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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací společnosti 

Kostka-kolobka, s. r. o. V teoretické části jsou charakterizovány důležité pojmy 

související s marketingem a marketingovou komunikací. Druhá část je zaměřena 

na představení dané společnosti a popis její současné situace využitím marketingových 

analýz a dotazníkového šetření. Zjištěné skutečnosti jsou shrnuty ve SWOT analýze. 

Ve třetí části jsou na základě výsledků z analytické části uvedeny návrhy pro zlepšení 

marketingové komunikace.  

 

ABSTRACT 

This diploma thesis deals with the marketing communication of the company 

Kostka-kolobka s.r.o. In the theoretical part are characterised important concepts related 

to marketing and marketing communication. The second part is focused 

on the introduction of the company and the description its current situation using 

marketing analyzes and questionnaire survey. The findings are summarized 

in the SWOT analysis. Based on the results from the analytical section, in the third part 

of the thesis are presented the suggestions to improve marketing communication.  
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Marketing, marketingová komunikace, marketingový mix, komunikační mix.  
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ÚVOD 

V dnešní době minimálně každý z nás jistě slyšel slovo „marketing“. Celý 

marketingový proces v současnosti zajišťuje velkou část úspěchu nejen výrobním 

společnostem, ale i těm které zajišťují služby, včetně zážitků. Využívají ho také známé 

osobnosti, sportovci a organizace. Jistě bychom našli mnoho dalších prvků, kterých 

se dané téma týká. Pojem marketing je v současnosti opětovaně užíván z důvodu 

nutnosti věnování více času a prostředků do této oblasti. Pokud něco děláme pro druhé, 

musí se o tom dozvědět, a to co nejúčinnějším způsobem. Způsobem, který podpoří náš 

cíl, a to se týká marketingové komunikace.  

 

Firmu Kostka-kolobka znám již mnoho let. Znám samotného majitele, zároveň 

zakladatele společnosti, ale i řadu jiných zaměstnanců. Na různých sportovních akcích 

jsem se s nimi potkávala víc a víc, až mě tato komunita sympatických sportovních 

nadšenců, kteří ví, co chtějí, velmi nadchla a inspirovala. Po jistých debatách 

a okolnostech mi přišlo líto, že o této firmě ví tak málo lidí. Ano, jsou to koloběžky, 

pro mnohé „retro“ nástroj až vtipná vzpomínka na dětství. A u toho také mnoho lidí 

končí. Ovšem v současné době je to již sportovní či dopravní prostředek, který je čím 

dál víc promyšlený, pohodlnější a rychlejší. Tak proč o této firmě, zpočátku rodinného 

typu, které každý rok roste produkce o několik tisíc kusů, v mém okolí neví více lidí? 

Nebylo třeba pátrat dlouho, že slabou stránkou je marketingová komunikace. A protože 

jsem studentka ekonomického oboru a zároveň sportovkyně, zhodnotila jsem, 

že se přímo nabízí spojit síly se společností Kostka-kolobka a zapracovat na jejich 

marketingové komunikaci.  

 

V této diplomové práci analyzuji současnou situaci firmy Kostka-kolobka, abych 

věděla, kde má slabé a silné stránky. Se zjištěnými skutečnostmi, které jsou shrnuté 

ve SWOT analýze, nadále pracuji ve vlastních návrzích. Tyto koncepty vedou 

ke zlepšení marketingové komunikace a tím také ke splnění cíle této práce.  
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CÍL PRÁCE A METODIKA 

Diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací společnosti Kostka-kolobka, 

s.r.o., která vyrábí koloběžky. Záměrem práce je z pohledu marketingu prozkoumat 

a analyzovat současnou komunikaci, identifikovat její slabá místa a nalézt řešení, která 

budou pro společnost prospěšná. Hlavním cílem mé diplomové práce je vytvořit návrhy 

marketingové komunikace pro společnost Kostka-kolobka s. r. o., jenž budou sloužit 

jako návrhy pro zlepšení současné situace. Tyto návrhy budou vycházet z provedených 

analýz a z vlastního dotazníkového šetření. 

 

Jako podklad pro zpracování následujících dvou částí slouží teoretická část. V této 

kapitole jsou, na základě odborné literatury, charakterizovány důležité pojmy 

související s marketingem a klasickým a moderním pojetím marketingové komunikace. 

Dále jsou vysvětleny metody, které jsem na základě těchto nastudovaných informací 

využila, jedná se o analýzu makro a mikroprostředí, marketingový mix, komunikační 

mix a marketingový výzkum se zaměřením na dotazování.  

  

Při zpracování analytické části jsem pro zjištění faktorů makroprostředí, které ovlivňují 

společnost, využila SLEPT analýzu. Pro odhalení vnitřních faktorů slouží Porterova 

analýza. K analýze současné situace jsem sestavila aktuální marketingový 

a komunikační mix společnosti, včetně komunikačního mixu konkurenčních 

společností. Dále jsem provedla dotazníkové šetření, které sloužilo k tomu, abych 

zjistila, jaké povědomí má veřejnost v Královéhradeckém kraji o společnosti, jejích 

výrobcích a celkově o koloběhu. Dotazování bylo provedeno osobním a online 

dotazováním. Zjištěné poznatky jsem následně shrnula ve SWOT analýze s váhou 

důležitosti jednotlivých parametrů. Z těchto podkladů jsou sestaveny návrhy v poslední 

části, které by měly sloužit ke zviditelnění společnosti Kostka-kolobka a zvýšení 

prodeje jejich koloběžek.  
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1. TEORETICKA VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Marketing 

Marketing je jedna z mnoha funkcí firmy a má za úkol definovat cílové spotřebitele, 

najít nejvhodnější cestu, jak uspokojit jejich potřeby a přání při maximální efektivnosti 

operací. Je také komplexním souborem aktivit zaměřených na cílové trhy, pro které 

firmy přizpůsobují své marketingové programy. Zakládá si na odhadu a definování 

potřeb zákazníků, ale také na své nabídce, která vede k uspokojení potřeb zákazníků, 

s důrazem na dlouhodobý vztah podniku se zákazníky [3]. 

