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Abstrakt  
Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu firmy Studyline s. r.o. a návrhem 

inovace, kterým je realizace jazykové školy v Brně. Cílem práce je navrhnout funkční 

marketingovou strategii, která bude reálně aplikovatelná již od roku 2018. Součástí práce je 

také důkladná analýza vnitřního a vnějšího prostředí, která je shrnuta SWOT analýzou. V práci 

jsou také vyhodnocena rizika projektu, důkladný monitoring konkurence a v konečné fázi je to 

návrh marketingové strategie na míru jazykové školy Studyline.  

 

Abstract 
The diploma thesis deals with the analysis of the current situation of the company Studyline, 

Ltd. and the innovation proposal, which is the realization of the language school in Brno. The 

aim of the thesis is to design a functional marketing strategy that will be applicable in real terms 

as early as 2018. The thesis also includes a thorough analysis of the internal and external 

environment, which is summarized by SWOT analysis. The project's risks, in-depth monitoring, 

and finally, the project's marketing strategy for Studyline is being evaluated. 

 

Klíčová slova 
Marketing, marketingová strategie, marketingová komunikace, marketingový mix,  

konkurence, jazyková škola, vzdělávání, strategie, zacílení, anglický jazyk 

 

Key words  
Marketing, marketing strategy, competition language school, education, strategy, targeting, 

positioning, english language 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



2 

 

Bibliografická citace práce 
KREJČÍ, A. Návrh marketingové strategie pro jazykovou školu firmy Studyline s. r. o. Brno: 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2017, 146 s. Vedoucí diplomové práce 

doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc. MBA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Čestné prohlášení  
Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracovala jsem jo samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušil autorská práva 

(ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s autorským).  

 

V Brně dne 18. května 2018 

 

 …………………………… 

         Bc. Andrea Krejčí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



4 

 

Poděkování  
Ráda bych touto cestou poděkovala mému vedoucímu práce panu doc. Ing. Vladimírovi 

Chalupskému, CSc., MBA za připomínky, rady a kooperaci při tvorbě diplomové práce. Dále 

bych ráda poděkovala manažerce firmy Studyline, několika marketérům a majitelům 

reklamních agentur, kteří mi poskytli cenné rady při tvorbě práce. A v neposlední řadě svému 

partnerovi, přátelům a rodině za jejich podporu, trpělivost a nekonečnou motivaci v rámci 

realizace diplomové práce.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



5 

 

Obsah 

ÚVOD----------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

1 CÍLE A METODIKA PRÁCE ------------------------------------------------------------------ 9 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE -------------------------------------------------- 11 

 Pojem marketing ---------------------------------------------------------------------------- 11 
 Marketing 21. století ----------------------------------------------------------------------------------- 12 

 Strategický marketing ---------------------------------------------------------------------- 13 
 Marketingový mix -------------------------------------------------------------------------- 14 

 Cesty marketingové komunikace --------------------------------------------------------------------- 17 
 Marketingový výzkum --------------------------------------------------------------------- 18 
 Marketingové plánování ------------------------------------------------------------------- 19 

 Proces strategického plánování ----------------------------------------------------------------------- 22 
 Strategická analýza vnitřního a vnějšího okolí firmy ----------------------------------- 28 

 STEP analýza ------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
 Metoda 7 S ---------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
 Matice BCG --------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
 Porterův model konkurenčního prostředí ----------------------------------------------------------- 31 
 SWOT analýza------------------------------------------------------------------------------------------ 32 

 Online marketing --------------------------------------------------------------------------- 32 
 SEO (Search Engine Optimization) ------------------------------------------------------------------ 33 
 SEM (Search Engine Marketing)--------------------------------------------------------------------- 33 
 PPC (pay per click) ------------------------------------------------------------------------------------ 33 
 Bannerová reklama ------------------------------------------------------------------------------------- 35 
 Remarketing / Retargeting ---------------------------------------------------------------------------- 36 
 Email marketing ---------------------------------------------------------------------------------------- 36 
 Video marketing ---------------------------------------------------------------------------------------- 38 
 Microsite ------------------------------------------------------------------------------------------------ 39 
 Sociální sítě --------------------------------------------------------------------------------------------- 39 

 STDC online (frame work)---------------------------------------------------------------------------- 41 
 Offline marketing --------------------------------------------------------------------------- 41 

 OOH ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 
 Rozhlasová reklama ------------------------------------------------------------------------------------ 42 
 Televizní reklama -------------------------------------------------------------------------------------- 43 
 Tisk------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
 Event marketing ---------------------------------------------------------------------------------------- 44 
 Propagační předměty ---------------------------------------------------------------------------------- 44 
 Osobní prezentace na veletrzích, konferencích ----------------------------------------------------- 44 
 Doporučení od spokojených zákazníků ------------------------------------------------------------- 45 
 Věrnostní programy ------------------------------------------------------------------------------------ 45 

3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ------------------------------------------------------- 46 

 Představení společnosti -------------------------------------------------------------------- 46 
 Současná situace jazykové školy STUDYLINE s. r o.  v Praze ----------------------- 47 

 Ceník a nabídka kurzů --------------------------------------------------------------------------------- 47 
 Rozřazovací test ---------------------------------------------------------------------------------------- 48 
 Přidaná hodnota jazykové školy STUDYLINE v Praze ------------------------------------------- 48 
 Koncept jazykové školy v Praze --------------------------------------------------------------------- 49 
 Současná propagace jazykové školy v Praze firmy STUDYLINE s.r.o. ------------------------ 49 

 Jazykové vzdělávání v ČR ----------------------------------------------------------------- 53 
 Soukromé jazykové vzdělávání ---------------------------------------------------------------------- 53 
 Vzdělávání podporované MŠMT -------------------------------------------------------------------- 53 



6 

 

 Jazykové zkoušky a certifikáty ----------------------------------------------------------------------- 54 
 Česká státní jazyková zkouška ----------------------------------------------------------------------- 54 
 Mezinárodní jazykové certifikáty -------------------------------------------------------------------- 54 

 STEP analýza ------------------------------------------------------------------------------- 55 
 Sociální a demografické faktory---------------------------------------------------------------------- 55 
 Technologické faktory --------------------------------------------------------------------------------- 59 
 Ekonomické faktory ----------------------------------------------------------------------------------- 59 
 Politické a legislativní faktory ------------------------------------------------------------------------ 61 

 Porterova analýza 5 sil (5 F) --------------------------------------------------------------- 61 
 Stávající konkurenti (konkurence v odvětví) ------------------------------------------------------- 61 
 Potenciální konkurenti (hrozba vstupu potenciálních konkurentů na trh) ----------------------- 67 
 Dodavatelé a jejich vyjednávací síla ----------------------------------------------------------------- 67 
 Zákazníci a jejich vyjednávací síla) ------------------------------------------------------------------ 68 
 Substituty (hrozba vzniku substitutů) ---------------------------------------------------------------- 68 

 Metoda „7 S“ -------------------------------------------------------------------------------- 68 
 Skupina -------------------------------------------------------------------------------------------------- 68 
 Strategie ------------------------------------------------------------------------------------------------- 69 
 Sdílené hodnoty ---------------------------------------------------------------------------------------- 69 
 Schopnosti ----------------------------------------------------------------------------------------------- 69 
 Styl ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 69 
 Struktura ------------------------------------------------------------------------------------------------- 69 
 Systémy-------------------------------------------------------------------------------------------------- 70 

 SWOT matice ------------------------------------------------------------------------------- 70 
 Dotazníkové šetření ------------------------------------------------------------------------ 71 
 Vyhodnocení dotazníkového šetření ------------------------------------------------------ 72 

4 NÁVRH MARKETIGOVÉ STRATEGIE ------------------------------------------------- 82 

 Zadání pro marketingovou strategie ------------------------------------------------------ 82 
 Identifikace jazykové školy v Brně ------------------------------------------------------- 83 

 Logo společnosti --------------------------------------------------------------------------------------- 83 
 Vize a mise ---------------------------------------------------------------------------------------------- 83 

 Lokace jazykové školy --------------------------------------------------------------------- 84 
 Portfolio brněnské pobočky --------------------------------------------------------------- 86 
 Cenová relace ------------------------------------------------------------------------------- 87 
 Cílová skupina ------------------------------------------------------------------------------ 87 
 Konkurence ---------------------------------------------------------------------------------- 88 
 Možnosti propagace ------------------------------------------------------------------------ 88 

 Online marketing --------------------------------------------------------------------------------------- 88 
 Offline marketing -------------------------------------------------------------------------------------- 98 

 Kompletní marketingový plán (vč. kalkulace) ----------------------------------------- 106 
 Časová osa kampaně --------------------------------------------------------------------------------- 107 

 Analýza rizik ------------------------------------------------------------------------------- 107 
 Analýza a mapa rizik -------------------------------------------------------------------------------- 107 
 Analýza rizik a návrh metod k jejich eliminaci--------------------------------------------------- 108 
 Mapa rizik --------------------------------------------------------------------------------------------- 109 
 Síťový graf PERT ------------------------------------------------------------------------------------ 111 

 Predikce budoucího vývoje společnosti ------------------------------------------------- 115 

5 ZÁVĚR ------------------------------------------------------------------------------------------- 121 

PRAMENY A SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY: ---------------------------------------- 123 

SEZNAM OBRÁZKŮ: ----------------------------------------------------------------------------- 131 



7 

 

SEZNAM TABULEK:------------------------------------------------------------------------------ 134 

SEZNAM GRAFŮ: --------------------------------------------------------------------------------- 136 

SEZNAM ZKRATEK ------------------------------------------------------------------------------ 138 

SEZNAM PŘÍLOH --------------------------------------------------------------------------------- 139 

Příloha č. 1 – Otázky z dotazníkového šetření ------------------------------------------------- 140 

PŘÍLOHA 2 - Analýza výběru lokací pro nově vznikající jazykovou školu -------------- 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

ÚVOD 
 

Marketing a marketingová strategie jsou slova, kterým se dodnes některé firmy vyhýbají a 

nemají potřebu je řešit. Mnohdy je marketing firmy podceňován a pro majitele firem znamená 

množství energie, znalostí, dovedností, analýz a také finanční náklady. Naštěstí existuje na trhu 

i řada firem, které si uvědomují, že dobře nastavená a realizovaná marketingová kampaň 

znamená pro firmy nejen zvýšení povědomí o firmě, ale i možnost akvizice nových zákazníků 

a také zvýšení tržního podílu.  

K nastavení marketingové kampaně slouží v první fázi marketingové výzkumy či průzkumy 

trhu, které dávají zpětnou vazbu o aktuální situaci na trhu, poptávce po specifických produktech 

a službách a také poskytují informace o konkurenci na trhu.  Do intra dění se v dnešní době 

dostal zákazník. A právě marketingové strategie bývají personalizované, zaměřené na určitou 

cílovou skupinu a v rámci toho, že se do popředí dostal online marketing, je možné úspěšnost 

kampaní i výborně měřit a získat si zpětnou vazbu.  

Důležitou součástí pro nastavení marketingové strategie je důkladná analýza vnitřního a 

vnějšího prostředí firmy, na které nám slouží několik marketingových nástrojů a také je 

podstatné důkladně rozebrat konkurenci, vyhledat si hodnocení klientů a vzít si z toho 

ponaučení pro vlastní marketingovou strategii.  

V neposlední řadě je důležité sledovat marketingové trendy, účastnit se nejrůznějších přednášek 

s marketingovým zaměřením (především z praxe), kde jsou přednášeny aktuální informace. 

S přicházejícím průmyslem 4.0 nastane v mnoha firmách několik změn a již nyní začínají firmy 

vnímat potřebu propracované online strategie v rámci optimalizace, digitalizace apod.  
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1 CÍLE A METODIKA PRÁCE  
 

Cíl práce  
Cílem práce je návrh marketingové strategie pro nově vznikající jazykovou školu v Brně firmy 

Studyline s. r.o. Návrh strategie vychází z analýzy vnitřního i vnějšího prostředí, monitoringu 

konkurence, dotazníkového šetření a také rizikových faktorů, které se při realizaci nového 

subjektu mohou objevit. V rámci strategie bude analyzováno široké spektrum klíčových 

faktorů, které mají zásadní vliv pro realizaci jazykové školy v Brně.  

 

Metodika zpracování  

V práci budou užity základní metody vědecké práce a to analyticko-syntetická metoda 1a 

logicko-systematická metoda2. Teoretická východiska práce jsou vybírána především dle 

problematiky, která je součástí analýzy a fází realizace jazykové školy. Zahrnuje v úvodu 

všeobecné představení marketingu, poté jeho nejdůležitější nástroje. Nedílnou součástí je 

rozdělení na online a offline marketing, který bude aplikován pro tuto diplomovou práci. 

Součástí práce je také důkladný monitoring konkurence. Teoretický základ je však 

východiskem pro analytickou část, kde budou vyhodnoceny následující analýzy: 

 Analýza marketingového mixu  

 Analýza okolí podniku – STEP analýza  
 Porterův model 5 sil  
 Analýza vnitřního prostředí firmy metodou 7 S  
 BCG matice 

 SWOT analýza  
 Analýza a mapa rizik  
 Metoda síťové analýzy PERT  
 Dotazníkové šetření  

 

                                                

 

 
1 Analyticko-syntetická metoda – rozkládá celek na jednotlivé objekty, zkoumá vzájemné vztahy a vzájemné 

působení. (Geršlová, J. 2009) 
2 Logicko-systematická metoda – zkoumá výchozí situaci, znázorňuje základní prvky a jevy, připojuje nová fakta 

a mínění. (Geršlová, J. 2009)  
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Informační zdroje 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  
Základními teoretickými východisky je představení marketingu v jeho ucelené podobě, 

marketingového mixu, marketingového plánování, výzkumu, online a offline marketingu. 

Důležité jsou také analýzy vnitřního a vnějšího prostředí včetně analýzy konkurence, která hraje 

klíčovou roli při realizaci nového projektu.  

 Pojem marketing 

Marketingový institut ve Spojeném království definuje marketing jako: „Proces řízení 

odpovědný za identifikaci, předvídání, uspokojení požadavků zákazníka při tvorbě zisku.“ 

Kotler, jako jeden z největších představitelů marketingu však definuje marketing následovně 

(Kermally, 2006): „Proces, jehož pomocí jednotlivci a skupiny vytvořením a výměnou produktů 

a hodnot za jiné produkty a hodnoty získávají to, co potřebují a to, co chtějí. Proces výměny 

zahrnuje práci. Prodávající musí hledat kupující, zjistit jejich potřeby, navrhnout dobré 

výrobky a propagovat je…a stanovit za ně ceny. Činnosti jako je vývoj výrobku, výzkum, 

komunikace, distribuce, tvorba cen a služba jsou základní činností marketingu. „ 

Zamazalová et al (2010) definují marketing jako proces, ve kterém jednotlivci a skupiny 

získávají prostřednictvím tvorby, směny produktů a hodnot to, co požadují. Dále dodává, že 

k tomu, abychom byli úspěšní, je třeba umět se přizpůsobit složitým a velmi proměnným 

podmínkám fungování trhu a zároveň umět se působit dynamickým vztahům mezi poptávkou 

a nabídkou. A právě k tomu nám slouží marketingové metody, principy a nástroje.  

Podstatu marketingu je možno definovat hned několik způsoby:  

 Integrovaný komplex činností a komplexní proces. 

 Klíčovým faktorem je pochopení problémů zákazníků a nabízet řešení těchto 

problémů. 

 Marketingový proces začíná odhadem potřeb a utvářením představ o produktu, které 

by mohly být uspokojeny.  

 Spokojenost zákazníka by se měla promítat do prodeje se ziskem.  

 Marketing je součástí směny.  

 

Také je třeba znát základní pojmy, které s marketingem velmi úzce související a těmi jsou 

(Zamazalová et al, 2010): 

Potřeba – vyjadřuje objektivní stav a vyjadřuje pocit nedostatku. 
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Požadavek – vyjadřuje subjektivní stav a vyjadřuje pociťovanou potřebu formovanou 

nějakou osobní zkušeností či osobnostními rysy jedince.  

Poptávka – je součástí potřeb a realizuje se směnou na trhu a její rozsah je dán kupní silou a 

ochotou nakoupit. Úkolem marketingu je působit na poptávku tím, že činí výrobek 

přitažlivým a dostupným.  

Nabídka – představuje dodavatelské zdroje určené k uspokojení poptávky prostřednictvím 

měny na trhu.  

Trh – místo, kde se setkávají prodávající a kupující. V marketingovém pojetí rozlišujeme: 

 Potenciální trh – spotřebitelé, které potenciálně mohou projevit zájem o určitý 

produkt, který jim je fyzicky i finančně dostupný.  

 Aktuální trh – spotřebitelé, kteří již produkt nakupují.  

 Cílový trh – část trhu, kterou podnik chce získat.  

Směna – proces, kdy zboží mění svého majitele. Rozlišuje se: 

 Transakce – peněžní (zboží za peníze), barterové (zboží za zboží)  

 Transfer – subjekt předá něco jinému subjektu, aniž by něco hmotného obdržel zpět 

(charitativní příspěvek, dar)  

 Marketing 21. století  
Kottler, Keller (2013) uvádějí, že „Dobrý marketing není náhoda.“ Toto tvrzení potvrzuje fakt, 

že dobrý marketing je výsledkem pečlivého plánování a provedení, které využívá nejrůznější 

nástroje a techniky. Marketéři se snaží nalézt kreativní řešení často komplexních výzev, které 

se odehrávají na pozadí změn marketingového prostředí 21. století. K tomu, aby se objevil zisk 

na konci výsledovky, je potřeba mít dostatečné tržby. A právě finanční úspěch firmy často 

závisí na marketingových schopnostech. Úspěšný marketing generuje poptávku po výrobcích a 

službách a v konečném důsledku mnohdy vytváří i pracovní místa. Výrobci spotřebního zboží, 

zdravotní pojišťovny výrobci průmyslové zboží již zřídili ve firmách pozici CMO (Chief 

Marketing Officer – ředitel marketingu), díky čemuž posunuli marketingovou pozici na 

rovnocennou úroveň např. s pozici CFO (finanční ředitel). A také si uvědomili, že dobrý 

marketing je pro firmu velmi důležitý. Učinit však správná marketingová rozhodnutí není vůbec 

snadné. Výzkum trhu odhalil, že i když bylo 83 % respondentů (vedoucí pracovníci marketingu 

a prodeje) přesvědčeno, že marketingové a prodejní aktivity jsou pro firmu to prioritou, tak ve 

chvíli, kdy měli ohodnotit své marketingové aktivity, tak jen 6 % z nich mělo pocit, že provádí 

velmi dobrou práci.   
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 Strategický marketing  
Strategický marketing je definován (viz Zamazalová, 2010) jako proces sladění silných stránek 

firmy se skupinami zákazníků, kterým firma může sloužit. Tento proces ovlivňuje celkový směr 

a budoucnost firmy, proto je potřeba znalost makroprostředí, mikroprostředí a daných trhů. 

Východiskem strategického marketingu je volba cílového trhu a cílových segmentů, na které 

by se firma měla zaměřit. Firmy nabízí standartní produkty celému trhu (tzv. hromadný 

marketing), produkty pro jeden či více trhů (cílený marketing), připravený přesně „na míru“ 

každého individuálního zákazníka (marketing na úrovni jednotlivých zákazníků). Volba 

cílového trhu se skládá ze třech základních kroků, kterými jsou: 

1) Segmentace trhu je proces rozdělení trhu do určitých homogenních skupin zákazníků, 

které se navzájem liší svými potřebami, charakteristikami a chováním. Tržní segmenty 

jsou skupinu zákazníků, které shodným způsobem reagují na použité marketingové 

nástroje (4P). Cílem je ohodnotit rozdíly v potřebách a přáních a identifikovat segmenty 

ve směru produktu/trh.  

2) Výběr cílového trhu (tzv. targeting) je proces vyhodnocení jednotlivých segmentů, 

které si manažeři přejí obsluhovat.  
3) Volba pozice strategie (tzv. positioning) je určení postavení, které si přeje firma u 

svých zákazníků zaujmout a kterým se poté vymezí od konkurence. Positioning je 

vlastně uložení informace v mysli zákazníků o výhodách značky a její konkurenční 

odlišnost.  
Proces strategického marketingu dle Zamazalové (2010) tvoří čtyři základní fáze: 

1) Strategická situační analýza 

2) Projektování marketingové situace 

3) Implementace a řízení marketingové strategie 

4) Tvorba marketingových programů. 
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 Marketingový mix  

 
Obrázek 1, 4 P´s Of Marketing (Vlastní zpracování dle: Technocratiq, 2018) 

 

Úplným základem v marketingu je povědomí o MARKETIGOVÉM MIXU z pohledu 4P (viz 

Kermally, 2006): 

 PRODUCT (výrobek) – může mít hmotnou či nehmotnou podobu nebo to může být 

služba poskytována profesionály. K výrobku je vázáno několik aspektů: CO budeme 

vyrábět, v jaké kvalitě, jaké bude balení výrobku, značení, návrh, barva prezentace 

apod.  

U výrobku je podstatné položit si základní marketingové otázky: 

o Co Váš výrobek UMÍ a NABÍZÍ?  

o Jakou máte ZNAČKU a co od ní očekáváte?  

 PRICE (cena) – další důležitou otázkou je, za jakou CENU budeme výrobek prodávat. Je 

důležité se zamyslet v jaké ceně uvedeme výrobek na trh. Cenu bychom měli určovat 

nikoliv z hlediska nákladů, ale z pohledu marketingu. A taktéž bychom si měli zodpovědět 

následující důležité aspekty:  

o Výše ceny -  její citlivost, ceny konkurence, slevy 

o Psychologické aspekty ceny 

 PLACE (místo prodeje) - Existují různé cesty, kterými můžeme výrobek prodávat (přímý 

prodej, velkoobchod, online e-shopy)  

o Budete prodávat za pomocí distributorů či přímým prodejem?  

o Máte vlastní kamennou prodejnu, webové stránky a budeme prodávat online? 

o Brát v potaz čemu dává ZÁKAZNÍK přednost.  

o Logistika – doprava, distribuce, sklad 

o  
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 PROMOTION (propagace)  

Propagace v sobě zahrnuje reklamu, tvorbu image, osobní prodej, street promotion i 

výběr média (např. reklama v rádiu, televizi, v novinách apod.)  

o Jaký druh propagace zvolíte? 

o Jaký segment chcete oslovit?  

o Jaký je rozpočet na reklamu? 

 

Hlavním cílem propagace je vytvořit princip AIDA, kdy v intru dění je ZÁKAZNÍK 

(Infodiagram, 2018).  

 
Obrázek 2, AIDA model (Zdroj: Infodiagram, 2018) 

Jednotlivé části modelu lze popsat následovně: 

A (awareness nebo attentione) – upoutat POZORNOST zákazníka, uložit se mu do povědomí; 

I (interest) – vzbudit ZÁJEM o výrobek; D (desire) – PŘÁNÍ si výrobek osahat, vyzkoušet, 

vlastnit; A (action) – vyvolat AKCI u zákazníka – podpořit nákupní chování, aby si výrobek 

zakoupil. 

 

V marketingu však neexistuje klasické jen pojetí 4P (viz Keřkovský, Vykypěl, 2006), ale i 

rozšířené pojetí, které se uplatňuje především v business strategii (resp. obchodní strategii), kdy 

by strategie měla specifikovat strategické cíle pro rozšířený marketingový mix 4P (PRODUCT, 

PLACE, PRICE, PROMOTION), resp. rozšířený marketingový mix 7 – 8P (přidávají se faktory 

PEOPLE, PROCESS, PROFIT, PRODUCTIVITY) 
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Hlavním posláním mixu marketingové komunikace je předání sdělení zákazníkům či 

distribučním cestám. Cílem je zákazníka informovat, že prodáváme určitý produkt, jehož 

spotřeba přináší uspokojení. K pochopení problematiky procesu komunikace mezi odesílatelem 

a příjemcem nám poslouží následující obrázek:  

 

         ZPRÁVA  

             

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 popisuje jakým způsobem odesílatel kóduje své sdělení, aby konečný příjemce 

mohl zprávu dekódovat. Zpráva, komunikační sdělení putuje komunikačními cestami a zachytí 

jej smysly příjemce (uši, oči, čich, hmat). Proces komunikace je dokončen právě tehdy, když 

odesílatel získá zpětnou vazbu a zpráva zasáhne místa, která odesílatel očekával. Proces 

komunikace je charakteristický tím, že vyžaduje řadu „herců“ a mechanismů. 

  
Tabulka 1, Charakteristiky procesu komunikace (Vlastní zpracování dle: Majaro, 1996) 

Účastníci 
procesu  

Sledované body  

ODESÍLATEL  Musí mít jasné sdělení, které chce příjemci zprávy předat. A mít 
povědomí o tom, co je schopen příjemce zprávy pochopit a dekódovat a 
zároveň je schopen poslouchat.  

ZPRÁVA Musí obsahovat přesně to, co si přeje vysílající sdělit a také co je příjemce 
schopen dekódovat 

PŘÍJEMCE  Musí být ochoten sledovat zprávu nebo poslouchat.  
CESTY Dát přednost nejefektivnějším komunikačním cestám.  

Odesílatel  Příjemce   
Cesty šíření 

zpráv  
Zakódování  Dekódování  

Obrázek 3, Proces komunikace (Zdroj: Vlastní zpracování dle Majaro, 1996) 
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ZPĚTNÁ 
VAZBA  

Velmi důležitý bod v celém komunikačním procesu. Odesílatele by měla 
přesvědčit, že jeh zpráva byla přijata nezkresleně a správně pochopena.  

