterem 

Miklušičákem. Amuzo se zam uje p edevším na po ádání následujících událostí: 

• sportovní turnaje, 

• teambuildingy, 

• narozeninové oslavy,  

• svatby, 

• d tské party, 

• plesy,  

• firemní večírky, 

• módní p ehlídky, 

• festivaly. 

Společnost promovie pro firmu Amuzo zabezpečuje propagační videa pro plánované ve ejné 

události jako sportovní turnaje, módní p ehlídky a festivaly. Zárove  je občas poptávka  

i po video sest ihu z uskutečn ných událostí. 

TakUrčite s.r.o.  

Sídlo: Panenská 18, 811 03 Bratislava 
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Společnost TakUrčite provozuje od roku 2013 sportovní internetový portál takurcitee.sk, 

který denn  p ináší novinky ze sv ta sportu prost ednictvím autorských článk . Založena 

byla Denisem Schvarczem. 

Společnost promovie spolupracuje s firmou TakUrčite na pravidelném nahrávání podcast , 

které se uskuteč uje čty ikrát do m síce v prostorech kancelá e promovie. Ve v tšin  

p ípad  se jedná pouze o zap jčení nahrávací techniky a následnou postprodukci (st ih 

zvukového záznamu).  

Tenisový svet s.r.o. 

Sídlo: Ľaliová 6, 821 05 Bratislava 

Společnost Tenisový svet provozuje tenisový internetový portál tenisovysvet.sk, který se 

zabývá zpravodajstvím ze sv ta tenisu. Založena byla v roce 2016. 

Společnost promovie se podílí na nahrávání podcast . V tomto p ípad  poskytuje nejen 

techniku a postprodukční služby, ale často se jednatel společnosti promovie Marek Va ous 

stává v podcastech hostem, jakožto tenisový odborník.  

Shrnutí 

Vybrané zákazníky jsem vybrala po konzultaci s jednatelem společnosti promovie  

na základ  toho, že se jedná o pravidelné a rentabilní zákazníky, kte í mají pro společnost 

vysokou d ležitost z pohledu ročního obratu. Konkrétní ohodnocení jejich d ležitosti jsem 

shrnula v následující tabulce. 

Hodnocení d ležitosti: č.1 – nejmén  d ležitý subjekt, č. 5 – nejvíc d ležitý subjekt. 

Tabulka 5: Shrnutí zákazník  a ohodnocení jejich d ležitosti. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Společnost Poskytovaná služba D ležitost 

DIGI SLOVAKIA komentování, moderování 5 

LOVE 4 TENNIS AGENCY video služby 4 

TakUrčite  audio služby  3 

AMUZO video služby 2 

Tenisový svet audio služby 1 

 

 



55 

 

• Síla dodavatel  

Společnost promovie je závislá na nepravidelných dodávkách technického vybavení, které 

nakupuje podle typu zakázky. Toto technické vybavení je ale v dnešní dob  dostupné  

u spousty dodavatel , takže si společnost promovie m že vybírat. V konečném d sledku se 

dá tedy íct, že vyjednávací síla dodavatel  není velká. 

Bc. Zoltán Plichta ASIS 

Sídlo: Pivonkova 5, 949 01 Nitra 

Společnost promovie nakupuje tém  veškerou video a foto techniku od živnostníka Zoltána 

Plichty, který zprost edkovává zboží ze zahraničí. Momentáln  je jediným dodavatelem 

zejména proto, že dokáže sehnat nejmodern jší techniku b hem krátkého časového úseku  

za velmi výhodné ceny. 

Internet Mall Slovakia s.r.o. 

Sídlo: Galvaniho 6 821 04 Bratislava 

V minulosti odebírala společnost promovie n které pot ebné produkty také z internetového 

obchodu Mall.sk. Ve v tšin  p ípad  se jednalo zejména o drobné p íslušenství k video 

kamerám – tripody, dálkové ovladače, náhradní baterie, nabíječky, kabeláž, p íslušenství 

k akčním kamerám. Jediným v tším a dražším artiklem se staly stolní počítače a monitory. 

CENTRON SLOVAKIA spol. s r.o. 

Sídlo: Podháj 107, 841 03 Bratislava 

Společnost Centron poskytuje společnosti promovie zejména profesionální audio techniku – 

studiové mikrofony, modulární mikrofonový držák, mikrofonový p edzesilovač, zvukový 

procesor, zvukový indikátor, aj.  

MUZIKER, a.s. 

Sídlo: Einsteinova 18, 851 01 Bratislava 

U společnosti Muziker nakupuje společnost promovie p edevším bezdrátové mikrofonové 

sety, dynamické mikrofony, pop-filtry na mikrofony, držáky na mikrofony, stolní 

mikrofonové stojany a další drobné p íslušenství, p edevším k audio technice. 
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Shrnutí 

Výše zmín né dodavatele jsem vybrala po konzultaci s jednatelem společnosti promovie. 

Není jich mnoho zejména proto, že se pan Zoltán Plichta osv dčil jako zprost edkovatel 

kvalitního zboží, navíc s pom rn  krátkou dodací lh tou, které bývají u dodávek takto 

specializované techniky často dlouhé.  

Hodnocení d ležitosti: č. 1 – nejmén  d ležitý subjekt, č. 4 – nejvíc d ležitý subjekt. 

Tabulka 6: Shrnutí dodavatel  a ohodnocení jejich d ležitosti. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Společnost Poskytovaná produkty D ležitost 

Bc. Zoltán Plichta ASIS video a foto technika 4 

CENTRON SLOVAKIA  audio technika  3 

MUZIKER p íslušenství k audio technice 2 

Internet Mall Slovakia  
desktop, notebook, monitory, drobné 

p íslušenství  1 

 

• Hrozba zastupitelnosti 

V tomto p ípad  se dá íct, že hlavní produkt společnosti promovie – video – se zas tak 

snadno nahradit nedá. Dá se hovo it o r zných video modifikacích – 3D, 4DX a podobn , 

ale základní kámen – tedy video nahrávka, stále z stává. Často se uvádí jako substitut 

nap íklad fotografie, což ovšem podle mého názoru není úpln  totéž. Proto bych fotografické 

služby neza adila mezi p ímé substituty. Stejn  tak komentování a moderování se nedá 

jednoduše nahradit. 

Shrnutí 

Jediná reálná hrozba zastupitelnosti m že spočívat v tom, že si společnosti, které v současné 

dob  figurují jako zákazníci společnosti promovie, začnou využívat vlastních kapacit na 

pokrytí pot ebných služeb. Televize DIGI Sport by nap íklad mohla začít využívat interní 

zam stnance pro komentování a moderování. Internetové portály TakUrčite a Tenisový svet 

by si zase mohly nakoupit vlastní nahrávací techniku a podcasty produkovat samy. 

Společnosti využívající video služeb (AMUZO, Love 4 Tennis, apod.) by taktéž mohly 

nakoupit video techniku a natáčet si pot ebná videa samy. Je však nutno podotknout, že 

výsledek by byl vysoce neprofesionální. 
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2.2.3 SLEPT analýza 

Úlohou SLEPT analýzy je odhalit p edpokládaný vývoj vn jšího prost edí společnosti a 

rozebrat oblasti sociálních, legislativních, ekonomických, politických a technologických 

faktor .  

Sociální faktory 

Hlavní cílovou skupinou společnosti promovie jsou p edevším další obchodní společnosti a 

m žeme tedy hovo it p evážn  o konceptu B2B. Vzhledem k tomu, že tedy ve v tšin  

p ípad  nedochází k obchodním vztah m s konečným spot ebitelem, nebudu zde uvád t 

mnoho sociálních faktor .  

Mezi nejpodstatn jší by se dalo adit geografické umíst ní společnosti promovie. 

Geografická poloha – Bratislava, hlavní m sto Slovenské republiky – nabízí jednoznačn  

nejvíc pracovních p íležitostí. Je tam vysoká koncentrace podnikatelských subjekt , které 

by se mohly stát potenciálními klienty společnosti promovie. Navíc podle Statistického 

ú adu Slovenské republiky je v Bratislavském kraji nejv tší množství obyvatel s ukončeným 

vysokoškolským vzd láním, z čehož by společnost promovie mohla vyt žit p i hledání 

nových zam stnanc .   

Tabulka 7: Procentuální vyjád ení vzd lanostní struktury obyvatelstva v Bratislavském kraji. (Zdroj: 

Vlastní zpracování dle: ŠÚ SR, 2017) 

Typ vzd lání Bratislava 
Okres 

Malacky 

Okres 

Pezinok 

Okres 

Senec 

Kraj 

spolu 

Základní 7,91 15,72 10,86 12,33 9,55 

St ední bez maturity 14,97 25,07 21,10 18,97 17,12 

St ední s maturitou 33,37 27,77 31,09 28,05 31,94 

Vysokoškolské 29,78 14,67 19,16 21,61 26,17 

Bez vzd lání 12,64 15,21 16,08 16,72 13,71 

nezjišt no 1,33 1,56 1,71 2,32 1,50 
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V Bratislav  se nachází t i vysoké školy, které vyučují filmovou tvorbu a masmédia – tedy 

obory, které p ímo souvisí s činností společnosti promovie a kde by mohla hledat potenciální 

zam stnance. Jedná se o: 

• Vysokou školu múzických um ní v Bratislav  – Filmová a televizní fakulta, 

• Paneurópskou vysokou školu – Fakulta masmédií, 

• Akademii médií, odbornou vysokou školu mediální a marketingové komunikace 

v Bratislav .  

Legislativní faktory 

Společnost promovie se musí ídit veškerými zákony vztahujícími se na společnosti  

s ručením omezeným. Zejména se jedná o:  

• Zákon č. 513/1991 Zb. o obchodních korporacích, 

• Zákon č. 311/2001 Z. Z., zákoník práce.  

Zam stnanci mají samoz ejm  také nárok na ochranu zdraví p i práci. Tuto oblast zašti uje 

Zákon č. 355/2007 Z. Z., o podpo e a ochran  ve ejného zdraví a o zm n  a dopln ní 

n kterých souvisejících zákon . 

Ekonomické faktory 

Klíčovými ekonomickými ukazateli jsou HDP a inflace. Statistický ú ad Slovenské 

republiky dne 15. 1. 2018 oficiáln  uvedl, že míra inflace m ená indexem spot ebitelských 

cen dosáhla v roce 2017 oproti p edcházejícímu roku hodnoty v pr m ru 1,3 %. 

Podle indexu regionální konkurenceschopnosti je Bratislavský kraj t etím nejbohatším 

regionem Evropské Unie (v ukazateli HDP na obyvatele). Slovenská republika se nachází  

v m nové unii a momentáln  všechna obchodní činnost probíhá v rámci m nové unie, takže 

není nutné se zaobírat konverzním kurzem.  

Vzhledem k tomu, že n které služby společnosti promovie jsou kv li svému charakteru 

pon kud dražší, m že společnost ovliv ovat také ekonomický cyklus. V dob  

hospodá ského poklesu zákazníci v tšinou odloží nákup služeb společnosti promovie  

na ekonomicky p ízniv jší dobu. 
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Tržby meziročn  klesly v telekomunikacích a ve výrob  film , videozáznam  a televizních 

program  a zvukových nahrávek o 0,5 %. Očišt né tržby za vlastní výkony a zboží 

v b žných cenách v roce 2017 oproti roku 2016 meziročn  narostly o 6 % (ŠÚ SR, 2018). 

Tabulka 8: Hrubý domácí produkt Slovenské republiky. (Zdroj: Vlastní zpracování dle ŠÚ SR, 2018) 

 Jednotka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

HDP SR 
mld. 

EUR 
68,97 71,1 72,13 74,66 76,52 79,2 81,18 

Meziroční zm na HDP % 4,6 3,1 1,4 3,5 2,5 3,5 2,5 

 

 

Graf 1: Pr b h inflace Slovenské republiky. (Zdroj: Vlastní zpracování dle ŠÚ SR, 2018) 

Politické faktory 

Politická situace na Slovensku je po událostech (spojených s vraždou noviná e Jána 

Kuciaka), ke kterým došlo na konci února, pon kud nejasná. ešením je dle prezidenta 

republiky rozsáhlá rekonstrukce vlády, jež by získala d v ru parlamentu, nebo p edčasné 

volby. V současné dob  se jedná o všech možnostech, které mají zemi dostat z politické 

krize. Nicmén  i p es období krize lze očekávat, že nedojde ke zm nám natolik výrazným, 

že by se n jakým zásadním zp sobem m nily podmínky pro společnost promovie.  
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Da ový systém se dá považovat za stabilní. Je však nutné sledovat zm ny zákon , které 

mohou znamenat jak p íležitosti, tak pochopiteln  také omezení a určitou formu hrozeb. Da  

z p íjmu ídí Zákon o dani z príjmov. 