 

Marketing neznamená pouze exaktní disciplínu s jednoznačně platnými pravidly 

a standardy. Faktory, které úzce ovlivňují dynamiku rozvoje tohoto vědního oboru jsou 

informační technologie a globalizace, které umožňují využívání všech dostupných 

světových poznatků pro další rozvoj marketingu. Marketing na českém trhu 

má relativně krátkou historii a souvisí přímo s vytvářením a rozvojem tržních vztahů 

[1]. 

 

Určité definice marketingu mohou sloužit pro charakteristiku vývoje marketingu 

v různých časových horizontech. Mnoho marketingových definic se shoduje 

v následujících bodech: 

• Marketing je soubor procesů zaměřený na trh. 

• Účelem marketingu je směna jedné hodnoty za jinou hodnotu. 

• Marketingová činnost vychází z odhadu spotřebitelských potřeb a následné 

tvorby nabídky vedoucí k uspokojení spotřebitele. 

• K marketingovému řízení jsou třeba kvalitní informační zdroje. 

• Cílem marketingu je dlouhodobý stabilní prodej produktů se ziskem a zároveň 

s velkým důrazem na zákazníky s opakovanou koupí [1]. 

 

1.1.1 Moderní marketing 

V novodobém vymezení marketingu po roce 2000 dominuje z věcného hlediska 

zaměření na zákazníka a uspokojování jeho hodnot, stanovování marketingových cílů 
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v souladu s principy trvalé udržitelnosti, marketing zaměřený za sociální odvětví a jako 

na směr označovaný nové trendy v marketingu. 

Marketing je také manažerskou disciplínou, podobně jako finance, účetnictví, řízení 

lidských zdrojů, řízení výroby atd., které napomáhají zvyšovat efektivitu podnikových 

procesů. Marketing také: 

• Určuje, co je nutno vykonat, jaký má být očekávaný výsledek činnosti, jaký 

má být cíl a jakou metodou či strategií bude dosažen, určuje standardy, 

ale také taktiky, plány a programy. 

• Marketing kontroluje proces činností, případně provádí korekci vzniklých 

odchylek ve vztahu ke stanoveným cílům [1]. 

 

1.2 Marketingové prostředí 

V marketingovém prostředí se odehrávají marketingové aktivity organizace. Patří tam 

všechny faktory, které ovlivňují firmu, ale i její výrobní procesy, obchod, technologie, 

chování jejich stávajících i potenciálních zákazníků [16]. 

 

1.2.1 Makroprostředí 

Za makroprostředí považujeme vnější prostředí, ve kterém se firma pohybuje. Faktory 

v něm mohou na jedné straně nabídnout nové příležitosti, ale na druhé straně ohrožovat 

subjekt [6]. 

 

Faktory makroprostředí 

Faktory makroprostředí ovlivňují všechny instituce, které v daném období a v daném 

ekonomickém systému působí.  Makroprostředí přináší zajímavé příležitostí a jejich 

dodržování omezuje počet rizikových situací, s nimiž se subjekt setkává a které musí 

zdárně vyřešit, pokud chce být úspěšný. Faktory makroprostředí lze shrnout do zkratky 

SLEPT(E): 

Sociální faktory se dále dělí na demografické a kulturní. Demografické se zabývají 

základnímu ukazateli, kterými jsou obyvatelstvo jako celek. Sleduje jeho počet, věk, 

pohlaví, zaměstnání, hustotu osídlení atd. Kulturní faktory – přestože kultura zahrnuje 

jak duchovní prvky, tak materiální, pracovníky marketingu zajímají především 

ty faktory, které ovlivňují chování spotřebitelů na trhu a jejich změny v čase. Důležité 
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je rozlišovat primární názory lidí, kterými jsou ty, co potomci dědí po rodičích 

a sekundární, které podléhají změnám a jedinec si je vytváří v důsledku styku 

s ostatními členy společnosti [7]. 

Legislativní faktory či právní faktory marketing jednoznačně svazují a do značné míry 

limitují zákony. Ty je třeba analyzovat, jelikož mají přímý vliv na podobu marketingové 

strategie [8]. 

Ekonomické faktory jsou především ty, které ovlivňují kupní sílu spotřebitelů 

a strukturu jejich výdajů. Pro firmy je klíčová především celková kupní síla, která závisí 

na činitelích, jako jsou skutečné příjmy obyvatelstva, úroveň cen, výše úspor a výše 

úvěrů, které byly spotřebitelům poskytnuty. Také je třeba sledovat změny v úrovni 

příjmů a změny ve struktuře vydání [7].  

Hlavní ekonomické oblasti, které je třeba sledovat: 

• stadium hospodářského cyklu naší a světové ekonomiky, 

• politická situace a její vliv na ekonomiku, 

• hospodářská politika vlády (regulace, ochrana investic, podpora podnikání), 

• monetární politika státu (úrokové sazby, nabídka peněz, vývoj kursů k jiným 

měnám), 

• fiskální politika (vládní výdaje, daňové zatížení podniků a jednotlivců), 

• stav platební bilance státu a míra zadlužení, 

• míra inflace (popřípadě deflace), 

• situace na kapitálovém trhu [8]. 

Polické či politicko-legislativní faktory. Nutné je sledovat i faktory související 

s politikou dané země, změny v politice mohou mít na marketing nepřímo vliv, zejména 

prostřednictvím legislativy. Do politického prostředí spadají také orgány státní správy 

a nátlakové skupiny, které ovlivňují či omezují podnikatelské a soukromé aktivity 

ve společnosti [6]. 

Technologické faktory jsou pro marketing velmi významné. Mezi současné trendy, 

které mají významný vliv (nebo v následujících letech mít budou) patří: 

• rozvoj internetu – jak jeho rozšířenost v populaci, tak i dostupnost a růst jeho 

přenosové kapacity, 

• digitalizace TV, 

• rozvoj mobilních sítí [8]. 
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Pokud ovšem podnik nechce ztratit tempo se svými konkurenty, musí často vynakládat 

velké finanční prostředky na výzkum a vývoj, obzvláště v odvětví chemie, farmacie 

atd. Také tempo technických a technologických změn je stále zrychlující se. Produkty, 

které dlouho úspěšně uspokojovaly potřeby zákazníků, jsou překonávány výrobky 

s vyšší užitnou hodnotou pro spotřebitele, což ale vůbec nemusí znamenat, že jsou 

na vyšší technické úrovni [7]. 