 

V praxi není proces komunikace tak snadný a mnohdy narazíme na řadu obtíží a uděláme při 

marketingové komunikaci mnoho chyb. Velkým problémem může být např. (Majaro, 1996): 

 Odesílateli není jasné, co chce přesně příjemci sdělit.  

 Zpráva je dekódována tak složitým způsobem, že je příjemce není schopný správně 

dekódovat. V tomto případě může dojít k chybné interpretaci zprávy.  

 Inter frekvence – může snížit kvalitu komunikace a odvést pozornost příjemce jinam. (Např. 

Celostránkový inzerát v celostátních novinách může mít nižší zásah v případě, že v těch 

stejných novinách je uveřejněn senzační článek, který na sebe upoutal primární pozornost)  

 Cesty marketingové komunikace 
Marketingoví pracovníci mají k dispozici několik komunikačních cest, kterými mohou předávat 

informace. Každá z uvedených komunikačních cest má své výhody a nevýhody a vhodnost 

komunikačního prostředku využijeme na základě existující situace. Existují případy, kdy 

využijeme všechny komunikační prostředky, abychom dosáhli vyšší účinnosti.  Mezi hlavní 

komunikační cesty patří (Majaro, 1996): 

Reklama 
Reklama je jakákoliv neosobní forma komunikace o výrobcích, službách nebo idejích, která je 

umístěna v několika komerčních médích objednatelem za určitý poplatek.  

 
 

Podpora prodeje   
Pod pojmem podpora prodeje si můžeme představit nemediální kampaň, mezi které můžeme 

například zařadit – předváděcí akce, předávání vzorků, show, výstavy, cenové dohody, soutěže, 

darování produktů jako cen do soutěže.  

Public relations (PR) a publicita 

PR můžeme vnímat jako stimulování zájmu sdělovacích prostředků o významné zprávy, které 

se týkají firmy, jejich produktů a akcí, aniž by bylo za ně nutné zaplatit. Jako příklad můžeme 

uvést rozhovor s ředitelem / jednatelem v ranní show v rádiu.  Publicity dosahuje produkt / 

služba nebo rovnou firma prostřednictvím působení PR.  
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Přímý marketing  

Formu přímého marketingu můžeme specifikovat jako přímou komunikaci se zákazníky 

prostřednictvím emailové komunikace, telekomunikací a přímým předáváním materiálů firmy 

zákazníkům. U této formy je důležité, aby byla vedena databáze klientů (např. CRM systém)  

 

Osobní prodej  

Forma komunikace „tváří v tvář“ při které se setkává obchodní zástupce firmy, osoba 

kompetentní pro nákup, popř. i uživatelé a poradci s cílem uskutečnit předpokládaný obchod 

anebo dotáhnout rozhodnutí o koupi (Majaro, 1996). 

 Marketingový výzkum 
Marketingový výzkum je alfou a omegou pro tvorbu marketingového plánu. Tento názor sdílí 

i majitel reklamní agentury RobertNěmec.com (Robert Němec, 2018): „Chcete-li připravit 

dobrou strategii, musíte, MUSÍTE si udělat výzkum. Pracuji-li na strategii pro klienta, snažím 

se co nejvíce osobně ptát zákazníků. Výhodou je, že když "na něco narazím", mohu přímo na 

místě reagovat a zjistit další informace. Už jenom rozhovor s 20 zákazníky mi dodá tolik 

informací, že pak je strategie mnohem více realistická a promyšlenější.“ 

 

Marketingový výzkum na začátku 21. století 

Kozel et al (2011) uvádí citát Johna Miltona, který nejlépe vystihuje podstatu marketingového 

výzkumu: „Krást myšlenky od jedné osoby je plagiátorství, krást myšlenky od mnoha lidí je 

výzkum.“ V rámci vývoje trhu došlo k několika zásadním změnám a hovoří se o tom, že došlo 

k přechodu od ekonomiky hmotných statků k ekonomice informační. Akcelerátorem změn 

v marketingu již není věda, ale praxe. Proto je marketingový výzkum definován jako 

naslouchání spotřebiteli, prostřednictvím kterého se hledají nejefektivnější cesty, jak na trh 

vstoupit a jak maximálně uspokojit potřeby trhu. Napomáhá také při hledání a zavádění inovací. 

Výzkumy probíhají mezi i potenciálními zákazníky, kdy jsou sbírány nejrůznější náměty 

v diskuzích na sociálních sítích nebo při soutěžích.  

 
Charakteristiky marketingového výzkumu: 

 Jedinečnost (informace má pouze zadavatel výzkumu) 

 Vysoká vypovídací schopnost (zaměření na konkrétní respondenty) 

 Aktuálnost informací (Kozel et al, 2011) 

 



19 

 

Trendy v marketingovém výzkumu: 
Hlavní změnou v marketingovém výzkumu je především DIALOG, který vedou firmy se svými 

zákazníky a také zákazníci komunikují mezi sebou navzájem. Náhlé změny trhu v rámci 

celosvětové a finanční krize vyvolaly potřebu reagovat rychle a přijímat rozhodnutí brzy. Proto 

se dostal do centra zájmu zákazník (jeho potřeby a přání), které se promítají do formování 

osobní i tržní poptávky (Kozel et al, 2011).  

Zákazníci mají nyní zájem o „opravdové informace“. Protože jsou sociální média v popředí, 

mohou lidí mezi sebou informace sdílet a posilovat tzv. šeptandu (WOM, Word of Mounth)3. 

A je všeobecně známé, že špatná zpráva se šíří mnohem rychleji než dobrá. Opravdovost 

informací je také v současnosti spojována s příběhy. Příběhy působí daleko důvěryhodněji a 

lidé jim spíše uvěří než klasickým reklamním sdělením. Příběhem lze také vzbudit emoce, které 

mohou vyvolat i nákupní chování. Jsou také daleko více zapamatovatelné, a to především proto, 

že se s příběhem mou lidé daleko více ztotožnit (Kozel et al, 2011).  

 

A právě marketingový výzkum musí na tyto trendy reagovat. Proto, jak uvádí Christoffesron a 

Chu (2011) patří mezi nejčastěji citované nové principy marketingového výzkumu:  

 Růst významu kvalitativního výzkumu 

 Růst významu intranetu  

 Změny analýzy 

 Nutnost stále sledovat celkový kontext 

 Integrace a interpretace informací z více zdrojů 

 Růst intuice a kreativity v rozhodování  

 Spojení procesu výzkumu poradenství a koučování  

 Sledování implementace výzkumu  

 Marketingové plánování  

Dle McDonalda a Wilsona (2012) by měl sloužit marketingový plán jako pozadí na základě 

kterého jsou přijímána rozhodnutí. Ze strategie by mělo být jasné: KDE se společnost nyní 

                                                

 

 
3 WOM (Word of Mounth) - jedná se o předávání informací (ve formě doporučení) z osoby na osobu neformálním 

způsobem.  
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nachází, KAM směřuje a JAK se tam chce dostat. Naopak autoři knihy Kotler a Keller (2013) 

vnímají marketingový plán jako dokument, ve kterém jsou uvedeny následující informace: 

 Shrnutí informací o trhu, které se marketér dozvěděl 

 Popisuje, jakým způsobem firma dosáhne stanovených cílů 

 Směřuje a koordinuje potřebné aktivity 

 

Velkou otázkou však je, jestli je vhodnější použít taktický či strategický marketingový plán. 

Z výzkumu autorů McDonald a Wilson (2012) vyšlo najevo, že na trhu vládne chaos v oblasti 

marketingové terminologie, autoři uvádějí, že „jenom pár marketingových pracovníků, kteří se 

uplatňují v praxi, umí charakterizovat skutečný rozdíl a důležitost, která odlišuje strategický 

marketingový plán od taktického nebo operačního marketingového plánu.“ (McDonald, 

Wilson, 2012, s. 48)  

 

Tento chaos byl způsobem především změnou trhu a nákupního chování. V 70.  a 80. letech byl 

charakteristický růst a jednoduchá prodejnost produktů a služeb. Dnešní doba je daleko 

složitější a drsnější a situaci zhoršují statické či zmenšující se trhy. Tato změna zaznamenala 

zánik několika subjektů, kteří nezvládli blížící se vlnu růstu a nebylo připraveni přistupovat 

k trhu systematicky a disciplinovaně. Taktický, krátkodobý přístup k plánování marketingu se 

zdál být tím ideálním řešením. Společnosti se tímto krokem vyhnuly tzv. „kousnutí do kyselého 

jablka“, které značily orientaci na strategickou orientaci v plánech, které rozvíjely jejich 

kompetence. Došlo ke ztrátovému období v 90. letech 20. století a pokračovalo to až do 1. 

dekády 21. století. Resp. krátkozrakost manažerů kdy prodávali produkty, kterou jdou velmi 

snadno na odbyt a zákazníkům, kteří projevují nejmenší odpor, nevede k tam vysoké ziskovosti 

podniku, jako kdyby si manažer dal práci, kousl do „kyselého jablka, překonal svou zónu 

komfortu a vypracoval dlouhodobý (resp. strategický plán). K této situaci se dá přirovnat 

kormidlování velké lodi – vše je v pořádku, pokud se nacházíme v KLIDNÝCH, 

PRŮZRAČNÝCH a ZNÁMÝCH vodách, ale situace se změní, když se objevíme ve vodách 

živých a zčeřených. Z marketingového pohledu se můžeme dostat k závěru, že společnosti, 

které jsou vedeny řediteli s proaktivní orientací a zasahují až za rámec fiskálního roku, tak 

vykazovaly výsledky, které byly daleko lepší než u společností, které měly krátkodobé výhledy 

(McDonald, Wilson, 2012). Následující graf uvádí matici strategie a taktiky. 
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STRATEGIE  

                                    Neefektivní      Efektivní  

 

  

 

Účinná  

 

Neúčinná  

 

 

 
  

 

Na obrázku můžeme vidět 4 kvadranty, kdy dochází horizontálně k přechodu od strategie 

neefektivní po strategii efektivní. Z obrázku je zřejmé, že společnosti s efektivní strategií 

(kvadrant 1) budou dále prosperovat. Společnosti s efektivní strategií, ale neúčinnou taktikou 

(kvadrant 2) budou jen přežívat. Z toho vyplývá, že vše souvisí se vším. Levá část kvadrantu je 

odsouzena k zániku z důvodu přílišné soustředěnosti na taktiku a zanedbání důležitých 

strategických rozhodnutí (např. měnící se potřeby trhu).  

 
Jaký je vlastně rozdíl mezi strategickým a taktickým plánem?  

 Strategickým plánem rozumíme období za následujícím fiskálním rokem. Ve většině 

případů se tvoří pro období 3–5 let.  

 Taktický plán zahrnuje aktivity, které budou vykonány v krátkodobém horizontu 

plánování. Tvoří se pro období jednoho roku i pro kratší období.  

 

Vzhledem k tomu, že se trh rychle vyvíjí a neustále mění se v praxi nejčastěji realizuje sestavení 

marketingového plánu na 1 rok a jeho rozsah bývá 5–50 stran. Zde jsou uvedeny základní 

aspekty marketingového plánu, které uvádí marketingový portál marketingmind.cz: 

Zemře rychle  

3 

Prosperuje  

1 

Zemře pomalu  

4 

Přežije  

2 

Obrázek 4, Matice strategie/ taktiky (Zdroj: Vlastní zpracování dle: McDonald, Wilson, 2012) 

TAKTIKA 
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Obrázek 5, Základní aspekty marketingového plánu (Vlastní zpracování dle: Marketingmind, 2018) 

 

 

 

 Proces strategického plánování   

Následující schéma uvádí proces strategického marketingového plánování. 

 
Obrázek 6, Deset kroků strategického marketingového plánu (Vlastní zpracování dle: McDonald, Wilson, 2012) 
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KROK 1 – POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI  
Prvním krokem je identifikace poslání společnosti. Tento krok je v podstatě velmi filozofický 

a kvalitativní. Mnoho organizací si uvědomuje, že má ve firmě několik oddělení a lidských 

zdrojů, kteří tahají za stejný provaz, avšak každý jiným směrem. I z tohoto důvodu je důležité 

identifikovat poslání společnosti. Podle autorů Mc Donald Wilson (2012) jej můžeme jej 

rozdělit na tři typy: 

Typ 1 – „Mateřství“ – najdeme jej uvnitř každoročních zpráv, které jsou definovány pro 

uspokojení společnosti, ale jinak nemají žádný praktický význam.  

Typ 2 – „Skutečnost“ – prohlášení, které má smysl a je unikátní pro každou společnost. 

Ovlivňuje chování vně společnosti.  

Typ 3 – „Účelové prohlášení“ (programové prohlášení nižší úrovně) – vhodné pro 

strategický obchod 

V praxi se mnohdy stává, že jednatelům nezáleží na definování poslání společnosti. Jejich 

výstup je NEÚČELOVÝ, NEVÝRAZNÝ a zaměstnancům firmy jsou většinou k smíchu. Tyto 

typy prohlášení nedokáží ukázat správný směr, kterým by se společnost měla ubírat.  

Viz příklad typického otřepaného programového prohlášení (McDonald, Wilson, 2012): 

„Chceme maximalizovat hodnoty akcionářů rozšířením zákaznických očekávání a poskytnutím 

možnosti našim zaměstnancům vést plnohodnotný život, zároveň také respektovat prostředí a 

komunitu, ve které se nacházíme.“  

 

CO by tedy mělo obsahovat POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI? 

1) Role nebo přispění  

 Profit 

 Služba 

 Hledání příležitostí  

2) Definice obchodu / podnikání – definovat obchod z hlediska benefitů a potřeb, které 

společnost uspokojuje (NIKOLIV způsob, jakým vyděláváte)  

3) Jedinečné kompetence – jedinečné schopnosti / kompetence, které podtrhují dosavadní 

úspěchy společnosti; konkurenční výhoda, kterou nemá žádná konkurenční společnost  

4) Identifikace pro budoucnost – co firma BUDE dělat a co firma MŮŽE dělat   
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KROK 2 – NASTAVENÍ FIREMNÍCH CÍLŮ 
Firemní cíle jsou úzce spjaty s posláním společnosti.  

 

KROK 3 – MARKETINGOVÝ AUDIT  
Marketingový audit značí systematické posouzení všech interních i externích faktorů, které 

ovlivňují obchodní výkon společnosti. Prostřednictvím marketingového auditu získáváme 

spolehlivé informace, které jsou relevantní pro marketingové plánování. Ve všeobecném 

povědomí lidí je, že k marketingovému auditu dochází na základě externího auditu. Mnohé 

významné společnosti na trhu však úspěchu dosáhli především díky každoročnímu internímu 

auditu.  

 

KROK 4 – PŘEHLED O TRHU 
Jeden z nejznámějších předpokladů, jak naplánovat úspěšnou marketingovou strategii je mít 

přehled aktuální situaci na trhu a jeho segmentaci.  

Proto je třeba zdůraznit a důkladně prozkoumat následující oblasti: 

 Co je trh? 

 Jak trh pracuje? 

 Klíčové body? 

 Segmentace trhu? 

Tržní segmentace by měla být orientována do míst, která jsou klíčová pro rozhodování. 

Segment můžeme označit jako skupinu zákazníků či spotřebitelů, kteří sdílí stejnou nebo velmi 

podobnou POTŘEBU. Na základě segmentace trhu můžeme postavit tržní mapu ze které poté 

sestavíme SWOT ANALÝZU.  

 

KROK 5 – SWOT ANALÝZA 

Swot analýza je spojena se segmentací trhu a měla by být prováděna na každý segment zvlášť 

v rámci predikce budoucího vývoje společnosti. Dále by měla obsahovat vnitřní slabé a silné 

stránky společnosti ve vztahu ke konkurenci a také přehled o příležitostech a hrozbách pro 

společnost.  
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KROK 6 – PŘEDPOKLADY 
Předpoklady nám slouží jako predikce, jakým způsobem se bude vyvíjet trh a naši konkurenti. 

Mezi příklady pro předpoklady můžeme například uvést, že firma uvažuje, že její konkurenti 

sníží ceny produktů a služeb o 10 % vzhledem k situaci na trhu a jejímu neustálému vývoji.  

 

KROK 7 – MARKETINGOVÉ CÍLE A STRATEGIE 

McDonald, Wilson (2012) uvádí, že „cíl je něco, čeho chceme dostáhnout. Strategie Vám říká, 

jak toho dosáhnout.“ Mezi marketingové cíle a strategie můžeme zařadit jak reklamní, 

strategické, tak cenové cíle. Mezi marketingové cíle především zařazujeme: 

 Existující produkt pro existující trh 

 Nový produkt pro existující trh  

 Existující produkt pro nový trh  

 Nový produkt pro nový trh  

Cíle by měly být měřitelné, jinak se nejedná o cíle. V rámci kvantitativního měření můžeme 

používat cíle jako: „maximalizovat“, „minimalizovat“, „proniknout“, „zvýšit“ apod.  

V rámci marketingové strategie bychom měli dosáhnout marketingových cílů, které jsou úzce 

spjaty se 4P: 

 PRODUCT (produkt) – podmínky pro modifikaci, doplnění, design, značku, umístění 

apod.  

 PRICE (cena) – produkty v tržní segmentaci by měly dodržovat všeobecné podmínky 

tržní segmentace  

 PLACE (místo) – podmínky pro obchodní kanály a zákaznické služby 

 PROMOTION (propagace) – podmínky pro propagaci se zákazníky (reklama, obchodní 

zástupci, podpora prodeje, PR, veletrhy, direct emailing apod.) 

 

KROK 8 – OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY A IDENTIFIKACE ALTERNATIVNÍCH 
PLÁNŮ A MIXŮ 
V této fázi plánování používáme úsudek, předchozí zkušenosti apod. v zájmu uskutečnění 

našich cílů s ohledem na tržní podíl, náklady, profit apod. Také zvažujeme alternativní plány a 

mixy.  
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KROK 9 – ROZPOČET 
V marketingovém plánování je velmi důležitý rozpočet. Jeho limit nám určuje, kolik je možné 

do marketingu investovat a jaké marketingové kanály budou využity. V prvním roce je potřeba 

rozpočet rozplánovat velmi podrobně a také jasně naznačit jaké budou očekávané výsledky.  

 

KROK 10 - DETAILNÍ IMPLEMENTAČNÍ PROGRAM PRO PROVNÍ KROK  

Shrnutí všech předchozích bodů a příprava programu pro první krok (McDonald, Wilson, 

2012). 

 

McDonald, Wilson (2012) uvádí jako pomůcku, která může sloužit písemný strategický 

marketingový plán, viz tabulka č. 2, který může být cestou k efektivnímu managementu firmy.  

 

 
Tabulka 2, Marketingový plán (Vlastní zpracování dle: McDonald, Wilson, 2012) 

1. Definujte POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI  

2. FINANCE – predikce tržeb a zisku pro plánované období  

3. TRH a TRŽNÍ SEGMENTACE  

4. KLÍČOVÉ SEGMENTY a SWOT ANALÝZA  

5. KLÍČOVÉ body budoucího období  

6. Sumarizace SWOT analýzy (prostřednictvím portfoliové matice) 

7. Seznam svých předpokladů  

8. Určit CÍLE a STRATEGIE  

9. SUMARIZACE požadavků na zdroje pro plánování (ROZPOČET)  

 

Z tabulky je zřejmé, že rozpočtování je důležitou součástí marketingového plánování a díky 

němuž se můžeme více přiblížit realitě.  

 

PROČ zpracovávat marketingový plán? Jaký má SMYSL? 
Postupem času se naše jednoduchá myšlenka podnikání bude rozvíjet a naše portfolio se bude 

postupně rozšiřovat. Současně s námi však poroste i konkurence a zároveň budou na trhu 

vznikat nové a nové subjekty. Především z těchto důvodů je důležitý marketingový plán. 

Najdou ale i další důvody, proč vytvořit marketingový plán (McDonald, Wilson, 2012): 

1. Lepší koordinace aktivit 

2. Predikuje očekávaný vývoj 
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3. Zvyšuje připravenost na změny 

4. Minimalizuje iracionalitu na neočekávané odpovědi  

5. Redukuje konfliktní situace – kam by společnost měla směřovat 

6. Vylepšuje komunikaci  

7. Management musí myslet systematicky dopředu  

8. Dostupné zdroje – příležitosti  

9. Plán slouží jako soustavné hodnocení operací  

10. Systematický přístup k formulaci strategie – větší návratnost investic  

Každá společnost potřebuje jak dlouhodobý (neboli strategický) marketingový plán, tak 

krátkodobé (taktické) marketingové operace. Jedna z nejsilnějších strategií dle McDonalda a 

Wilsona (2012) je použití obchodních zástupců, kdy kombinace mohou být následující:  

 

 

Slabé  Vynikající  

 

Dobré  

 

Slabé  

 
 

 

Z následující matice je zřejmé, že v případě zavedení špatné strategie (resp. slabého tržního 

plánování) může být společnost dovedena k rychlé smrti.  

 

Účinnost marketingového plánování  
Společnosti, které mají pod kontrolou marketingové plánování, mohou být většinou hrdé i na 

komerční úspěch. Mezi hlavní efekty mohou patřit (McDonald, Wilson, 2012): 

 Identifikace vznikajících příležitostí a hrozeb 

 Připravenost na změny 

 Udržitelná konkurenční výhoda 

 Snadnější komunikace ve vedení společnosti  

Zemře rychle  Prosperuje  

Zemře pomalu  Přežije  

Obrázek 7, Matice úspěšnosti (Vlastní zpracování dle: McDonald, Wilson, 2012). 

Prodejní 

výsledky 

Tržní plánování 
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 Eliminace konfliktů mezi jednotlivci a odděleními  

 Kooperace a angažovanost všech úrovní managementu v plánovacím procesu  

 Větší tržní orientace organizace apod.  

  

 Strategická analýza vnitřního a vnějšího okolí firmy  
Strategická analýza je nepostradatelnou součástí pro globální, strategické, střednědobé a roční 

plánování firmy. Účelem je získání globálního pohledu na tržní pozici a tržní potenciál firmy a 

také směr, kterým by měla firma dále postupovat. Zahrnuje různé analytické techniky pro 

identifikaci vztahů mezi okolím firmy, makrookolím, odvětvím, konkurenty, trhem, 

konkurenčními silami apod. Nedílnou součástí strategie je také predikce vývoje prostředí. 

(Zamazalová et al, 2010) 

Vnitřní prostředí firmy zahrnuje kontrolovatelné prvky uvnitř firmy. Analýza vnitřního 

prostředí zahrnuje analýzu zdrojů: finančních, lidských, materiálních i nemateriálních (logo 

apod.), analýzu firemní kultury, schopností apod. Výsledkem analýzy vnitřního prostředí je 

určení silných a slabých stránek společnosti (součást SWOT analýzy). (Zamazalová et al, 2010) 

Vnější prostředí firmy se člení na makroprostředí a mikroprostředí. Pro analýzu 

makroprostředí se používá analýza STEP, která bude popsána v následující kapitole. Naopak 

mikroprostředí tvoří zákazníci, dodavatelé, odběratelé, konkurence, další firmy a organizace 

(tzv. široce pojatá veřejnost). Faktory mikroprostředí jsou ve větší míře ovlivnitelné. 

Z výsledků analýz vnějšího prostředí se mohou určit příležitosti a hrozby pro firmu. 

(Zamazalová, 2010) 

 STEP analýza  
Základní faktory makroprostředí lze rozdělit do čtyř základních kategorií, z nichž je možno 

vytvořit akronym STEP (viz Zamazalová et al, 2010): 

 Sociální faktory – se rozdělují na dva druhy, a to kulturní a demografické. Kulturní faktory 

se týkají trhů a jejich subjektů. Pro marketing jsou podstatné základní hodnoty, spotřební 

chování a vývoj. Demografické faktory charakterizují obyvatelstvo jako celek a sledují 

velikost, složení, hustotu a jiné statistické veličiny obyvatelstva. Údaje důležité v rámci 

segmentace trhu.  

 Technické a technologické faktory – vzhledem k vysokému a stále se zrychlujícímu 

tempu technologického vývoje jsou důležitou součástí i v rámci marketingového prostředí 
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firem. Firmy se snaží o konkurenční výhodu i v rámci diferenciace. Dochází k rychlému 

technologickému a technickému vývoji a rozvoji znalostí.  

 Ekonomické faktory – jsou zejména kupní síla trhu, spotřebitelů a faktory, které je 

ovlivňují (např. růst mezd, výše úspor, dostupnost úvěrů, spotřeby obyvatelstva apod.). 

Dochází k různorodé stratifikaci obyvatelstva na základě výše příjmů. Trh se dělí na bohaté 

a chudé a většinou v rozvinutých zemích dominuje střední třída, jejíž kupní síla se liší 

v dynamice a objemu.  

 Politické a právní (legislativní) faktory – výrazně ovlivňují marketingové chování firem. 

Jedná se o právní rámec týkajících se existence firem i trhů ochranu spotřebitelů, životního 

prostředí apod. Z hlediska politického je to přístup vládní administrativy k firmám a trhům, 

daňové systémy a ekonomická a jiná bezpečnost země apod.  