Slovenská republika je od 1. kv tna 2004 členem Evropské Unie. Tento vstup do EU má 

velký vliv na politickou spolupráci a obchodování s ostatními státy. S tím souvisí také 

podpora soukromé i ve ejné sekce prost ednictvím fond  Evropské Unie.  

Společnost promovie se sama v roce 2017 m la zájem ucházet o nenávratný finanční 

p ísp vek v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Ministerstvo kultury 

Slovenské republiky vyhlásilo za podpory Evropské Unie výzvu se zam ením na mobilizaci 

kreativního potenciálu v regionech. Bohužel se společnosti promovie nepoda ilo dát 

dohromady všechnu pot ebnou administrativu v limitním termínu a tohoto konání  

se nakonec neúčastnila.  

Technologické faktory  

Služby v oblasti mediální propagace jsou úzce spojeny s moderními technologiemi, které v 

poslední dob  zažívají velký boom a t ší se také velké oblib . Navíc se objevuje stále více  

a více novinek, které p itahují pozornost zákazník  a jsou pro n  atraktivní. Bohužel je však 

v této oblasti pom rn  vysoká konkurence a hlavní roli p i získání zakázky hraje cena, 

kvalita a rozsah nabízených služeb. Společnost se proto snaží držet krok s r znými 

inovacemi v oblasti technologií a získat náskok p ed konkurencí.  

Tabulka 9: Ukázka video vybavení. (Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dokument  společnosti 
promovie) 

 Typ Cena v EUR 

Kamera Blackmagic URSA Mini 4K 5400,00 

Kamera Blackmagic URSA Mini 4.6K 7860,00 

Kamera Canon XA 20 1530,00 

Kamera Canon XA 30 1520,00 

Fotoaparát Sony Alpha 6500 2490,00 

Fotoaparát Sony Alpha 7 iii 2690,00 

Akční kamera GoPro Hero 6 778,00 

Stabilizátor Zhiyun-Tech Crane-2 660,00 

 



61 

 

Tabulka 10: Ukázka program  využívaných v postprodukci. (Zdroj: Vlastní zpracování dle interních 
dokument  společnosti promovie) 

 Typ Cena licence na rok v EUR 

Adobe Premiere + After Effects Creative Cloud 839,88 

Avid 8.0 559,00 

 

Tabulka 11: Ukázka využívané audio techniky. (Zdroj: Vlastní zpracování dle interních dokument ) 

 Typ Cena 

Studiový mikrofon Audio Technica AT 2020 129,00 

Studiový mikrofon Rode NT-USB 177,00 

Mikroporty Sennheiser Ew 100 G3 1394,00 

Diktafon Sony ICD-UX533 92,46 

Mikrofon šiba Rode NTG-1 439,00 

Shotgun mikrofon Rode Videomic-Pro-Rycote 184,00 

 

Shrnutí 

Mezi jednoznačn  nejd ležit jší faktory, které mohou v současné dob  nejvíce ovliv ovat 

chod společnosti pat í faktory technologické. Práv  moderní technologie a stále se vyvíjející 

se technické novinky velmi ovliv ují kvalitu služeb, které společnosti v tomto oboru 

poskytují. Technické vybavení, které byly vyhovující p ed p ti lety rozhodn  nejsou 

dostačující až dodnes. Vývoj 4K technologie, vylepšování akčních kamer a zdokonalování 

bezzrcadlových digitálních fotoaparát  nebo kamer jde neustále dop edu a je víc než žádoucí 

to brát v potaz. Zejména u společnosti, která díky t mto technologiím a technice existuje a 

prosperuje.  
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Hodnocení d ležitosti: č. 1 – nejmén  d ležité faktory, č. 5 – nejvíc d ležité faktory. 

Tabulka 12: Hodnocení d ležitosti jednotlivých faktor  v analýze SLEPT. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Faktory D ležitost 

Sociální 2 

Legislativní 3 

Ekonomické 1 

Politické 4 

Technologické 5 

 

2.2.4 SWOT analýza 

SWOT analýza se zabývá vnit ním i vn jším prost edím zárove . Hodnotí společnost 

v oblastech silných a slabých stránek, p íležitostí a hrozeb.  

Silné stránky 

Mezi silné stránky společnosti bezpochyby pat í výborné technické vybavení. Možnosti 

nejnov jších typ  kamer jsou v tomto oboru jednoznačn  výhodou. Další velmi silnou 

stránkou je mnoholetá praxe zam stnanc  v oboru. Všichni si prošli n kolika firmami, kde 

nasbírali cenné zkušenosti, což se nyní odrazuje v kvalit  odvedené práce a také rychlosti. 

Výhoda společnosti je bezesporu také fakt, že všichni pracovníci jsou specialisty ve svém 

oboru a neustále se dobrovoln  vzd lávají a zajímají se o všechny možné novinky a inovace. 

Za zmínku stojí také geografická poloha sídla společnosti. Bratislava jakožto hlavní m sto 

poskytuje bezesporu nejv tší množství pracovních p íležitostí a díky velké koncentraci 

vysokých škol se zam ením na filmovou tvorbu a média, i šancí objevit nové šikovné 

zam stnance. 
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Hodnocení d ležitosti: č. 1 – nejmén  d ležitý aspekt, č. 5 – nejvíc d ležitý aspekt. 

Tabulka 13: Hodnocení d ležitosti vybraných slabých stránek. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky Hodnocení 

Kvalitn  a rychle odvedená práce  5 

Technické vybavení  4 

Dlouholeté zkušenosti zam stnanc  3 

Geografická poloha sídla 2 

Vzd lávání zam stnanc  1 

 

Slabé stránky 

Mezi slabé stránky společnosti v tomto oboru pat í zejména pom rn  vysoké finanční 

investice, které se musí vkládat do technologických novinek a nového technického vybavení. 

Dalším výrazným problémem je zaneprázdn nost externích pracovník , kte í se podílejí také 

na jiných projektech, než jsou ty od společnosti promovie. Tím se prodlužuje doba 

vypracování objednávek a pochopiteln  snižuje spokojenost zákazník .  

Mezi slabé stránky by se také dal za adit fakt, že společnost nevyužívá všechny možnosti 

marketingové komunikace, a to zejména skrz sociální sít , které jsou v současné dob  velmi 

populární a lidé tam tráví velké množství svého volného času. Webové stránky společnosti 

nejsou pravideln  aktualizovány, což také jednoznačn  vidím jako velkou slabinu. V p ípad  

interiéru kancelá e a studia je taktéž prostor pro zlepšení. Prostory mohou p sobit zastarale 

a nemodern , navíc by se dalo zapracovat také na lepší zvukové izolaci nahrávacího studia, 

(k odstran ní nadm rného šumu a ozv n, které mohou p i nahrávání zvuku vznikat).  
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Hodnocení d ležitosti: č. 1 – nejmén  d ležitý aspekt, č. 5 – nejvíc d ležitý aspekt. 

Tabulka 14: Hodnocení d ležitosti vybraných silných stránek. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Slabé stránky Hodnocení 

Zaneprázdn nost externích zam stnanc  5 

Nevyužívání sociálních sítí 4 

Neaktualizované webové stránky 3 

Zastaralé kancelá ské prostory a špatná 
zvuková izolace studia 

2 

Velké finanční investice do techniky 1 

 

P íležitosti 

Společnost by se určit  m la zam it na sledování technologických a mediálních novinek, 

kterými by mohla potenciální zákazníky oslovit. V tomto oboru je opravdu podstatné mít 

moderní vybavení a p ehled o aktuálních technických i grafických trendech. Zárove  by bylo 

vhodné rozší it svou nabídku nap íklad o fotografické služby, o které je velmi často zájem 

b hem natáčení turnaj , exhibic a dobročinných akcí. 

Vzhledem k bývalým zkušenostem v oboru Public Relations, které má jednatel společnosti, 

by stálo za to se také zamyslet na rozší ení služeb práv  v tomto odv tví. Nejen jednatel, ale 

také ostatní zam stnanci mají bohaté zkušenosti s prací p ed kamerou a ve ejným 

vystupováním, a proto by se mohli snadno zapojit i oni. Zajímavou součástí PR totiž bývá 

nap íklad oblast Media Relations, služby mluvčího, B2B-B2C-B2E komunikace nebo 

mediální tréninky.  

Určit  by firma nem la opomenout obhospoda ování sociálních sítí a svých webových 

stránek, na které m že snadno odkázat a potenciální zákazníci by si tak mohli prohlédnout 

již vytvo ená díla.  

Pro ješt  efektivn jší využívání vlastn ného technického vybavení a studia by šlo také zvážit 

jejich pronájem. Často se totiž stává, že jsou pracovníci na pracovní cest  po dobu více dní 

a studio je tedy nevyužívané. Totéž platí o technickém vybavení, které se v dob  

postprodukce pravideln  nevyužívá i n kolik týdn . 

Další a nemén  atraktivní záležitostí je možnost ucházet se o granty Evropské Unie. 

Ministerstvo kultury Slovenské republiky práv  za podpory Evropské Unie pravideln  
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vyhlašuje výzvy se zam ením na rozvoj kreativního potenciálu v regionech, s možností 

získat nevratný finanční p ísp vek. 

Hodnocení d ležitosti: č. 1 – nejmén  d ležitý aspekt, č. 4 – nejvíc d ležitý aspekt. 

Tabulka 15: Hodnocení d ležitosti vybraných p íležitostí. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

P íležitosti Hodnocení 

Rozší ení nabídky služeb 4 

Oslovení v tšího množství lidí prost ednictvím sociálních sítí a 

webu 
3 

Pronájem studia a technického vybavení 2 

Granty Evropské unie 1 

 

Hrozby 

Mezi nejvýznamn jší hrozby by se určit  dal za adit nep etržitý technologický vývoj, který 

vytvá í p edevším finanční tlak na nákup nových technických za ízení. Za ízení, která byla 

vhodná nap íklad p ed p ti lety v žádném p ípad  nemohou být dostačující dnes, a je proto 

nutná jejich pravidelná obnova.  

Zárove  musím také zmínit nedostatek kvalifikovaných zam stnanc , se kterým se 

společnost promovie již potýká. Na trhu se nachází jen málo skutečn  precizních  

a vzd laných lidí, kte í by byli schopni dostát všem kvalifikačním podmínkám. 

Všechny uvedené hrozby dopl uje také to, že vzhledem ke stoupající popularit  tohoto 

oboru je velmi snadno možné zvyšující se množství konkurenčních subjekt . Je d ležité, aby 

si společnost promovie dávala záležet na kvalit  a rychlosti poskytovaných služeb.   

Hodnocení d ležitosti: č. 1 – nejmén  d ležitý aspekt, č. 3 – nejvíc d ležitý aspekt. 

Tabulka 16: Hodnocení d ležitosti vybraných p íležitostí. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hrozby Hodnocení 

Nedostatek kvalifikovaných zam stnanc  3 

Rychlý technologický vývoj 2 

P ibývající konkurence 1 
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Shrnutí 

Společnost promovie by jednoznačn  m la čerpat ze svých dlouholetých zkušeností v oboru, 

díky kterým by m la dokázat pružn  reagovat na nové trendy a požadavky zákazník . 

Nem la by opomínat sílu sociálních sítí a webových stránek, které jí mohou dopomoct 

v propagaci svých služeb. Jednoznačn  musí sledovat nové trendy v oblasti techniky a 

technologií. Stejn  tak musí sledovat činnost konkurenčních subjekt , aby byla schopna 

poskytovat minimáln  stejn  kvalitní služby. 

Tabulka 17: Shrnutí SWOT analýzy. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky D ležitost Slabé stránky D ležitost 
Kvalitn  a rychle odvedená 
práce 

5 
Zaneprázdn nost externích 
zam stnanc  

5 

Technické vybavení 4 Nevyužívání sociálních sítí 4 

Dlouholeté zkušenosti 
zam stnanc  

3 
Neaktualizované webové 
stránky 

3 

Geografická poloha sídla 2 

Zastaralé kancelá ské 
prostory a špatná zvuková 
izolace studia 

2 

Vzd lávání zam stnanc  1 
Velké finanční investice do 
technického vybavení 1 

P íležitosti D ležitost Hrozby D ležitost 

Rozší ení nabídky služeb 4 
Nedostatek kvalifikovaných 
zam stnanc  

3 

Oslovení v tšího množství 
lidí prost ednictvím 
sociálních sítí a webu 

3 
Technologický vývoj a tlak 

na vysoké finanční výdaje 
2 

Pronájem studia a 
technického vybavení 2 

P ibývající konkurence 1 

Granty Evropské unie 1 
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2.3 Marketingový pr zkum 

V této části diplomové práce se budu v novat vlastnímu marketingovému pr zkumu, který 

se bude zabývat spokojeností zákazník  společnosti promovie. Zjišt ná primární data budou 

vyhodnocena a interpretována. 