Ekologické a přírodní faktory zahrnují všechny přírodní zdroje, které vstupují 

do výrobního procesu. Ty jsou výrazně limitovány počínajícím nedostatkem přírodních 

zdrojů obecně, ale především kritickou situací, jak získávat jednotlivé druhy či dokonce 

celé jejich skupiny. Rovněž roste náročnost společnosti na energie. Ekologická omezení 

jsou zavedena s ohledem např. na zvyšující se znečišťování planety Země na souši, ale 

i v oceánech a atmosféře [7]. 

 

1.2.2 Mikroprostředí 

V mikroprostředí působí faktory, které může podnik jistým způsobem využít. Tyto 

faktory také bezprostředně ovlivňují možnost podniku realizovat svou hlavní 

funkci-uspokojovat potřeby svých zákazníků [7]. 

 

Zhodnotit úroveň a kvalitu mikroprostředí podniku můžeme pomocí silných a slabých 

stránek, pomocí kterých se vyhodnotí přednosti a nedostatky všech faktorů 

mikroprostředí. Tento postup se nazývá SWOT analýza [17]. 

 

Faktory mikroprostředí 

Hlavními faktory mikroprostředí jsou: 

• daný podnik (firma, organizace) – jako hlavní subjekt, 

• dodavatelé 

• zákazníci 

• distribuční články a prostředníci 

• konkurence. 
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Podnik – Pokud je podnik považován za stále živý organismus, který se vyvíjí, pak jeho 

existence a vývoj je závislý na souhře všech orgánů a jejich správné funkci, jako 

u každého jiného organismu. Tím hovoříme kromě o vnějším prostředí, také o vnitřním, 

do něhož patří všechny relevantní útvary podniku [7]. 

 

Zákazníci jsou jeden z nejdůležitějších faktorů marketingového prostředí. Konečný 

spotřebitel si žádá jiný přístup než zákazník na trhu průmyslového zboží nebo než kupec 

výrobků, které jsou určeny pro další průmyslové i neprůmyslové zpracování. 

Dle Kotlera je trh dělen na trh spotřebitelů, trh výrobní sféry, trh zprostředkovatelů, 

vládní trhy a mezinárodní trhy. Ke každému z nich musí podnik zvolit individuální 

přístup. Pro úspěšnou firmy je charakteristická schopnost reagovat na specifika 

jednotlivých trhů a využívat je k prospěchu firmy. 

 

Dodavatelé ovlivňují možnosti podniku získat v požadované kvalitě, množství a čas, 

potřebné zdroje, které potřebuje pro plnění jeho základní funkce. Marketingový 

pracovníci musí velmi pečlivě sledovat situaci možností výběru dodavatelů, 

a to i v dlouhodobém horizontu, aby mohli včas reagovat na případné nepříznivé jevy, 

které by podnik mohly postihnout. 

 

Distribuční články a prostředníci – Ne všechny aktivity marketingu a prodeje může 

podnik zajistit vlastními silami. Jejich realizaci mohou zajistit specializované firmy 

např. zprostředkovatel nákupu a prodeje zboží, firmy fyzické distribuce a marketingové 

agentury. Některé z nich patří do systému distribučních cest, např. velkoobchod může 

urychlit pohyb zboží od výrobce ke konečnému spotřebiteli či dopravní organizace 

zajistí spolehlivou přepravu zboží.  

 

Konkurence – Pokud chce být podnik úspěšný, musí dobře znát svoji konkurenci, aby 

mohl požadavky a potřeby zákazníků uspokojovat lépe než konkurence. Faktor 

konkurence se vyskytuje někde na pomezí mezi mikroprostředí (ovlivnitelnými) 

a makroprostředí (neovlivnitelnými) faktory. Jde tedy vhodnými marketingovými 

nástroji ovlivňovat, ale jen v omezené míře a v závislosti na síle konkurenta. 

Konkurenční prostředí vytváří tlak na snižování nákladů, zdokonalování výrobků 
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a jejich lepší využití, ale také na motivaci, dosažení těchto efektů vede ke zvýšení 

obratu [7]. 

 

Porterova analýza pěti sil 

Tato analýza se soustředí na odvětví a jeho rizika.  Podstatou je prognózování vývoje 

konkurenčního boje v daném odvětví na základě odhadu možného chování subjektů 

a objektů působících na zkoumaném trhu a rizika, která hrozí podniku z jejich strany. 

Model pracuje s pěti prvky: 

• Stávající konkurence – a její schopnost ovlivnit cenu a nabízené množství 

daného výrobku či služby. 

• Potenciální konkurence – jaká je možnost, že vstoupí na trh a bude ovlivňovat 

cenu a nabízené množství daného výrobku/služby. 

• Dodavatelé – a jejich možnost ovlivnit cenu a nabízené množství vstupů. 

• Kupující – a jejich možnost ovlivnit cenu a poptávané množství daného 

výrobku/služby. 

• Substituty – jaká bude cena a nabízené množství výrobků či služeb, které jsou 

alespoň částečně schopny nahradit daný produkt/službu [16]. 

 

1.3 Marketingový mix 

Autorem pojmu marketingového mixu je profesor Harvard Business School Neil H. 

Borde. Koncepci marketingového mixu vypracoval v roce 1964 a přirovnal 

ji k „cake-mixu“, tedy směsi na moučníky. Což je v marketingu obdobné. 

Při optimálním mixu je možné využít předností jednotlivých nástrojů a eliminovat 

negativní okolnosti tím, že v konečném výsledku vznikne optimální mix, který zaujme 

spotřebitele. Strukturu marketingového mixu je třeba v určitých podmínkách sestavit 

tak, aby potřeby spotřebitelů, organizace a trhu byly co nejoptimálněji uspokojeny.  

 

Koncept marketingového mixu tedy „4P“ představuje nástroje, které využívá 

prodávající a jsou zaměřené na zákazníka. Produkt a cena jako prvky marketingového 

mixu jsou přímo využívány k ovlivňování času výměny. Propagace a distribuce a jiné 

nástroje ovlivňují čas výměny nepřímo. Cena je jediným nástrojem, který přímo 
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ovlivňuje hospodářské ukazatele podniku. Tato schopnost ceny, resp. cenového mixu 

bývá bohužel často marketingovými manažery podceňována [1]. 