 Metoda 7 S 

Metoda 7 S je analýzou vnitřního prostředí firmy. Jedním z cílů strategické analýzy by mělo 

být odhalení rozhodujících faktorů, které podmíní úspěch firmy při realizaci strategie tzv. 

klíčových faktorů úspěchu (key succes factors). Při její identifikaci může být pomůckou 7 S 

model, což je metodika strategické analýzy poradenské firmy McKinsey. Díky této metodě je 

strategické řízení, organizace, firemní kultura a další rozhodující faktory pojímány a 

analyzovány v celistvosti, ve vzájemných vztazích a systémově. Na organizaci je nutno pohlížet 

jako na množinu sedmi aspektů, které se vzájemně podmiňují a ovlivňují a rozhodují o naplnění 

firemní strategie. V harmonickém souladu těchto 7 faktorů je nutno hledat klíčové faktory 

úspěchu firmy. Model 7 S je schematicky zobrazen na obr. č. a jeho název je podle sedmi 

faktorů, které začínají v angličtině písmenem S: Strategy (strategie), Structure (struktura), 

Systems (systémy řízení), Style (styl manažerské práce), Staff (spolupracovníci), Skills 

(schopnosti) a Shares values (sdílené hodnoty). Model se často znázorňuje následujícím 

způsobem: 
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Obrázek 8, Model 7 S firmy McKinsey (Převzato z Keřkovský, Vykypěl, 2006) 

 Matice BCG  
Mezi nejznámější analýzu portfolia patří matice BCG4.  Je složena ze čtyř kvadrantů, které 

označujeme: otazníky, hvězdy, dojné krávy a hladoví psi (viz obrázek č. 8) Vertikální osa 

zaznamenává skutečný (potenciální) růst trhu v určitém období a horizontální osa znační 

relativní tržní podíl. Tempo růstu je vyjádřeno v procentech a vyjadřuje životaschopnost 

jednotlivých tržních segmentů (Zamazalová et al, 2010) - 

 

Tempo růstu trhu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                

 

 
4 BCG – označuje portfoliový model strategie, který vyvinula americká společnost Boston Consulting Group  

HVĚZDY  OTAZNÍKY  

DOJNÉ KRÁVY HLADOVÍ PSI  

Obrázek 9, BCG matice (Vlastní zpracování dle: Zamazalová et al, 2010) 

 

Relativní tržní podíl 
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Vysvětlení jednotlivých kvadrantů: 

OTAZNÍKY – mají relativně nízký podíl na rychle rostoucích trzích. Pozice vykazuje znaky 

nestability a vysoký finanční růst vyvolává také nutnost velké finanční potřeby. Existuje zde 

však ještě možnost, že s vhodnými strategickými operacemi a nástroji marketingového mixu se 

podaří zvýšit tržní podíl.  

HVĚZDY – mají vysoké tempo růstu a relativní tržní podíl s možností dosáhnout tržní zralosti. 

Firma očekává, že v budoucnosti nebude muset vynakládat tolik finančních prostředků jako 

doposud a stane se hlavním zdrojem zisku (resp. hlavním zdrojem zisku je kvadrant dojné 

krávy).  

DOJNÉ (PENĚŽNÍ KRÁVY) – vytváří značné množství finančních prostředků, které je vyšší, 

než je investováno do jejich udržení na trhu. Finanční přebytky jsou důležité pro udržení ostatní 

skupiny portfolia, především pro skupinu hvězd.  

PSI (bídní či hladoví) uskutečňují operace na trhu s nízkým tempem růstu a vykazují relativně 

nízký tržní podíl. Pro firmu nejsou perspektivní a nepredikují ani ziskové naděje (Zamazalová 

et al, 2010). 

 Porterův model konkurenčního prostředí  
K analýze oborového okolí je často využíván Porterův model konkurenčního prostředí. U 

modelu se předpokládá, že strategická pozice firmy/ SBU5 působí v určitém odvětví (na určitém 

trhu) a je především určována pěti základními činiteli: 

 Vyjednávací síla ZÁKAZNÍKŮ 

 Vyjednávací síla DODAVATELŮ  

 Hrozba vstupu NOVÝCH KONKURENTŮ  

 Hrozba SUBSTITUTŮ 

 RIVALITA firem působících na daném trhu  
 

Porter však ve svém modelu opomenul na tzv. „dvojče“ substitutů, kterým jsou 

KOMPLEMENTY (tj. zboží, které si kupujeme společně s jiným zbožím – např. automobily a 

                                                

 

 
5 SBU (Strategic Business United) – strategická podnikatelská jednotka. Relativně samostatná jednotka uvnitř 

firmy, která má vlastní poslání, cíle, zdroje, manažery, konkurenty apod. 
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pohonné hmoty). Výstupem Porterovy analýzy by měla být nejen identifikace potenciální 

hrozby, ale i příležitosti, díky kterým by mohlo být působení zjištěných hrozeb eliminováno 

(Keřkovský, Vykypěl, 2006). 

 SWOT analýza  
Analýzu vnitřního a vnějšího prostředí shrnuje SWOT ANALÝZA. Jedná se o analýzu silných 

(Strenght), slabých (Weaknesses) stránek společnosti, příležitostí (Opportunities) a hrozeb 

(Threats).  

 
Tabulka 3, SWOT analýza (Vlastní zpracování na základě Zamazalová et al, 2010) 

SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY  
 Ekonomické a finanční  

 Inovační  

 Nákupní 

 Výrobní 

 Prodejní  

 Marketingové  

 Manažerské  

 Personální  

 Ekonomické a finanční  

 Inovační  

 Nákupní 

 Výrobní  

 Prodejní  

 Marketingové 

 Manažerské  

 Personální  

PŘÍLEŽITOSTI  HROZBY  
 Z makroprostředí  

 Ze změn na trhu 

 Z chyb konkurence 

 Z podnětů zájmových skupin  

 Z makroprostředí  

 Ze změn na trhu  

 Z konkurenčních tlaků v odvětví  

 Z tlaku zájmových skupin  

  

Podstatou je identifikovat klíčové silné a slabé stránky uvnitř organizace a také příležitosti a 

hrozby, které se nacházejí ve vnějším prostředí. Výsledky provedených prognóz slouží k určení 

zdrojů konkurenční výhody a vymezení konkurenční pozice firmy jako stanovení jejích cílů a 

strategií (Zamazalová et al, 2010) 

 

 Online marketing 
V dnešní zrychlené době chtějí lidé RYCHLE a EFEKTIVNĚ vyhledávat informace. Před pár 

lety byl v popředí OFFLINE marketing, ale došlo k boomu a nyní je v popředí ONLINE 

marketing. Informace ohledně online marketingu jsou čerpány z důvěryhodných zdrojů a také 

prostřednictvím osobních konzultací s odborníky z praxe. 
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 SEO (Search Engine Optimization)  
Hlavním úkolem SEO je optimalizace stránky pro algoritmy vyhledávačů, díky kterým se 

dosahuje co nejlepších pozic v přirozených výsledcích vyhledávání.   Zaměřuje se na zvyšování 

čistoty a validity zdrojového kódu, také na vylepšování kvality obsahu webových stránek (tzv. 

copywriting – bude uveden níže) a na růstu počtů zpětných odkazů, které nás směřují na web 

(tzv. linkbuilding, linkbaiting, tvorba microsites apod.) (Seoradce.cz, 2018). 

SEO je podobor obřího oboru online marketingu, který stojí vedle dalších oborů jako je PCC, 

copywriting, analytika, UX, grafika apod. Všechny tyto části digitálního marketingu nejsou 

však vzájemnými rivaly, ale měly by být v co největší SYNERGII (tyinternety.cz, 2018). 

Zároveň je to sbírka doporučení, jakým způsobem udělat webové stránky, aby je vyhledávače 

měli rádi (tvorba-vebu.cz, 2018).  

 

SEO a analýza klíčových slov  
Před realizací webové stránky je potřeba se zamyslet jaká klíčová slova (tzv. KEY WORDS – 

KW) vystihuje budoucí obsah webu. Je potřeba zjistit, co hledají návštěvníci. Je dobré udělat 

si seznam klíčových slov (1 slovo, synonyma a sousloví). (tvorba-vebu.cz, 2018).  

 SEM (Search Engine Marketing) 
Představuje marketing ve vyhledávačích. Cílem SEM je zvýšení viditelnosti webových stránek, 

které je dosahováno prostřednictvím placených reklamních systémů. Oproti SEO jsou vstupní 

náklady nižší, avšak udržování funkčnosti kampaní vyžaduje neustálý přísun finančních 

prostředků. Jakmile se přísun finančních prostředků zastaví, kampaně přestávají být aktivní a 

reklama s odkazem na určitou webovou stránku se přestane zobrazovat. Příklady placené 

reklamy na internetu v rámci SEM (seorádce.cz, 2018):  

 PPC systémy (Google Adwords, AdSense, Sklik) 

  placené zápisy v katalozích (např. firmy.cz) 

  reklamní bannery 

 přednostní pozice v porovnávačích zboží (např. Hyperzboží) apod.  

 PPC (pay per click)  
PPC je taková forma reklamy, která se objevuje ve výsledcích vyhledávání, pod nimi či vedle 

nich. Inzerent zaplatí za každé kliknutí na reklamu (odtud také pochází název – PAY PER 

CLIK). Je však možné se také dostat do situace, že se zaplatí za provedenou konverzi (CPA, 

pay per action). Ale daleko častější je platba za proklik. Reklama ve vyhledávačích má 
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obrovský potenciál pro oslovení lidí, kteří jsou ve fázi nákupu kdy hledají konkrétní informace, 

porovnávají nabídky, produkty, varianty apod. Velmi zajímavá je statistika, kdy přibližně pouze 

3 % z celkového počtu jsou potenciální kupci, jak uvádí Král (2013):  

 3 % lidí právě chtějí nakoupit 

 6–7 % je otevřeno nákupu 

 30 % o nákupu neuvažuje 

 30 % se domnívá, že je to pro ně nezajímavé  

 30 % ví, že nemá zájem  

Lidé hledají různým způsobem informace na internetu.  Při vyhodnocení prostřednictvím 

webové analytiky dojdeme k zjištění, že před provedením konverze se návštěvník mnohokrát 

vrací z různých zdrojů – přirozené vyhledávání, reklama ve vyhledávačích, bannerové reklamy, 

remarketingu, sociálních médií apod.  

 

Systémy pro placenou reklamu ve vyhledávačích  

V oblasti PPC reklamy ve vyhledáváních jsou v rámci ČR dominantní 2 hráči: 

 

Google AdWords a Seznam Sklik 
Oba tyto systémy nabízejí zajímavé možnosti inzerce a zkušenosti z praxe uvádějí, že má smysl 

zadávat reklamní kampaně v obou těchto systémech, i když se výkon jednotlivých kampaní 

může zásadně lišit. V některých případech jsou výsledky lepší ve Skliku, jindy v Google 

AdWords anebo jsou si jejich výkony velmi podobné (Petrtyl, 2014).  

Google AdWords má celosvětové působení v rámci Google, tudíž má velkou konkurenční 

výhodu v možnostech nastavení a optimalizace kampaní, které lze snadno propojit s prostředím 

GoogleAnalytics (Petrtyl, 2014). Přístup ke službě Google AdWords:  

http://adwords.google.com  

 

http://adwords.google.com/
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Obrázek 10, Příklad Google Adwords (Převzato z Google.cz, 2018) 

Seznam Sklik je českým systémem, který nenabízí tak široké možnosti nastavení, ale cílové 

publikum může na inzeráty reagovat lépe nebo reklama na seznamu může být v konečném 

důsledku levnější a efektivnější (Petrtyl, 2014). Přístup ke službě Sklik: http://www.sklik.cz  

 
Obrázek 11, Příklad Sklik (Převzato ze seznam.cz, 2018) 

 Bannerová reklama  
Téměř každý člověk, který se pohyboval na internetu, se setkal s bannerovou reklamou, tzv. 

bannerem. Jedná se o grafickou reklamu, která může mít mnoho podob. Ať už z pohledu 

kreativy, tak i z pohledu velikostních formátů. Bannerová reklama má cíl informační, 

vzdělávací a připomínací a má nezastupitelný význam při budování značky.  

Je potřeba, aby bylo relevantní sdělení pro relevantní skupinu atraktivní. V případě, že 

potenciální cílové skupině zobrazíme reklamu na produkt, který by je mohl zajímat (třeba i na 

základě předchozího nákupního chování), je to jeden z kroků cesty k úspěchu. Bannery bývají 

statické či dynamické reklamy a populárními nyní jsou tzv. RICH MEDIA, která kombinují 

složité prvky jako je video, zvuk, dokáží se rozbalovat, zvětšovat apod. Avšak někdy 

http://www.sklik.cz/
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v jednoduchosti je ta největší síla. Tudíž mohou klasické, jednoduché statické bannery splnit 

svůj účel. Sklik i Google Adwords nabízí možnost grafické inzerce, Adwords i přímo nástroj 

pro tvorbu bannerů. Nejčastějšími velikostmi kreativ (v pixelech) jsou následující rozměry: 

 728 x 90 

 120 x 600 

 160 x 600 

 336 x 280 

 300 x 250  

Rozsah inzertní sítě Sklik má menší rozsah než rozsah AdWords. Bannery se nezobrazují a 

stránce s vyhledáváním, ale na „běžných“ stránkách. Dle zkušeností z praxe mívá bannerová 

reklama v AdWords větší výkon, především díky větším možnostem zacílení.  

V těchto systémech je možné platit formou CPM (cost per mile, cena za tisíc zobrazení), 

mnohem běžnější však je model CPC, který bývá často i výhodnější. Nevýhodou inzerce přes 

Sklik a AdWords je však nemožnost zobrazení bannerů na tzv. prémiových, nejprestižnějších a 

nejnavštěvovanějších webech (Petrtyl, 2014). 

 Remarketing / Retargeting  
Remarketing / retargeting je nástrojem, který umožňuje zacílení k oslovení lidí, kteří navštívili 

web, ale nevykonali důležitou akci, kterou si přejeme – tzv. konverzi. Pojem remarketing a 

retargeting je téměř shodný a vykazuje stejné fungování. Jediným rozdílem je, že remarketing 

využívá Google a Seznam a retargeting např. Adform. Remarketingové kampaně jsou cíleny 

pro vybraná publika, která se skládají z návštěvníků webu. AdWords umožňuje zobrazovat 

remarekting i tzv. similaraudiences – publikum lidé, které vykazuje podobné charakteristiky 

jako lidé, na které je remarketing primárně cílen. V případě, že nemáme problém s nízkou 

návštěvností, vystačíme si pouze s remarketingem (Petrtyl, 2014). 

 Email marketing 
V případě email marketingu se většině lidí vybaví slovo SPAM. A existuje velké množství 

zpráv, které do této schránky patří anebo je tam i my přirozeným způsobem přesuneme. Email 

marketing je ale komunikační kanál, který má obrovský potenciál. Emailové kampaně jsou 

omezeny zákonem a jestliže jsou sestaveny na profesionální úrovni, jsou poté příjemci vítány, 

nikoliv odmítány. To nejdůležitější však je RELEVANCE SDĚLENÍ. Elektronické zprávy 

k nám přichází v prostředí poštovního klienta (např. MozilaThunderbird, Microsoft Outlock 
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apod.), ale i v online rozhraní (email.seznam.cz, gmail.com atd.) Při realizaci velkých kampaní 

je dobré využít speciální emailové systémy, jako např.: 

 Mailchimp 

 Smart Emailing 

 Silverpop 

Existují pokročilé nástroje, které fungují na principu rozesílání emailových šablon s formátem 

HTML (HTML stránek). Jsou rozesílány na základě přesně stanovených pravidel z databáze 

legálně získaných emailových adres. Ty jsou přesně strukturovány a seřazeny do segmentů. 

Aby bylo možné zaslat příjemci email s obchodním sdělením, je třeba souhlas příjemce. Ten 

můžeme získat hned několika způsoby: 

 Odsouhlasením obchodních podmínek při nákupu v elektronickém obchodě 

 Registrací do emailové databáze: 

- Single opt-in: stačí pouze zadání emailové adresy  

- Double opt-in: dotyčný musí potvrdit, že má o emaily zájem kliknutím na speciální 

odkaz v prvním emailu  

Opt-out = odhlášení z databáze emailových adres na které jsou zasílána reklamní sdělení  

Každý email musí obsahovat hypertextový odkaz, prostřednictvím kterého se lze odhlásit.  

Emailové adresy lze získat poctivým způsobem, jen se jedná o běh na dlouho trať.  

Výhody e - mailingového marketingu: 

 Špičková personalizace 

 Vysoká míra relevance 

 Výborné možnosti pro správu databází kontaktů 

 Optimalizované časy rozesílek 

 Vysoká míra doručení  

 Možnost vyhodnocení kampaní (Petrtyl, 2014). 

Důležitá je také zpětná vazba v email marketingu. K tomu nám slouží metriky, které 

vyhodnocují úspěšnost. Mezi základní metriky pro analýzu úspěšnosti kampaně patří:  

 Open rate – míra otevření emailu; čím vyšší, tím lepší; pohybuje se v rozmezí desítek 

procent; např. 50–60 % je vysoká hodnota 

 CTR – míra prokliku odkazů v emailu; čím vyšší, tím lepší  

 Míra konverze – čím vyšší, tím lepší  

 Delivery rate – míra doručení; čím vyšší, tím lepší  

 Opt – outs – již bylo zmíněno výše; počet lidí, kteří se odhlásili; čím méně, tím lépe  
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Autor práce vnímá email marketing jako marketingový nástroj pro široký segment. S emaily 

umí pracovat děti, mladí lidé, ale také senioři. Zároveň je to výborný nástroj pro newsletter – 

např. rozšíření firemního portfolia – resp. rozšíření nabídky produktů či služeb nebo i jako cesta, 

jak pozvat své současné či budoucí klienty na akci pořádanou firmou (propojení s tzv. EVENT 

marketingem, který spadá do offline marketingu).  

 Video marketing  
Videomarektig hýbe v dnešní době světem a stávají se nepostradatelnou součástí podnikání a 

prezentace na internetu. Do ČR tento trend teprve proniká, ale stává se velmi úspěšným. 

Youtube se v celosvětovém měřítku stal 2. největším vyhledávačem na světě6, který navštíví 

každý měsíc více než 1 miliarda návštěvníků. Na Youtube přibývá každý den přes 2 miliardy 

shlédnutí a přes 700 videí je sdíleno každou minutou i na sociální síti Facebook. Většina 

podnikatelů v současné době nemá ve svém mixu video marketing, a to především proto, že 

existují předsudky, že je to komplikované a nákladné.  

Přitom existuje několik důvodů, proč mít ve svém mixu VIDEOMARKETING: 

 Získání důvěry a budování vztahu se zákazníkem – prostřednictvím videa jsme blíž 

zákazníkům a v nich vyvoláváme pocit, že se již známe a mohou nám věřit. 

 Představení produktu ve videu – potenciální zákazník si jej může jednoduše představit 

a ztotožnit se s ním  

 88 % zákazníků stráví delší dobu na webu, kde je umístěno video – zvyšuje se šance 

prodat  

 Videa s referencí od zákazníků – větší důvěryhodnost pro potenciální a nové 

zákazníky  

 Budování značky skrz video – získání konkurenční výhody.  

 50 x větší šance s videem proniknout na první stránky GOOGLE 

 Videa se daleko lépe sdílí než textový obsah (Danielkrizak.cz, 2018) 

                                                

 

 
6 Na 1. místě mezi vyhledávači je Google, který mj. vlastní i Youtube. Zdroj: https://www.nextvision.cz/video-

marketing 
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 Microsite 
Microsite v marketingovém pojetí znamená podpůrný web či cílová mikro stránka, která 

napomáhá zvyšovat návštěvnost firemních webů, a především přivádí nové zákazníky a 

objednávky. Je to ve své podstatě jednoduchá webová prezentace, jejíž účelem je především 

podpora a doplněk firemních (obchodních) stránek. Také umí efektivně propagovat zboží a 

služby apod. Proto tento způsob komunikace využívají i velké společnosti, a to především díky 

nízké pořizovací ceně, kdy se především investice rychle vrátí zpět. Microsite je také 

realizována z důvodu zaměření se na konkrétní klíčová slova a vylepšení pozice pro 

vyhledávače (lproduction.cz, 2018). 

Důvody proč vytvořit microsite: 

 Potřeba originálním způsobem oslovit cílovou skupinu. 

 Představení nového produktu či služby.  

 Podpora hlavní stránky ve vyhledávačích.  

 Příprava speciální události či soutěže.  

 Získání kvalitních zpětných odkazů. (nejefektivnější metoda pro vyhledávače SEO) 

(spweb.cz, 2018). 

 

 

 Sociální sítě  
„Sociální sítě (z angl. Social Media – sociální média) jsou zvláštní skupinou internetových 

služeb umožňující vzájemné virtuálně – společenské propojování lidí na internetu, komunikaci 

a společné aktivity. Mezi hlavní sociální sítě se považuje Facebook, Linkedin či Twitter.“  

(mediaguru.cz, 2018). 

V dnešní zrychlené době dochází k poklesu účinnosti klasických médií a zároveň se začínají 

rozvíjet sociální média. Uživatelé je často používají pro svůj volný čas a komunikaci s přáteli 

a také pro zábavu. Obsah vytváří samotní uživatelé. Nyní dochází k posílení významu komunit.  

Komunitou rozumíme skupinu, která něco sdílí (zkušenosti, zážitky, příběhy apod.). Došlo 

k nárůstu uživatelů komunitních webů, stejně jako roste zájem o weby s prvky komunit.  

Mezi sociální média neřadíme pouze nejzprofanovanější sociální médium FACEBOOK, ale 

existuje jich hned několik (Kozel et al, 2011): 

 sociální sítě (Facebook, Instagram, Myspace, Linedin) 

 blogy, video blogy, mikro blogy (Twitter) 

 diskuzní fóra (Yahoo!) 
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 sdílená multimédia (Youtube, Flickr) 

 
Sociální média v roce 2018 

Rok 2018 je rokem plných inovací, kdy lidé tráví více času na sociálních sítích. Sociální média 

se budou nadále vyvíjet a překvapovat.  Mezi nejzajímavější trendy patří: 

1. ROK STORIES7 – udávání trendů na Instagramu  
Stories se staly nejuznávanějším prvkem, který kdy Instagram představil (vznikl v roce 2010). 

V srpnu 2017 měla aplikace 250 milionů aktivních uživatelů. Rok od startu Stories však denní 

nárůst uživatelů stále roste. Z hlediska marketingu je nejpřínosnější funkcí přidání URL odkazu 

do jednotlivého příběhu (podmíněno 10 000 fanoušky a firemním profilem). V současné době 

video ve Stories drasticky překonává všechny ostatní typy obsahů (businessgram.eu, 2018)  

2. Rozmach ŽIVÝCH VYSÍLÁNÍ (tzv. streaming8)  

Živá vysílání mají nyní rostoucí popularitu a velké publikum, které je připraveno sledovat živá 

vysílání. Naskytuje se tu možnost, jak oslovit stovky až tisíce nových zákazníků. Vše je 

způsobeno rozmachem technologií (telefony se zvětšují, mají vyšší kapacitu baterie i datové 

rychlosti). (businessgram.eu, 2018) 

3. Influenceři9 budou hýbat marketingem 
Tento marketingový trend se začíná velmi rozšiřovat. Existuje povědomí o tom, že každý 

produkt má svého influencera. Jedná se o nový typ marketingu často „náctiletých“ a stal se 

atraktivním businessem pro spoustu lidí díky zvýšenému nákupnímu chování prostřednictvím 

influencera. Generace Y10 (neboli Mileniálů) je považována za nejaktivnější skupinu 

v nakupování na internetu. V budoucím vývoji se k ní přidá i generace Z11, která se stane 

největší kupní silou ((businessgram.eu, 2018). 

4. Komunikační platformy – místo pro marketing  

                                                

 

 
7 Stories – mizející příběhy na sociálních sítích (facebook, instagram);  
8 Streaming – technologie přesunu dat, kdy je možno zpracovávat stálý a kontinuální tok. (např, youtubem 
stream.cz);  
9 Influencer je člověk (většinou známá celebrita), který má vliv na určitou skupinu lidí a dokáže do jisté míry 
ovlivnit veřejné mínění. 
10 Generace Y – lidé narození v letech 1980 – 1995 
11 Generace Z – lidé narození v letech 1995 – 2010 
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Hlavními komunikačními platformami jsou – Facebook Messenger, Instagram Direct Message, 

Whatsapp apod. Aplikace fungují principem zasílání zpráv mezi přáteli a jsou populárním 

komunikačním médiem. A již brzy se stanou plnohodnotným prodejním kanálem i pro firmy. 

(businessgram.eu, 2018) 

 STDC online (frame work)  
Tato metoda je úzce spjatá s Demingovým cyklem – PDCA (plan, do, check, act) a pravidlem 

AIDA (attention, interest, desire, action); využívá se nyní v praxi a je velmi psychologického 

rázu.  

S (se) - začíná se s komunikací produktu / služby, kdy začínáme „masírovat“ podvědomí 

potenciálního zákazníka na základě potřeb; př. Firma má jako hlavní produkt BAZÉNY. Tudíž 

naše komunikace bude vypadat následovně „Co děláte o víkendu? RELAXUJTE!“ a do pozadí 

je přidám bazén, který v potenciálních zákaznících vyvolá pocit relaxace.  