2.3.1 P ípravná fáze 

Hlavním úkolem p ípravné fáze je stanovení si cíle, kterého chci pr zkumem dosáhnout, 

specifikace respondent , zvolení vhodné metody sb ru dat, stanovení struktury dotazníku a 

specifikace časového harmonogramu.  

Cíl pr zkumu 

Primárním cílem tohoto marketingové pr zkumu je zjistit, jak jsou zákazníci společnosti 

promovie spokojeni se službami, které poskytuje. Na základ  t chto zjišt ní pak bude možné 

navrhnout vhodná opat ení, která povedou ke zvýšení úrovn  jejich spokojenosti 

v budoucnu. 

Respondenti 

Cílová skupina respondent  je omezena na všechny klienty z databáze společnosti promovie, 

kte í mají p ístup k internetu. K dispozici jsem m la kontakt na 71 osob, které tvo í 100 % 

zákazník  společnosti. Dostalo se mi tak p íležitosti oslovit úpln  všechny zákazníky. 

Vzhledem k povaze podnikání společnosti se v drtivé v tšin  nebude jednat o fyzické osoby, 

ale o zástupce osob právnických. Z demografických ukazatel  budu tedy zjiš ovat pouze 

pohlaví a v k zástupc .  

Metoda sb ru dat 

Jako nejvhodn jší a nejrychlejší metodu sb ru dat jsem vyhodnotila formu elektronického 

dotazování. Dotazník jsem sestavila po konzultacích s jednatelem společnosti promovie 

a reprezentanty z ad stávajících zákazník  společnosti promovie, kte í naznačili, jakým 

sm rem bych se mohla ubírat. Využití metody focus group mi velmi pomohlo zorientovat se 

v dané problematice. Zárove  jsem pot ebovala objektivní pohled na srozumitelnost 

dotazníku, která je klíčová, aby byl respondent schopný dotazník vyplnit i bez mé 

p ítomnosti. Hotový dotazník byl uve ejn n na webovém portálu www.click4survey.cz a 

odkaz na n j byl zákazník m v databázi rozeslán prost ednictvím elektronické pošty  

e-mailem.  
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Tato forma sb ru dat mi umožnila získat odpov di efektivn  a rychle. P edevším vzhledem 

k tomu, že zákazníci jsou z r zných kout  Slovenské republiky a já bych se jen t žko mohla 

za každým zastavit osobn . Ušet ila jsem tak nejen čas, ale také finance, jelikož náklady  

na elektronický dotazník jsou prakticky nulové.  

Struktura dotazníku 

V úvodu hromadného e-mailu jsem uvedla podrobnosti o účelu dotazníku a stručné instrukce 

k jeho vypln ní. 

Začátek dotazníku obsahuje dv  demografické otázky týkající se pohlaví a v ku zástupce 

klientské společnosti. Druhá část je zam ena na právní formu klientské společnosti a 

využívané služby. Dotazník obsahuje otázky uzav ené, otázky s jednou variantou nebo více 

možnými odpov ďmi, ale také otázky škálové. Záv rečné otázky jsou v novány otázkám 

ohledn  konkrétních návrh  zákazník , které by podle nich mohly zvýšit míru jejich 

spokojenosti.  

Symbol * označuje takzvané povinné otázky, které respondent musí p ed odesláním 

formulá e vyplnit. Finální verze elektronického dotazníku je uvedena v p ílohách této 

diplomové práce.  

Časový harmonogram 

Pro zajišt ní plynulého pr b hu marketingového pr zkumu je nezbytné vytvo it v p ípravné 

fázi také jeho časový harmonogram. Ten nám nastíní všechny d ležité termíny, díky nimž 

nedojde k prostoj m nebo p ípadnému zpožd ní.  

Jak jsem již zmínila, na začátku je nutné se sejít s jednatelem a focus group (zákazníci 

společnosti), abych zjistila jejich pohled na problematiku a sm r, jakým bude nejlepší se 

ubírat. Následn  sestavím návrh dotazníku, jehož srozumitelnost nechám zkontrolovat 

jednatelem společnosti a zástupci focus group. Podle nabytých informací dotazník upravím 

a sestavím jeho finální verzi. Sb r dat prob hne v termínu 12.02.-08.04.2018 elektronicky, 

skrz hromadný e-mail s odkazem na webovou stránku www.click4survey.cz, kde bude 

dotazník p ístupný k vypln ní. Kontrolu, zpracování a analýzu dat uskutečním v týdnu od 

09.04.2018 do 15.04.2018. Interpretace výsledk  následn  prob hne od pond lí 16.04.2018 

do pátku 20.04.2018. 
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Tabulka 18: Časový harmonogram marketingového pr zkumu. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Fáze Datum zahájení Datum ukončení 

P íprava dotazníku (jednatel, focus group) 15.01.2018 21.01.2018 

Návrh a úprava dotazníku 22.01.2018 06.02.2018 

Sestavení finální verze dotazníku 07.02.2018 11.02.2018 

Sb r dat 12.02.2018 08.04.2018 

Zpracování a analýza dat 09.04.2018 15.04.2018 

Interpretace výsledk  16.04.2018 20.04.2018 

 

2.3.2 Realizační fáze 

Realizační fáze je charakteristická pr b hem sb ru primárních dat, které jsou pot ebné 

k požadované analýze. Respondenty se stali bývalí i stávající zákazníci, jejichž kontakty 

m la společnost promovie k dispozici ve své databázi. Odkaz na elektronický dotazník jim 

byl rozeslán e-mailem. Možnost jej vyplnit m li respondenti od 10:00 hod. 12. února 2018 

do 23:59 hod. 8. dubna 2018. Dotazník je zcela anonymní, aby se podpo ilo co možná 

nejpravdiv jší vypln ní. 

Vyhodnocení výsledk  

Výsledky dotazníkového šet ení byly zpracovány částečn  pomocí programu na webové 

stránce www.click4survey.cz a částečn  v programu Microsoft Excel, do kterého jsem je 

p evedla pro snadn jší manipulaci a p ehled. Pro lepší znázorn ní jsem využila tabulek  

a graf , které jsem doplnila slovním hodnocením.  

2.4 Interpretace výsledk  

Databáze společnosti promovie mi poskytla e-mailový kontakt na 71 svých bývalých či 

stávajících zákazník . Jedná se o malou společnost, která funguje na trhu pouhé t i roky  

a v tšina zakázek opakovan  p ichází od identických klient . Odpov di byly vypln ny 60 

respondenty, což znamená, že návratnost je 84,51 % (≈ 85 %). Kontrola dotazníku dokázala, 

že všechny formulá e byly vypln ny kompletn  a m žu tedy pracovat se 100 % z nich. 

Jednatel společnosti promovie považuje tuto míru návratnosti pro výpov dní hodnotu  

za dostačující. 
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Tabulka 19: Návratnost dotazníku. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Počet dotazník  Návratnost 

Vypln no 60 85 % 

Nevypln no 11 15 % 

Celkem 71 100 % 

 

 

Graf 2: Grafické znázorn ní návratnosti dotazníku. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.4.1 Pohlaví 

První otázku, kterou musel zástupce klientské firmy jakožto respondent vyplnit bylo určení 

pohlaví. Dotazníku se zúčastnilo 14 žen a 46 muž . Na grafu je znázorn no procentuální 

vyjád ení tohoto výsledku, které činí 23 % žen a 77 % muž .  

 

Obr. 16: Ukázka otázky č. 1. (Zdroj: Click4Survey) 

85%

15%

Návratnost dotazníku
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Tabulka 20: P ehled výsledk  pohlaví respondent . (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pohlaví Počet Procentuální hodnota 

Žena 14 23 % 

Muž 46 77 % 

Celkem  60 100 % 

 

 

Graf 3: Grafické znázorn ní pohlaví respondent . (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.4.2 V k 

Informaci o svém v ku respondenti psali p ímo, konkrétní numerickou hodnotou. 

Nejmladším respondentem se stal člov k ve v ku 25 let a nejstarší odpovídající účastník m l 

63 let. Následující tabulka zobrazí četnost jednotlivých let respondent . Nejv tší četnost m l 

v k respondent  s hodnotou 29 let. Z výsledk  je z ejmé, že až 50 % z dotazovaných 

zástupc  bylo v dob  vypl ování formulá e mladších 40 let.  

 

Obr. 17: Ukázka otázky č. 2. (Zdroj: Click4Survey) 
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Tabulka 21: P ehled v ku respondent . (Zdroj: Vlastní zpracování) 

V k (v letech) Četnost 
25 1 

26 2 

27 4 

28 2 

29 5 

30 1 

31 4 

32 3 

35 3 

37 2 

38 3 

40 4 

41 1 

42 3 

43 2 

45 1 

46 1 

47 3 

50 4 

51 2 

55 3 

57 2 

61 2 

62 1 

63 1 

Celkem 60 

 

Pro lepší p ehlednost v grafickém znázorn ní jsem rozd lila respondenty do p ti v kových 

kategorií:  

• 18-30 let (25 %), 

• 31-40 let (32 %), 

• 41-50 let (25 %), 

• 51-60 let (11 %), 

• 61 a více let (7 %). 
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Graf 4: Rozd lení respondent  dle v kové kategorie. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.4.3 Právní forma společnosti 

T etí otázka se ptala na právní formu společnosti, kterou respondent zastupuje. Společnost 

s ručením omezením označilo 39 respondent , akciovou společnost označilo  

12 respondent , komanditní společnost a ve ejnou obchodní společnost označilo  

0 respondent , neziskovou organizaci označilo 8 respondent  a kategorii jiné označil práv  

1 člov k s uvedením právní formy občanské sdružení. Výsledky jsou zaneseny v následující 

tabulce a graficky znázorn ny v grafu.  

 

Obr. 18: Ukázka otázky č. 3. (Zdroj: Click4Survey) 
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Tabulka 22: P ehled právních forem dotazovaných společností. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Právní forma Počet Procentuální hodnota 

Společnost s ručením omezeným 39 65 % 

Akciová společnost 12 20 % 

Komanditní společnost 0 0 % 

Ve ejná obchodní společnost 0 0 % 

Nezisková organizace 8 13 % 

Jiné 1 2 % 

Celkem 60 100 % 

 

 

Graf 5: Grafické znázorn ní právních forem dotazovaných společností. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.4.4 Využívání služeb 

Čtvrtá otázka se zabývala tím, které služby konkrétn  odpovídající společnosti v minulosti 

využili nebo stále využívají. Vybírat mohli z kategorií video služby, audio služby, 

moderování, komentování a jiné. Samoz ejm  mohli uvést i více než jednu kategorii, jelikož 

se v minulosti stalo, že si klient objednal dv  r zné služby najednou. Z výsledk  je znatelné, 

že nejv tší procento zakázek pokrývají video služby, a to až 46 %. Naopak nejmenší 

zastoupení má kategorie komentování, což je vzhledem k povaze služby pochopitelné. Na 

Slovensku fungují momentáln  3 televizní kanály ve ejnoprávní televize a 19 kanál  

65%

20%

13%
2%

Právní forma

společ ost s ruče í  o eze ý ak iová společ ost ezisková orga iza e ji é
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soukromých televizních stanic, z nichž se pouze 7 zam uje na pravidelné vysílání 

sportovních událostí, které jezdí komentovat zam stnanci společnosti promovie. 

Samoz ejm , promovie spolupracovala i s n kolika regionálními televizemi, ale i t ch není 

s atraktivními nabídkami na komentování mnoho.  

 

Obr. 19: Ukázka otázky č. 4. (Zdroj: Click4Survey) 

Tabulka 23: P ehled typu využívaných služeb dotazovanými společnostmi. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Typ služby Počet Procentuální hodnota 

Video služby 36 46 % 

Audio služby 15 19 % 

Moderování 20 25 % 

Komentování 8 10 % 

Jiné 0 0 % 

Celkem 79 100 % 
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Graf 6: Grafické znázorn ní využívání služeb společnosti promovie. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pátá otázka zjiš ovala, kolikrát již daná společnost využila služeb společnosti promovie. 

Respondenti museli uvést konkrétní numerickou hodnotu. Díky této otázce m žeme vid t, 

kolik má společnost pravidelných zákazník  a kolik využilo jejich služeb nap íklad jen 

jednou a již se z n jakého d vodu nevrátili. V tabulce op t uvedu četnost jednotlivých 

hodnot využívání služeb, společn  s grafickým vyjád ením.  

 

Obr. 20: Ukázka otázky č. 5. (Zdroj: Click4Survey) 
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Tabulka 24: P ehled četnosti využívání služeb dotazovými společnostmi. (Zdroj: Vlastní zpracování).  