 

Ze zaměření na zákazníka a cílový trh, pro společnosti vyplývá znát všechny 

charakteristiky, které jí umožní vyvíjet, vyrábět a nabízet výrobky a služby za vhodné 

ceny, na očekávaném místě za podmínky, že o nich potenciální spotřebitel bude vědět.  

Uvedené podmínky vytváří marketingový mix neboli 4P. Tento přístup vychází 

z pohledu zaměřeného na zákazníka a slouží pro vnitrofiremní rozhodování.  

 

Marketingový mix se skládá ze čtyřech prvků: 

1.3.1 Produkt 

Produkt se odkazuje na to, co obchodní nebo neziskové organizace nabízí svým 

potenciálním zákazníkům nebo klientům. Nebere ohled na to, zda nabídka je hmotná, 

jako například auto nebo je to služba, kterou může být cesta letadlem nebo benefity 

[10]. Produkt (product) je zákazníkem vnímán tak, že může uspokojit jeho potřeby 

a přání a přinést největší užitek, který může být v různé podobě, např. úspora, lepší 

pocit, společenský respekt, násobení užitku dříve zakoupeného zboží atd. Pro firmu 

to znamená pochopit, jakou hodnotu má produkt, který vytváří pro zákazníka. [3] 

 

1.3.2 Cena 

Cena (price) je taková částka, kterou zákazník musí zaplatit, aby produkt získal. Náleží 

k ní také všechny často negativní prožitky, které mohou být s určitým produktem 

spojené, např. vyjma finančních nákladů na pořízení produktu také ztráta času či fyzická 

námaha a psychické vypětí. Cena je tedy celkovým nákladem, který zákazník 

s nákupem má. 

 

1.3.3 Distribuce 

Distribuce / místo prodeje (place) zahrnuje veškeré činnosti, které přibližují nabídku 

k zákazníkovi či spotřebiteli. Jedná se o distribuční proces, který zahrnuje obvykle 

složitou cestu hmotného výrobku od výrobce k jeho konečnému uživateli. Do této 

kategorie také patří způsob, jakým se k prodejnímu místu zákazník dostane, tzn. zda 
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ho to stojí námahu či se tam naopak dostane pohodlně. Místo neboli place, je chápáno 

jako vytvoření pohodlí pro nákup, což zákazník také vnímá.   

 

1.3.4 Propagace 

Propagace (promotion) je způsob, kterým se zákazník musí dozvědět o místě nákupu, 

nákladech, které jsou s ním spojeny a hodnotou, kterou přináší. Naopak prodejní 

společnost potřebuje znát zpětnou vazbu trhu, tzn. jak zákazník reaguje, aby věděla, 

jaký způsob ke komunikaci volit. Z tohoto důvodu je v době moderních komunikací 

nahrazení slova „propagace“ na komunikaci více než na místě [3]. 

 

1.4 Komunikační mix 

Marketingový komunikační mix je podsystémem marketingového mixu a řadí 

se do kategorie komunikace. V komunikačním mixu se snaží marketingový manažer 

pomocí optimální kombinace různých nástrojů dosáhnout marketingových a zároveň 

firemních cílů [3]. 

 

Komunikační mix má dvě formy komunikace: 

Osobní komunikace – přímá forma komunikace s možností tváří v tvář či komunikace 

1:1. Jedná se o tom, že v procesu komunikace je fyzická přítomnost obou subjektů. 

Kladnou stránkou osobní komunikace je okamžité vyhodnocení situace. Možnost 

přizpůsobovat komunikaci s cílem zvýšení jejího účinku a podání zpětné vazby. 

 

Neosobní komunikace (nepersonální) – tato forma sděluje přes komunikační kanály, 

které zprostředkují kontakt s příjemcem. Řadí se mezi ně masová komunikační média 

např. vysílací (televize a rozhlas) a tisková (časopisy, noviny). Rapidně se prosazují 

elektronická média. Výhodou této formy jsou nízké náklady na jedno oslovení, naopak 

nevýhodou jsou vysoké náklady investované do reklamy. Do neosobní formy 

komunikace spadá reklama, podpora prodeje, přímý marketing, public relations 

a sponzoring.  

Kombinací zmíněných dvou forem jsou veletrhy a výstavy [1]. 
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1.4.1 Osobní prodej 

Osobní prodej lze považovat prezentací výrobku nebo služby při osobní komunikaci 

mezi prodávajícím a kupujícím. Jde tedy o přímou formu, oboustrannou komunikaci, 

která má za cíl nejen prodat produkt, ale též vytvářet dlouhodobé pozitivní vztahy 

a posilovat image firmy i produktu [3]. 

 

1.4.2 Podpora prodeje 

Podporu prodeje definujeme jako krátkodobé stimuly, zaměřené na zvýšení prodeje 

určitého produktu prostřednictvím poskytnutých krátkodobých výhod zákazníkům. 

Jedná se o slevové kupony, cenová zvýhodnění, ceny v soutěžích, ochutnávky, vzorky 

zdarma, účasti na výstavách a veletrzích, předváděcí akce a další nepravidelné prodejní 

činnosti. Podpora prodeje je chápana jako krátkodobý podnět a často se kombinuje 

s určitými formami reklamy, s cílem zdůraznit, doplnit či podpořit cíle komunikačního 

programu [3].  

 

1.4.3 Přímý marketing 

Za přímý marketing bylo původně považováno pouze zasílání zboží od výrobce přímo 

ke spotřebiteli. Rozvojem dalších forem komunikace se spotřebitelem lze současně 

za přímý marketing označit všechny tržní aktivity, které slouží k přímému, adresnému 

či neadresnému kontaktu s cílovou skupinou. Výhodou tohoto nástroje je možnost 

efektivnějšího zacílení na požadovaný segment trhu. Využívá se k tomu především 

databázový marketing [3]. 