T (think) – v této fázi zvažujeme nákupní chování z lidské stránky a je naším úkolem 

přesvědčit zákazníka. Opět se vrátíme k příkladu s bazénem. Cílový zákazník zvažuje, jakým 

způsobem bude trávit víkend. A my mu „vsuneme“ do podvědomí, že např. vnitřní bazén je 

ideální volba a že v něm může trávit čas za jakékoliv počasí. V této fázi je nutné propojit 

komunikaci s články a konkrétním brandem.  

D(do) – nyní už dochází ke konkrétní propagaci produktu či služby 

C (care) – v neposlední řadě je důležitý klientský servis a udržení si zákazníka  

 Offline marketing 
Stát se úspěšnou firmou na trhu je jeden z požadavků a přání jakékoliv firmy, která vstupuje na 

trh. K tomu, aby o sobě dala vědět, jí napomáhá především marketingová strategie. I když je 

online marketing v popředí, je důležité do marketingové strategie vhodně nakombinovat i 

offline marketing. Každý správný marketér by měl být povědomí o všech možných způsobech 

komunikace v rámci offline marketingu a v této kapitole budou krátce představeny a 

v realizační fázi aplikovány pro jazykovou školu.  
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 OOH12 
OOH v sobě zahrnuje veškeré venkovní plochy, které se využívají k marketingové komunikaci. 

Patří sem jak klasické billboardy a megaboardy, tak světelné LED obrazovky, rámečky, city 

lighty, zastávky MHD či dopravní prostředky MHD. Jejich role je čistě vizuální, využívají se 

ke komunikaci jasných a nekomplikovaných sdělení. Slouží k podpoře image, znalosti produktu 

či značky, hodně se využívají k pozvánkám na akci. Velkým nedostatkem je absence 

kontinuálního celostátního výzkumu sledovanosti těchto ploch. Možné substituty – tisk, rádio, 

internet (Lupjan, 2017). 

 Rozhlasová reklama  
Rozhlasová reklama je někdy mylně vnímána jako rozhlas na vesnicích a menších městech. 

V této práci je zahrnuta rozhlasová reklama ve formě rádiové reklamy, a to hlavně proto, že má 

rádio masový zásah a po TV je druhé nejsilnější médium z hlediska zásahu populace. Díky 

dlouhé době poslechu se jedná se o frekvenční médium. Jeho role je vyvolat zájem, rychle 

budovat povědomí, zvyšovat efekt TV kampaní, umí pracovat s emocemi a využívá se jako 

médium na podporu prodeje. Regionální rádia umí navíc dobře cílit a využívají se k pozvánkám 

na akce či do provozoven. Je cenově a produkčně dostupné. Možné substituty – celoplošné i 

regionální TV, částečně regionální tisk a OOH 

Rádiová reklama bude zahrnuta v marketingovém mixu pro společnost Studyline, proto je 

potřeba, aby v této práci byla shrnuty také výsledky poslechovosti pro region Jižní Morava a 

zdůvodnění vybraného média. Všechny tyto informace jsou uvedeny v návrhu strategie. Také 

je velmi důležité, jaké bude znění rozhlasového spotu. Proto zde bude nastíněna kreativa 

rozhlasového spotu, která bude realizována v návrhové části této práce (Lupjan, 2017). 

 

 

Tvorba a kreativita rozhlasového spotu  
Rozhlasový spot má jeden podstatný cíl, a to upoutat pozornost posluchače. K tomu je potřeba, 

aby byl reklamní spot zajímavé a kreativně zpracován a také, aby bylo vysílání nastaveno 

v nejfrektovanějších hodinách, a především zacílen na konkrétní cílovou skupinu posluchačů. 

Mezi nejdůležitější ro tvorbu rozhlasového spotu patří: 

                                                

 

 
12 OOH (pochází z angl. Out of home), dříve označováno jako outdoor 
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 Stanovení cíle s klientem – co si má koncový posluchač zapamatovat 

 Identifikovat USP (unique selling point) klienta  

 Jednokanálová či vícekanálová forma komunikace (multichannel communication)  

Po zpracování všech těchto informací může být naplánována mediální kampaň do media plánů 

do příslušného období a časových zón a může se začít pracovat na tvorbě textu do reklamního 

spotu. 

Tvorba textu poté vypadá následovně: 

 Spot by měl být rozdělen do 3 částí – ÚVOD – TĚLO – ZÁVĚR 

 Měly by být obsazeny pevné body – cílová informace – USP – kontakt 

 Cílem spotu je zaujmout – úvodem, zvukovým logem, výrazným zvukem, zajímavým 

hlasem, neobvyklým slovem, humorem či citoslovci  

 Televizní reklama  
Televizní reklama patří k jednomu z nejdražších možných subjektů marketingové komunikace, 

a to především kvůli oslovení masivní populace. Televizní reklama je rozdělena následovně:  

Celoplošná TV – umí rychle vybudovat velký zásah v populaci, kombinuje obraz a zvuk, je 

vhodná na imageové kampaně, produktové kampaně, podporu prodeje, finančně a produkčně 

náročné médium, přesto je pro některé zadavatele především z oblasti rychloobrátkového zboží 

je nenahraditelným komunikačním kanálem. Možné substituty – částečně rádio v kombinaci 

s internetem 

Regionální TV – nemá příliš velký zásah v populaci, ale umí regionální cílení, je vhodná pro 

klienty s lokální působností, využívá se na podporu prodeje nebo na pozvánky do provozoven 

či na akce. Možné substituty – regionální rádia, regionální tisk, OOH, internet (Lupjan, 2017). 

 Tisk  
Tisk je v poslední době na ústupu, a to především díky tomu, že je v dnešní době v popředí 

online marketing – hlavně díky měřitelnosti a také silnější média jako je rádio, TV a jiné 

způsoby marketingové komunikace, které jsou účelovější. Tento způsob komunikace se ale 

doporučuje přidat také do mixu v případě, že se to opravdu hodí k danému způsobu 

komunikace. Tisk je rozdělen na: 

Celoplošný tisk – umí masový zásah, ale výrazně menší než TV, vhodný na přenášení 

vizuálních sdělení v kombinaci s informacemi, umí podpořit image a znalost, lze 
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prostřednictvím něj distribuovat speciální přílohy či slevové kupony. Nevhodný pro budování 

frekvence zásahu. Možné substituty – internet, OOH 

Regionální tisk – kromě výše uvedeného umí přesné regionální cílení, možnost využít na 

pozvánky do konkrétních provozoven či na konkrétní akce. Možné substituty – regionální rádia, 

internet, OOH, regionální TV. (Lupjan, 2017). 

 Event marketing   
Termínem event marketing jsou označovány večírky a speciální tematické akce pro zákazníky, 

jejichž cílem je většinou poděkování zákazníkům za jejich spolupráci, popř. představení 

zákazníkům rozšíření portfolia nebo tvorba kulturních, vzdělávacích či prodejních akci apod. 

Tyto akce bývají většinou nákladné, proto je třeba zvážit v jaké fázi vývoje podniku je možné 

událost realizovat. Doporučuje se však realizovat událost alespoň jednou ročně, aby zákazníci 

vnímali, že si jich firma skutečně váží.  

 Propagační předměty  
 Propagační předměty jsou součástí téměř každého businessu. Slouží především k tomu, aby 

neustále potenciálnímu či současnému klientovi připomínali danou firmu a otiskly se tímto 

způsobem do podvědomí, ale zároveň by měly mít i užitnou hodnotu. Mezi nejznámější 

propagační předměty patří: Bloky a propisky, Hrníčky, Deštníky, Kšiltovky, Klíčenky, 

Oblečení – trička, mikiny. Opět je potřeba si řádně rozmyslet v jaké fázi vývoje podniku je 

možné jaké předměty nechat vyrobit. Pro každý podnik jsou podstatné jiné propagační 

předměty a podnik si vše musí zvážit především z hlediska nákladů a potenciální návratnosti.  

  Osobní prezentace na veletrzích, konferencích  
Osobní prezentace na veletrzích byla v dřívějších letech velmi důležitým způsobem propagace. 

Ale protože se do popředí dostal online marketing a lidé preferují rychlost, firmy si začaly 

uvědomovat, že je vhodnější způsob showroom (resp. kamenná prodejna kde si mohou přijít 

zákazníci produkt osahat a vyzkoušet) a poté si jej mohou koupit online na e-shopu. Osobní 

prezentace na veletrzích se vyplatí primárně technologicky zaměřeným firmám (např. Argotech 

je jeden z největších veletrhů, který se na brněnském výstavišti koná 1x za dva roky). Účast na 

veletrzích a konferencích je podstatná v oblasti vzdělávání – např. veletrh GAUDEMAUS je 

jeden z nejznámějších pro oblast vzdělávání, kde se prezentují jak střední, vysoké, či vyšší 

odborné školy, tak nejrůznější vzdělávací agentury (vč. Jazykových škol). Proto je tento typ 

marketingového mixu z hlediska offline podstatný pro tuto práci.  
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  Doporučení od spokojených zákazníků   
Není lepší způsob reklamy než doporučení ze strany spokojených zákazníků. I v rámci 

dotazníkového šetření se umístil způsob komunikace – doporučení od přátel, kolegů a rodiny 

na předních pozicích (viz graf č. 13 a 14).  

 Věrnostní programy   
Způsob, jakým si může firma udržet své spokojené zákazníky, jsou věrnostní programy. Sbírání 

bodů a poté získání určitých dárků jako odměna za dlouhodobější spolupráci, či doporučení ze 

strany zákazníka a odměna za přivedení nového člena nebo určitá sleva na produkty a služby 

poskytována v rámci dlouhodobé spolupráce. To vše jsou možnosti, jakými může společnost 

získat i konkurenční výhodu v rámci budování dlouhodobějších vztahů.  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU  
Součástí této kapitoly je současná situace firmy na trhu, v odvětví a také v podniku samotném 

v rámci interního i externího prostředí. Zaměření kladu na faktory, které působí na podnik 

v současnosti a budoucnosti a vymezím také rizika, na které by měl být podnik připraven. 

 Představení společnosti  

Firma STUDYLINE s. r. o. byla původně založena za účelem specializace na studijně – 

pracovní pobyty v Austrálii. Po pár letech existence však své portfolio rozšířila a nabízí 

pracovní programy a jazykové kurzy v zahraničí, ale také veškeré služby, které jsou 

s cestováním do zahraničí spojené (Studyline.cz (2018 a). 

 
Tabulka 4, Základní informace o společnosti (Vlastní zpracování dle: Studyline.cz, 2018 a) 

Obchodní firma  STUDYLINE s. r. o.  

Právní forma  Společnost s ručením omezeným  

Datum zápisu do OR  1. listopadu 1999 

Sídlo firmy  Uhelný trh 414/9, Staré Město,  

110 00 Praha 1  

IČO 26125072 

DIČ  CZ26125072 

Hlavní obor činnosti  Výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 a 3 živnostenského 

zákona  

Pobočka Brno Peroutková 5, Brno, 602 00 

Statutární orgán   Ing. Jaroslav Tykal – jednatel  

 

V současné chvíli nabízí společnost Studyline s. r. o. pracovní a studijní pobyty v zahraničí, 

resp. v anglicky mluvících zemích. Dle zjištění potřeb zákazníků se firma rozhodla rozšířit svou 

působnost o jazykovou školu v Praze (v sídle firmy), kdy tento princip funguje už přes rok a 

našel si svoje zákazníky. Potřeba vznikla především tím, že studenti, kteří se chystali na studium 

nebo na pracovní pobyt v zahraničí, měli potřebu se ještě před odjezdem, či po návratu 

zdokonalovat v anglickém jazyce. Firma Studyline s. r. o. spolupracovala s jazykovými 

školami, kde nabízela partnerskou slevu na studium jazyků. Po čase však přišel nápad, že firma 
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zrealizuje vlastní jazykovou školu. Do spolupráce se angažoval člověk, který dříve působil 

v jazykové škole LITE a vznikl podnikatelský plán. Tento člověk se stal ambasadorem jazykové 

školy a v současné chvíli jazyková škola skutečně výborně funguje.  V současné chvíli je 

jazyková škola otestovaná rokem svého působení, ziskovostí, úspěšnými referencemi a také 

recenzemi (viz příloha). Dle tohoto zjištění vyplývá, že ambasador jazykové školy (resp. tvář 

školy a leader), který vše zaštítí je pro vznik jazykové školy klíčovou osobou, samozřejmě také 

jaké jsou služby nabídce, lokace, kde bude výuka probíhat a v neposlední řadě styl výuky.  

 Současná situace jazykové školy STUDYLINE s. r o.  v Praze  

Již přes rok funguje jazyková škola STUDYLINE, s. r. o. v Praze. Za tu dobu si zajistili již 

několik klientů, kteří navštěvují jazykovou školu pravidelně a také poskytují další doporučení 

svým blízkým.  

 Ceník a nabídka kurzů  

Kurzy angličtiny, které jsou realizovány semestrálně, jsou složeny ze 4–10 studentů. Probíhají 

v intenzitě 40 lekcí / 15 týdnů. Kurzy probíhají v učebnách v centru Prahy a na kolejích ČVUT 

v Praze 4. Uchazeč si může vybrat ranní, odpolední či večerní kurzy. Před nastoupením do 

kurzu musí uchazeč projít rozřazovacím testem, díky kterému zjistí, na jaké je úrovni. Kurz si 

může uchazeč objednat přímo na stránkách www.studyline.cz (Studyline.cz (2018c). 

 
Obrázek 12, Informace o kurzech (Převzato ze Studyline.cz (2018 d) 

https://www.studyline.cz/jazykove-kurzy-v-cr/semestralni-kurzy/
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Obrázek 13, Nabídka kurzů Praha (Převzato ze Studyline.cz, 2018e) 

  

 Rozřazovací test  

V případě, že si budoucí student není jist svou jazykovou úrovní, může si udělat rozřazovací 

test, který napomůže k výběru vhodného jazykového kurzu. Stačí jen pár minut, a poté zadat 

emailovou adresu, na kterou bude zaslán výsledek i s doporučením, na jaký jazykový kurz se 

přihlásit. Jako bonus v emailu také uchazeč najde unikátní manuál „Jak studovat angličtinu 

efektivně“.   

 

 Přidaná hodnota jazykové školy STUDYLINE v Praze 

Mezi přednosti jazykové školy STUDYLINE s. r. o. proč se zapsat do semestrálních kurzů 

v současné chvíli patří především: 

1.  INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP – angličtinu neučí klasickým přístupem se spoustou 

gramatiky, ale „podle selského rozumu“. Učí angličtinu, kterou člověk použije reálně 

v životě.   

2. INTENZITA – semestrální kurz obsahuje 40 lekcí v 15 týdnech. Výuka probíhá 1x 

týdně v čase 120 min čistého vyučovacího času. Studenti vypracovávají také domácí 

úkoly dle zadání lektora.  
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3. MALÉ SKUPINY – individuální přístup lektora je zajištěn díky kurzům, které se 

otevírají ve studijních skupinách o 4 až 10 studentech. Studenti často pracují ve 

dvojicích.  

4. KONVERZACE NA PRVNÍM MÍSTĚ – kurzy jsou zaměřeny především na mluvený 

projev, a to až z 80 % času. Díky tomuto se rozmluví většina studentů. Výuku navštěvují 

také rodilí mluvčí, díky kterým se studenti seznámí s různými přízvuky.  

5. JEDINEČNÉ VYSVĚTLOVÁNÍ GRAMATIKY – gramatika je vysvětlována jinak 

než na většině jazykových škol. Její zaměření je vysvětlení jednoduše, stručně a 

efektivně, aby ji pochopil každý (Studyline.cz, 2018e) 

 Koncept jazykové školy v Praze  

Koncept jazykové školy je založen na přátelské atmosféře, kdy si lidé tykají a výuka je založená 

na práci ve dvojicích, díky čemuž jsou studenti aktivnější a po většinu hodiny konverzují. Kurzy 

pro pokročilé jsou obohaceny rodilými mluvčími z USA, Kanady, Velké Británie nebo 

Austrálii. Tím pádem studenti uslyší několik přízvuků a nic je na cestách nepřekvapí. Na 

kurzech je kladen maximální důraz na mluvení. Studenti si tímto způsobem přirozeně rozšiřují 

slovní zásobu a gramatiku uvádějí do praxe. Po každé vyučovací hodině jsou zadané domácí 

úkoly, díky kterým si student procvičí probíranou látku. Kurz je ukončen závěrečným testem. 

V případě úspěšného absolvování (alespoň 75%), získá absolvent certifikát jazykové školy 

STUDYLINE (Studyline.cz, 2018e).  

 Současná propagace jazykové školy v Praze firmy STUDYLINE s.r.o. 
Jazyková škola Studyline v Praze se v současné době propaguje následujícím způsobem:  

1. Web STUDYLINE s nabídkou jazykových kurzů v ČR – na webu jsou vedeny aktuální 

informace o jazykových kurzech i o možnosti jazykových pobytů v zahraničí. Web je 

přehledný a poskytuje dostatek informací pro potenciální zákazníky  
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Obrázek 14, web jazykové školy Studyline (Převzato ze Studyline.cz, 2018f) 

 

 

2. Facebook – fan page, sponzorované příspěvky  

Firma také prostřednictvím sociálních sítí pořádá soutěže o letní kurz v angličtiny. 

Propagaci soutěže má provázanou také s webem jazykové školy, kde jsou uvedeny detailní 

informace o soutěži.  

 

 Obrázek 15, Sponzorovaný příspěvek na FB (Převzato z Facebook.cz (2018a) 
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Instagram – při boomu sociálních sítí je firemní instagramový účet pro firmu základ. Firma 

má profil propracovaný a snaží se přidávat aktuální informace, obdobně jako na sociální síť 

facebook.  

 

 

 

Obrázek 16, Facebook – fan page (Převzato z Facebook.cz (2018a) 

Obrázek 17, Instagramový účet (Převzato z Instragram.com (2018) 
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3. Twitter – tato sociální síť je obdobou novinového vydání a její příspěvky by měly být až 

lehce politické, vážnější a z aktuálního dění. Společnost tuto sociální síť využívá, ale není 

prioritou v marketingovém mixu.  

 
Obrázek 18, Stránky Studyline na Twitteru (Převzato z Twitter.com, 2018) 

4. Propagace na webových stránkách jazykovky.cz - propagace na webových stránkách 

jazykovky.cz, kde jsou uvedeny další jazykové školy a nabídka jazykových kurzů, je 

vhodným marketingovým kanálem pro jazykovou školu, která zvyšuje důvěryhodnost 

jazykové školy. Na webu jsou uvedeny i recenze k jednotlivým jazykovým školám a také 

recenze na jednotlivé lektory.  

 
Obrázek 19, Webové stránky jazykovky.cz (Převzato z Jazykovky.cz, 2018) 
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 Jazykové vzdělávání v ČR 
Činnost jazykových škol v ČR bývá zaměřena na mimoškolní vzdělávání. Celkově je rozděleno 

jazykové vzdělávání v České republice na soukromé a podporované státními organizacemi, a 

to zejména Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) (msmt.cz, 2018) 

 Soukromé jazykové vzdělávání  
Soukromé vzdělávací instituce zažily obrovský boom po roce 1990. Vzdělávací skupiny na 

komerční bázi nepodléhají žádnému řídícímu orgánu. Výjimkou jsou instituce poskytující 

jazykové vzdělávání, které se považuje za studium na základě získané akreditace od MŠMT. 

Skupina soukromých vzdělávacích institucí neodstává žádné státní příspěvky a své programy 

nabízí jednotlivcům, skupinám, firmám apod. Soukromé vzdělávací instituce jsou většinou 

malé firmy, které organizují formu výuky jako členěné na jednotlivé skupiny dle zvoleného 

jazyka a úrovně pokročilosti. Počet studentů v jedné skupině je stanoven dle jazykové školy a 

jejích kapacitních možností a také dle rozhodnutí majitele a podnikatelského záměru. V praxi 

platí, že čím je větší skupina, tím jsou garantovány vyšší výnosy v kratším časovém období na 

úkor kvality a také neudržitelného obchodního vztahu s klienty. Naopak menší skupiny (jak dle 

dotazníkového šetření požadují i respondenti a je tak trh nyní nastaven) zajištují návratnost 

klienta do kurzu a výnosy pro společnost mají dlouhodobější charakter. Soukromé jazykové 

školy si mohou zřídit jakýkoliv typ kurzu, o který budou mít klienti zájem. Nabídku mohou 

kdykoliv obměňovat a délka kurzu a počet stanových vyučovacích hodin může být flexibilní či 

pevně daný. Kritéria při přijetí a zápisy do kurzu jsou stanoveny a zveřejněny nejčastěji na 

webových stránkách, či v sídle školy. Organizace školního roku postupuje individuálně a nemá 

normy ani omezení (MŠMT.cz, 2018). 

 Vzdělávání podporované MŠMT 
Podpora jazykového vzdělávání se podle školského zákona uskutečňuje v jazykových školách 

s právem státní jazykové zkoušky. Organizační forma výuky je pevně daná, a to s nejvyšším 

počtem žáků ve skupině (maximálně 18 žáků). Jazyková škola může zřídit několik druhů kurzů:  

 základní kurz k osvojení základu jazyka (celkový rozsah – 420 vyučovacích hodin) 

 střední kurz k prohloubení a rozšíření znalostí jazyka (celkový rozsah – 280 až 315 

vyučovacích hodin)  

 přípravné kurzy ke státním jazykovým zkouškám  

 konverzační kurzy 
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  speciální kurzy 

Obsah a rozsah je určen vzdělávacím programem stanoveným jazykovou školou. Nabídky 

kurzů, kritéria a při přijetí a termíny zápisu zveřejňuje jazyková škola. Organizace školního 

roku probíhá podobně jako na základních a středních školách. Za vzdělání na školách se za 

státní jazykové školy platí. Odborné a pomaturitní specializované kurzy neposkytují vyšší 

stupeň vzdělání, dokladem je osvědčení o absolvování jazykového kurzu (MŠMT.cz, 2018). 

 Jazykové zkoušky a certifikáty  
Existují dva systémy certifikace: 

 Český systém státních jazykových zkoušek požívaný jazykovými školami s právem 

jazykové zkoušky. 

 Systém mezinárodní certifikace jednotlivých jazyků, který udělují prověřené zahraniční 

instituce (MŠMT.cz, 2018). 

 Česká státní jazyková zkouška  
V České republice existují 3 typy státní jazykové zkoušky (dále SJZ) a to základní, všeobecná 

a speciální. Zkoušky lze vykonat i bez předchozího studia a dokladem o úspěšném vykonání je 

vysvědčení. Termíny konání a zadání písemné SJZ má na starosti MŠMT. Zkoušky jsou konány 

před zkušební komisí, předsedou hlavní komise, předsedou zkušební komise jmenovaného 

ministerstvem a ředitelem jazykové školy. Člen komise jmenovaný ministerstvem může být 

osoba s příslušnou odbornou kvalifikací vykonávající přímou akademickou činnost po dobu 

nejméně 5 let (MŠMT.cz, 2018). 

 

 Mezinárodní jazykové certifikáty 
Mezinárodní jazykové zkoušky jsou celosvětově rozšířené a pomáhají přiblížit objektivní 

měřítko stupně dosažené jazykové vybavenosti. Jednotné zadání napomáhá k efektivnímu 

porovnání jazykové vybavenosti kandidáta z kterékoliv země na světě. Kandidáti jsou 

prověřeni písemnou (skládá se z gramatiky, slovní zásoby, psaní, poslechu) a ústní formou 

(MŠMT.cz, 2018). 
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 STEP analýza  

STEP analýza slouží pro sledování síly vlivu makrookolí na podnik a její název se skládá ze 

čtyř sledovaných faktorů, kterými jsou sociálně-demokratické faktory, technologické, faktory, 

ekonomické faktory a politicko-legislativní faktory.   

 Sociální a demografické faktory 

Prvním hodnoceným faktorem je jazykové vzdělání v ČR dle věkové kategorie, vzdělání a 

profesního zaměření. Výsledky z Českého statistického úřadu uvádí, že jazykové vzdělávání se 

drží na poměrně stabilní úrovni přibližně od 18 do 44 let. Kumulativní skupinou jsou však lidé 

v průměrném věku 25–34 let. Zájem o jazykové kurzy se objevuje u věkové skupiny přibližně 

do 50 let, poté prudce klesá.  

 
Graf 1, Účast v jazykovém vzdělávání dle věku (Převzato z ČSÚ, 2018) 

Dalším ukazatelem je nejvyšší dosažené vzdělání, které podmiňuje zájem o jazykové 

vzdělávání. Graf č. _ názorně zobrazuje, že nejvyšší zájem o jazykové vzdělávání se objevuje 

u lidí s nejvýše dosaženým vzděláním – střední s maturitou a převážně vyšší a vysokoškolské 

vzdělání.   
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V případě, kdy je hodnoceno jazykové vzdělávání pracujících, najde se jistá souvislost mezi 

náplní vykonávané práce a úrovní nejvýše dosaženého vzdělání. Cizí jazyky jsou nejvíce 

studovány u osob vykonávající nemanuální práci a vysoce kvalifikovaná povolání 

(zákonodárci, řídící pracovníci, specialisté, techničtí a odborní pracovníci, úředníci). Propad se 

objevuje u pracovníků služeb a prodeje.  