 

 

 

Graf 7: Grafické znázorn ní četnosti využívání služeb respondenty. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.4.5 Spokojenost s vybranými faktory 

Šestá otázka se zam ovala na numerické ohodnocení spokojenosti respondent   

v 11 r zných kategoriích. Ohodnocení se vztahovalo na škálu od 1 do 10, kde číslo 1 

p edstavovalo tvrzení velmi nespokojen a číslo 10 tvrzení velmi spokojen.  
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Pro vyhodnocení této skupiny otázek jsem využila regresní analýzy, která mi 

prost ednictvím programu Statistica 12 označila signifikantní faktory nejvíce ovliv ující 

spokojenost zákazník . Výsledky sloužily jako podklad pro vytvo ení návrhové části.  

 

Obr. 21: Ukázka otázky č. 6. (Zdroj: Click4Survey) 
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Tabulka 25: P ehled četnosti odpov dí u jednotlivých faktor . (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 

Click4Survey) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ⌀ 

celková spokojenost 0 0 0 0 0 0 14 12 12 22 8,7 

rozsah služeb 0 0 0 0 0 0 3 9 21 27 9,2 

cena 0 0 0 0 0 3 7 12 23 15 8,7 

doba vypracování 0 0 0 0 0 0 3 6 9 42 9,5 

preciznost 0 0 0 0 0 3 0 9 12 36 9,3 

profesionalita zam stnanc  0 0 0 0 0 0 3 6 9 42 9,5 

technické vybavení 0 0 0 0 0 3 15 12 18 12 8,4 

kancelá  0 9 3 9 21 6 2 3 7 0 5,1 

parkování 3 0 0 0 18 9 6 9 12 3 6,7 

web 8 9 6 7 12 3 5 3 4 3 4,6 

marketingová komunikace 6 6 3 6 15 12 0 6 3 3 5,1 

 

Celkovou spokojenost označilo nejvyšší hodnotou (tj. č. 10) až 22 z 60 respondent . 

Nejhorším hodnocením se stala hodnota č. 7 s množstvím odpov dí v celkové počtu 14. 

Pr m rná hodnota celkové spokojenosti zákazník  je 8,7. Tyto výsledky považuji za velmi 

dobré, jelikož nikdo nevyplnil možnost, že nebyl celkov  spokojen se službami společnosti 

promovie a pr m rná hodnota spokojenosti se blíží k hodnocení „velmi spokojen“. 

Spokojenost respondent  s rozsahem služeb byla hodnocena velmi kladn . Pr m rná 

hodnota se vyšplhala až na číslo 9,2. Vzhledem k výsledk m SWOT analýzy však stojí  

za zvážení, zdali nabídku poskytovaných služeb nerozší it, nap íklad o fotografické služby, 

o které je ze strany zákazník  pravidelný zájem.  

S cenovou politikou společnosti je zcela spokojeno 27 respondent  a pouze 3 odpovídající 

zaujali neutrální postoj. Jednalo se o jednu neziskovou organizaci a dv  akciové společnosti.  

Doba vypracování byla hodnocena taktéž kladn . Nejvyšší četnost odpov dí m la práv  

hodnota č. 10 odpovídající nejvyšší mí e spokojenosti. To samé platí pro faktor preciznosti 

odvedené práce a profesionality zam stnanc  b hem vykonávání pracovní činnosti. 

Vzhledem k tomu, že zákazník m záleží na čase, za který obdrží svoji objednávku ve finální 

podob , bylo by vhodné zvážit spolupráci s více zam stnanci. Mohlo by se jednat o externí 
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spolupráci s odborníky na konkrétní činnost, kterou společnost promovie pot ebuje pokrýt. 

Je však nutné vybírat pracovníky pečliv , aby se dostálo dosavadní vysoké preciznosti  

a profesionality.  

Pr m rná hodnota spokojenosti zákazník  s využívaným technickým vybavením dosáhla 

hodnoty 8,4. Vzhledem k typu odv tví, ve kterém společnost promovie funguje je tento 

faktor velmi d ležitý. Je nutné brát v potaz nep etržitý vývoj technologií a technických 

za ízení a držet krok. Nesmí dojít k tomu, že bude společnost používat zastaralou techniku, 

která nebude odpovídat nov  nastaveným standard m.  

Interiér kancelá ských prostor  byl hodnocen jak negativn , tak pozitivn . Celková 

pr m rná spokojenost z stala na hodnot  5,1, což vyjad uje pom rn  neutrální postoj. Jist  

by však nebylo na škodu zamyslet se nad možnostmi rekonstrukce. P íjemn jší prost edí 

ocení určit  nejen zákazníci, ale také zam stnanci. 

Možnosti parkování poblíž kancelá e společnosti promovie byly hodnoceny buď neutráln  

nebo pozitivn . Nejv tší četnost odpov dí m la hodnota č. 5 (neutrální postoj). Totéž se 

opakovalo i u faktoru webové stránky a marketingové komunikace. Již analýza SWOT nám 

poukázala na to, že by společnost nem la zapomínat investovat čas i peníze do webu a 

marketingové komunikace. P inejmenším by bylo dobré zvážit modernizaci webových 

stránek a využívání sociálních sítí. Na Facebooku nebo Instagramu tráví lidé spoustu svého 

volného času a se správným zacílením reklamy se m že jednat o účinný prost edek 

k oslovení nových zákazník  nebo k p ipomínání se t m stávajícím.  

Vytvo ení regresního modelu 

Vícenásobná regresní analýza slouží k tomu, abych zjistila závislost kvantitativní prom nné 

celkové spokojenosti na jednotlivých vybraných faktorech, které byly zahrnuty do 

dotazníkového šet ení. Závislá prom nná je v tomto p ípad  celková spokojenost a mezi 

nezávislé prom nné pat í rozsah služeb, cena, doba vypracování, preciznost, profesionalita 

zam stnanc , technické vybavení, kancelá , parkování, web a marketingová komunikace.   
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Tabulka 26: Celkové výsledky regresní analýzy. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

N = 60 b* 
 

Sm.chyba 

z b* 
 

b 
 

Sm.chyba 

z b 
 

t (49) 
 

p-hodn. 
 

Abs.člen 
 

  -4,15567 1,381113 -3,00893 0,004132 

rozsah služeb 
 

0,217221 0,089420 0,28709 0,118180 2,42923 0,018844 

cena 
 

-0,067174 0,106352 -0,07036 0,111396 -0,63162 0,530572 

doba vypracování 
 

0,276654 0,087409 0,18630 0,058861 3,16504 0,002665 

preciznost 
 

-0,092949 0,118624 -0,10165 0,129726 -0,78356 0,437067 

profesionalita zam stnanc  
 

0,666526 0,126297 0,88676 0,168028 5,27743 0,000003 

technické vybavení 
 

0,199577 0,077554 0,17729 0,068894 2,57340 0,013148 

kancelá  
 

0,161591 0,132163 0,09254 0,075689 1,22267 0,227305 

parkování 
 

-0,054257 0,129048 -0,02971 0,070663 -0,42044 0,676005 

web 
 

0,021944 0,184653 0,00959 0,080701 0,11884 0,905890 

marketingová komunikace 
 

0,092774 0,222221 0,04383 0,104987 0,41749 0,678146 

 

P-hodnota nižší než hodnota 0,05 nám vyznačuje, které faktory jsou pro naši analýzu 

spokojenosti signifikantní. Závislé prom nné jsou označeny červen , nezávislé prom nné 

jsou označeny čern . Z výsledk  regresní analýzy, které m žeme vid t v tabulce tedy mohu 

vyvodit záv r, že mezi faktory, které nejvíc ovliv ují celkovou spokojenost zákazník  pat í: 

• rozsah služeb, 

• doba vypracování, 

• profesionalita zam stnanc , 

• technické vybavení. 

Jednotlivé signifikantní faktory jsem odhodnotila dle jejich d ležitosti v posledním sloupci 

následující tabulky.  
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Hodnocení d ležitosti: č. 1 – nejmén  d ležitý faktor, č. 4 – nejvíc d ležitý faktor. 

Tabulka 27: Výsledky regresní analýzy – signifikantní faktory. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

N = 60 b* 
 

Sm.chyba 

z b* 
 

b 
 

Sm.chyba 

z b 
 

t (55) 
 

p-hodn. 
 

d ležitost 
faktor  

Abs.člen 
 

  -5,10784 1,073352 -4,75878 0,000015 
 

rozsah služeb 
 

0,250136 0,066133 0,33059 0,087403 3,78233 0,000385 3 

doba vypracování 
 

0,325503 0,065294 0,21919 0,043969 4,98517 0,000007 4 

profesionalita zam stnanc  
 

0,564990 0,077104 0,75167 0,102581 7,32759 0,000000 2 

technické vybavení 
 

0,273216 0,074387 0,24271 0,066080 3,67290 0,000544 1 

 

Rovnice 1: Rovnice lineární regresní funkce. (Zdroj: Vlastní zpracování) 𝑌 = − , + , ∗ 𝑥 + , ∗ 𝑥 + , ∗ 𝑥 + , ∗ 𝑥  

Vysv tlivky:  x1...rozsah služeb, 

x2...doba vypracování, 

x3...profesionalita zam stnanc , 

x4...technické vybavení. 

Výsledky vícenásobné regrese nám udávají, že na základ  koeficientu determinace je model 

regresní funkce spolehlivý na 88,21 % (R2=0,882105702). 

2.4.6 Doporučení 

Sedmá otázka se respondent  ptala, zdali by společnost promovie doporučili své rodin , 

p átel m a známým. Odpov ď se op t vyjad ovala numerickým ohodnocením na škále  

od 1 do 10. Číslo 1 p edstavovalo tvrzení rozhodně nesouhlasím a číslo 10 tvrzení rozhodně 

souhlasím. Hodnocení č. 1-6 nevyplnil ani jeden z respondent , což je jednoznačn  dobré 

znamení. Až 26 respondent , tedy 43 % odpov d lo, že rozhodn  souhlasí s tím, že by 

společnost promovie doporučilo své rodin , p átel m a známým. Nejhorší ud lené 

hodnocení, tedy hodnocení č. 7 uvedlo pouhých 7 % dotazovaných. Všichni víme, že ústní 

doporučení n jaké společnosti svému blízkému okolí je jedna z nejlepších forem reklamy. 
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Proto výsledky této otázky naznačují, že společnost promovie dokázala zanechat natolik 

dobrý dojem, že by si tuto reklamu od dotazovaných jedinc  zasloužila.   

 

Obr. 22: Ukázka otázky č. 7. (Zdroj: Click4Survey) 

Tabulka 28: P ehled doporučení společnosti promovie respondenty. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hodnocení Počet Procentuální hodnota 

1 0 0 % 

2 0 0 % 

3 0 0 % 

4 0 0 % 

5 0 0 % 

6 0 0 % 

7 4 7 % 

8 17 28 % 

9 13 22 % 

10 26 43 % 

Celkem 60 100 % 
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Graf 8: Grafické znázorn ní doporučení společnosti promovie. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.4.7 Návrh na novou službu 

Osmá otázka zjiš ovala názor respondent  na to, zdali by uvítali n jakou konkrétní novou 

službu v nabídce společnosti promovie. Jedná se o otázku otev enou, tudíž mohli 

respondenti napsat své post ehy a p ání vlastními slovy, bez omezení. I p esto, že byla otázka 

označena jako povinná, nebyl nastaven minimální počet znak , a proto respondenti často 

pouze proškrtli výpov dní políčko a nezanechali žádný názor.  

 

Obr. 23: Ukázka otázky č. 8. (Zdroj: Click4Survey) 
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Odpov di byly uvedeny ve slovenském jazyce, kv li zjednodušení jsem je však po 

konzultaci s jednatelem společnosti promovie p eložila do češtiny. 

Tabulka 29: P ehled odpov dí k otázce č.8. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Odpov ď Četnost 

Pronájem techniky 3 

Pronájem studia 5 

Výroba vlastních zvukových jingl  1 

Organizace sportovních akcí 1 

Grafický design 4 

PR zastupování 10 

Možnost online objednávky 2 

Fotografické služby 10 

Fotografické a video kurzy 9 

 

2.4.8 Konkrétní zm na 

Poslední dotaz sm oval ke konkrétnímu návrhu zm ny, která by p isp la ke zlepšení již 

nabízených služeb. Op t se jednalo o otev enou otázku, tudíž byla odpov ď zcela v režii 

respondenta. Stejn  jako u p edchozí otázky, i tato byla označena jako povinná, ovšem nebyl 

nastaven minimální počet znak , tudíž respondenti sv j názor často neuvedli. Odpov di byly 

i v tomto p ípad  uvedeny ve slovenském jazyce, a já jsem je kv li zjednodušení  

po konzultaci s jednatelem společnosti promovie p eložila do češtiny. 