 

1.4.4 Public relations 

Public relations (PR) je komunikace zaměřená na vytváření vztahů směřujících dovnitř 

firmy i navenek. Mezi veřejnost jsou zahrnuti zákaznici, dodavatelé, akcionáři, vlastní 

současní i bývalí zaměstnanci, média, vládní a správní orgány, obecná veřejnost a celá 

společnost, ve které firma operuje. Velmi důležitou součástí PR je publicita. Můžeme 

ji charakterizovat jako neosobní stimulaci poptávky po výrobku, službě, osobě, případu 

nebo organizaci tím, že se ve sdělovacích prostředcích umístí významná zpráva nebo 

budou příznivě prezentováni v rozhlase, televizi apod. Vždy se jedná o to, že toto 
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sdělení nefinancoval subjekt. Na rozdíl od ostatních prvků z komunikačního mixu jsou 

náklady na publicitu a často i na PR jako celek v mnoha firmách podstatně nižší. Jelikož 

uvádění špatných či dobrých informací ve sdělovacích prostředcích nemají společnosti 

pod kontrolou a nemohou je přímo ovlivňovat, je nezávislá publicita ve vyspělém světě 

považována za důvěryhodnou a spolehlivější než ostatní formy placených informací 

od firmy. Velkou roli hraje také celkové společenské klima v zemi a vnímání pozice 

nezávislosti masových médií.  

 

1.4.5 Veletrhy a výstavy 

Zúčastnit se veletrhů a výstav včetně mezinárodních, znamená komplexní akci, kterou 

je osobní i neosobní forma komunikace. V průběhu přípravy a realizace se na veletrhu 

či výstavě kombinují reklamní prostředky, podpora prodeje, osobní prodej a celá účast 

je prakticky PR aktivita [3]. 

 

1.4.6 Reklama 

Reklama je snad nejviditelnější formou propagace, je placená, neosobní forma 

komunikace. Prostřednictvím různých médií zadávána či realizována podnikatelskými 

subjekty, neziskovými organizacemi či osobami, které jsou identifikovatelné 

v reklamním sdělení a jejichž cílem je přesvědčit členy zvláštní skupiny příjemců 

sdělení tedy cílovou skupinu. Reklama je považována za obecný stimul ke koupi 

určitého produktu či propagace určité filozofie organizace. Reklamními nosiči jsou 

tiskoviny, prodejní literatura, inzeráty v novinách, spoty v televizi, rozhlasu, časopisech, 

výroční zprávy či billboardy. Pokud se jedná o geograficky rozptýlené trhy či o zboží 

masové spotřeby, typickými médii jsou masové sdělovací prostředky. Může se také 

ale vyskytovat na různých místech jako jsou trička či závodní auta [3] [11]. 

 

Reklama je efektivní, poměrně levnou a rychlou metodou oslovení zákazníků. Obvykle 

je reklamním cílem zvýšit obrat. Daleko realističtější přistup je komunikační, kdy 

se na cíle reklamy díváme z pozice, jak informovat, přesvědčit či připomenout 

potenciálnímu spotřebiteli výrobek nebo službu. Reklama se mu tak snaží ukázat, aby 

zaujal pozitivní postoj k výrobku tím, že mu nabídne v reklamním sdělení pro něj 
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tu správnou informaci. Cílem je zvýšení pravděpodobnosti, že si zákazník koupí určitý 

výrobek nebo službu [4]. 

 

Reklamu lze rozdělit dle dvou základních směru: 

• Orientace na výrobek, tedy výrobková reklama. Jedná se o neosobní formu 

prodeje určitého výrobku nebo služby. Tento typ reklamy často napadne 

spotřebitele, když o reklamě jako takové přemýšlí. 

• Orientace na instituci, tedy institucionální reklama.  Tato forma podporuje 

koncepci, filozofii, myšlenku či dobrou pověst odvětví, společnosti, firmy, 

organizace, osoby, místa či orgánu státní správy [5]. 

 

Reklamu lze také dělit do tří kategorií podle prvotního cíle sdělení: 

• Informativní reklama. Cílem informativní reklamy je snažit se vzbudit prvotní 

poptávku či zájem po výrobku, službě, osobě, místě, organizaci, myšlence nebo 

situaci. Jde o podporu nového vstupu na trh, protože cílem obvykle bývá 

oznámit, že nový výrobek je na trhu zákazníkům k dispozici. Tento typ reklamy 

se využívá při zaváděcím stádiu životního cyklu produktu. 

• Přesvědčovací reklama. Jejím úkolem je rozvinout poptávku po výrobku, službě, 

osobě, místě, organizaci, myšlence nebo situaci. Je konkurenční formou 

podpory, často využívaná ve fázi růstu a na počátku fáze zralosti životního cyklu 

produktu. 

• Připomínková reklama. Tato reklama navazuje na předchozí reklamní procesy 

a pomáhá k zachování pozice značky, služby, organizace, osoby, místa, 

myšlenky či situace ve vědomí veřejnosti. Využívá se ve druhé části fáze zralosti 

a ve fázi poklesu životního cyklu výrobku [5]. 

 

„Obranná reklama je jedna z forem přesvědčovací reklamy, která v posledních letech 

vzniká jako reakce na předcházející formy. Lze ji definovat jako placené veřejné sdělení 

určitého subjektu prostřednictvím médií, přinášející informace nebo stanovisko, které 

je v rozporu s míněním veřejnosti nebo veřejnost doposud nezaujala k problému 

správné stanovisko“ [5, str. 94]. 



25 

 

Koncept je připravován tak, aby pozitivně ovlivnil veřejné mínění a reklama často 

napomohla i ke změně legislativy. Velmi často jde o komunikaci neziskových 

organizací [5]. 

 

1.4.7 Sponzoring 

Sponzoring je stále populárnějším komunikačním nástrojem, který využívají nejen 

nadnárodní společnosti. Cílem je nejen podpořit dobrou věc, ale také svou značku 

(a následně zvýšit odbyt). Je to doménou především spotřebních produktů. Na trhu 

se vyskytuje celá řada produktů a služeb ve srovnatelné kvalitě a zákazník se při nákupu 

musí rozhodnout, kterého z konkurentů si zvolí. Rozhoduje se na bázi racionální, kdo 

mu dá za jeho peníze více nebo na bázi emocionální, ve které se jedná o to, jak firmu 

zná, co o ní ví a jak se daná společnost prezentuje navenek. To v konečném 

rozhodování spotřebitele hraje velkou roli [14]. 