 

 
Graf 3, Účast v jazykovém vzdělávání dle profese (Převzato z ČSÚ, 2018) 

Nyní specificky k vzdělávání v Jihomoravském kraji. Český statistický úřad uvádí data, která 

popisují snížení či navýšení počtu studentů v jednotlivých školských zařízení ve školních letech 

2002/2003–2017/2018. Z výsledků je zřejmé, že děti v mateřských školách jsou pořád v téměř 

stejné počtu. Počet dětí na základních školách postupně klesal do roku 2010 a od školního roku 

2010/2011 opět postupně vzrostl. Počet dětí na středních školách byl do roku 2010 konstantní 

Graf 2, Účast v jazykovém vzdělání dle nejvyššího vzdělání (Převzato z ČSÚ, 2018) 



57 

 

a od školního roku 2010/2011 postupně klesá. Počet studentů na vysokých rostl do roku 2011 

a od školního roku 2012/2013 postupně opět klesá. Faktem je, že mnoho studentů vysokých 

škol dojíždí nebo se stěhuje do jihomoravského kraje za studiem, i když jsou původem z jiného 

kraje.  

 
Graf 4, Počet dětí, žáků a studentů ve školách v JHM kraji (Převzato z ČSÚ, 2018 b) 

Dalšími hodnocenými faktory jsou studenti veřejných a soukromých vysokých škol 

v Jihomoravském kraji. Jsou uvedeni proto, že je to primární cílová skupina pro jazykovou 

školu. Výzkum je veden od roku 2001 do roku 2016. Od roku 2001 docházelo k nárůstu 

studentů v JHM kraji, v roce 2010 jejich počet dosáhl maxima a od roku 2011 postupně klesá. 

Studenti mají většinou bydliště mimo jihomoravský kraj a za vzděláním dojíždějí nebo zde mají 

přechodné bydliště. Z tohoto vyplývá, že Jihomoravský kraj je atraktivní z hlediska vzdělávání.  
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Graf 5, Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v JHM kraji (Převzato z ČSÚ, 2018c) 

Následující tabulka uvádí věkové složení obyvatelstva v okrese Brno město 

 
Tabulka 5, Věkové složení obyvatel: Okres Brno – město (Vlastní zpracování dle: ČSÚ, 2018 d) 

Věková skupina Celkem Muži Ženy 

15-19 13 629  6 880  6 749  

20-24 17 861  9 041  8 820  

25-29 25 866  13 066  12 800  

30-34 30 761  15 959  14 802  

35-39 32 164  16 520  15 644  

40-44 31 200  15 949  15 251  

45-49 23 356  11 835  11 521  

50-54 23 781  11 734  12 047  

55-59 21 943  10 536  11 407  

60-64 24 617  11 491  13 126  

0-14 56 413  28 790  27 623  

15-64 245 178  123 011  122 167  

65+ 76 414  30 757  45 657  

Celkem 378 005  182 558  447  

 

K analýze věkové složení obyvatelstva byl vybrán okres Brno – město, kde by měla vzniknout 

jazyková škola. Dle výsledků z roku 2016 žije v okrese Brno – město 245 178 obyvatel, a to ve 
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věku cílové skupiny a to 15–64 let. Z toho vyplývá, že v případě, že bude cílena marketingová 

strategie na obyvatele města Brna, bude osloveno přibližně 245 tis obyvatel (ČSÚ, 2018 d).  

 Technologické faktory  
Podstatným technologickým faktorem, který je navíc v oblasti vzdělávání trendem, je tvorba 

výukových videí, která by byla dostupná online zákazníkům jazykové školy. Tímto krokem by 

firma více přiblížila potřebám trhu. V dnešní zrychlené době chtějí především mladí lidé 

okamžitě uspokojit své potřeby. Edukativní videa, která by byla nabízena v rámci jazykové 

školy, by zajistila jednak zvýšení poptávky po službách školy, navíc by si tím firma zajistila i 

konkurenční výhodu.  

 Ekonomické faktory 
Základním ekonomickým faktorem je vývoj HDP, zejména očekávaný do budoucna. 

Následující graf zobrazuje vývoj HDP vč. aktuální prognózy ČNB. Dle dat ČNB lze očekávat 

oslabení tempa růstu ekonomiky. Protože je jazykový kurz zbytnou službou, lze očekávat, že 

poptávka po něm se oslabí v důsledku zpomalení tempa růstu ekonomiky.  

 
Graf 6, Prognózované HDP (Převzato z ČNB.cz) 

Dalším důležitým faktorem je míra nezaměstnanosti. V prosinci 2017 byla naměřena 

nezaměstnanost na nové historické minimum a to 3,5 %. (viz graf 6) Volných míst je v současné 

chvíli rekordních 214 000. Z tohoto faktu vyplývá, že přibývá nezaměstnaných a je čím dál více 

volných míst.  

-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8

II/16 III IV I/17 II III IV I/18 II III IV I/19 II III IV

90% 70% 50% 30% interval spolehlivosti



60 

 

 
Graf 7, nezaměstnanost v ČR, míra nezaměstnanosti (Převzato z kurzy.cz,2018) 

Při těchto podmínkách je trh práce v podstatě vyčerpaný a lze hovořit o plné zaměstnanosti. 

Tento úkaz povede k tomu, že firmy budou muset navyšovat mzdy, aby přilákaly nové 

pracovníky (kurzy.cz, 2018). Tím pádem, jakmile vznikne nová jazyková škola v Brně, bude 

muset být nabízeno vyšší finanční ohodnocení ambasadorovi i lektorům jazykové školy, popř. 

jim musí být navrhnuta i práce jako OSVČ, aby byla jejich pracovní síla udržitelná.  

 
Graf 8, Hrubé příjmy obyvatel ČR dle krajů (per capita) rok 2017 (Vlastní zpracování dle ČSÚ, 2018) 

Co se týká postavení hrubých peněžních příjmů domácností, Jihomoravský kraj se umístil na 5. 

místě, z čehož vyplývá, že průměrný hrubý peněžní příjem domácnosti (tj. na osobu) činí 

206.224 Kč. Skrývá se zde potenciál nákupního chování i zbytných služeb, v rámci vyššího 

příjmu domácnosti, než je v ostatních krajích.  
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 Politické a legislativní faktory 
Podstatným faktorem pro tuto oblast je pracovní právo. Týká se v oblasti vzdělávání pouze 

zaměstnávání či spolupráce občanů z jiných členských zemí v rámci EU, tzv. rodilých 

mluvčích. Všichni rodilí mluvčí musí mít pracovní povolení a řídí se zákoníkem práce. Většina 

rodilých mluvčí pracuje v ČR buď na základě dohody o provedení práce na časově omezenou 

dobu, nebo jak osoba samostatně výdělečně činná. Z toho vyplývá, že v případě spolupráce 

s rodilými mluvčími, kteří v ČR nemají trvalý pobyt, je možnost navázat spolupráci na základě 

dohody či ve formě OSVČ. Tím pádem to pro firmu znamená nižší náklady než v případě 

hlavního pracovního poměru. Legislativní faktory nejsou pro oblast vzdělávání specificky 

vymezeny, zvláště v oblasti soukromých podnikatelských subjektů. Pouze v případě, kdy 

subjekt jeví zájem o poskytnutí státem uznávaných a akreditovaných služeb (např. jednoleté 

pomaturitní studium), je nutné podat žádost na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

(MŠMT). Subjekt však musí splňovat přísná pravidla, aby bylo jeho žádosti vyhověno.  

 Porterova analýza 5 sil (5 F) 
Porterův model pěti sil (angl. Porter´s Five Forces) pracuje s pěti prvky a charakterizuje 

intenzitu konkurenční boje ve zkoumaném odvětví a na základě možného chování subjektů a 

objektů působících na trhu a predikuje možná rizika z jejich strany: 

 Stávající konkurenti  

 Potenciální konkurenti  

 Dodavatelé  

 Substituty 

 Stávající konkurenti (konkurence v odvětví) 

V následující tabulce jsou uvedeni hlavní konkurenti v oblasti Brno – střed. Konkurence je 

vyhodnocena dle lokace, ceny a druhu kurzu. Dle dotazníkového šetření bylo zjištěno, že 

v rámci Brna je nejvýraznějšími konkurenty následující jazykové školy: 

 Jazyková škola LITE (44,3%)  

 Nepustilova jazyková škola (36,8%)  

 JŠ Pelican (18,9%)  

 Aspena (11,6%)  

Jazyková škola LITE je nejznámější v Brně, z hlediska dotazníkového šetření, a to především 

proto, že má velmi silnou marketingovou strategii a kombinuje několik kanálů marketingové 

strategie. Působí v rámci celé České republiky a její sídlo ve městě Brně je přímo v centru na 
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ulici Cejl 32/70 a ceny kurzů se pohybují v rozmezí 70 – 180Kč. (viz tabulka č. 6 monitoring 

konkurence). Jednou z největších přidaných hodnot této jazykové školy je možnost ukázkové 

lekce ZDARMA – tento způsob komunikace směrem k zákazníkovi je velmi oblíbený a 

jazyková škola získá nejen kontakt na daného uchazeče, ale v případě spokojenosti s ukázkovou 

lekcí také nového zákazníka.  

 
Obrázek 20, web jazykové školy LITE 1 (Převzato z lite.cz, 2018) 

Dalším způsob komunikace směrem k zákazníkovi je výborně propracovaný web, rozdělen na 

jednotlivé sekce, kde jsou aktuální informace. Součástí jsou aktuálně vypsané kurzy pro Brno, 

reference spokojených zákazníků, možnost stažení e-booku zdarma, díky kterému JŠ získává 

opět kontakty na potenciální zákazníky. Také má sekci aktuality a články a tipy. Díky této 

strategii zůstává potenciální zákazník delší dobu na webu. 

 
Obrázek 21, web jazykové školy LITE 2 (Převzato z Lite.cz, 2018) 

Jazyková škola má také aktivní fan page na facebooku a její hodnocení je především kladné. I 

tento důležitý faktor rozhoduje v případě, kdy se lidí v mladším věku rozhodují, jakou 

jazykovou školu si vyberou. Stává se však, že i ten nejlepší mívá špatné hodnocení. Strategie 

jazykové školy LITE je taková, že na horší ohodnocení jazyková škola aktivně reaguje. Další 
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z příkladů, jak pracovat se zákazníky, aby nedocházeli, ale firma si je udržela tím, že pracuje 

na vylepšení.  

 
Obrázek 22, Hodnocení zákazníků FB stránky (Převzato z facebook.com, 2018 b) 

 

Dalším důležitým konkurentem, který se v dotazníkovém šetření umístil na druhém místě je 

Nepustilova jazyková škola (36,8%), jejíž sídlo je na ulici Sokolská 366/1. Cena jazykových 

kurzů je poměrně vyšší a to přibližně 4 400Kč za intenzivní týdenní jazykový kurz. Jazyková 

škola má vybudovanou pověst v Brně, jelikož její zakladatel přišel se speciální metodou výuky 

a působí na trhu již od roku 1990. Firma se však přizpůsobuje trhu a má také velmi přehledný 

web, na kterém může potenciální zákazník najít kompletní informace a zároveň nakoupit online 

prostřednictvím e-shopu. Bonusem jsou také jazykové mutace webu a možnost podání 

okamžité přihlášky.  

 
Obrázek 23, web Nepustilova jazyková škola 1 (Převzato z njs.cz, 2018) 
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Dalším důležitým faktorem z hlediska marketingu je přehlednost. Níže lze vidět, jaké přesně 

jazykové kurzy jazyková škola nabízí – jaké jsou aktuální kurzy, rozlišovací testy i jaké studijní 

materiály je doporučeno zakoupit přímo u nich v e-shopu.  Zároveň jsou na webové stránce 

vypsány i last minuté kurzy, které mohou přilákat zákazníky, kteří mají delší proces nákupního 

chování.  

 
Obrázek 24, web Nepustilova jazyková škola 2 (Převzato z njs.cz, 2018) 

Zároveň vytvořená fan page na facebooku s kladnými referencemi a s hodnocením 4,8 z 5 

hovoří o kvalitní jazykové škole. Paradoxně má NJS lepší hodnocení na FB než jazyková škola 

LITE.  

Na třetím místě, v rámci dotazníkového šetření se umístila jazyková škola PELICAN a o její 

existenci ví 18,9 % respondentů. Sídlí v centru Brna, a to na ulici Lidická 695/9 a ceny kurzů 

se pohybují v rozmezí 1600–2400 Kč. Ceny kurzů se pohybují 400 Kč (1 lekci / 60 min) a 600 

Kč (1 lekce/ 90 min) viz tabulka č. 6. Jazyková škola je vyhlášena především díky 

pomaturitnímu studiu, při kterému je možnost studovat dva jazyky zároveň. Široké portfolio 

jazyků také láká studenty (AJ, FJ, NJ, RJ, SJ, ŠJ) s možností statusu studenta. Také má tato 

škola nabízí možnost státní závěrečné zkoušky.  

Z marketingového hlediska má škola opět přehledný web a možnost i chatu přímo na webové 

stránce. Komplexnost a přehlednost informací opět prodlužuje návštěvnost webu.  
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Obrázek 25, web jazykové školy Pelikán (Převzato z pelikan.cz, 2018) 

 

Hodnocení na sociální síti facebook (na fan page) je opět vysoké, a to v hodnotě 4,8 z 5 a to 

v případě 29 recenzí.  

Posledním výrazným konkurentem na trhu je ASPENA, hodnocena respondenty z 11,6 %. Sídlí 

v centru Brna na Obilním trhu 310/4 a má nedostatečné informace na webových stránkách. 

Firma působí z hlediska výuky nedůvěryhodně, její pověst je spíše vybudována překlady a 

tlumočením. Rozhodla se nejspíše změnit své portfolio a zaměřit se na jazykové kurzy. Měl by 

si však dát velký pozor na to, aby nová strategie byla zakomponována do všech marketingových 

kanálů, jinak může dojít k následujícímu chaosu informací (foto firemního automobilu ze dne 

9.5. 2018) a nesourodosti výstupních informací směrem k zákazníkovi.  

 
Obrázek 26, Stará strategie na aktuálních vozech (Vlastní zpracování, 2018) 

Jazyková škola Aspena zobrazuje přesný příklad, jak by se jazyková škola neměla profilovat. I 

Vzhled webové stránky a nízké hodnocení z hlediska recenzí na fan page na facebooku). 

Z tohoto zle usoudit, že jazyková škola nepracuje s marketingovými daty, nemá vybudovanou 

pověst na trhu jako jazyková škola, ale snaží se ze všech sil postupně nové zákazníky zaujmout 

(billboardy na výrazných lokacích apod.)  
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Obrázek 27, web jazykové školy Aspena (Převzato z vyuka.aspena.cz, 2018) 

 
Obrázek 28, Hodnocení fan page na faceboku (Převzato z facebook.cz, 2018c) 

Kompletní výčet je uveden v tabulce níže -  Monitoring konkurence Brno - střed.  

 
Tabulka 6, Monitoring konkurence Brno (Vlastní zpracování dle dat analyzovaných firem) 

Název 
konkurenta  Lokace  Cena  druhy kurzů Web 
TUTOR Radnická 1 3 499 Kč 30 lekcí (1x 2 týdně) www.tutor.cz   

LITE Cejl 32/70 
70 - 
180Kč/h   www.lite.cz    

JŠ JÍLEK 
Štefánikova 
69/2 6 780 Kč 48 lekcí (16 lekcí po 3 h) www.jsjilek.cz    

MKM 
Jakubská 
121/1 2 799 Kč 30 lekcí (1x 2 týdně) www.mkm.cz    

NEPUSTILOVA 
JŠ 

Sokolská 
366/1 4 400 Kč 

(44x 60 min) - intenzivní 
jazykový kurz www.njs.cz    

JS PELICAN Lidická 695/9 1600 
400Kč 1 lekce (60 min) // 
600Kč - 1 lekce (90 min)  

www.skolapelican
.cz   

CORRECT Kozí 27/2 

není 
uvedeno na 
webu   

www.jc-correct-
com    

JŠ HELLO 
BRNO 

Malinovskéh
o nám. 4 3 990 Kč 34 výuk. Hodin www.hello.cz    

http://www.tutor.cz/
http://www.lite.cz/
http://www.jsjilek.cz/
http://www.mkm.cz/
http://www.njs.cz/
http://www.skolapelican.cz/
http://www.jc-correct-com/
http://www.hello.cz/
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JŠ AMIGAS 

Moravské 
náměstí 
629/4 4 290 Kč 

1 semestr (100 min - 1 vyuč. 
H) www.amigas.cz    

AGENTURA 
VIKA 

Masarykova 
31 od 3499 Kč 1x 60/ 1x 90 min týdně www.vika.cz    

ASPENA 
Obilní trh 
310/4 

není 
uvedeno na 
webu   www.aspena.cz    

EUROLINGUA 
Křenová 
186/60 10 270 Kč 

celoroční kurz celkem 120 h 
(2x týdně 2 h) 

www.1eurolingua.
cz    

AMERICKÁ 
JAZYKOVKA 

Ponávka 
185/2 1 890 Kč 

8 vyuč. Dní /1 týdně / 80 
min 

www.americkajaz
ykovka.cz   

BRNO 
ENGLISH 
CENTRE Husova 167/7 4 490 Kč 5 měsíční kurz, 1x 120 min 

www.brnoenglish
centre.cz    

HEUREKA JŠ 
Divadelní 
603/3 2 750 Kč 32 h, 1x týdně 

www.jazykova-
škola-heureka.cz   

Angličtina Řehoř 
and Řehořová 

Vídeňská 
546/55 3 390 Kč pololetí /1x 2 h týdně 

www.anglictinare
hor.cz   

Trend Language 
Solutions Nové Sady 2 

není 
uvedeno na 
webu   www.trendls.cz    

JŠ PARK 
Staňkova 
361/8 C cca 5000Kč  (51 lekcí), půlroční kurz www.skolapark.cz   

 Potenciální konkurenti (hrozba vstupu potenciálních konkurentů na trh) 

Firma Studyline je malou firmou a její jméno není na trhu zatím známé. Je třeba postupně 

vybudovat brand a získat si věrné zákazníky, aby i nově příchozí subjekty na trh neohrozili 

firmu Studyline. Mezi největší potenciální konkurenty, kteří by byli velmi silnou hybnou silou 

na trhu v případě otevření jazykové školy je firma STUDENT AGENCY. Tato firma má velmi 

dobře vybudovaný brand, široké portfolio a v případě otevření by si díky svému jménu získala 

své zákazníky. V případě, že by na trh chtěl vstoupit úplně nový subjekt, největší bariérou 

vstupu je získání klientů, nikoliv vysoké investiční výdaje např. nutností pořídit technologie. 

 Dodavatelé a jejich vyjednávací síla 

Klíčovými dodavateli služeb pro společnost Studyline jsou partnerské univerzity v anglicky 

mluvících zemích.  

Jelikož má firma ve svém portfoliu několik partnerských univerzit, jejich vyjednávací síla je 

nízká. Dalším klíčovým dodavatelem je pronájemce prostor, a to konkrétně firma Nosreti 

Reality, která nabízí krásné prostory za nejnižší možnou cenu s přidanou hodnotou. 

Vyjednávací síla tohoto dodavatele je vysoká, vzhledem k důvěryhodnosti stabilní lokace i 

v rámci přípravy marketingové strategie. Dále se nesmí opomenout reklamní agentury, které se 

starají o reklamní předměty pro klienty – jejich vyjednávací síla je nízká, jelikož je tento faktor 

http://www.amigas.cz/
http://www.vika.cz/
http://www.aspena.cz/
http://www.1eurolingua.cz/
http://www.americkajazykovka.cz/
http://www.brnoenglishcentre.cz/
http://www.jazykova-�kola-heureka.cz/
http://www.anglictinarehor.cz/
http://www.trendls.cz/
http://www.skolapark.cz/
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snadno nahraditelný. Posledním faktorem jsou tiskařské firmy, které mají na starosti tisk 

studijních materiálů. Opět je v tomto případě nízká vyjednávací síla, protože je to subjekt 

poměrně snadno nahraditelný. Posledním důležitým faktorem jsou lidské zdroje. I když je 

v obecném povědomí, že lidské zdroje jsou nahraditelné, v případě rodilé mluvčí, která je 

ambasadorkou projektu a také její tváří a dělá práci srdcem, tak v tomto případě je její 

vyjednávací síla velmi silná.  

 Zákazníci a jejich vyjednávací síla) 

Největší potenciální cílovou skupinou zákazníků jsou lidé ve věku 15–35 let (viz graf č. 2 

z dotazníkového šetření). Ve většině případů je tato věková skupina studenty středních či 

vysokých škol a nachází se generačně ve skupině Y a Z. Tato skupina mladých lidí má velmi 

silnou vyjednávací sílu, vzhledem k tomu, že v rámci jazykového vzdělávání je velmi silná 

konkurence a velmi záleží na marketingu, který zasáhne potřeby právě těchto dvou skupin. 

Zároveň dochází ke snižování počtu studentů vysokých škol viz graf č. z analýzy STEP, tudíž 

vyjednávací pozice i studentů vysokých škol sílí. Posledním důležitým faktorem je segmentace 

zákazníků, a to se zacílením na studenty a zároveň na firmy. Jazykové kurzy pořádané pro 

firemní jazykové kurzy jsou dlouhodobé síle nejedné jazykové školy. Proto i zde je vyjednávací 

síla poměrně vysoká, protože konkurence je velmi silná a v případě realizace firemního kurzu 

anglického jazyka je výhled potenciálních tržeb vysoký.  

 Substituty (hrozba vzniku substitutů) 

Hlavními substituty jazykové školy můžeme najít na vysokých školách, kde je přímo vyučován 

anglický jazyk i na vyšší úrovni anebo vysoká škola přímo realizuje jazykové kurzy. Dalším 

možným substitutem je individuální lektor, který nabídne daleko lepší cenu, než za kterou jsou 

prodávány i individuální lekce s lektorem. A poslední substitutem jsou výjezdy do anglicky 

mluvících zemí „na vlastní pěst“, nikoliv za doprovodu jazykové agentury.  

 Metoda „7 S“ 

 Skupina 
Firma Studyline je malou firmou, tím pádem má i nízký počet zaměstnanců. Pravomoce pro 

Brno jsou směřovány k manažerce pobočky, která již několik let vede brněnskou pobočku a 

velmi dobře zná firmu i své zákazníky. Hlavní myšlenkou je fakt, že každý zaměstnanec může 

ovlivnit tvorbu i směr jazykové školy. Velkou inspirací je nově přijatý hlavní ambasador 
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jazykové školy v Praze, který přinesl vítr do plachet firmě a rozjel úspěšný koncept jazykové 

školy v Praze.  

 Strategie 
Strategickým krokem společnosti byla analýza trhu, díky které se zjistily přání a potřeby 

potenciálních zákazníků. Z výsledků vyplývá, že strategie bude zaměřena na lidi ve věku 15–

35 let, středoškolského a vysokoškolského vzdělání, kteří mají zájem o vzdělávání a cestování. 

Dalším krokem byl výběr vhodné lokace pro učebnu a dle provedeného dotazníkového šetření 

je lokace jazykové školy v centru města i s možností parkování důležitým strategickým 

krokem. Dalším důležitým strategickým krokem jsou lidské zdroje (tj. ambasador jazykové 

školy a také vhodní lektoři). A v neposlední řadě je to zaměření na segmentaci trhu. Tj. 

zaměření nejen na mainstream, tj. věkovou skupinu 15–35 let, ale i v rámci budoucího vývoje 

zaměření na angličtinu pro děti a také vzdělávání seniorů.  

 Sdílené hodnoty  
Mezi sdílené hodnoty patří přidaná hodnota firma tou je možnost zúčastnit se jazykového kurzu 

v Brně či v Praze a poté možnost vycestovat do anglicky mluvících zemí.  

 Schopnosti  
Firma má jen pár zaměstnanců a nyní se začíná zaměřovat na externí lektory a externí 

pracovníky, kteří jsou hodnoceni převážně na základě svých výkonů. Z tohoto hlediska je 

daleko jednodušší ohodnotit jejich schopnosti a tito lidé pracují ve většině případů efektivněji, 

rychleji vykonají pracovní úkoly, a navíc jsou to většinou lidé, kteří pracují již na volné noze a 

mají bohaté zkušenosti s realizací více projektů či jsou angažováni do více spoluprací a mají již 

bohaté zkušenosti, které mohou společnosti předat.  

 Styl   
V případě, že si jednatel firmy zvolí někoho do svého pracovního týmu, předává mu částečnou 

důvěru a zodpovědnost např. za svěřený region. Styl vedení bych označila jako demokratický, 

a především ve formě WIN – WIN.  

  Struktura 
Společnost má v přední pozici jednatele, který zodpovídá za celou ČR. V Brně má na starosti 

strategii a rozvoj manažerka pobočky pro Brno, která postupně realizuje kroky pro možnost 

otevření jazykové školy v Brně od září 2018. Jelikož je realizace jazykové školy novým 

projektem, navrhl majitel také podílové vlastnictví manažerce pro Brno a ze zaměstnaneckého 
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poměru bude přecházet na OSVČ. Také další pracovníci firmy mají možnost zapojení se do 

spolupráce ve formě OSVČ.  

 Systémy 
Firma zatím nevyužívá žádný informační systém, funguje na základě telefonické, emailové a 

osobní komunikace. K této formě komunikace dochází jak uvnitř podniku, tak i v komunikaci 

se zákazníky. Veškeré seznamy klientů jsou vedeny v Excel tabulkách. Do budoucna plánuje 

jednatel společnosti zařídit i CRM systém pro jednodušší komunikaci interpersonální i směrem 

k zákazníkům. 