 

Obr. 24: Ukázka otázky č. 9. (Zdroj: Click4Survey) 
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Tabulka 30: P ehled odpov dí k otázce č. 9. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Odpov ď Četnost 

Víc komentátor  2 

Víc moderátor  4 

Lepší zvuková izolace studia 7 

Grafická úprava videa 2 

Video animace 1 

Speciální efekty ve videu 2 

Dronové záb ry 5 

Modern jší webová stránka 14 

Modern jší interiér kancelá e 11 

V tší využívání akčních kamer 2 

Lepší časové možnosti 3 

 

Nejvíce požadavk  vyjád ili respondenti na modern jší webovou stránku a modern jší 

interiér kancelá e. Nový firemní web zmínilo ve svých návrzích p esn  14 lidí, rekonstrukci 

kancelá ských prostor  p esn  11 lidí. Až sedm odpovídajících v dotazníku zmínilo, že by 

ocenili lepší zvukovou izolaci studia. P edpokládám, že se jednalo o firmy, které jezdí do 

prostor  společnosti promovie nahrávat podcasty a audio reklamy. Další požadavky 

sm rovaly k možnosti dronových záb r , a to od p ti respondent . Tento požadavek jednatel 

společnosti očekával, jelikož využívání dron  je v dnešní dob  velmi populární. Čty i jedinci 

zmínili, že by se hodilo, aby společnost promovie disponovala více moderátory, dva 

apelovali zase na komentátory. Tento požadavek je ze strany společnosti promovie 

očekávaný, ale velmi t žko ovlivnitelný. Zejména co se týče kvalitních komentátor , kterých 

je na Slovensku minimum a um le vytvo it z n koho profesionála je tém  nemožné. T i 

zákazníci vyjád ili, že by ocenili lepší časové možnosti společnosti promovie. Dá se 

p edpokládat, že se jedná zejména o to, aby se zkracovala doba vypracování objednávek, 

která m la kv li zaneprázdn nosti externích zam stnanc  v poslední dob  bohužel spíš 

rostoucí trend. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY EŠENÍ 

Tato kapitola se v nuje mým vlastním návrh m ešení, kterých základní stavební kameny 

jsou výsledky dotazníkového šet ení a mnou provedených analýz uvedených v kapitole 

s názvem Analýza oborového prost edí. Respondenty byli bývalí či stávající zákazníci 

společnosti promovie, k jejichž kontakt m jsem se dostala prost ednictvím firemní databáze 

klient . Oslovila jsem celých 100 % zákazník  společnosti promovie. Odpov d lo mi až  

85 % z dotázaných, což společn  s jednatelem společnosti považuji za úsp ch, s dostatečnou 

vypovídací hodnotou.  

Velmi pozitivní výstup z výzkumu je p edevším ten, že žádný z respondent  neuvedl, že by 

společnost promovie dál nedoporučil své rodin , p átel m a známým. Považuji to za úsp ch 

zejména proto, že ústní reklama je v současné dob , kdy jsme zaplaveni virtuální a tišt nou 

reklamou, často tou nejúčinn jší a nejsiln jší. Až 43 % dotázaných odpov d lo, že rozhodn  

souhlasí s doporučením druhé osob , což je dle mého názoru výborné znamení.  

Aby se zvýšila spokojenost zákazník , je nezbytné vyhodnotit všechny jejich návrhy a 

poznatky, kterými k tomuto tématu p isp li. B hem posuzování reálnosti uskutečn ní 

zmín ných zm n jsem spolupracovala s jednatelem společnosti promovie, abych se co nejvíc 

p iblížila tomu, co je a co není možné uskutečnit.  

3.1 Nové webové stránky a komunikace prost ednictvím sociálních sítí 

Návrh na modern jší webové stránky zmínilo v dotazníkovém šet ení až 14 z 60 

respondent , čímž se také potvrdila slabá stránka vyplývající z analýzy SWOT. Vzhledem 

k současnému vizuálnímu stavu webu se není čemu divit. Stránky společnosti promovie sice 

fungují na moderním formátu one page, ale celkový vizuál je nicne íkající, mdlý a 

nezajímavý. Dle jednatele je to proto, že si kdysi webové stránky tvo il sám prost ednictvím 

systému WordPress, se kterým však dle svých vlastních slov nedokázal velmi dob e 

manipulovat. 

Nejvhodn jší variantou by bylo požádat interního grafika o nový vizuální návrh odpovídající 

design manuálu společnosti promovie a následn  najmout webového programátora, který by 

byl schopen jej zrealizovat. V p ípad  dobré cenové nabídky je možné zaplatit web designera 

i programátora, a ušet it práci a čas internímu zam stnanci.  
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Založení profilu na sociálních sítích typu Facebook a Instagram by m la být v současnosti 

samoz ejmost pro každou moderní firmu. Zejména proto, že se tam prezentují i konkurenční 

firmy, firmy, které tvo í klienty společnosti promovie a všeobecn  lze íci, že lidé, tedy  

i potenciální klienti, tráví s t mito médii v tšinu svého volného času. Navíc se jedná  

o bezplatnou formu reklamy, které by bylo škoda nevyužít a p ipomínat se svým 

zákazník m. Společnost promovie by m la v pravidelných intervalech (minimáln  t ikrát až 

p tkrát týdn ) p idávat obsah ve form  propagačních videí a fotografií, p ísp vk   

o probíhajících akcích a slevách, nebo pozvánky na ve ejné události, které pokrývají svými 

službami. Zárove  by m la prezentovat svou dosavadní práci s adekvátními odkazy na svou 

webovou stránku, kde mohou zájemci najít celé portfolio společnosti. P i správném 

obhospoda ováním by se tak ze slabé stránky uvedené v analýze SWOT mohla stát stránka 

silná.  

3.1.1 Ekonomické zhodnocení 

P i kalkulaci ekonomického zhodnocení vytvo ení nových webových stránek jsem 

vycházela z pr m rných cen programátor  v Bratislavském kraji, který mi nastínil IT 

konzultant Peter Pagáč a zárove  sv j názor vyjád il i hlavní grafik společnosti promovie 

Alexander Hýbl.  

Tabulka 31: Ekonomické zhodnocení tvorby webových stránek. (Zdroj: Vlastní zpracování). 

Náklady 

- návrh nového web designu   45 EUR/hodina 10 hod. 450 EUR 

- tvorba webové stránky 40 EUR/hodina 50 hod. 2000 EUR 

- dodatečné úpravy   30 EUR/hodina 2 hod. 60 EUR 

- odm na správci sociálních 
sítí 10 EUR/hodina 2 hod. 20 EUR 

Celkem 2530 EUR 

 

3.1.2 Časový harmonogram 

Tomu, aby byl vytvo en vhodný návrh nového designu webové stránky musí p edcházet 

podrobný rozhovor s grafikem, který jej bude vytvá et. Jednatel společnosti promovie musí 

objasnit všechny požadavky, které má na vizuální i funkční stránku nového webu.  

Po vytvo ení návrhu, který bude upraven a schválen jednatelem společnosti m že dojít 

k jeho p etavení do reality, což již bude mít na starosti web programátor. Oficiální začátek 
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využívání nové webové stránky se dá odhadnout po zhruba t ech týdnech koordinované 

spolupráce. Po založení účt  na sociálních sítích Facebook a Instagram pod jménem 

promovie, je nutné okamžit  p idat úvodní fotku nových profil , základní informace, 

kontakty a minimáln  jeden p ísp vek, který bude demonstrovat portfolio společnosti. 

Tabulka 32: Časový harmonogram. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Činnost Datum zahájení Datum ukončení 
Konzultace nového designu 
webové stránky 

01.06.2018 01.06.2018 

Vytvo ení návrhu nového designu 04.06.2018 10.06.2018 

Úprava návrhu dle požadavk  
jednatele 

11.06.2018 13.06.2018 

Vytvo ení nové webové stránky 14.06.2018 24.06.2018 

Dodatečné úpravy 25.06.2018 27.06.2018 

Oficiální začátek využívání nové 
webové stránky 

01.07.2018 

Založení účt  na sociálních sítích a 
jejich základní úprava 

01.07.2018 

 

3.2 Fotografické služby 

Stejn  jako ukázaly výsledky SWOT i regresní analýzy, i v dotazníkovém šet ení si rozší ení 

poskytovaných služeb o služby fotografa vyžádalo až 10 respondent  z celkového počtu  

60 odpovídajících. B hem komunikace s focus group mi bylo sd leno, že by se mohlo jednat 

o dopl kovou službu na události, které zam stnanci společnosti promovie moderují nebo 

natáčí. Ze začátku by služby fotografa mohly být součástí zvýhodn ného balíčku, kdy by se 

p idaly k natáčení události a podobn . Společnost by tak nabyla vzorky do svého portfolia  

a lidé by zjistili, že je tato možnost k dispozici. Bylo by určit  vhodné o této novince 

informovat, a to prost ednictvím e-mailu (bývalým a stávajícím zákazník m) nebo 

sociálních sítí. Tuto část by mohl dostat na starosti jeden z interních zam stnanc , kterému 

by se za tuto činnost vyplácela odm na. 

3.2.1 Ekonomické zhodnocení 

Vzhledem k tomu, že se dva zam stnanci v nují ve volném čase profesionální fotografii  

a společnost promovie vlastní profesionální fotoaparáty s velmi kvalitními objektivy, 

nemuselo by dojít k velké dodatečné finanční investici a novým náklad m. Je pouze  

na zvážení, zdali budou mít zam stnanci promovie dostatečné časové možnosti, jelikož 
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s fotografiemi je spojena také následná postprodukce, která taktéž zabere určité množství 

času. Na webové stránce společnosti se musí vytvo it nový oddíl, kde se budou moci zájemci 

podívat na možnosti, které budou nabízeny. S tím jsou samoz ejm  spojeny náklady na 

programátora.  

Tabulka 33: Ekonomické zhodnocení fotografických služeb. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Náklady 

- úprava webové stránky 25 EUR/hodina 4 hod. 100 EUR 

- odm na zam stnanci za 
propagaci 

5 EUR/hodina 2 hod. 10 EUR 

- odm na fotografa 40 EUR/hodina - 
Dle odpraco-

vaných hodin 

Celkem 110 EUR 

Výnosy 

- focení události 60 EUR/hodina 

- portrétová fotografie (interiér) 50 EUR/hodina 

- portrétová fotografie (exteriér) 70 EUR/hodina 

- postprodukce fotografií 25 EUR/hodina 

 

3.2.2 Časový harmonogram 

Rozší ení nabídky společnosti promovie o fotografické služby by nem lo provázet p íliš 

mnoho p íprav. Začít to musí určit  zhodnocením rozsahu nových služeb (formou porady 

s angažovanými zam stnanci), úpravou webové stránky a následnou propagací služeb  

i na sociálních sítích.  

Tabulka 34: Časový harmonogram zavedení fotografických služeb. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Činnost Datum zahájení Datum ukončení 

Porada se zam stnanci 18.06.2018 18.06.2018 

Úprava webové stránky 02.07.2018 06.07.2018 

Aktivní propagace nové služby 

(online) 
09.07.2018 30.11.2018 

Oficiální za azení fotografických 
služeb mezi poskytované služby 

09.07.2018 
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3.3 Fotografické a video kurzy 

Výsledky regresní i SWOT analýzy zmi ovaly rozší ení nabídky služeb. Velký zájem vznikl 

v dotazníkovém šet ení o fotografické a video kurzy, které jsou v posledních letech velmi 

oblíbené, a to zejména u začínajících a amatérských fotograf . Podobné kurzy by mohly 

probíhat prezenční i distanční formou, a to online. Prezenčn  by mohly probíhat v malých 

skupinách nebo individuáln  v prostorech kancelá e a studia společnosti promovie. 

V p ípad  v tší skupiny by bylo nutné pronajmout vhodné v tší prostory. Druhá varianta je 

nahrát instruktážní videa a zp ístup ovat je zákazník m na webových stránkách společnosti 

promovie, po uhrazení licence a generaci jedinečného p ístupového kódu. S tím ovšem op t 

souvisí práce programátora, který k tomu bude muset p izp sobit webové stránky. Jako 

první by se mohly nahrát dv  série online kurz . Jedna série by se zam ila na lekce pro 

začínající fotografy a ta druhá by se zabývala video instruktáží, taktéž pro začátečníky. 

Každá série by pro začátek obsahovala 10 díl , z nichž každý jeden by trval zhruba  

1,5-2 hodiny. Celkov  by tedy hned na začátku muselo dojít k natáčení celkem 20 díl . 

Vzhledem k tomu, že bude jist  pot eba natáčet určité scény na více pokus , počítejme se  

3 natáčecími hodinami na jeden díl. Dohromady se tak dostaneme na 60 natáčecích hodin 

pro pokrytí všech 20 úvodních díl . 