 

Sponzoring je od reklamy v mnoha ohledech odlišný. Snaží se spojovat značku 

či produkt se sponzorovaným subjektem a přináší důvěryhodnost sponzorovi, který 

přejímá kladné hodnoty sponzorované akce. Na druhou stranu reklama se snaží přinutit 

příjemce sdělení ke změně chování k určité akci. Díky sponzoringu je možno dosáhnout 

přímého kontaktu s publikem a s těmi cílovými skupinami přímo komunikovat, což 

je ostatními komunikačními kanály těžko dosažitelné. Druhy sponzorství jsou: 

sportovní, kulturní, společenský, vědecký, ekologický, sociální, sponzoring médií 

a programů, profesní a komerční sponzoring [3]. 

 

Sportovní sponzoring 

V současnosti je sportovní sponzoring specifickým prostředkem k zajištění dodatečných 

finančních zdrojů pro tělovýchovné, sportovní a turistické akce, kluby a spolky. Ovšem 

i jednotlivci se snaží o získání finančních prostředků pro svou činnost [14]. 

 

„Sponzoring představuje významný specifický prostředek k zabezpečení dodatečných 

finančních zdrojů sloužících k naplnění cílů a realizaci všech aktivit sportovních 

organizací, spolků a klubů, ale také jednotlivců, kteří usilují o získání finančních 

prostředků pro svoji rozsáhlou činnost [15,str. 45].“ 
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Formy sponzoringu: 

• sponzorování jednotlivých sportovců –  tato forma se nejvíce vyskytuje 

ve vrcholovém sportu, 

• sponzorování sportovních týmů – zde sponzoring přešel z vrcholového sportu 

do sportu výkonnostního a také do sportu pro všechny, 

• sponzorování sportovních akcí, 

• sponzorování sportovních klubů. 

 

Co vede podniky ke sponzoringu: 

• zvýšení povědomí veřejnosti o výrobku, názvu podniku nebo službě, 

• pomocí sportu podporovat identifikaci sponzora, 

• zlepšit místní znalost o sponzorovi, 

• vytvářet dobré jméno a mínění o podniku, 

• preferovat vedení podniku [15]. 

 

1.4.8 Komunikační mix na internetu 

Marketingová komunikace na internetu může mít řady forem, které se vzájemně liší 

svými cíli a podle nichž jsou následně voleny nástroje, jež firma ke komunikaci využívá 

(online PR, internetová reklama, online podpory prodeje a direct marketing atd.). 

K propagaci značky na internetu firmy obvykle využívají reklamní kampaně, online PR, 

mikrostránky, virální marketing, marketing na podporu komunit, buzz marketing 

a advergaming [3]. 

 

1.5 Marketingová komunikace 

Za marketingovou komunikaci lze považovat každou formu komunikace k informování, 

přesvědčování nebo ovlivňování dnešních nebo budoucích (potenciálních) zákazníků, 

kterou organizace využívá. Hlavní charakteristikou komunikace je zprostředkovat 

informace a jejich obsahový význam s cílem usměrňovat mínění, postoje, očekávání 

a chování spotřebitele v souladu se specifickými cíli firmy [1]. 
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Cíle marketingové komunikace: 

Stanovení cílů musí vycházet ze strategických marketingových cílů a jasně směřovat 

k upevňování dobré firemní pověsti. Mezi cíle patří: 

Poskytnout informace. V současnosti je většina aktivit zaměřena k poskytnutí 

informací potencionálním zákazníkům. Firmy použijí informace o své společnosti. 

Inzerát vysvětluje např. přejmenování, přestěhování, zrod nebo jinou změnu. Inzeráty 

toho typu informují nejen potenciální zákazníky, ale i potenciální investory, či jiné 

subjekty o životaschopnosti firmy.  

 

Vytvořit, stimulovat poptávku. U většiny činností je zvýšení poptávky po značce 

výrobku nebo službě prvořadým cílem. Úspěšná podpora může zvýšit poptávku 

a prodejní obrat bez toho, aby byly nutné cenové redukce. Tento druh komunikace 

je často zaměřen do oblasti osvěty, ať už zdravotní, ekonomické či jiné.  

 

Diferenciace produktu nebo firmy. Jde o koncepci odlišení se od konkurence. 

Homogennost nabídky by znamenala, že zákazník považuje produkty v určité kategorii 

za identické bez ohledu na výrobce. V této situaci mají firmy pouze malou šanci řídit 

a cílevědomě ovlivňovat takové proměnné jako je např. cena výrobku. Diferenciaci jim 

naopak dává daleko větší volnost v marketingové strategii, hlavně v cenové politice.  

 

Důraz na užitek a hodnotu výrobku. To znamená ukázat výhodu, kterou zákazník 

získá vlastnictvím produktu nebo přijetím služeb. Výrobek nebo služba může tímto 

stylem získat právo na vyšší ceny na trhu. Kombinace vlastností užitku a hodnoty jsou 

obvykle reprezentační vlastnosti špičkové značky, která si za své výrobky říkají často 

až neúměrně vysokou cenu [4]. 

 

Stabilizace obratu. Výkyvy v obratu prodejců může způsobit sezónní zboží, cykličnost 

nebo jednoduše nepravidelnost poptávky. Pro výrobce či distributora 

je tak nepravidelnost poptávky v průběhu roku tlak na zvyšování výrobních, 

skladovacích a dalších nákladů. Cílem marketingové komunikace je tak vyrovnat 

co možná nejvíce tyto výkyvy a stabilizovat tak v čas výše uvedené náklady [4]. 
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V poslední době je s marketingovou komunikací spojována koncepce integrované 

marketingové komunikace. Tento pojem je definován jako řízení a kontrola veškeré 

komunikace společnosti vzhledem k trhu. V praxi se jedná o to, aby společnosti měla 

jednotnou komunikační strategii. Tedy aby charakteristika produktu, komunikační 

sdělení a postavení značky na trhu byly plánovanou součástí všech marketingových 

nástrojů [1]. 

 

Komunikace v prodejním nebo nákupním místě se odehrává zpravidla v obchodě 

a využívá celou řadu nástrojů: obrazovky promítáním, reklama v obchodě, způsob 

nabízení zboží, písemná prezentace, uspořádání prodejního místa apod.  

Interaktivní marketing je typickým příkladem využívání novým médií, jako je internet 

a extranet, který umožňují nový způsob komunikace (interaktivní, dvou-či vícestranný) 

s různými subjekty a společně s elektronickým obchodem spojují komunikaci 

s prodejem [3]. 