 SWOT matice  

Následující tabulka obsahuje shrnutí hodnocených faktorů ve formě SWOT matice 
Tabulka 7, SWOT matice (Vlastní zpracování na základě dat analyzovaných firem a dat ČSÚ, kurzy, z ČNB.cz) 

Silné stránky (STRENGHTS) Slabé stránky (WEAKNESSES)  
ambasador projektu – rodilá mluvčí  nedostatek lektorů    
prozatím jedna učebna   omezené finanční zdroje  
lokace v centru Brna  málo známé jméno firmy STUDYLINE na 

trhu 
výborná dopravní dostupnost       
Coworkingové centrum        
individuální přístup lektorů   
efektivní výuka v malých skupinách      
osvědčený projekt JŠ STUDYLINE (Praha)     
možnost vycestování s cestovní agenturou  
STUDYLINE     
letní kurzy i pro děti      
       
Příležitosti (OPPORTUNITIES) Hrozby (THREATS)   
spolupráce se středními a vysokými školami 
v Brně nedostatečný zájem o jazykový kurz  

Získání akreditace (MŠMT)    Pokles počtu studentů VŠ    
prezentace školy na veletrzích  nedostatečné finanční ohodnocení lektorů 
první lekce 
zdarma    

nedostatečný zájem ze strany klientů 

zasáhnutí širšího segmentu (děti, senioři)  počáteční nedůvěra k JŠ STUDYLINE 
 Zpomalení vývoje ekonomiky  

 

Z analýzy je zřejmé, že v počáteční fázi projektu převládají silné stránky a příležitosti projektu. 

Slabé stránky se objeví až ve fázi realizace projektu, ale v současné chvíli se počítá i s určitými 

hrozbami, které čekají manažerky projektu jak v přípravné, tak v realizační fázi projektu.  
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 Dotazníkové šetření  
Dotazníkové šetření je hlavní výzkumnou metodou, která byla v práci využita. Bylo sestaveno 

na základě konzultací s manažerkou pobočky Studyline Brno a několika marketingovými 

odborníky. Dotazníkem byl osloven velký počet respondentů prostřednictvím sociálních sítí 

(osobní profil na facebooku, skupiny na facebooku, profesní profil na linkedin) a emailingem. 

Celkem bylo osloveno 7333 respondentů, celkem se mi vrátilo 108 vyplněných dotazníků. 

Všem respondentům byla v úvodu dotazníkového šetření zaručena anonymita a přesně 

informace o tom, k čemu dotazníkové šetření slouží. Plné znění dotazníkového šetření je 

uvedeno v příloze č. 1 (dotazníkové šetření).  

 

STRUKTURA DOTAZNÍKU 
Dotazník obsahoval celkem 21 otázek, které sloužily ke zjištění potřeb trhu, a především 

potenciálních zákazníků. Celkem 10 otázek bylo uzavřených, na 3 otázky mohly respondenti 

odpovědět více možnostmi odpovědí a na zbývajících 8 otázek mohli respondenti odpovědět i 

jinou než přednastavenou odpovědí. Dotazník byl sestaven prostřednictvím 

https://drive.google.com/drive/my-drive.  

 

SESTAVENÍ DOTAZNÍKU 

Cílem dotazníkového šetření byl výzkum z hlediska věkové struktury, vzdělání, jazykové 

vybavenosti v anglickém jazyce a možnosti zlepšení se, časové preference jazykového kurzu, 

způsobu výuky, časové angažovanosti ze strany klienta do výuky, cenové relace a elasticitě 

ceny, lokace a také způsobu jakým nyní dochází z hlediska marketingového ke kontaktování 

potenciálních zákazníků, jejich způsobu volby cesty v případě vyhledávání jazykového kurzu, 

pohled na konkurenci a v závěrečné fázi zpětná vazba ohledně informovanosti a zájmu směrem 

k příměstským táborům s angličtinou.  

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/my-drive
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 Vyhodnocení dotazníkového šetření  
V úvodu dotazníkového šetření jsou uvedeny otázky, které se se týkají respondentů u hlediska 

pohlaví, věku a vzdělání. Následující otázky se týkají přímo tématu práce. 

 
Graf 9, Otázka č. 1) Jakého jste pohlaví? (Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 

 

Z dotazníkové šetření je zřejmé, že nadpoloviční většina (tj. ze 71%), která má zájem o 

jazykové vzdělávání, je především ŽENSKÉHO pohlaví.  Nižší zájem o vzdělávání je ze strany 

mužů (tj. 29%). Z tohoto faktu vyplývá, že primární marketingové zacílení by mělo být na ženy, 

které jsou ve většině případů více emotivní a snáze podléhají nákupnímu chování.  

 
Graf 10, 2) Prozradíte mi Váš věk? (Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 

 

K vyplnění dotazníkového šetření byli vyzváni především studenti vysokých škol 

(prostřednictvím sociálních sítí), kteří se nachází ve věkové skupině 15–26 let a také 27–35 let. 

Proto se ve výsledcích dotazníkové šetření nachází 76 % mladých lidí ve věku do 35 let. Tato 

skupina je také největším potenciálním klientem pro jazykovou školu v Brně. Dotazníkové 

šetření se zúčastnilo však i 13 % respondentů ve věku 36–45 let, 6,5 % respondentů ve věku 
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46–59 let a také senioři ve věku 60 +, kteří obsahují 4,5 % respondentů a jsou také pro náš 

výzkum důležitou součástí z hlediska budoucího vývoje jazykové školy.  

 
Graf 11, Otázka č. 3) Jaké je Vaše nejvýše dosažené vzdělání? (Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 

 

Z grafu vyplývá, že 49,1 % respondentů jsou vysokoškoláci 1. stupně a 22, 2 % náleží skupině 

se vzděláním vysokoškolským 2. stupně. Dalšími respondenty byli i středoškoláci s maturitou 

(19,4%), doktorského a vyššího vzdělání (3,7%), vyučení (2,8%), vyšší odborné vzdělání 

(1,9%) a základní vzdělání 0,9 %.  

 
Graf 12, Otázka č. 4) Na jaké úrovni je Vaše angličtina? (Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 

 

Ze šetření je zřejmé, že nejvyšší procento respondentů (tj. 29,6%) je na úrovni B2 v anglickém 

jazyce. Na druhé pozici se umístila jazyková vybavenost B1 a to z 18,5 % a na třetím místě 

úroveň A2. Překvapivé je, že vzhledem k nejvyšší mase respondentů ve věku do 35 let se někteří 
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respondenti nachází na úrovni A1 či A0, která je o několik procent nižší než jazyková 

vybavenost na úrovni C1, C2. Z tohoto faktu vyplývá, že jazykové kurzy budou nastaveny 

v rámci budoucího vývoje i pro úplné začátečníky, aby došlo ke kompletnímu pokrytí potřeb 

potenciálních zákazníků.  

 

 
Graf 13, Otázka č. 5) V případě, že byste se chtěli v AJ zlepšit, na jakou cílovou úroveň byste se chtěli dostat? (Vlastní 

zpracování na základě dotazníkového šetření) 

 

Dle odpovědí je zřejmé, že nejvyšší procento respondentů (tj. 36,4%) uchazečů by se rádo 

dostalo na úroveň C1. Druhá nejpožadovanější úroveň je C2 (tj. 25,2%) a třetím místě se 

umístila úroveň B2. Z tohoto zjištění vyplývá, že kurzy by měly být otevřeny primárně pro tyto 

3 cílové úrovně Vzhledem k tomu, že ambasadorkou jazykové školy je rodilá mluvčí, je možné 

tyto potřeby respondentů naplnit. Mezí cílovou úrovní se však objevila i poptávka po kurzu B1 

(a to z 12,1%) a překvapivě i po úrovni A1 a to z 2,8 %.  Je na zvážení, zda i tyto úrovně se 

vyplatí otevírat z hlediska této poptávky.  
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Graf 14, Otázka č. 6) V jakém čase byste jazykový kurz preferovali? (Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 

Další důležitou otázkou byla časová preference kurzů. Nejvyšší procento respondentů (tj. 60%) 

odpovědělo, že by byly pro něj nejpřijatelnější večerní kurzy. Popřípadě ještě respondenti 

zvažovali ranní kurzy. Z marketingového hlediska by tato preference šla rozdělit na ranní kurzy 

(pro „ranní ptáčata“) a na večerní kurzy (pro „noční sovy“). Dopolední kurzy a odpolední kurzy 

mají velmi nízkou poptávku (8 % a 12%), tudíž tyto kurzy budou otevřeny jen na základě 

budoucí poptávky těchto časů.  

 
Graf 15, Otázka č. 7) Je pro Vás důležité, aby mezi lektory byla i RODILÁ MLUVČÍ? (Vlastní zpracování na základě 

dotazníkového šetření) 

 

Z výsledků je zřejmé, že nadpoloviční většina respondentů (tj. 74%) preferuje výuku vč. Rodilé 

mluvčí. Vzhledem k tomu, že naší hlavní lektorkou a ambasadorkou JŠ je právě rodilá mluvčí, 

mžeme tuto potřebu naplnit. Zbylých 26 % respondentů by se obešlo i bez rodilé mluvčí.  Mezi 

dalšími lektory nebudou i rodilí mluvčí, takže budou naplněny oba požadavky ze strany 

respondentů a potenciálních klientů. 

20%

8%

12%60%

Preference času kurzů 

Ranní kurzy - cca 7 - 10h

Dopolední kurzy - cca 10 - 13h

Odpolední kurzy cca 13 - 16h

Večerní kurzy cca 16 - 19h

ANO 
74%

NE 
26%

Rodilá mluvčí 

ANO NE



76 

 

 
Graf 16, Otázka č. 8) Jakým způsobem preferujete výuku jazykových kurzů? (Vlastní zpracování na základě 

dotazníkového šetření) 

 

Výsledky v rámci této otázky hovoří jasně. V dnešní době, kdy lidé vyžadují individuální 

přístup a ideálně mít vše HNED a RYCHLE, se na 1. místě umístila výuka individuálnější a 

v rámci skupiny do 10 lidí (tj. 63,9 % respondentů). Dalším důležitým výsledkem je poptávka 

po zcela individuálním přístupu a to z 26,9 %. Poslední přijatelnou volbou jsou skupiny ve 

velikosti 10–20 lidí, ale pouze z 5,6 %. Jen 1 respondent by zvažoval volbu větší skupiny ve 

velikosti 20–30 lidí. Jelikož byla toto otázka i otevřená a respondent mohl doplnit vlastní názor, 

ve výsledcích se objevili i následující názory. Skupina maximálně do 5 lidí, do 7 lidí a 

kombinace menší skupiny do 7 lidí a individuální hodiny s lektorem či rodilým mluvčím.  

 
Graf 17, Otázka č. 9) Kolikrát za týden a kolik hodin výuky / týdně jste ochotni angličtině věnovat? (Vlastní zpracování 

na základě dotazníkového šetření) 

Z tohoto grafu vyplývá, že je u respondentů preferována časová možnost pro anglický jazyk 

pouze 1x týdně, a to cca 2 h a to z 52,8 %. Dále je ještě akceptovatelná časová možnost 3x 

týdně (např. PO, ST, PÁ, cca 6 h v celkovém rozmezí za týden. Týdenní intenzivní kurz PO – 

PÁ je akceptovatelný pouze pro 1,9 % respondentů. Otázka byla položena i s možností vlastní 

odpovědi a v nich se objevila preference časových možností 2x týdně, a to přímo v 5 
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alternativách. Shodně odpovědělo více respondentů na možnost 2 týdně a také 2x týdně po 4 

hodinách. Mezi další odpovědi se zařadily: 2x týdně (úterý, čtvrtek), 2x týdně po 3 h a 2x týdně 

po 2 h. Jeden respondent doplnil svou odpověď tvrzením, že 2x týdně a to proto, že více nemůže 

připravovat na další výuku.  

 
Graf 18, Otázka č. 10) Jaká je adekvátní cena za týdenní intenzivní kurz? (cca 10 h/ týdně, vč. Rodilé mluvčí; cca 10 
lidí ve skupině (Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 

 

Největší část respondentů (tj. 45,4%) je ochotna za týdenní jazykový kurz zaplatit 2000 Kč. 

Druhá největší část respondentů (tj. 38,9%) je ochotna zaplatit 3000 Kč. Částku vyšší než 3000 

Kč je ochotno zaplatit pouze 5,5 % respondentů, a naopak částku nižší než 2000 Kč přijde 

adekvátní zaplatit pouze 8,1 % respondentů. Z čehož vyplývá, že nejpřijatelnější cenová relace 

pro týdenní jazykový kurz by měl být v rozmezí 2000–3000 Kč.  
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Graf 19, Otázka č. 11) Jakou variantu intenzivního 10 h kurzu byste volili v závislosti na počtu lidí ve skupině? (Vlastní 

zpracování na základě dotazníkového šetření) 

 

Tento graf č. 19 je úzce spjat s grafem č. 16 (otázka: Jakým způsobem preferujete výuku 

jazykových kurzů?). Výsledkem grafu č. 16 bylo, že respondenti preferují individuálnější 

výuku ve skupině do 10 lidí. V tomto grafu se jejich výpověď opakuje a opět se řadí mezi 

preferenci s nadpoloviční většinou (tj. 54,8%) a to skupinová lekce s 10 lidmi ve skupině za 

cenu 3000 Kč. Dále jsou respondenti ochotni zaplatit vyšší cenu za jazykový kurz (4000Kč) 

v závislosti na počtu lidí ve skupině – tj. 5 lidí. Z tohoto vyplývá, že 15,4 % respondentů je 

ochotno zaplatit vyšší cenu za individuálnější přístup, tudíž se potvrzuje tvrzení z výsledků 

grafu č. 13. Existuje však i část respondentů, kteří preferují cenu a to 14,4 % a jsou ochotni 

zaplatiti maximálně 2000Kč v případě, kdy bude mít skupina i 20 lidí. Další možnosti nehrají 

klíčovou roli pro marketingové plánování, ale pouze pro cenovou elasticitu.  

 
Graf 20, Otázka č. 12) Je pro Vás důležitá lokace jazykové školy v centru Brna? (dostupnost MHD, parkování) (Vlastní 

zpracování na základě dotazníkového šetření) 
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Lokace jazykové školy (v centru města, dostupnost MHD a možnost parkování) je pro 86 % 

respondentů důležitým atributem. Pouze 13 % respondentů lokaci nevnímají jako důležitou a 

pouze 1 % požaduje jazykový kurz přímo v budově firmy.  

 
Graf 21, Otázka č. 13) Jakým způsobem přicházíte nejčastěji do kontaktu s nabídkami jazykových kurzů? (Vlastní 

zpracování na základě dotazníkového šetření) 

 

Nejčastějšími způsoby, kterými přichází respondenti do kontaktu s nabídkami jazykových 

kurzů, jsou především prostřednictvím následujících kanálů propagace: Facebook (58,3%), web 

(42,6%), Rádiová reklama (37%), Reference přátel, kolegů (36,1%), Emailová nabídka 

(20,4%), Plakáty (19,4%) a další.  Tyto kanály propagace jsou pro tento výzkum nejdůležitější, 

a to z hlediska monitoringu konkurence.  Výsledky tohoto grafu totiž hovoří, jakým způsobem 

o sobě dávají vědět konkurenti. Těchto 5 kanálů bude použito také v marketingovém mixu pro 

společnost STUDYLINE.  

 
Graf 22, Otázka č. 14) V případě, že byste hledali JAZYKOVÝ KURZ ANGLIČTINY…kam by vedla Vaše cesta? 

(Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření) 
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Graf č. 22 naopak vypovídá potenciální nákupní chování u zákazníků. V případě, že by 

respondenti hledali jazykový kurz, tak by prvně jejich cesta vedla na Google a to z 76,9 %, poté 

by si nechali doporučit od rodiny a přátel a to z 55,6 %, navštívili by weby jazykových škol a 

to z 28,7 % a dále by si vyhledali facebook a to z 13,9 %. Někteří uživatelé by také využili 

vyhledávač na seznamu a to z 10,2 %, osobně by navštívili jazykové školy a to ze 7,4 % a pouze 

6,5 % respondentů by si všimli plakátů ve škole či v blízkosti bydliště. Další způsoby nejsou 

relevantní pro marketingové plánování, poněvadž mají zanedbatelné procento. Překvapivé však 

je, že i Instagram se jeví jako nedůvěryhodný zdroj informací po jazykový kurz.  

 
Graf 23, Otázka č. 15) Jaké jazykové školy v Brně se Vám vybaví jako první? (Vlastní zpracování na základě 

dotazníkového šetření)  

 

Z marketingového hlediska je podstatné, jaké jazykové školy se respondentům vybaví jako 

první. Jazykové školy v Brně jsou v povědomí v následujícím pořadí: 

1. LITE (44,3%) 

2. Nepustilova jazyková škola (36,8%) 

3. JŠ Pelican (18,9%) 

4. Aspena JŠ (11,6%) 

5. Žádná (9,8%) 

6. JŠ Park (8,5%) 

7. JŠ Hello (8,4%) 

8. JŠ Jílek (6,3%) 

9. JŠ Amigas (6,3%)  
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Tyto školy je potřeba zahrnout do marketingového výzkumu z hlediska konkurence. Jakým 

způsobem dává těchto 8 nejznámějších jazykových škol o sobě vědět? V realizační fázi této 

diplomové práce bude následující výzkum vyhodnocen a dle výsledků konkurence bude i 

nastaven marketingový plán pro jazykovou školu Studyline. Pozoruhodným faktem je, že 9,8 

% respondentů se nevybaví žádná jazyková škola v Brně. Důvodem je, že někteří z respondentů 

studují v Brně, ale žijí v jiném městě a o jazykové školy v Brně se nikdy nezajímali, ani je 

neoslovila reklamní kampaň.                              Ostatní jazykové školy mají velmi nízké 

povědomí a některé byly doplněny respondenty a těmi jsou: Brno English Centre, Jazykové 

centrum Correct, Tutor, Řehoř a Řehořová, JIPka, Teachme, JŠ Kotlářská, Polyglot, Intact a 

Skřivánek.  

 

 
Graf 24, Otázka č. 16) Využili byste i možnosti vycestovat na studijní či pracovní pobyt do anglicky mluvících zemí 
(Austrálie, Malta, UK, …), když by tyto služby JŠ měla? (Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření)  

 

V rámci otázky č. 16 odpověděli respondenti ze 70 %, že by vycestovali do anglicky mluvících 

zemí, kdyby tyto rozšířené služby jazyková škola měla. 20 % respondentů odpovědělo, že by 

služeb nevyužili, 6 % respondentů to nezajímá a 4 % respondentů odpověděli: „Je to dobrý 

nápad, ale raději bych jela na vlastní pěst.“ apod. 
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4 NÁVRH MARKETIGOVÉ STRATEGIE  
Návrh marketingové strategie se skládá hned z několika částí. V první fázi je určen cíl, cílová 

skupina, region pokrytí, USP firmy a brand produktu. Dále je vyhodnocena identifikace 

jazykové školy, její lokace, portfolio, cenová relace, konkurence, konkretizace cílové skupiny 

(resp. segmentace) a především možnosti propagace rozdělené na sekce online a offline 

marketingu. Dále je sestaven harmonogram vč. kalkulace a časová osa marketingové strategie.  

Součástí návrhu je však i analýza a mapa rizik, protože každý projekt může mít určitá rizika na 

které by měl být podnik připraven. A v poslední fázi této kapitoly navrhuje autor predikce 

budoucího vývoje společnosti, protože by každý podnikatel měl také vizionářem a měl by mít 

ponětí, kam bude v budoucnosti směřovat jeho společnost.  

 Zadání pro marketingovou strategie 
 

V následující tabulce jsou popsány základní informace pro tvorbu marketingové strategie.  
Tabulka 8, Zadání pro marketingovou strategie (Vlastní zpracování) 

Cíl kampaně  Podpora znalosti firmy / značky 

 Zlepšení image firmy / značky 

 Podpora prodeje 

 Představení nového produktu / služby 

Cílová skupina (mainstream13)  Věková skupina ve věku 15–35 let; studenti 

středních a vysokých škol, pracující  

Region pokrytí  Jihomoravský kraj, primární zacílení Brno 

Období kampaně  Od července 2018 – dokud firma nezanikne  

Rozpočet  Přibližně 200 000 Kč /rok 

16 667 Kč/ měsíčně   

USP firmy/produktu  Jazykové kurzy v centru Brna, individuální 

skupinové lekce (do 10 osob), rodilá mluvčí, 

výuka úrovně A1 – C1.  

                                                

 

 
13 Mainstream – termín označující hlavní proud; pochází z angličtiny (main – hlavní a stream – proud)  
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Brand slogan firmy / produktu  „STUDYLINE. Vaše přímá linka 

k angličtině.“  

„It´s your time. STUDYLINE.“  

 Identifikace jazykové školy v Brně  
V současné chvíli se pokládají základy ke vzniku jazykové školy v Brně, kdy její oficiální 

zahájení se datuje k září 2018.  

 Logo společnosti  
Logo společnosti je již několik let stejné, a i v případě, kdy se rozšiřuje portfolio služeb, není 

nutné logo měnit. Je to výrazné logo s podtextem „education agency“, kdy tento pojem je 

vhodný jak pro studijní a pracovní pobyty v zahraničí, tak pro jazykové kurzy v ČR. Pouze 

v případě tvorby letáků či propagačních předmětů je možné měnit podklad loga, ale zachovává 

se font a celková stylistika loga.  

 
Obrázek 29, Loga společnosti Studyline (Převzato ze Studyline.cz, 2018); Obrázek 30, Loga společnosti Studyline 
(Převzato ze Studyline.cz, 2018) 

 Vize a mise  
Vizí jazykové školy je stát se preferovanou jazykovou školu v Brně, která má vybudované 

jméno a má spokojené zákazníky, kteří doporučují služby dále. Také navýšení počtu výjezdů 

na pracovní a studijní pobyty do zahraničí s cestovní agenturou Studyline.  

Mise jazykové školy byla již učiněna marketingovým výzkumem v rámci této diplomové práce, 

kdy byly zjištěny potřeby trhu a budoucích zákazníků. A na základě trhu a segmentace 

zákazníků se nyní nastavuje marketingová strategie, která přivede do společnosti nové 

zákazníky a firma udělá maximum pro to, aby retence zákazníků byla vysoká a zákazníci již 

neodcházeli ke konkurenci.  
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 Lokace jazykové školy  
Lokace jazykové školy je jeden z důležitých atributů v případě, kdy si potenciální zákazníci 

volí jazykovou školu v Brně.  

V současné době sídlí brněnská pobočka firmy Studyline v centru Brna na Peroutkově ulici. 

V pronájmu má však pouze kancelářské prostory, nikoliv výukové učebny. Dostupnost MHD 

je výborná, avšak možnost parkování je velmi náročná. Tato lokace se pro realizaci jazykové 

školy jeví jako nevhodná, proto firma zvažuje stěhování, a to od ZÁŘÍ 2018.  

 
Obrázek 31, Ulice Peroutková (Převzato z mapy.cz, 2018) 

Mezi preference lokace pro jazykovou školu patří: 

 Snadná dostupnost (MHD)  

  Lokace v centru města 

 Možnost parkování 

 Náklady na nájemné: 10 – 15 000 Kč / měsíčně  

I vyhodnocení dotazníkové šetření potvrdilo myšlenku, že nadpoloviční většina respondentů 

(86%) by si vybíralo jazykovou školu na základě lokace. (viz graf č. 20) 

Byla provedena analýza vhodného umístění jazykové školy a byly voleny lokace, které 

odpovídaly alespoň jednomu z požadavků. Většina lokací byla situována přímo v centru Brna.  

A tato analýza je uvedena v příloze č. 2. 

 Na základě klíčových atributů byla zvolena finální lokace a tou je pronájem kancelářských a 

výukových prostor v centru NOSRETI na Křenové ulici.  

Klíčové atributy pro zvolenou lokaci jsou:   

 lokace v centru Brna 

 dostupnost MHD 

 možnost parkování v blízkosti NOSRETI, popř. také za zvýhodněnou cenu na 

hlídaném parkovišti:  
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Tabulka 9, Parkovné (Převzato z Nosreti-reality.cz, 2018) 

 
 přijatelné měsíční náklady nájemného  

 sdílené coworkingové prostory s reklamní agenturou SOVA net – možnost kooperace 

 

 
Obrázek 32, Lokace centrum Nosreti (převzato z mapy.cz, 2018) 

Tato lokace je závazně vybrána a její pronájem vč. Počátku jazykové školy se datuje 

k začátku září 2018.  

 

Kalkulace měsíčních náklady na pronájem jsou následující:  
Kancelářské prostory – 4246 Kč / měsíčně 

Výukové prostory (zasedací místnost s kapacitou do 12 osob) – 2000 Kč / měsíčně  

 

 

 

 

CELKOVÁ KALKULACE za PRONÁJEM prostor::  
6246 Kč/ měsíčně vč. DPH 
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 Portfolio brněnské pobočky   
Cílem jazykové školy Studyline v Brně je vytvořit koncept, který v současné chvíli funguje již 

v Praze. Jedná se o zbourání zažitých pravidel, které známe z mnohých škol (přednášející pouze 

hovoří a studenti poslouchají). Koncept jazykové školy je založen na přátelské atmosféře, kdy 

si lidé tykají a výuka je založená na práci ve dvojicích, díky čemuž jsou studenti aktivnější a po 

většinu hodiny konverzují.  Kurzy pro pokročilé jsou obohaceny rodilými mluvčími (v případě 

brněnské pobočky – rodilá mluvčí z USA). Tím pádem studenti uslyší přízvuk přímo od rodilé 

mluvčí. Na kurzech je kladen maximální důraz na mluvení. Studenti si tímto způsobem 

přirozeně rozšiřují slovní zásobu a gramatiku uvádějí do praxe. Po každé vyučovací hodině jsou 

zadané domácí úkoly, díky kterým si student procvičí probíranou látku. Kurz je ukončen 

závěrečným testem. V případě úspěšného absolvování (alespoň 75%), získá absolvent certifikát 

jazykové školy STUDYLINE (Studyline.cz, 2018). 