3.3.1 Ekonomické zhodnocení 

Kalkulaci jsem sestavovala na základ  komunikace se zam stnancem společnosti Photovia 

Europe Romanem Pinčekem, která se zabývá vzd láváním začínajících i pokročilých 

fotograf . Zárove  jsem zohlednila i nutnou práci kameramana a grafika, kte í by se podíleli 

na tvorb  online kurz , nebo práci zam stnance, který bude obhospoda ovat propagaci nové 

služby na sociálních sítích. V konečné kalkulaci již nebudu počítat s náklady na pronájem 

prostor  pro p ípad zájmu v tší skupiny, jelikož to se bude zajiš ovat pouze operativn , dle 

poptávky. Prozatím jednatel společnosti počítá spíš s úsp šností online kurz , p ípadn  

kurz  pro jednotlivce nebo malé skupiny. 
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Tabulka 35: Ekonomické zhodnocení zavedení fotografických a video kurz . (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Náklady 

- tvorba webové aplikace 25 EUR/hodina 30 hod. 750 EUR 

- odm na lektora 15 EUR/hodina 60 hod. 900 EUR 

- odm na kameramana 15 EUR/hodina 60 hod. 900 EUR 

- odm na grafika/st ihače 30 EUR/hodina 30 hod. 600 EUR 

- odm na zam stnanci za propagaci 5 EUR/hodina 2 hod. 10 EUR 

- pronájem prostor  (pouze pro v tší 
skupiny) 

15 EUR/hodina 2 hod. 45 EUR 

Celkem 3160 EUR 

Výnosy z fotografických a video kurz  

- série online fotografických kurz  100 EUR/rok 

- série online video kurz  150 EUR/rok 

- individuální prezenční kurz 30 EUR/hodina 

- skupinový prezenční kurz 15 EUR/hodina/osoba 

 

3.3.2 Časový harmonogram 

Na začátku musí dojít k hromadné porad , kde se rozhodne o tom, jakou budou mít kurzy 

podobu, strukturu a obsah, jakou budou mít vizuální podobu online kurzy a musí se určit, 

kdo bude mít jakou úlohu. Zárove  musí dojít k úprav  webové stránky (p idáním nové 

služby) a následná propagace prost ednictvím e-mail  (bývalým a stávajícím zákazník m) 

a sociálních sítí. 

Tabulka 36: Časový harmonogram zavedení fotografických a video kurz . (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Činnost Datum zahájení Datum ukončení 

Porada se zam stnanci 02.07.2018 02.07.2018 

Nalezení vhodných prostor  03.07.2018 06.07.2018 

Tvorba online kurz  03.07.2018 13.07.2018 

Úprava webové stránky 13.07.2018 20.07.2018 

Aktivní propagace služby (online) 23.07.2018 30.11.2018 

Oficiální za azení fotografických a 
video kurz  mezi poskytované 
služby 

23.07.2018 



93 

 

3.4 Služby Public Relations 

Ve SWOT analýze i dotazníkovém šet ení se objevil návrh, aby se společnost promovie 

angažovala také na poli Public Relations. Tento obor je zam ený na budování vztah  

s ve ejností. V dnešní dob  je krom  ceny, kvality, dostupnosti zboží a servisu d ležité také 

to, aby se o společnosti v d lo a hovo ilo v dobrém. A práv  v tom má PR zástupce pomáhat. 

Díky PR by se m lo zvýšit pov domí o značce a p idané hodnot  podniku, ale také 

monitorovat zp tnou vazbu na produkty a služby podniku a flexibiln  sd lovat informace 

cílové skupin . Domnívám se, že návrh ze strany respondent  na za azení této služby do 

portfolia společnosti promovie vzešel z osobní komunikace s jednatelem nebo n kterými 

zam stnanci, kte í jsou zvyklí hovo it na kameru a vyjad ovat se vhodnými prost edky  

a p sobí proto velmi reprezentativn . Jednatel společnosti navíc má z minulosti zkušenosti 

s podobným typem zam stnání, což je velká výhoda. Já osobn  doporučuji zam it se 

zejména na služby:  

• Media Relations,  

• B2B-B2C-B2E komunikaci,  

• služby mluvčího 

• a mediální tréninky.  

3.4.1 Ekonomické zhodnocení 

Celková částka náklad  a výnos  spojené se službami Public Relations nelze snadno určit. 

Záleželo by na prvotní analýze pot eb zákazníka, ze které vychází návrh strategie a rovn ž 

také výpočet času, který se danými aktivitami stráví. Ohodnocení každé zakázky by bylo 

zcela individuální. Ve všeobecnosti lze stanovit pouze orientační hodnotu odm ny 

angažovaného zam stnance, a to konkrétn , u jednotlivých poskytovaných služeb. Také je 

nutno zohlednit úpravu webové stránky a propagaci nové služby prost ednictvím e-mailu  

a sociálních sítí. 

Do celkových náklad  budu tedy započítávat pouze náklady p ímo spojené se zavedením 

této služby do nabídky společnosti, čímž jsou náklady na úpravu webové stránky a náklady 

na zam stnance, který se postará o prvotní propagaci nové služby na sociálních sítích.  
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Tabulka 37: Ekonomické zhodnocení zavedení služeb Public Relations. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Náklady 

- odm na pracovníkovi PR   

• Media Relations 40 EUR/hodina - 
Dle odpraco-

vaných hodin 

• B2B-B2C-B2E komunikace 40 EUR/hodina - 
Dle odpraco- 

vaných hodin 

• mluvčí 35 EUR/hodina - 
Dle odpraco- 

vaných hodin 

• mediální trénink 50 EUR/hodina - 
Dle odpraco- 

vaných hodin 

- úprava webové stránky 25 EUR/hodina 4 hod. 100 EUR 

- odm na zam stnanci za 
propagaci 

5 EUR/hodina 2 hod. 10 EUR 

Celkem 110 EUR 

Výnosy 

- prvotní analýza 50 EUR/hodina 

- služby Media Relations 50 EUR/hodina 

- služby B2B-B2C-B2E 

komunikace 
50 EUR/hodina 

- služby mluvčího 40 EUR/hodina 

- mediální trénink jednotlivce 100 EUR/hodina 

- mediální trénink skupiny 50 EUR/hodina/osoba 

 

3.4.2 Časový harmonogram 

Zavedením této služby by jist  m la p echázet porada zam stnanc , kte í se na ní budou 

podílet, aby probrali rozsah nabízených služeb a všechny podmínky. Musí dojít k úprav  

webové stránky a propagaci nové služby prost ednictvím e-mailu a sociálních sítí. 

Tabulka 38: Časový harmonogram zavedení PR služeb. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Činnost Datum zahájení Datum ukončení 

Porada se zam stnanci 09.07.2018 09.07.2018 

Úprava webové stránky 16.07.2018 20.07.2018 

Aktivní propagace nové služby 

(online) 
23.07.2018 30.11.2018 

Oficiální za azení služeb PR mezi 
poskytované služby 

23.07.2018 
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3.5 Studentské stáže 

Vzhledem k tomu, že SWOT analýza poukázala na to, že jsou současní zam stnanci velmi 

zaneprázdn ní a že v budoucnu by mohla mít společnost promovie problém najít dostatečn  

kvalifikované zam stnance, nabízí se zde možnost vytvo it pracovní místa ve form  

neplacené studentské stáže. Také z dotazníkového šet ení nám regresní analýza vyvodila 

záv r, že je pro zákazníky velmi podstatná doba vypracování objednávky a profesionalita. 

V p ípad  p ijetí stážist  by došlo k navýšení pracovní síly, a to bez velkých dodatečných 

náklad . Jednalo by se o minimáln  t ím síční a maximáln  roční stáže, aby m li stážisté 

dostatek času dostat se do pracovního procesu. První dva týdny by stážisté pracovali po boku 

současných zam stnanc , kte í by je zasv tili do chodu a proces  společnosti a kte í by jim 

ukazovali svoji práci v praxi. Toto období je nutné pro zjišt ní reálných schopností stážist , 

aby bylo pozd ji možné ud lovat jim adekvátní pracovní zadání. B hem stáže bude každá 

jejich činnost pravideln  kontrolována zkušen jšími kolegy, aby nedošlo ke snížení kvality 

výstup . Je možné určit jednoho supervizora pro jednotlivé oblasti, které by mohly být 

rozd leny do následujících skupin: 

• kamera, 

• st ih, 

• grafika. 

Tyto stáže mohou zárove  získat p ístup k novým potenciálním zam stnanc m, kte í by  

u společnosti promovie našli uplatn ní.  

Výzva k výb rovému ízení pro tyto stáže m že být vyv šena na ve ejných nást nkách fakult 

vhodných vysokých škol (Filmová a televizní fakulta VŠMÚ, Fakulta masmédií PVŠ, atd.), 

p ípadn  je možné umístit inzerát na webové portály typu profesia.sk a podobn .  

3.5.1 Ekonomické zhodnocení 

Vzhledem k tomu, že je v plánu uskutečnit tyto studentské stáže v neplacené form , náklady 

vzniknou jen v souvislosti s vystavením inzerátu na školách (interní zam stnanec b hem 

jednoho dne obejde výše zmín né vysoké školy a vyv sí inzerát na ve ejnou nást nku) a 

internetovém portálu profesia.sk. Sekundární náklady mohou vzniknout v p ípad  

dodatečného odm n ní zam stnanc , kte í se budou o stážisty pr b žn  starat a kte í budou 

mít na starosti kontrolu jejich práce. 
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Do celkových náklad  nezapočítám odm nu supervizora stážist , jelikož se nedá snadno 

odhadnout, kolik se stážisty stráví času. Určit  bude záležet na šikovnosti vybraných 

uchazeč  a na časových možnostech samotného supervizora.  

Tabulka 39: Ekonomické zhodnocení zavedení studentských stáží. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Náklady 

- odm na zam stnanci za vytvo ení 
inzerátu, návšt vu VŠ a propagaci 5 EUR/hodina 8 hod. 40 EUR 

- vystavení inzerátu (profesia.sk) 8,50 EUR/den 30 dní 255 EUR 

- odm na supervizora stážist  10 EUR/hodina - 
Dle odpraco- 

vaných hodin 

Celkem 295 EUR 

 

3.5.2 Časový harmonogram 

Počáteční porada se všemi zam stnanci je nutná zejména proto, aby se ujasnily jejich úlohy 

a kompetence. Po vytvo ení inzerátu dojde k jeho vystavení na webové stránce profesia.sk 

na zkušební dobu 30 dní a propagaci na webové stránce a sociálních sítích společnosti 

promovie. S vystavením inzerátu na vybraných vysokých školách je vhodné počkat až na 

zahájení nového školního roku, tedy do začátku zá í 2018. P ijetí prvních stážist  se 

p edpokládá na první červencový týden, kdy mají studenti již ukončený letní semestr  

a mohou začít smyslupln  využívat sv j volný čas.  

Tabulka 40: Časový harmonogram zavedení studentských stáží. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Činnost Datum zahájení Datum ukončení 

Porada se zam stnanci 25.06.2018 25.06.2018 

Vytvo ení inzerátu 26.06.2018 26.06.2018 

Vyv šení inzerátu online 02.07.2018 01.08.2018 

Návšt va vybraných VŠ 03.09.2018 05.09.2018 

Aktivní propagace stáží online 27.06.2018 30.11.2018 

P ijetí prvních stážist  02.07.2018 
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3.6 Nákup nového technického vybavení 

Vzhledem k tomu, že výsledky regresní analýzy označily za signifikantní faktor technické 

vybavení a ve výsledcích dotazníkového šet ení bylo zmín no, že by zákazníci ocenili 

možnost dronových záb r  a v tší využívání akčních kamer, je logický krok tato za ízení 

nakoupit. Zárove  by se tak umocnila silná stránka společnosti, kterou bylo dobré technické 

vybavení. Po konzultaci s jednatelem společnosti promovie navrhuji, aby investoval 

p inejmenším do profesionálního dronu DJI Mavic AIR a akční kamery od společnosti 

GoPro Fusion, s p íslušenstvím. V p ípad  zájmu o v tší množství kvalitních kamer na 

natáčecím place, doporučuji dočasn  p jčovat kamery Black Magic 4K. Nákup podobn  

drahých za ízení chce d kladné finanční zvážení a p ípravu, proto by bylo vhodné s tímto 

rozhodnutím počkat a vyhodnotit jej podle poptávky. 

3.6.1 Ekonomické hledisko 

Kalkulaci vybraných položek jsem sestavila na základ  ceníku hlavního dodavatele 

společnosti promovie pana Zoltána Plichty. Samotný dron stojí 770 EUR, ovšem nezbytným 

p íslušenstvím je takzvané Fly More Combo s náhradními díly a bateriemi, za které se 

p iplácí 180 EUR. 

Do celkových náklad  na nákup nového technického vybavení nebudu započítávat zap jčení 

kamery Black Magic 4K. D vodem je nejistota, zdali k takovému nákladu v bec dojde, 

jelikož zap jčení bude probíhat pouze na žádost klienta. 