 

1.6 Komunikační proces 

Komunikací je obecně myšleno předání určitého sdělení nebo informace od zdroje 

k příjemci. Důvody, metody a cíle sdělení mohou být různé. Marketingová komunikace 

je úzce spojena s pojmem komunikační proces, čímž je myšlen přenos sdělení od jeho 

odesílatele k příjemci. Tento proces probíhá mezi prodávajícím a kupujícím, firmou 

a jejími potenciálními i současnými zákazníky, mezi firmou a jejími dalšími zájmovými 

skupinami, kterými jsou všechny subjekty, na něž má firma a její aktivity vliv a které 

ji naopak také mohou ovlivňovat. Těmito subjekty jsou především zaměstnanci, 

dodavatelé, obchodní partneři, akcionáři, média, orgány veřejné správy, investoři, 

ale také místní komunity. Princip komunikace sděluje základní model komunikačního 

procesu, který má osm prvků [3]. 

 

Klíčovým účastníky komunikačního procesu je odesílatel (komunikátor, zdroj zprávy) 

a příjemce. Komunikačními nástroji jsou zpráva a médium. Komunikační funkci 

obstarávají procesy kódování, dekódování, reakce a zpětná vazba. Komunikační proces 

je rušen řadou neplánovaných momentů či poruch v podobě šumů. 
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Hlavními prvky procesu komunikace přestavují: 

Odesílatel (komunikátor, zdroj zprávy) přestavuje subjekt, který odesílá sdělení, 

informaci nebo zprávu příjemci [1]. 

Zákazník obvykle neví, kdo je skutečným zdrojem informace. Je vhodné zdůraznit 

skutečného původce, pokud je to součástí strategie. Může se stát, že zdroj často záměrně 

nekomunikuje, aby se vyvolalo zdání nenávisti sdělení. Např. u článku v časopise 

nebude uveden autor. Obvykle se aktivně využívá možnosti psychologického působení 

zdroje na příjemce komunikace, o což v tomto vztahu jde [4]. 

 

Příjemce je subjekt, na kterého působí sdělení od odesílatele. Může jím být subjekt 

z vnitřního prostření i z vnějšího (zákazník, spotřebitel, obchodní zástupce, jiná 

společnost, novinář atd.). 

 

Médium je komunikačním kanálem, kde se přenáší sdělení od odesílatele k příjemci.  

 

Komunikačním kanálem mohou být různé cesty a komunikační prostředky 

hromadných sdělovacích prostředků, venkovní reklamy, internetu, intranetu apod. 

Kanály řízené, kontrolované firmou jsou ty, které má zdroj komunikace pod kontrolou 

a sestavuje a šíří sdělení. Kanály neřízené, nekontrolované firmou se mohou dělit 

na osobní, tedy šíření pomluv či chvály z úst zákazníků nebo konkurentů a neosobní 

ze sdělovacích prostředků, tedy výsledky spotřebitelských testů v u nezávislého 

testujícího časopisu apod.  

 

Sdělení znamená soubor specifických znaků, které jsou prostřednictvím komunikačního 

média přenášeny od odesílatele k příjemci [1]. 

 

Kódování je přetvoření myšlenky nebo poselství do symbolické podoby slov, grafické 

úpravy nebo jejich kombinací. Cílem kódování je upoutat pozornost, jednoduše 

prezentovat sdělení, vyvolat nebo podpořit akci, sdělit záměr, názor existenci 

nebo známost. 
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Dekódování je opak procesu kódování, příjemce čte význam šifrované zprávy 

či sdělení. 

 

Odezva představuje reakci příjemce po přijetí zprávy. Reakce se může být pozitivní, 

neutrální nebo negativní. 

 

Zpětná vazba je velmi důležitou složkou komunikačního procesu. Při fungování zpětné 

vazby jde o nastavení parametrů sledování efektivní komunikace a jejího přínosu 

pro firmu. Dále o naplnění stanovených cílů komunikace a o reakci chování cílových 

skupin komunikace.  

 

Šumy neboli interference jsou všechny faktory, které mohou negativně ovlivňovat 

komunikační proces při dešifrování nebo při zpětné vazbě. Původ šumů může být různé 

povahy: přenosové (technické), která je způsobena na straně přenosového kanálu, 

tiskové chyby, stávky provozního personálu, nesprávné volby cílové skupiny, užitím 

nevhodných symbolů atd.) [1]. 

 
Obrázek 1: Komunikační proces (zdroj: [1].) 

 

1.7 Marketingová komunikace 21. století  

Současné století přináší v této oblasti mnoho nového a to, co bylo moderní koncepcí 

včera, nyní rychle zastarává. Technologické změny v oblasti telekomunikací, výpočetní 

technika, mikroelektronika atd., to vše staví zákazníka do nové pozice rozhodovatele. 

Právě zákazník rozhoduje, kterou informaci přijme a zda tak vůbec učiní, přečte-li 
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si webovou stránku či se nechá oslovit jiným komunikačním nástrojem. Zřetelně 

se mění úloha a účinnost jednotlivých nástrojů marketingové komunikace. V souladu 

se zvyšující se selektivností komunikace, fragmentace médií a narůstající imunnosti 

spotřebitelů vůči klasické reklamě, která je stále méně považována za jak lépe oslovit 

své cílové skupiny [3]. 

 

Při vymezení pojmu marketingové komunikace na začátku dvacátého prvního století, 

je patrný posun v cílech komunikace, v propojení produktu a značce a v hodnotách 

pro zákazníka. Marketingová komunikace dvacátého prvního století vymezuje 

prostředky, jimiž se společnosti snaží přesvědčovat a informovat spotřebitele 

a připomínat jim (přímou nebo nepřímou cestou) výrobky a značky, které prodávají. 

Jedná se v jistém smyslu o „hlas“ značky a je prostředníkem, jímž lze podnítit dialog 

a vytvářet vztahy se spotřebiteli [1]. 

 

1.7.1 Branding 

Moderní trendy marketingu se projevují i v oblasti brandingu. Branding je oblastí, která 

odlišuje značky jednoho výrobce od druhého. Účelem brandingu je vytvořit odlišnosti 

a ochranu značky od konkurence. Každý vlastník značky chce, aby právě ta jeho byla 

silná a známá. Atributy nejsilnějších značek světa dle Ketlera jsou: 

• Klíčová je vždy značka. 