 
Obrázek 33, certifikát (Převzato ze Studyline.cz, 2018) 

Firma Studyline s. r. o. má již potvrzenou hlavní ambasadorku, která je hlavní tváří jazykové 

školy, obdobně jako to má jazyková škola v Praze. Byla vybrána Catherine Stefan – rodilá 

mluvčí z New Yorku, velmi charismatická osobnost, zkušená lektorka s individuálním 

přístupem ze soukromé vysoké školy a dalších jazykových škol v Brně, podnikatelka a vášnivá 

cestovatelka.  
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Dle plánu by studium na jazykové škole mělo být rozfázováno dle následujících úrovní studia 

angličtiny: 
Tabulka 10, Jazykové úrovně (Vlastní zpracování, 2018) 

Jazykové úrovně  
Kurz  Úrovně EU 

Začátečník  A1 

Mírně pokročilý  A2 

Středně pokročilý  B1 

Pokročilý B2 
Velmi pokročilý  C1 

 Cenová relace  
Dle dotazníkového šetření (viz grafy č.17,18, 19) preferují potenciální zákazníci především 

individuálnější výuku, a to ve skupině maximálně 7–10 lidí. Dalším požadavkem je také zcela 

individuální lekce např. s rodilým mluvčím nebo kombinací uvedeného. Cena, kterou jsou 

potenciální zákazníci ochotni zaplatit je 3000 Kč za individuálnější kurz, a to do počtu 10 lidí. 

Za týdenní intenzivní kurz jsou respondenti ochotni zaplatit 2000–3000 Kč. V případě, že by 

měli respondenti preferovat četnost jazykového kurzu, preferují výuku 1 x až 3x týdně 

průměrně po 2 vyučovacích hodinách, a to ideálně i s pár lekcemi s rodilou mluvčí.  

 Cílová skupina  
Cílová skupina, která bude primárně oslovena a pro kterou budou nastavovány sponzorské 

příspěvky na sociálních sítích budou převážně pro věkovou skupinu 15–35 let, která i v rámci 

dotazníkového šetření byla nejobsáhlejší, a to celkově ze 76 %. V této věkové skupině se 

nachází především studenti středních či vysokých škol, kteří mohou mít potenciálně touhu 

zdokonalit se v anglickém jazyce a také vycestovat do zahraničí. Podrobněji je cílová skupina 

probrána v analytické části této práce. Také jsou důležitou součástí marketingové strategie i 

stávající zákazníci firmy Studyline – cestovní agentury, kteří již využili služby této firmy a je 

zde velký potenciál, že v případě vhodné marketingové komunikaci by i zákazníci, kteří 

s cestovní agenturou Studyline vycestovali do zahraničí, se zúčastní i jazykového kurzu v Brně.  
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 Konkurence  
Jazyková škola STUDYLINE není příliš známá v JHM kraji. I když se jedná o společnost, která 

je na trhu téměř 20 let v rámci dané lokace je nutné přistupovat k realizaci projektu jako 

k novému podnikatelskému subjektu. Detailní rozbor konkurence je uveden v kapitole 3 a to 

konkrétně v podkapitole 3.5 Porterova analýza 5 sil.  

 Možnosti propagace   
V úvodu práce byl představen kompletní marketingový mix, vč. podrobné kategorizace online 

a offline marketingu. Dále prošla společnost kompletní analytickou částí přes nejrůznější 

nástroje a shrnuta SWOT analýzou. Také bylo vyhodnoceno dotazníkové šetření, díky kterému 

bylo zodpovězeno několik důležitých marketingových otázek v rámci výzkumu.  Nyní nastává 

čas pro nastavení vhodné marketingové strategie a poté shrnutí do kompletního marketingového 

plánu, který bude také v harmonogramu. Následně bude vyhodnocena předběžná kalkulace 

v rámci marketingového plánu.  

 Online marketing 
V rámci nastavení online kampaně je primárním faktorem nastavení klíčových slov (tzv. key 

words). Tato klíčová slova se nejčastěji detekují prostřednictvím nastavování kampaní 

ve Skliku a Google Adwords. Následující obrázky popisují nastavení kampaní v rámci těchto 

dvou serverů. Nejvýznamnější klíčová slova, která jsou zadávány nejčastěji do vyhledávače na 

google jsou následující: angličtina, jazyková škola, kurz angličtiny apod.  

 
Obrázek 34, Klíčová slova (vlastní zpracování dle: adwords.google.com, 2018) 
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Zároveň je možné vidět příklad, jakým způsobem se nastavuje reklamní kampaň a google 

AdWords pro konkrétní subjekt: 

 

 
Obrázek 35, Kampaň Google AdWords (vlastní zpracování dle adwords.google.com, 2018) 
 

Finální výstup, který uvidí uživatelů google vypadá následovně:  

 
Obrázek 36,  Návrh reklamy 1 -  Google AdWords (vlastní zpracování dle adwords.google.com, 2018) 
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Další možnost propagace, která je v souladu s novou microsite: 

 
Obrázek 37, Návrh reklamy 2 – Google AdWords (vlastní zpracování dle adwords.google.com) 

 

 

 

 

 

 

Naopak nastavení kampaně na Sklik není tolik uživatelsky snadné, ale naopak nabízí ještě větší 

množství klíčových slov, které mohou potenciální klienti zadávat do vyhledávače na seznamu. 

Ale jelikož není pro cílovou skupinu vyhledávač na seznam.cz důležitý, ale pouze pro přístup 

emailové adresy, formu propagace přes Sklik není vhodné realizovat.  

V případě budoucí realizace by kampaň v rámci seznamu mohla vypadat následovně:  

 
Obrázek 38, Návrh kampaně na seznam.cz (vlastní zpracování dle sklik.cz, 2018) 

   

Zpětné odkazy – jsou podstatnou součástí online marketingu. Je potřeba, aby odkaz na 

jazykové kurzy byly propagovány na nejrůznějších sociálních sítích, aby se zpětný odkaz 

Předběžná měsíční kalkulace (velmi slabá kampaň, denní náklady 50Kč): 

1 500 Kč / měsíčně  
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objevoval na různých serverech a tím pádem jej google přidával na přední pozice. Ideální je 

propojit bannerovou reklamu s proklikem a ideálně se se zpětnými odkazy, které budou 

umístěny přímo na webu partnerské či dodavatelské společnosti.  Příkladem je ukázka toho, že 

jazyková škola v Praze se zpětnými odkazy nepracuje a nejvíce zpětných odkazů je 

prostřednictvím serveru jazykovky.cz (viz obrázek níže). Zdrojem pro získání těchto dat je open 

site explorer, který je rozšířeným nástrojem marketérů.  

 
Obrázek 39, zpětné odkazy dle Open Site Explorer (vlastní zpracování dle moz.com, 2018) 
 

Bannerová reklama – rámci bannerové reklamy by se měl opakovat pořád stejný slogan a ten 

byl navržen především pro offline a tím je: „It´s your time. STUDYLINE.“ Rým je 

osvědčeným způsobem, jak si člověk může nějaký název zopakovat.  

 
Obrázek 40, Návrh banneru 1 (vlastní zpracování, 2018) 
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Další možností je např. leaderboard14 zpracovaný autorem v programu Banner Maker Pro. 

Obsah reklamního sloganu by měl vystihovat aktuální potřeby a šokovat, aby zaujal pozornost, 

potenciální zákazník na banner kliknul a byl přesměrován na web. Příklad: 

 
Obrázek 41, Návrh banneru 2 (vlastní zpracování dle programu Banner Maker Pro, 2018) 

 

 
 

 

 
Obrázek 43, Návrh banneru 4 (vlastní zpracování dle programu Banner Maker Pro, 2018) 

 

 
Obrázek 44, Návrh banneru 5 (vlastní zpracování dle programu Banner Maker Pro, 2018) 

Remarketing / retargeting – remarketing není v současné době vhodným nástrojem, a to 

z důvodu, že investice do remarketingu se v současné době nevyplatí, ale v případě budoucího 

vývoje jazykové společnosti rozhodně ano.  

Email marketing je další výborný nástroj pro komunikaci s klienty. V případě, že má dojít 

k nějaké inovaci v rámci podniku a je to opravdu podstatné pro klienty, měly by být klienti o 

této změně informováni. Proto je vhodné poslat emaily současným klientům cestovní agentury 

Studyline o změně, která se chystá. Také je email marketing výborným marketingovým 

nástrojem v případě přípravy eventů, kdy jsou potenciální či současní zákazníci tímto způsobem 

pozváni na událost.  

                                                

 

 
14 Leaderboard – formát internotové reklamy pro grafickou bannerovou reklamu. Jedná o horizontální reklamní 

proužek v horní části stránky webu. Jeho rozměry bývají 728x90 pixelů.  

Obrázek 42, Návrh banneru 3 (vlastní zpracování dle programu Banner Maker Pro, 2018) 
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Video marketing je vhodným nástrojem pro jazykovou školu. Klíč ve video marketingu 

spočívá v tom, že hlavním aktérem je člověk, který je úzce spjat s jazykovou školu, má o ní 

vysoké povědomí a umí předat svůj entusiasmus15 dále. Výborným vzorem v oblasti 

jazykových kurzů je Bronislav Sobotka tzv. Broňa z Brna který si získal vysoký počet 

sledujících na youtube. Jeho videa jsou velmi lidská a mají edukativní charakter. A přesně tento 

typ videí chtějí diváci sledovat. Vtipné, poučné a s maximální délkou 10 minut. Návrhem pro 

jazykovou školu jsou obdobná videa s ambasadorkou projektu, která by pravidelně natáčela 

výuková videa a ta by mohla být sdílena na sociálních sítích – primárně na Youtube.com.  

 
Obrázek 45, Videa na youtube.com s Bronislavem Sobotkou (převzato z youtube.com, 2018) 

 

Microsite – je ideálním řešením, jak si najít své zákazníky díky jednoduchému webu, kde jsou 

dohledatelné informace pro potenciální zákazníky. Nejdůležitější je nastavení vhodné URL, 

která bude snadno zapamatovatelná a snadno dohledatelná. Tipy pro název nové URL pro 

microsite:www.anglictinavbrne.cz, www.anglictinabrno.cz, www.studylinebrno.cz.  

Dále by tato microsite měla být se stejným logem, jaké má primární webová stránka 

www.studyline.cz a měla by obsahovat shodné informace. Důležité také je, aby byly na webu 

uvedeny kontakty na kontaktní osoby vč. informací o výuce a jména a fotografie lektorů. Také 

                                                

 

 
15 Entusiasmus – nadšení, zanícení pro něco  

http://www.anglictinavbrne.cz/
http://www.anglictinabrno.cz/
http://www.studylinebrno.cz/
http://www.studyline.cz/
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objednávkový list a detailní plánování kurzů vč. cenové relace. A ten nejdůležitější bod je, že 

v případě, kdy se URL zaktivuje a microsite bude mít všechny důležité informace, je podstatné, 

aby všechny kanály marketingové strategie odkazovaly právě na tuto stránku.  

Pro začátky s tvorbou webových stránek a microsite slouží webový portál webonode.cz, který 

umožňuje nastavení webových stránek zdarma. Proto byla vytvořena microsite studylinebrno-
cz.webnode.cz, která nyní slouží jako „pracovní verze. Viz obrázek 46.  

 
Obrázek 46,Návrh úvodní webové stránky (vlastní zpracování dle webnode.cz, 2018) 

 

Dle rozhovorů s několika marketéry bylo doporučeno, že vhodným způsobem komunikace, jak 

nalákat zákazníky je vystihnout, popř. vytvořit potřebu. Proto byl vytvořen v 3 D malování 

nový slogan, který bude postupně propagován sociálními sítěmi a je také umístěn na webu 

společnosti. Následujícím sloganem je: „STUDYLINE. Vaše přímá linka k angličtině.“  
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Obrázek 47, Návrh webu – Nabídka jazykových kurzů (vlastní zpracování dle webnode.cz, 2018) 

Podstatným bodem je také přehlednost webové stránky – zde je ukázka toho, jakým způsobem 

je webová stránka členěná a jaké informace si návštěvníci mohou dohledat.  

 
Obrázek 48, Návrh webu – Ukázková hodina zdarma (vlastní zpracování dle webnode.cz, 2018) 



96 

 

Důležité je, učit se od konkurence. Proto i pro firmu Studyline je navrhnuta ukázková hodina 

zdarma, která je propagována prostřednictvím microsite a formuláře. Tento formulář slouží pro 

sběr dat a tvorbu zákaznického portfolia.  

V případě, že by byly webové stránky detailně zpracovány, naskýtá se možnost předplacení 

členství a registrace vlastní domény. Náklady na vlastní webové stránky, vč. vlastní domény 

činí při standartních tarifu 249 Kč/ měsíčně, z čehož vyplývá roční investice: 2988Kč, což je 

investice, která je přijatelná a zároveň je doporučena jako podstatná součást marketingového 

mixu.  

 
Obrázek 49, Prémiové služby na webnode.cz (převzato z webnode.cz. 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastní web – tzv. microsite 
Měsíční investice: 249Kč  
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Sociální sítě 
FACEBOOK  

V současné chvíli je vytvořen i samostatný profil na faceboku, tzv. fan page, kde jsou aktuální 

informace. Do budoucna je v plánu přidat na facebookový profil a další sítě aktuální fotky 

učeben a také fotky z jakýkoliv událostí, které se v rámci jazykové školy budou pořádat.  

 
Obrázek 50, Fan page na facebooku (vlastní zpracování dle facebook, com, 2018) 

Také je možnost nastavení cílové reklamy na facebooku. V našem případě bude zacílení 

primárně na obyvatele města Brna + 40 km a se zacílením na muže a ženy ve věku 18–40 let. 

(viz obrázek č.50) 

 
Obrázek 51, Zacílení kampaně na FB (vlastní zpracování dle facebook.com, 2018) 

Příkladem měsíční platby je investice na měsíc (cca 28 dní) s denní investicí 10 Kč. Tj. náklady 

na měsíční kampaň v počátcích podnikání se mohou dostat na 280 Kč / měsíc.  
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INSTAGRAM  

Instagramový účet je v současné době vytvořen komplexně pro společnost Studyline, kde jsou 

sdíleny fotografie skrz celou společnost. Jelikož je Instagramový účet primární pro fotky a 

videa, samostatný instagramový účet se zacílením na STUDYLINE BRNO je otázkou do 

budoucna, jakmile bude společnost v běhu. Výborné jsou také INSTASTORIES, které by měla 

do budoucna určitě společnost využít v rámci budování image a personalizaci směrem 

k zákazníkům (např. fotky a videa z eventů, fotky učeben, probíhající výuky, fotky a videa  

lektorů a studijních materiálů apod.) 

 

LINKEDIN  
Účet na sociální sítí Linkedin je již založen, ale čeká se na aktivaci marketingové strategie. Tato 

síť by měla sloužit především z profesního hlediska a také pro nábor nových lektorů.  

 
Obrázek 52, Firemní profil na Linkedin (vlastní zpracování dle linkedin.com, 2018) 

 Offline marketing  
V případě offline marketingu je velmi důležité, aby byly media typy vhodně naplánovány a 

taky v adekvátním časovém období. Nejtěžší je rozhodnout, které media typy budou mít 

rychlejší návratnost a budou nejlépe fungovat pro lidské podvědomí a tím se potenciálně zvýší 

Založení FB fan page – 0 KČ 
Přibližná počáteční měsíční investice – 280 Kč /měsíčně   
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nákupní chování. Na základě průzkumu trhu, konzultací s marketingovými odborníky byly 

vybrány následující media typy:  

OOH – v našem případě billboardy jsou vhodným media typem ve chvíli, kdy firma působí 

již nějakou dobu na trhu a generuje zisk. Firma STUDYLINE funguje na trhu téměř 20 let a 

povědomí o firmě je nízké. Proto bych billboard zvolila jako vhodný media typ, a to kvůli 

budování image a kompletnímu povědomí o firmě. Pro začátek pouze 1 billboard ve výrazné 

lokaci, kterou byla vybrána ulice Úzká/Uhelná v blízkosti Vaňkovky. Tento billboard by byl 

v poměrně blízké vzdálenosti od školy, a především v této lokaci projede několik aut za den.  

Billboard je předběžně rezervován na 3 měsíce, a to v období ŘÍJEN–PROSINEC 2018 a to 

proto, že jazyková škola započne činnost v září 2018 a od října je možné tento media typ zařadit, 

aby se výšilo povědomí o jazykové škole, a především o celé firmě.  

 
Tabulka 11, Cenová kalkulace za billboard (vlastní zpracování, 2018) 

CENOVÁ KALKULACE (1ks / měsíčně)   

Ceníková cena  13 500 Kč / bez DPH 

Last minute cena  3000 Kč bez DPH 

Tisk papírového plakátu 750 Kč bez DPH 

Cena celkem (bez DPH) 3750 Kč  

Cena celkem (vč. DPH)  5325 Kč  

 

 

 

 

 

 

Cenová kalkulace za pronájem billboardu 
5325 Kč (1ks / měsíčně) 
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Obrázek 53, Nabídka lokací pro billboard (převzato z nabídky.bigmedia.cz, 2018) 

 

 
Obrázek 54, Vybraná lokace pro billboard (převzato z nabídky.bigmedia.cz, 2018) 

 

Autor práce zpracoval i grafické návrhy billboardů prostřednictvím programu 3 D 

Malování. Billboardy jsou jasné, stručné, výstižné a obsahují jméno společnosti a 

předesílají hlavní message (neboli zprávu koncovým zákazníkům):  
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Rozhlasová reklama – jak vyplývá z dotazníkového šetření, tak úspěšné jazykové školy 

kombinují několik media tipů – příkladem je jazyková škola LITE, která využívá i rádiovou 

reklamu a v povědomí respondentů je na 1. místě (viz graf č. 15). A kompletně se rádiová 

reklama, jako způsob komunikace směrem k zákazníkům, umístil na třetím místě. (viz graf č. 

13). Proto z toho vyplývá tvrzení, že úspěšné jazykové školy inzerují v rádiu a většinou si 

vyberou výrazný hlas (např. jazyková škola INTACT – Jiří Mádl). Kampaň v rádiu je poměrně 

nákladná, ale je to jeden z nejsilnějších media tipů, který zasáhne větší masu populace vč. 

zacílení věkové skupiny a regionu.  Průzkum mediálního trhu ukázal následující výsledky: 
Tabulka 12, Aktuální výsledky poslechovosti v JHM kraji (12–79 let) (převzato z STEM/MARK-MEDIAN, SKMO – 

Radio Projekt, 2018) 

 
Dle výsledků poslechovosti v JMH kraji je zřejmé, že nejvyšší poslechovost má rádio Impuls. 

Cílovou skupinou rádia Impuls je však širší věková skupina (tj. 20 – 60let), než je pro jazykovou 

školu požadováno. Na druhém místě se umístila Evropa 2, jejíž věková skupina je přesně cílovou 

Obrázek 56, Grafické návrhy billboardů (vlastní 

zpracování, 2018) 
Obrázek 55, Grafické návrhy billboardů (vlastní 

zpracování, 2018) 
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skupinou pro jazykovou školu. Větší rozbor Evropy 2 je uveden níže. Další výsledky 

poslechovosti jednotlivých rádií nejsou v současné chvíli relevantní pro marketingové plánování.  

 
Obrázek 57, Posluchači Evropy 2 (převzato z interních zdrojů firmy Radiohouse s. r. o., 2018) 

 

Cílová skupina, která je vhodná pro oslovení v rámci marketingového plánování přesně 

splňuje Evropa 2 a tou je věková skupina ve věku 15–39 let a nejpočetnější věková 

skupina, která se nachází mezi posluchači Evropy 2 je právě ve věku 20–29 let.  

 
Obrázek 58,, Mapa pokrytí Evropy 2 (převzato z interních zdrojů firmy Radihouse s. r. o., 2018) 
 

Evropa 2 je velmi silné médium a pokrývá velkou část Jižní Moravy. Díky tomu budou 

osloveni posluchači, kteří například bydlí mimo Brno, ale do práce v Brně pravidelně 

dojíždějí. Rádio velmi často lidé poslouchají právě cestou práce, ale i v zaměstnání.  
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Tabulka 13, Cenová kalkulace Evropy 2 (převzato z interních zdrojů firmy Radiohouse s. r. o., 2018) 

BE IN RADIO 2017 JIŽNÍ MORAVA 

      

Kombinace 
rádií / 
stopáž 

40 spotů / měsíc 

HODNOTA / MĚSÍC 

SLEVA 
CELKEM v 

(%) CENA / MĚSÍC CELÁ KAMPAŇ*ROK 

EVROPA 2 
JM  44 000 Kč  55 % 19 800 Kč 237 600 Kč 

 

Ceny za rozhlasové vysílání Evropy 2 v ceníkových cenách jsou poměrně vysoké. Bylo zjištěno 

z interních zdrojů firmy Radiohouse, že v případě, kdy si klient zvolí celoroční program (tzv. 

BE IN RADIO), je možné se dostat na 55 % slevu, a tudíž by poté cena za měsíční kampaň 

vycházela na 19 800 Kč / měsíčně bez DPH za 40 reklamních spotů v měsíci.  

 

 

 

 

Návrh reklamního spotu: 
ÚVOD: (zvuk ubíhajícího času) „It´s your time! STUDYLINE!“  
TĚLO: Otevřeli jsme pro Vás novou jazykovou školu STUDYLINE v centru Brna!  Dbáme na 

individuální přístup, máme pro Vás rodilou mluvčí a pomůžeme Vám o level výš! Klikněte na 

náš krátký jazykový test – check our test – be our guest! 

ZÁVĚR: www.studyline.cz  

Cílová informace: nově otevřená jazyková škola v Brně STUDYLINE Brno  

USP: jazykové kurzy angličtiny  

Kontakt: www.studyline.cz  

Televizní reklama je v počátku podnikatelské činnosti velmi drahý marketingový kanál. Je 

vhodný spíše pro velké firmy, které budují svou image. Cenová kalkulace vychází na sta tisícem 

až miliony korun. Tento media tip není vhodný pro jazykovou školu, a navíc na základě 

Cenová kalkulace: 19 800Kč bez DPH/ měsíčně  

http://www.studyline.cz/
http://www.studyline.cz/
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dotazníkové šetření není televizní reklama marketingovým kanálem, který by se dostal 

k zákazníkovi a vyvolal v něm nákupní chování v oblasti vzdělávání.  

Tisk – v rámci tisku je vhodné vytvořit plakáty s nabídkou jazykových kurzů, které by byly 

vyvěšeny na výrazných lokacích – např. na vysokých školách a také na místech, kde se 

vyskytuje cílová skupina. Přibližná cena z výtisk 100 ks plakátů je 1200Kč.  

 

 

 

Event marketing – večírky a speciální akce pro zákazníky jsou důležitou součástí v rámci pro 

klientského servisu. První plánovaná akce v rámci zahájení činnosti jazykové školy bude 

ÚVODNÍ WELCOME večírek pro stávající klienty firmy Studyline a také pro potenciální 

zákazníky. Součástí by měla být degustace vína. Akce by byla uspořádána přímo 

v coworkingovém centru v centru Nosreti (budoucí lokace jazykové školy Studyline Brno).  

 

 

 

 

Propagační předměty – mezi nejpožadovanější propagační předměty, které mají i praktický 

užitek jsou např. bloky, propisky a energetické drinky. Potenciální partnerská reklamní 

agentura (Kilion) již vyhotovila návrhy propagačních předmětů a také cenovou kalkulaci. 

Jelikož minerální vody jsou velmi nákladné, do finálního mixu nebyly zařazeny. 

 
Obrázek 59, Návrh reklamních předmětů (převzato z reklamní agentury Kilion, s. r. o., 2018) 

Potenciální náklady za 1. akci 

Cca 5 000 Kč  

 

Náklady na 100 ks plakátů – cca 1 200Kč  
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Tabulka 14, Kalkulace propagačních předmětů (převzato z reklamní agentury Kilion, s. r.o., 2018) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Osobní prezentace na veletrzích a konferencích – ideálním místo, jak dát o sobě vědět; 

veletrhy GAUDEAMOUS, JOB Challenge apod. – zasáhnout cílovou skupinu mladé generace. 

Avšak výstava na těchto veletrzích jsou velmi nákladné (přibližně desítky tisíc korun), proto je 

nyní tento způsob komunikace směrem k zákazníkům vyřazen.  

Doporučení od spokojených zákazníků – není lepší reklamy než osobní doporučení. Tento 

způsob je k nezaplacení.  

Věrnostní programy - např. při „přiveď kamaráda“ a máš 5 % dolů z ceny.  