Tabulka 41: Ekonomické zhodnocení nákupu nového technického vybavení. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Náklady 

- dron DJI Mavic AIR + p íslušenství 950 EUR 

- kamera GoPro Fusion 650 EUR 

- zap jčení kamery Black Magic 4K 150 EUR/den 

Celkem 1600 EUR 

 

3.6.2 Časový harmonogram 

V časovém harmonogram je d ležité zohlednit včasné oslovení dodavatele, který dováží 

zboží z N mecka, a tudíž pot ebuje na dodání více času než b žný tuzemský obchodník. 

S nákupem by bylo rozumné počkat na m síc srpen, jelikož v červenci již dojde k výdaj m 

na p edchozí navrhované zm ny. 
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Tabulka 42: Časový harmonogram nákupu nového technického vybavení. (Zdroj: Vlastní zpracování). 

Činnost Datum zahájení Datum ukončení 

Oslovení dodavatele 13.08.2018 13.08.2018 

Nákup technického vybavení 20.08.2018 

 

3.7 Rekonstrukce kancelá e a úprava studia 

Z dotazníkového šet ení vyplynulo, že by zákazníci uvítali modern jší prostory kancelá e  

a lepší odzvučn ní studia, aby byly zvukové nahrávky kvalitn jší. Tím se potvrdila slabá 

stránka uvedená v analýze SWOT, která upozor ovala na zastaralé prostory, ve kterých se 

pohybují nejen zákazníci, ale také zam stnanci. Jedná se o finančn  pom rn  nákladný 

zásah, proto je nutné dát si záležet a vybrat vhodnou designérskou i realizační společnost, 

cenov  dostupný materiál i nábytek a úklidovou službu. 

Mezi hlavní rekonstrukční činnosti pat í zejména úprava a výmalba st n a obroušení a nát r 

staré d ev né podlahy. Nový nábytek by m l být dostatečn  reprezentativní a pohodlný  

pro p íchozí hosty. Stejn  tak nábytek v části pro zam stnance by m l nov  být ergonomicky 

p izp sobitelný, aby se zam stnanci cítili p i práci dob e a neničili si zdraví sezením  

na nepohodlných židlích nebo u nesprávn  vysokých stol . Všichni totiž víme, že jedin  

spokojený zam stnanec dokáže vytvo it spokojeného zákazníka. Také proto se jednatel 

rozhodl p idat do odpočinkové zóny promítací plátno a herní konzoli, které doma sám 

nevyužíval (a nevytvá í tím dodatečné náklady). Jednatel se nebojí vzniku neefektivn  

využívaného času ze strany zam stnanc , jelikož si sám jako kreativec uv domuje, že 

člov k, který musí být p i své práci pravideln  kreativní musí občas zm nit prost edí  

a myšlenky (k čemuž by mohla odpočinková zóna pomoci). Dále musí dojít k demontáži 

starých odzvuč ovacích materiál  a instalaci nové akustické p ny, která vy eší problémy 

s ozv nami a nekvalitn  nahrávaným zvukem.  

3.7.1 Ekonomické zhodnocení 

V cenové kalkulaci jsem vycházela ze zdroj  dostupných na webové stránce společnosti 

Muziker, z rozhovoru s interiérovým designérem Jurajem Šedým a majitelem stavební 

společnosti Rodis Ivanem Zrubcem. 
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Tabulka 43: Ekonomické zhodnocení rekonstrukce kancelá e a úpravy studia. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Náklady 

- návrh designéra 30 EUR/hodina 25 hod 750 EUR 

- akustická p na Mega 

Acoustic PA-PMP-5 
   3,59 EUR/0,5 m2 40 m2 287 EUR 

- nábytek 2300 EUR - 2300 EUR 

- rekonstrukční práce d lníka    10 EUR/hodina 40 hod. 400 EUR 

- úklidová služba       8 EUR/hodina 9 hod. 72 EUR 

 Celkem 3809 EUR 

 

3.7.2 Časový harmonogram 

Vzhledem k tomu, že se jedná o finančn  pom rn  náročnou zm nu, mohla by ji společnost 

odložit až na m síce zá í a íjen. V tu dobu zárove  končí sezóna letních turnaj  a festival , 

které společnost natáčí nebo moderuje, a proto je v tší šance, že bude na veškeré aktivity 

s touto zm nou spojené, více času. 

Tabulka 44: Časový harmonogram úpravy kancelá e a studia. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Činnost Datum zahájení Datum ukončení 

Výb r a objednávka designérské společnosti 03.09.2018 09.09.2018 

Vizuální návrh nového interiéru 10.09.2018 17.09.2018 

Úprava návrhu 18.09.2018 21.09.2018 

Schválení návrhu 21.09.2018 21.09.2018 

Výb r a objednávka realizační společnosti 21.09.2018 28.09.2018 

P íprava prostor  29.09.2018 30.09.2018 

Rekonstrukce prostor  1.10.2018 5.10.2018 

Úklid prostor  8.10.2018 8.10.2018 

Nákup nábytku a akustické p ny  8.10.2018 12.10.2018 

Instalace akustické p ny a nábytku 13.10.2018 13.10.2018 

Finální úklid prostor  14.10.2018 14.10.2018 

Zp ístupn ní prostor  15.10.2018 
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3.8 Pronájem studia a technického vybavení 

SWOT analýza určila jako jednu z p íležitostí širší využití studia a vlastn ného technického 

vybavení, a to ve form  jejich pronájmu. Tyto návrhy se objevily také v dotazníkovém 

šet ení, kde je zmínilo celkem 8 respondent . Pronájem studia a technického vybavení je 

dobrý nápad zejména kv li tomu, že v Bratislavském kraji a širším okolí funguje pouze šest 

p jčoven video techniky, z toho pouze dv  z nich mají k dispozici kamery Blackmagic,  

po kterých bývá nejv tší poptávka. Pronájmu musí p edcházet dobrá p íprava, ke které 

neodmysliteln  pat í dobré pojišt ní pronajímaných prvk  a právní konzultace a vyhotovení 

vzoru nájemní smlouvy. Pro zákazníky by mohla být na webových stránkách společnosti 

promovie vytvo ena sekce pronájem, kde by byl kalendá  zobrazující volné termíny 

k pronájmu i p íslušné ceny. Nesmíme také zapomenout na pravidelný profesionální úklid 

pronajímaných prostor .  

3.8.1 Ekonomické zhodnocení 

Náklady na právnické služby jsem odhadla na základ  konzultace s advokátem společnosti 

promovie – JUDr. Michalem Prielomkem. B žná sazba p i vytvá ení nájemní smlouvy činí 

75 EUR/hod. Vytvo it ji trvá p ibližn  dv  hodiny.  P i stanovování náklad  na pojišt ní 

nebytového prostoru a technických za ízení jsem vycházela z ukázkových cen nalezených 

na internetových stránkách pojiš ovací společnosti Allianz – Slovenská pois ov a, a.s. 

V pojišt ní musí být zahrnuto krom  b žného pojišt ní pronajímaných nebytových prostor  

(proti požáru, výbuchu, škodám zp sobené vodou aj.) také pojišt ní p edm tu nájmu, 

v p ípad , že by došlo k poškození, odcizení nebo ztrát  kamer, objektiv  a podobn .  

Do celkové kalkulace jsem počítala hodnotu dodatkového pojišt ní za jeden kalendá ní rok. 

Odhad kalkulace na webovou aplikaci jsem sestavila na základ  komunikace s IT 

konzultantem Peterem Pagáčem.  

Výnosy z pronájmu musí být rozd leny do kategorií dle pronajímaných prvk  viz následující 

tabulka. 
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Tabulka 45: Ekonomické zhodnocení pronájmu studia a technického vybavení. (Zdroj: Vlastní 
zpracování) 

Náklady 

- právnické služby 75 EUR/hodina 2 hod. 150 EUR 

- pojišt ní  23 EUR/m síc - 23 EUR 

- úklid pronajímaných prostor  8 EUR/hodina 3 hod. 24 EUR 

- tvorba webové aplikace 25 EUR/hodina 30 hod. 750 EUR 

Celkem 947 EUR 

Výnosy z pronájmu 

- studio na 3 hodiny 60 EUR 

- studio na 6 hodin 100 EUR 

- studio – každá další započatá 
hodina 

15 EUR 

- kamera Blackmagic Mini 4K  150 EUR/den 

- kamera Blackmagic Mini 4.6K 150 EUR/den 

- kamera Canon XA 20 25 EUR/den 

- kamera Canon XA 30; 25 EUR/den 

- kamera GoPro Hero 6 20 EUR/den 

- fotoaparát Sony Alpha 6500 50 EUR/den 

- fotoaparát Sony Alpha 7 iii 50 EUR/den 

- objektivy (samostatn ) 10-40 EUR/den 

- zvukový set 100 EUR/den 

 

3.8.2 Časový harmonogram 

Zavést provoz pronájmu studia a technického vybavení doporučuji až po rekonstrukci 

firemních prostor , které byly náplní mého p edchozího návrhu. Po objednávce právnických 

služeb je nutno brát z etel na zaneprázdn nost advokáta, proto bude vhodné objednat si jeho 

služby s p edstihem, ješt  v dob  rekonstrukce prostor . Finální verze nájemních smluv však 

bude možné vytvo it až po kompletním dokončení rekonstrukce, aby se v nich mohly uvést 

všechny náležitosti ohledn  vybavení studia a podobn . 
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Tabulka 46: Časový harmonogram zavedení provozu pronájmu studia a techniky. (Zdroj: Vlastní 
zpracování) 

Činnost Datum zahájení Datum ukončení 

Objednání právnických služeb 25.09.2018 25.09.2018 

Vytvo ení vzoru nájemních smluv 15.10.2018 19.10.2018 

Vy ízení pojišt ní 19.10.2018 19.10.2018 

Úprava webové stránky 19.10.2018 26.10.2018 

Kontrola studia a techniky 27.10.2018 27.10.2018 

Aktivní propagace nových služeb 29.10.2018 30.11.2018 

Oficiální za azení pronájmu studia 
a technického vybavení mezi 
poskytované služby 

29.10.2018 

 

3.9 Výroba vlastních zvukových zn lek 

Nám t na tuto novinku vzešel z dotazníkového šet ení. Zn lka, anglicky také jingle, je 

v podstat  výrazný zvuk, který má upoutat pozornost, podpo it zapamatovatelnost či 

naznačit p ed l mezi tematickým audio vysíláním. Díky dobrému jinglu m že docházet  

ke snadné zvukové identifikaci a posluchač si tak v budoucnu m že snadn ji p i adit 

zvukový prvek ke konkrétní značce. Společnost promovie používá b hem vytvo ení audio 

nahrávek (a  už jde o postprodukci podcastu či produkci audio reklam) a postprodukci videí, 

zvukové zn lky z online hudebních knihoven jako je nap íklad Audiojungle nebo 

Shutterstock Music. Ceny podobných zvukových soubor  se pohybují od 39 EUR v p ípad  

použití pouze do podcast  až po 329 EUR pro využití v televizní a rozhlasové reklam . 

Podobn  vysokým částkám se klienti samoz ejm  brání, a proto často prosí rad ji zn lky 

z hudebních knihoven, které poskytují n kolik desítek soubor  zadarmo (nap íklad 

YouTube Audio Library). Zde však nastává problém s tím, že zn lka není jedinečná a snadno 

se m že stát, že ji uslyšíte v deseti dalších audio reklamách nebo videích.  

Vytvo it podobný jingle p itom m že trvat zkušenému zvuka i i mén  než 20 minut. 

Nap íklad v programu Adobe Audition, který má společnost promovie zahrnut ve své roční 

licenci Adobe Creative Cloud. Považuji to za zajímavý tip do budoucna zejména také proto, 

že se společností promovie extern  spolupracuje i zkušený zvuka , kterému by vytvo ení 

n čeho podobného nem lo d lat zásadní problém. Zákazník by si mohl sám určit styl hudby 

i jednotlivé zvukové prvky, což by jednoznačn  mohlo p isp t k jeho maximální 



103 

 

spokojenosti s výstupem. Po určité dob  by také mohlo docházet k recyklaci zvukových 

zn lek jejich umíst ním na portály online hudebních knihoven, kde by lidé taktéž platili 

licenci za jejich používání.  

3.9.1 Ekonomické zhodnocení 

Určení ceny by samoz ejm  záviselo na názoru tv rce – zvuka e. Mým návrhem je taktéž 

rozd lit finální výstup na zvukový záznam do podcast  a nekomerčních produkt  a do 

komerčn  propagovaných d l (televizní a rozhlasová reklama). Do celkových náklad  

spojených se zavedením této služby uvedu pouze cenu licence Adobe Creative Cloud na 

dobu jednoho roku, jelikož odm na zvuka e záleží na počtu odpracovaných hodin. 

Vzhledem k tomu, že se bude jednat pouze o zakázkovou výrobu, není možné stanovit fixní 

částku. 

Tabulka 47: Ekonomické zhodnocení produkce zvukových zn lek. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Náklady 

- licence Adobe Creative Cloud 839 EUR/rok 

- odm na zvuka e 30 EUR/hodina 

Celkem 839 EUR 

Výnosy ze zvukové zn lky 

- nekomerční využití 50 EUR/jeden projekt 

- komerční využití 150 EUR/jeden projekt 

Recyklace v rámci hudební knihovny 

- nekomerční využití 29 EUR/jeden projekt 

- komerční využití 100 EUR/jeden projekt 

 

3.9.2 Časový harmonogram 

Samotnému za azení výroby vlastních zvukových zn lek musí p edcházet pouze porada 

jednatele se zvuka em, aby si ujasnili podmínky a ohodnocení tvorby. Počítačový software 

pot ebný k této činnosti má společnost jako součást v pravideln  nakupované licenci Adobe 

Creative Cloud. Zvuka  s ním pravideln  pracuje, tedy není pot eba žádné dodatečné 

vzd lávání se či školení. Pak již m že rovnou následovat za azení této služby do nabídky 

společnosti promovie. 
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Tabulka 48: Časový harmonogram za azení výroby zvukových zn lek mezi poskytované služby.  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Činnost Datum zahájení Datum ukončení 

Porada se zvuka em 10.09.2018 10.09.2018 

Oficiální za azení výroby zvukových 
zn lek mezi poskytované služby 

11.09.2018 

 

Vzhledem k tomu, že tvorba zvukových zn lek by byla činností pouze na zakázku, uvedu 

zde pouze orientační časový harmonogram, který by následoval v p ípad  poptávky klienta. 

Do shrnutí časového harmonogramu na konci této kapitoly jej tedy nebudu uvád t, jelikož 

nám nep edstavuje relevantní časové údaje. 

Jako p íklad mohu uvést nap íklad společnost TakUrčite, se kterou společnost promovie 

pravideln  spolupracuje na tvorb  podcast . K nahrávání dochází čty ikrát m síčn . 

Uvažujme, že by společnost požadovala novou zvukovou zn lku již pro srpnová vydání. 

P ed vytvo ením zn lky musí dojít k detailnímu rozhovoru mezi zvuka em a klientem. 

Zejména proto, aby se zvuka  podrobn  obeznámil s požadavky klienta, a zárove  aby se 

klient dozv d l, co je reáln  v silách zvuka e. Jedin  tak m že dojít ke 100% spokojenosti 

na obou stranách.  

Tabulka 49: Ukázka časového harmonogramu p i zakázkové výrob  zvukové zn lky konkrétnímu 
zákazníkovi. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Činnost Datum zahájení Datum ukončení 

Konzultace zn lky: zvuka  – klient 23.07.2018 23.07.2018 

Tvorba zvukové zn lky 24.07.2018 26.07.2018 

Úprava zvukové zn lky 26.07.2018 27.07.2018 

Finální výsledek zvukové zn lky 30.07.2018 
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3.10 Shrnutí navrhovaných zm n 

Vzhledem k finanční náročnosti navrhovaných zm n a malé stabilit  pravidelných p íjm  je 

d ležité realizovat návrhy postupn , dle reálných možností společnosti promovie. Tento 

časový harmonogram jsem vytvo ila na základ  současného trendu p íjm  a konzultace 

s jednatelem společnosti.  

Datum zahájení p edstavuje den, kdy dojde k zavád ní navrhované zm ny. Datum ukončení 

p edstavuje den, kdy bude zm na zavedena a plnohodnotn  schopná provozu.  

Tabulka 50: Shrnutí navrhovaných zm n. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zavád ná zm na Doporučený termín dokončení Celkové náklady 

Nové webové stránky a 
účty na sociálních sítích 

01.07.2018 2530 EUR 

Studentské stáže 02.07.2018 295 EUR 

Fotografické služby 09.07.2018 110 EUR 

Fotografické a video 
kurzy 

23.07.2018 3160 EUR 

Služby Public Relations 23.07.2018 110 EUR 

Nové technické vybavení 20.08.2018 1600 EUR 

Výroba vlastních 
zvukových zn lek 

11.09.2018 839 EUR 

Rekonstrukce kancelá e a 
úprava studia 

15.10.2018 3809 EUR 

Pronájem studia a 
technického vybavení 29.10.2018 947 EUR 

 

3.11 Analýza rizik a opat ení k jejich snížení 

V této kapitole se budu v novat identifikaci potenciálních rizik, které mohou být spojeny 

s navrhovanými zm nami, jejich hodnocení a následným návrh m opat ení, jak rizika snížit 

či zcela eliminovat.  
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3.11.1 Identifikace rizik 

Následující tabulka shrnuje potenciální rizika nových návrh  a jejich scéná e.  

Tabulka 51: Popis rizik a jejich scéná e. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Riziko Popis Scéná  

R1 Nedodržení finančního rámce 

Špatný finanční plán by mohl zp sobit 
p ekročení finančního rámce a 
platební neschopnost společnosti. 

R2 
Nedodržení časového rámce b hem 
rekonstrukce kancelá e 

Z d vodu r zných komplikací se 
opozdí n která z činností, což 
automaticky zp sobí nedodržení 
časového harmonogramu u t ch 
následujících. 

R3 Nekvalitní rekonstrukce kancelá e  

Nekvalitní rekonstrukce kancelá e by 
znamenala další investice času a 
financí do dodatečných oprav, což by 
zp sobilo opožd ní zp ístupn ní 
prostor  zam stnanc m i klient m. 

R4 Poškození pronajímaných prvk  
Nájemci poškodí pronajímané 
technické vybavení nebo studio. 

R5 Nezájem o nové služby Nízký zájem o nov  nabízené služby. 

R6 Neznalost zam stnanc  

Zam stnanci jsou nedostatečn  
seznámeni s plánovanými zm nami a 
neví jak p esn  fungovat. 

 

3.11.2 Hodnocení rizik metodou FMEA 

Prost ednictvím analýzy p íčin a d sledk  neboli metodou FMEA (Failure Mode and Effects 

Analysis) budu hodnotit vybraná rizika, p id lím jim váhy k pravd podobnosti uskutečn ní 

rizika a k dopadu rizika na pr b h vybraných činností. Pravd podobnost a dopad jsou 

hodnoceny na škále od 1 do 5. Hodnota číslo 1 znázor uje nejnižší možnou pravd podobnost 

a dopad, hodnota číslo 5 znázor uje nejvyšší možnou pravd podobnost a dopad. Riskovou 

prioritu RPN (Risk Priority Number) vypočítám vynásobením pravd podobnosti a dopadu. 
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Tabulka 52: Hodnocení rizik metodou FMEA. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Riziko Popis Pravd podobnost Dopad RPN 

R1 
Nedodržení finančního 

rámce 
3 4 12 

R2 

Nedodržení časového 
rámce b hem 

rekonstrukce kancelá e 

3 3 9 

R3 
Nekvalitní rekonstrukce 

kancelá e 
2 3 6 

R4 
Poškození 

pronajímaných prvk  
5 5 25 

R5 Nezájem o nové služby 2 4 8 

R6 Neznalost zam stnanc  1 3 3 

 

Následující mapa rizik je rozd lena do čty  kvadrant : 

• K1 – kvadrant bezvýznamných hodnot rizik, 

• K2 – kvadrant b žných hodnot rizik, 

• K3 – kvadrant významných hodnot rizik, 

• K4 – kvadrant kritických hodnot rizik. 

V kvadrantech graficky znázor uji postavení p id lených vah pravd podobnosti a dopadu. 

Z výsledk  je patrné, že do kvadrantu bezvýznamných hodnot (K1) a kvadrantu b žných 

hodnot (K2) nespadá ani jedno z uvedených rizik. V kvadrantu významných hodnot se 

nachází rizika R3, R5 a R6. V kvadrantu kritických hodnot se nachází rizika R1, R2 a R4. 

Nejv tší pozornost by se m la soust edit na rizika v kvadrantu kritických hodnot, ovšem ani 

ostatní rizika by nem la z stat bez povšimnutí.  
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Graf 9: Mapa rizik. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.11.3 Snížení rizik 

Ke každému riziku musí být p id len návrh opat ení, který povedou ke snížení jeho míry. 

Hodnoty dopadu z stávají v tomto p ípad  stejné, m ní se pouze pravd podobnost 

uskutečn ní rizika. Dojde tak k novému výpočtu, a tedy i nové hodnot  riskové priority 

(RPN). 

Tabulka 53: Snížení rizik. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Riziko Opat ení Pravd podobnost Dopad RPN 

R1 Rezerva v rozpočtu 2 4 8 

R2 
Sankce p i nedodržení termínu a 
časová rezerva v harmonogramu 

1 3 3 

R3 Sankce zanesené ve smlouv  1 3 3 

R4 Sankce zanesené ve smlouv   2 5 10 

R5 
Včasná a aktivní propagace 

nových služeb 
1 4 4 

R6 Pr b žné porady a školení 0,5 3 1,5 
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Níže uvedený pavučinový graf nám usnad uje orientaci ve snížení rizik, které jsem dosáhla 

zavedením p íslušných opat ení. 

 

Graf 10: Pavučinový graf snížení rizik. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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ZÁV R 

Jako primární cíl své diplomové práce jsem si zvolila navržení opat ení, která povedou  

ke zvýšení spokojenosti zákazník  se službami bratislavské společnosti promovie. S tím 

samoz ejm  souvisely i cíle dílčí, mezi které pat ila analýza vnit ního a vn jšího prost edí 

společnosti a uskutečn ní, analýza a vyhodnocení marketingové pr zkumu, který prob hl 

formou elektronického dotazníku.  

Proto, abych lépe pochopila danou problematiku jsem studovala odbornou literaturu. 

Výstupem bylo vytvo ení teoretické části této práce. Vysv tlila jsem pojmy jako jsou 

marketing, spokojenost zákazníka a marketingový pr zkum.  V analytické části jsem se 

zabývala současnou situací vnit ního a vn jšího prost edí společnosti promovie. Využila 

jsem analýzy SLEPT a Porterovy analýzy p ti konkurenčních sil. Následn  jsem 

prost ednictvím SWOT analýzy identifikovala silné a slabé stránky společnosti, její 

p íležitosti a riziko v podob  hrozeb.  

Součástí analytické části se stal také marketingový pr zkum, který prob hl formou 

elektronického dotazníku, a to v období od poloviny února do začátku dubna. Možnost 

vyplnit jej m lo 100 % bývalých či stávajících zákazník , které má společnost promovie ve 

své databázi klient . Nakonec se zúčastnilo až 85 % oslovených zákazník , což považuji 

spolu s jednatelem společnosti za úsp ch. Míra spokojenosti byla mimo jiné analyzována 

prost ednictvím regresní analýzy, která určila čty i signifikantní faktory nejvíce ovliv ující 

celkovou spokojenost zákazník . Na základ  t chto výsledk  a na základ  návrh  

samotných zákazník , které uvedli v elektronickém dotazníku, jsem vytvo ila konkrétní 

návrhy opat ení, které v ím, že povedou ke zvýšení úrovn  spokojenosti zákazník . Jedná 

se o nové webové stránky, které budou mít modern jší vzhled a budou pro zákazníka 

p ehledn jší, a tudíž i jednodušší pro orientaci. Vzhledem požadavk m na rozší ení nabídky 

služeb ji navrhuji obohatit o fotografické služby, služby Public Relations, online i prezenční 

fotografické a video kurzy, výrobu vlastních originálních zvukových zn lek a v neposlední 

ad  také pronájem studia a technického vybavení. Společnost musí ve svém oboru také 

výrazn  dbát na technologické novinky, což souvisí s požadavkem zákazník  na v tší 

využívaní akčních kamer a možnosti dronových záb r . Doporučuji proto nákup nejnov jší 

verze akční kamery Fusion značky GoPro a profesionálního dronu. Zárove  jsem ve své 

analýze poukázala na pom rn  zastaralé kancelá ské prostory společnosti, které by stálo za 

to zrekonstruovat, a studio se zhoršující se kvalitou akustické izolace, která je p i nahrávání 
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audio prvk  velmi podstatná. Jednou z hrozeb byl nedostatek kvalifikovaných zam stnanc . 

Mým doporučením je oslovit studenty odborných vysokých škol, aby v promovie 

absolvovali praktickou stáž a získali tak cenné zkušenosti v oboru. Zárove  by tak 

společnost promovie mohla mezi vybranými stážisty najít svého budoucího 

spolupracovníka.  

I p esto, že z marketingového pr zkumu vyšla celková spokojenost zákazník  společnosti 

promovie na vysoké úrovni, net eba usnout na vav ínech. Je d ležité komunikovat se svými 

zákazníky, zjiš ovat jejich p ání a p edstavy, a d lat všechno proto, aby byly napln ny. 

V ím, že moje návrhy dosáhnou kýženého výsledku, a to spokojen jšího a loajáln jšího 

zákazníka pro společnost promovie.  
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