 Servis navíc – jako příklad by mohlo být přichystání občerstvení při každé výuce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková kalkulace (100ks): 
Energy drink   5 190 Kč bez DPH 

           Reklamní blok  4 600 Kč bez DPH  
 Reklamní propisky  1 080 Kč bez DPH 

CELKEM    10 870 Kč bez DPH;  13 152,7 Kč vč. DPH  
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 Kompletní marketingový plán (vč. kalkulace) 

 
Tabulka 15, Kompletní marketingový plán vč. předběžné kalkulace (vlastní zpracování) 

Položka  Období propagace  Cena vč. DPH  

Google Adwords  Od července 2018   Od 1500 Kč / měsíčně  

Bannerová reklama (dle umístění 

na konkrétním webu) 

Od září 2018   

Microsite  Od září 2018 249 Kč / měsíčně  

Reklama na fb  Od července 2018  Od 280 Kč / měsíčně  

OOH (1x billboard)  Potenciálně říjen–

prosinec 2018  

5325 Kč / měsíčně  

Rádiová reklama  Potenciálně od roku 

2019 

23 958 Kč / měsíčně 

Tisk plakátů  Srpen 2018 Od 1200 Kč  

Event  Září / říjen 2018 Cca 5000 Kč  

Propagační předměty (100ks 

propisek, bloků a energy drinků)  

Září 2018 13 152,7 Kč   

Předběžná kalkulace celkem   50 664,7 Kč  
Potenciální minimální měsíční náklady pro rok 
2018 (bez rádiové reklamy) činí 7 354 Kč  

 

Následující tabulka dává souhrn marketingových kanálů, které jsou důležité pro propagaci 

firmy. Předběžné minimální měsíční náklady pro rok 2018 vychází přibližně na 7 354Kč. Tisk 

plakátů, eventy a propagační předměty jsou jednorázovou investicí, která celkově činí 19 352,7 

Kč. Z čehož vyplývá, že by firma měla mít přichystané finance na marketing ve výší 10 000Kč 

/ měsíčně a také by firma měla být připravena na vedlejší marketingové výdaje v průběhu roku, 

a to v přibližné hodnotě 20 000Kč.  
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 Časová osa kampaně  
Časová osa znázorňuje, jakým způsobem bude realizována reklamní kampaň a jaké 

marketingové kanály budou kdy využity. Tato časová osa slouží jako ukázka a reálně pokračuje 

až do roku 2019. Konstantním marketingovým kanálem již od měsíce července bude Google 

Adwords, Bannery, Microsite a reklama na facebooku a postupně se do mixu přidají další 

marketingové kanály v příslušných obdobích.  
 
Tabulka 16, Časová osa kampaně (vlastní zpracování, 2018) 

Marketingový kanál  červenec  srpen září říjen listopad prosinec leden 
Google Adwords               

Bannerová reklama               
Microsite               

Reklama na FB               
Reklama na IG               

Rádiová kampaň               
OOH               

Tisk plakátů                
Event                

Propagační předměty               
Video marketing                

 Analýza rizik  
Poslední kapitola této práce se zabývá analýzou rizik a predikcí budoucího vývoje.  V případě, 

kdy vzniká na trhu nový subjekt, nastávají i určitá rizika na které by měl být podnik připraven. 

Proto jsou využity dva nástroje, a to mapa rizik a síťový graf PERT. Zároveň je velmi důležité 

mít dlouhodobý (resp. strategický) marketingový plán, kam by se společnost v rámci budoucího 

vývoje mohla ubírat. V rámci dotazníkového šetření, osobních konzultací s marketingovými 

odborníky a také s nejrůznější věkovou skupinou se mohou predikovat budoucí vývoje, které 

jsou uvedeny v této kapitole.  

 Analýza a mapa rizik  
Jakékoliv zavedení změn v podniku nese určitá rizika. Především jakým způsobem bude změna 

realizovatelná v praxi a také jakým způsobem ji přijmou pracovníci v podniku.  

Mezi možná rizika, která mohou nastat ve společnosti Studyline patří: 

 Nedostatečná připravenost a informovanost manažerek projektu  

 Poruchy internetu  

 Riziko nedůvěry klientů k nové jazykové škole na trhu  
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 Absence ambasadora projektu  

 Výběr nevhodných lektorů angličtiny 

 Nedodržení termínů dodání studijních materiálů 

 Výběr nevhodné lokace jazykové školy v Brně  

 

Nyní budou rizika analyzována a budou navrženy metody, které povedou k jejich eliminaci.   

 Analýza rizik a návrh metod k jejich eliminaci 
 

 Nedostatečná připravenost a informovanost manažerek projektu  

Manažerky projektu odpovídají za bez problematický chod projektu, od jeho přípravy až po 

jeho realizaci. Také by měly být velmi dobře informovány o interních informacích a měl by 

je umět interpretovat informace zákazníkům. Také jsou zodpovědné za marketingovou 

komunikaci společnosti. V případě, že se v nějaké fázi procesu vyskytne nějaká chyba, měly 

by ji umět odstranit.  

 Poruchy internetu  

Internet je důležitý ve chvíli, kdy je potřeba vyhodnocovat testy a odpovídat na emaily 

v rámci rozřazovacích testů. V dnešní době se dají poruchy internetu řešit také připojením 

na Wi-Fi v nejbližší možné kavárně apod.  

 Riziko nedůvěry klientů k nové jazykové škole na trhu 

Při zavádění nového projektu je vždy riziko, zda se projekt stane důvěryhodným či 

nedůvěryhodným na trhu. Vzhledem k velké konkurenci v Brně je zde riziko, že lidé raději 

vyhledají jazykovou školu, která je na trhu v Brně již několik let a je důvěryhodná. K tomu, 

aby se jazyková škola Studyline stala důvěryhodnou i na trhu v Brně, slouží recenze 

spokojených zákazníků a také osobní doporučení. Projekt – rozjezd jazykové školy, pod 

hlavičkou Studyline, byl realizován v Praze a nyní je již příležitost objevit recenze 

spokojených studentů na webových stránkách společnosti. 

 Absence ambasadora projektu  

Ambasador projektu je v dnešní době velmi rozšířený pojem a využívá ho čím dál více 

firem. Ambasador se stává tváří projektu a také zvyšuje důvěryhodnost firmy. Tento fakt se 

potvrdil v Praze při realizaci jazykové školy, kdy díky ambasadorovi projektu se jazyková 

škola rychle rozjela.  
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Proto pro jazykovou školu v Brně byla na spolupráci oslovena rodilá mluvčí, lektorka ze 

soukromé vysoké školy Karla Engliše a dalších známých jazykových škol v Brně – 

CATHERINE STEFAN, která je charismatickou osobností, ale také velmi zkušenou lektorkou 

s individuálním přístupem a mnohaletými zkušenostmi ve výuce angličtiny. Žila a studovala 

v New Yorku a v současné chvíli studuje a žije v ČR.   

 Výběr nevhodných lektorů angličtiny 

Ambasador projektu a lektoři jsou alfou a omegou jazykové školy. Mezi požadavky na 

lektory je příjemné vystupování, dodržování termínů, schopnost předávat informace a 

umění předat vědomosti dál. Na lektory jsou kladeny vyšší nároky a náborová řízení 

probíhají pod vedením manažerky projektu a také jednatele společnosti.   

 Nedodržení termínů dodání studijních materiálů 

Tento jev se vyskytl na mnohých univerzitách či v jazykových školách. K tomu, aby se 

eliminovalo toto riziko slouží především výběr vhodného dodavatele studijních materiálu, 

resp. tiskařské firmy v Brně. Mezi favority, se kterými mám již výborné zkušenosti a umějí 

vytisknout a upravit studijní materiál dle požadavků je např. firma Knihovnička na ulice 

Cejl v Brně nebo spolupráce s reklamní agenturou Kilion, která je zakomponována do 

spolupráce v rámci výroby reklamních předmětů.   

 Výběr nevhodné lokace jazykové školy v Brně  
Mezi další kritické faktory patří vhodný výběr lokace. Při výběru lokace si musíme dávat 

pozor na to, aby v blízkosti nebyla konkurence či aby lokace splňovala alespoň jednu 

z podmínek: 

 Snadná dostupnost – MHD  

o Lokace v centru města 

o Možnost parkování 

Při hledání vhodné lokace je vhodné také mít určený rozpočet na pronájem učeben a popř. i 

kanceláří. V současné chvíli je možné uvolnit rozpočet v hodnotě 10 – 15 000 Kč / měsíčně. 

Výběr finální lokace je uveden v předchozí kapitole.  

 Mapa rizik  
V této kapitole budou implementována analyzovaná rizika a bude vytvořena mapa rizik. 

Součástí této kapitoly jsou také návrhy možné eliminace rizik. Pro vyhodnocení byla zvolena 

skórovací metoda, která je sestavena na základě hodnot nabývajících od 0 do 10. Pro lepší 

představu jsou níže uvedeny tabulky s hodnotami, které jsou slovně popsány (tab. č. 17, tab. č. 

18) Byla zvolena významnost rizik a závažnost dopadu (viz tab. č. 19) Touto metodou je 
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získáno tzv. skóre a poté jsou hodnoty vyjádřeny graficky do grafu (graf č. 25), který je rozdělen 

do čtyř kvadrantů.  

 
Tabulka 17, Slovní vyjádření hodnot (vlastní zpracování, 2018) 
Tabulka 18, Slovní vyjádření hodnot (vlastní zpracování, 2018) 

 

 

 

 

 

 
 

 
Tabulka 19, Významnost rizik a závažnost dopadu (vlastní zpracování, 2018) 

 

Mapa analyzovaných rizik (graf č. 25) vyjadřuje vyjasnění závažnosti rizik, které byly při 

zkoumání určeny. Mapa je rozdělena na čtyři kvadranty, které určují závažnost daného rizika. 

Kvadranty jsou rozděleny na: 

 Významná rizika 

 Kritická rizika 

 Bezvýznamná rizika 

 Běžná rizika  
 

Možnost výskytu 

 1-2 Velmi malá 

3-4 Malá 

5-6 Střední 

7-8 Velká 

9-10 Velmi velká 

Dopad 

1-2 Velmi malá 

3-4 Malá 

5-6 Střední 

7-8 Velká 

9-10 Velmi velká 

Pořadí Rizika výskyt dopad Skóre 

1 
Nedostatečná připravenost a informovanost 

manažerek projektu 3 10 30 

2 Poruchy internetu 2 3 6 

3 Riziko nedůvěry klientů k nové jazykové škole na trhu  8 8 64 

4 Absence ambasadora projektu  2 9 18 

5 Výběr nevhodných lektorů angličtiny  3 9 27 

6 Nedodržení termínu dodání studijních materiálů  3 5 15 

7 Výběr nevhodné lokace jazykové školy v Brně   5 6 30 
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Graf 25, Mapa rizik (vlastní zpracování, 2018)  

 

Mezi nejvyšší kritické hodnoty je zařazeno riziko č. 3 – Nedůvěra klientů vůči jazykové 

škole. Je to zásadní ukazatel, který nutí vytvořit dobré jméno podniku a školy a postupně 

zvyšovat důvěryhodnost na základě kladných referencí a recenzí studentů. Další kritickou 

hodnotou je riziko č. 7, kterým je výběr vhodné lokace jazykové školy. Jsou zadané určité 

předpoklady, které by měla nová lokace školy splňovat. V případě, že budou naplněny, sníží se 

tak riziko neúspěchu jazykové školy. Mezi významné hodnoty můžeme také zařadit riziko č. 1 
– Nedostatečná připravenost a informovat manažerek projektu. V přípravné a realizační 

fázi jsou manažerky projektu zcela klíčové a měly by být kompetentním zdrojem pro rozjezd 

projektu a také poté pro budoucí klienty.  

 Síťový graf PERT16 
Pro každou činnost v rámci metody se předpokládá znalost tří odhadů doby trvání a to: 

 Optimistický odhad – nejkratší možná doba, za kterou je možné činnost provést za 

nejlepších podmínek  

 Nejpravděpodobnější odhad – doba trvání činnosti za normálních podmínek  

                                                

 

 
16 Metoda PERT (z angl. Program Evaluation and Review Technique) je standardní metodou síťové analýzy. 

Metodou PERT dochází k zobecnění metody kritické cesty CPM. Cílem modelu PERT je uspořádání činností, 

které zajistí dodržování dokončení projektu s vysokou pravděpodobností.  
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 Pesimistický odhad – nejdelší doba trvání činnosti za nejnepříznivějších podmínek  
 

Tabulka 20, Popis činností a doba trvání (vlastní zpracování, 2018) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              

              

              

              

 

 

Činnost Popis činnosti  Doba trvání ve dnech  Předchozí činnosti  

A Průzkum potřeb klientů  30, 40, 50 N/A 

B Tvorba business plánu  60, 70, 100 F 

C Monitoring konkurence 14, 21, 28 A 

D Výběr lokace učeben 90, 120, 150 C 

E Výběr ambasadora a lektorů 180, 210, 240 C 

F Tvorba marketingového plánu  180, 210, 240 D, E 

G Pilotní projekt – letní kurzy 60, 80, 90 B 

H Zahájení činnosti  30, 45, 60 G 

 



Tabulka 21, Výpočty metody PERT (vlastní zpracování, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Optimistický odhad  

Nejpravděpodobnější 

odhad Pesimistický odhad  

Očekávané trvání 

činnosti  Směrodatná odchylka  

i, j  aij (dny)  mij (dny)  bij (dny) tij (dny)    

A 30 40 50 40 10 

B 60 70 100 73 21 

C 14 21 28 21 7 

D 90 120 150 120 30 

E 180 210 240 210 30 

F 180 210 240 210 30 

G 60 80 90 78 15 

H 30 45 60 45 15 
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Kritická cesta je znázorněna červenými šipkami a také jsou tyto činnosti orámovány 

červeně.  Rezervu máme pouze jednu, a to v činnosti výběr lokace učeben. Výběr lokace 

můžeme tedy začít až od 90 dnu od začátku činnosti.  

Celková strategická změna by měla být finálně realizována za 677 dní.  

 Predikce budoucího vývoje společnosti  
Strategický marketingový plán byl pro společnost nastaven na dobu delší než 1 rok. Nyní 

je marketingová strategie zaměřena převážně na cílovou skupinu 15–40 let (především na 

základě dotazníkového šetření a osobních konzultací s majiteli firem a potenciálními 

zákazníky). V rámci budoucího vývoje a také větší segmentace by bylo vhodné zaměřit 

se i na následující dvě skupiny.  

DĚTI se většinou učí jazyky ve velmi útlém věku, a to prostřednictvím vzdělávacích 

zařízení (mateřské školky a základní školy). Zacílení na děti musí být prostřednictvím 

oslovení rodičů děti nebo prostřednictvím plakátů, které by byly umístěny přímo ve 

vzdělávacích zařízeních. Děti milují vzdělávání hrou, a proto jsou pro ně nejlepším 

možným řešením LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY s angličtinou pro děti. 

V rámci dotazníkové šetření, které je součástí této práce, byly zjištěny následující 

informace (byla oslovena cílová skupina potenciálních rodičů):  

 

 
Graf 26: Otázka č. 17) Máte děti ve věku 5–11 let? (Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření)  

 

Z následujícího grafu vyplývá, že potenciální cílová skupina (15–35 let) má děti ve věku 

5–11 let pouze 16 % respondentů.  Protože v dnešní době přichází děti na svět ve vyšším 

ANO 
16%

NE
84%

DĚTI VE VĚKU 5 - 11 LET
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věku rodičů, vyplývá z toho fakt, že zacílení reklamy pro příměstské tábory by mělo být 

přibližně ve věkovém rozmezí 30 – 50let rodičů.  

 

 
Graf 27: Otázka č. 18) Máte již zkušenost s letními příměstskými tábory pro děti? (Vlastní zpracování na základě 

dotazníkového šetření)  

Jen 21 % respondentů má zkušenosti s příměstskými tábory pro děti. Z toho vyplývá fakt, 

že tento způsob výuky dětí není až tak známý a je potřeba povědomí o příměstských 

táborech zvyšovat.  

 
Graf 28: Otázka č. 19) Líbí se Vám myšlenka, že by se děti na příměstských táborech přiučily i anglicky? (Vlastní 

zpracování na základě dotazníkového šetření)  

94 % respondentů přijalo myšlenku, že by se jejich děti naučily anglicky v době, kdy by 

byly na příměstských táborech. Tento fakt uvádí, že realizace příměstských táborů 

s angličtinou má smysl.  

 
 

ANO
21%

NE
79%

ZKUŠENOST S LETNÍMI 
PŘÍMĚSTSKÝMI TÁBORY

ANO
94%

NE
6%

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S 
ANGLIČTINOU 



117 

 

 
Graf 29: Otázka č. 20) Zaujal by Vás či Vaše děti plakát níže? (Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření)  

 

Modelově vytvořený plakát (viz příloha 1 – dotazníkové šetření), který má být pozvánkou 

na příměstské tábory by zaujal 69 % respondentů. 26 % respondentů by plakát vůbec 

nezaujal a mezi dalšími odpověďmi se objevovalo tvrzení, že by plakát zaujal určitě děti 

a že za marketingového hlediska je na plakátě příliš mnoho informací.  
 

 
Graf 30: Otázka č.21) Jaká cenová relace se Vám zdá adekvátní za týdenní příměstský tábor s výukou angličtiny 
za 1 dítě? (5 dní, v čase 8–16 h, vč. Stravy) (Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření)  

 

Poslední graf udává, jakou cenu jsou ochotni rodiče a prarodiče zaplatit za příměstské 

tábory s angličtinou pro děti. Dominuje cenová varianta 3000 Kč a to z 39,8 %, dále 

částka 2500 Kč z 30,6 % a také částka 3500Kč a to ze 17,6 %.  Z toho vyplývá fakt, že 

adekvátní cenová relace pro týdenní příměstské tábory by se měla pohybovat v rozmezí 

2500 – 3000Kč.  
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SENIOŘI – tato cílová skupina má stále zájem se učit, jen je těžší tuto cílovou skupinu 

oslovit. Vzhledem k tomu, že málokdo z generace 60+ používá sociální sítě, cílová 

informace se k seniorům může dostat následujícími způsoby:  

Senioři – možnosti propagace a shánění klientů (aktivních důchodců)17: 

 Kluby důchodců 

 Držitelé senior pasů 

 Spolupráce s Jihomoravským krajem   

 Studenti univerzity 3. věku  

 Spolupráce s cestovními kancelářemi  

Zde je návrh, jakým způsobem by mohly být zpracovány webové stránky Studyline – 

Brno:  

                                                

 

 
17 V dlouhodobém horizontu lze oslovit i skupinu tzv. neaktivních důchodců vyskytujících se především u 

lékařů, v cukrárnách, v parcích. Avšak toto oslovení bude finančně relativně náročné vzhledem k následné 

úspěšnosti oslovení.  
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Obrázek 61, Návrh webové stránky se zacílením (vlastní zpracování dle webnode.cz, 2018) 
 

Další predikcí budoucí vývoje jazykové školy je rozšíření portfolia jazyků. V současné 

době nabízí pouze anglický jazyk a tím pádem je zaměřen jen na určitý segment. 

Rozšířením portfolia jazyků může jazyková škola rozšířit svou segmentaci. Jednatel 

jazykové školy udělal malý průzkum současných klientů jazykové školy Studyline 

v Praze (průzkum probíhá v měsících duben a květen 2018) a mezi preferované jazyky se 

v současné chvíli nejčastěji zařadily následující:  

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

 
Tabulka 22, Průzkum jazyková škola Studyline Praha (převzato z interních zdrojů firmy Studyline s. r. o., 

2018) 

 
Z průzkumu vyplývá, že po angličtině je dalším preferovaným jazykem NĚMČINA, poté 

ŠPANĚLŠTINA a ITALŠTINA.  

Další predikcí budoucího vývoje je získání akreditace od MŠMT, a to s právem realizace 

pomaturitních kurzů, díky kterým by se jazyková škola v Brně mohla stát vyhledávaným 

subjektem a také by si tímto krokem rozšířila své portfolio služeb a potenciálně tržní 

podíl.  
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5 ZÁVĚR 
Každý subjekt, který chce vstoupit na trh, by si měl udělat kompletní analýzu trhu a 

současně analýzu vnitřního a vnějšího prostředí firmy, společně s podrobným 

monitoringem konkurence.  

Tato práce se zabývá analýzou trhu, která byla zjištěna na základě dotazníkového šetření, 

které bylo odesláno preferované cílové skupině. Jeho vyhodnocení dokazuje, že zájem o 

jazykové kurzy je stálý, avšak potenciální zákazníci preferují individuální výuku v počtu 

maximálně 7–10 lidí nebo naopak pouze individuální výuku zcela s lektorem. Mezi 

preferované časy se zařadily večerní kurzy. Cena, kterou jsou ochotni potenciální 

zákazníci zaplatit je přibližně 3000 Kč.  

Největší konkurenční výhodou je možnost výuky jazyků v rámci ČR a poté možnost 

vycestovat s cestovní agenturou Studyline do anglicky mluvících zemí.  

Analýza vnějšího a vnitřního prostředí firmy byla provedena na základě STEP analýzy, 

metody 7 S a Porterovy analýzy pěti sil, ve které je detailně probrán monitoring 

konkurence. Všechny důležité informace jsou nakonec shrnuty ve SWOT analýze. 

Z následujících analýz vyplývá, že nejsou příliš velké bariéry vstupu do odvětví 

vzdělávání. Prostřednictvím tohoto tvrzení bylo zjištěno, že konkurence je opravdu 

v tomto odvětví velká a nově vznikající subjekt musí mít opravdu konkurenční výhodu. 

Mezi nejpreferovanější jazykové školy v Brně se dle dotazníkového šetření dostala 

Jazyková škola LITE, která má výborně propracovaný marketing a taky národní 

působnost. Další preferovanou jazykovou školou je Nepustilova jazyková škola, která má 

vybudovanou v Brně výbornou pověst a tradici. Mezi další výraznou konkurenci patří 

Jazyková škola Pelican, která má konkurenční výhodu v rámci pomaturitního studia a 

akreditací na státní závěrné zkoušky. Posledním důležitým subjektem na trhu je Aspena, 

která nyní začíná velmi dobře pracovat s marketingem. Od konkurence je však potřeba se 

učit a vyvarovat se chybám, které dělají, a naopak aplikovat pro své podnikání to, co i u 

konkurence je vítané.  

Ze všech těchto údajů vznikl návrh marketingové strategie, který je rozdělen na sekci 

online marketingu a offline marketingu, a i z teoretického hlediska, vč. aktuálních trendů 

v marketingu, je detailně popsán v teoretické části této práce. Mezi preferované kanály 

propagace, které se osvědčily i u konkurence, patří PPC reklama skrze Google Adwords, 

kde si uživatel může rovnou vyhodnocovat i statistiky. Dalším preferovaným kanálem je 
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bannerová reklama, tvorba vlastní microsite, reklama na facebooku a instragramu.  Mezi 

další kanály, které napomáhají co nejlepšímu marketingové komunikaci patří 

billboardová kampaň, plakáty, welcome event a propagační předměty a video marketing. 

Také při tvorbě brandu velmi pomáhá rádiová kampaň, ale vzhledem k vyšší nákladovosti 

je tento marketingový kanál přesunut až do roku 2019.  

Průměrné měsíční náklady v počátku realizace jazykové škol, a to od července 2018 

vychází v průměru na 10 000 Kč. Škola však musí být připravena i na neočekávané 

náklady v daných měsících, které budou přibližně 20 000Kč. V případě efektivnějšího 

marketingu a úspěšného rozjezdu jazykové školy se mohou náklady na marketing navýšit, 

aby došlo k vyšší efektivnosti kampaní.  

Analýza a mapa rizik a síťový graf PERT ukazuje na co by si měla dát jazyková škola 

v případě počátku podnikání pozor a jaká úskalí mohou nastat.  

Predikcí budoucího vývoje jazykové školy je možnost rozšíření portfolia jazykových 

kurzů, které by byly zacíleny na širší segment, kterým jsou DĚTI a SENIOŘI. Dalším 

důležitým strategickým krokem do budoucna by bylo rozšíření portfolia jazyků (dle 

nynější preference – o NĚMECKÝ, ŠPANĚLSKÝ a ITALSKÝ jazyk). Také získání 

akreditace od MŠMT a možnost rozšíření portfolia o pomaturitní kurzy je důležitým 

strategickým krokem. 
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PŘÍLOHA 2 - Analýza výběru lokací pro nově vznikající 
jazykovou školu  

 

Dle požadavků se jeví jako vhodné lokality se snadnou dostupností následující: 

1. Pronájem učeben na Vysoké škole Karla Engliše – Mezírka 1  
+ lokace v centru Brna, dostupnost MHD, možnost parkování  

- V této budově již probíhá výuka angličtiny  
 

2. Pronájem kancelářských prostor nad kinem Scala – Moravské náměstí  
+ lokace v centru Brna, dostupnost MHD 

-  Náročné parkování, v budově již funguje JŠ Amigas  

 

3. Sdílení prostor jazykové školy BRNO ENGLISH CENTER (Husova 7)  
+ lokace v centru města, dostupnost MHD, možnost spolupráce s konkurencí  

- náročné parkování, 2 konkurenti pod jednou střechou  

 

4. Pronájem kancelářských prostor a zasedací místnosti – Centrum NOSRETI 

(Ulice Křenová)  
+ lokace v centru Brna, dostupnost MHD, možnost parkování 

-  Neidentifikováno  
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