• Na zákazníkově vnímání spotřebitelské hodnoty by měla být založena cenová 

strategie. 

• Kvalitní positioning značky je velmi důležitý. 

• Značka by vždy měla být konzistentní. 

• Významné je jak portfolio značky, tak i její hierarchie. 

• Značka koordinuje celý mix marketingových aktivit, které jsou důležité pro 

vytvoření spotřebitelské hodnoty. 

• Značka musí být řízena také z pohledu spotřebitele, a to brand manažery.  

• Adekvátní komunikační podpora, která je kontinuální je důležitá pro značkové 

produkty. 

• Zdroje hodnoty značky musí být firmou monitorovány. 
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Důležitými prvky, které diferencují moderní managementu jsou tzv. PODs a POPs 

prostředky komunikace [1]. 

 

Difrenciace prostřednictvím PODs 

Points of Different (PODs) jsou znaky či benefity, které spotřebitel přiřazuje značce, 

hodnotí je kladně a věří, že je nelze nalézt u žádné jiné značky. Jedná se o jedinečné, 

silné, příznivé a odlišující se asociace značky. Záleží na brand manažerovi, na jaké 

úrovni značkové PODs bude. První volbou je nejnižší úroveň, kde jsou atributy značky. 

Druhou je vyšší úroveň (benefity značky) a nejvyšší úrovní je hodnota značky.  

 

Shodnost prostřednictvím POPs 

Totožné prvky Points of Parity (POPs) jsou naopak asociace, které nemusí být 

jedinečné, ale mohou být pro více značek zároveň a řadí značku do určité kategorie 

produktů a služeb. POPs asociace se dělí na dvě základní formy: asociace kategorie 

(sortimentu, skupiny prvků), které jsou v dané kategorii zboží a služeb základními 

prvky nabídky a konkurenční asociace (konkurenční shodné prvky), kterými jsou 

asociace tak navržené, aby stíraly odlišnosti výrobků od konkurence [1]. 

 

1.7.2 Product placement 

Definujeme jej jako použití reálného značkového výrobku nebo služby, často přímo 

v audiovizuálním díle (počítačové hry, televizní pořady a seriály, film), v živém vysílání 

či představení nebo knihách, které samy o sobě nemají reklamní charakter, a to za jasný, 

zpravidla smluvně dohodnutých podmínek. Nejde tedy o skrytou reklamu, ale o určitou 

analogii ke komerčnímu sdělení či advertorialu, tedy o alternativní způsob umístění 

reklamy na produkt či značku. Ve srovnání s klasickou reklamou jde o velmi nenásilnou 

metodu, kterou sice divák vnímá, ale nepokládá ji za rušivou a v ideálním případě u něj 

může dokonce vyvolat touho vlastní značkový výrobek používaný hlavním představitele 

filmu. Dle výzkumů je product placement cílen zejména na diváky ve věkové kategorii 

15-25 let, kteří na něj reagují nejpozitivněji a ztotožní se s filmovými hrdiny v nejvyšší 

míře [3]. 
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1.7.3 Marketing pro e-commerce 

Marketing pro E-commerce je trendem moderního marketingu s největším potenciálem. 

Vytváří ho soubor různých aktivit. E-commerce představuje uskutečnění prodeje 

výrobků a služeb online (bez klasických kamenných obchodů). E-commerce 

se postupem času spojuje s různými formami tzv. E-nakupování. Všechny zmíněné 

možností patří do skupiny E-marketingu. Účelem E-marketingu je komunikace 

se zákazníky, informovat je, provádět propagaci a prodávat produkty prostřednictvím 

internetu.  

 

S propagací v oblasti e-marketingu úzce souvisí umění vytvořit atraktivní webové 

stránky pro zákazníka. Takové webové stránky musí zákazníka na první pohled 

zaujmout a podněcovat ho ke zpětné návštěvě. Pro vytvoření přitažlivých webových 

stránek existují uznávaná základní pravidla ve smyslu „7C“, která obsahují:  

• Kontext (rozvrhnutí stránky a design),  

• obsah (obrázky, text, odkazy, zvuk, video),  

• přizpůsobení potřebám zákazníka (přizpůsobení stránek požadavkům uživatelů 

nebo možnost, aby si uživatel měnil stránky osobně), 

• komunikace (jak jsou webové stránky schopny komunikovat ve směru 

uživatel-stránky, stránky-uživatel, nebo obousměrnou komunikací, 

• spojení (schopnost a stupeň propojení s jinými stránkami), 

• obchodování (jednoduchost a možnost komerčních transakcí na stránkách) 

• komunita (umožnění vzájemné komunikace na stránkách navzájem uživatelům). 

 

Jednoduchost používání webových stránek a atraktivita jsou z pohledu návštěvníků 

důležitými prvky a mají velký vliv na to, zda se zákazník znovu vrátí. Jednoduchostí 

se rozumí rychlá navigace, lehká porozumění první stránky po otevření, rychlé načtení 

[1]. 

 

1.7.4 Guerillová komunikace 

V tradičním marketingu bylo vždy zdůrazňováno, že pokud chcete řádně uvést zboží 

na trh, musíte investovat peníze. Guerilla marketing tvrdí, že je mít můžete, 

ale nemusíte, pokud jste ochotni investovat čas, energii, představivost a informace [12]. 
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V guerilla komunikace se jedná o nekonvenční marketingovou kampaň, kdy je účelem 

dosáhnout maximálního efektu s minimálními zdroji. Hlavním cílem je upoutat 

pozornost, nikoli vyvolat pocit reklamní kampaně. Je využívána především tehdy, 

když firmy nemohou porazit konkurenci v přímém soutěžení nebo nemají dostatek 

finančních prostředků na klasickou reklamní kampaň, ale naopak chtějí maximalizovat 

účinek, tedy zisk.  

 

Tento způsob komunikace často nevyužívá tradiční média, popř. je nevyužívá tradičním 

způsobem. Je zaměřen na nestandardní, alternativní, především outdoorová média, která 

mohou velmi účinně přilákat pozornost, vzbudit zájem či vytvořit rozruch kolem značky 

či produktu. V praxi se jedná o média jako např. prostředky městské hromadné dopravy, 

lavičky, autobusové zastávky, odpadkové koše, sloupy veřejného osvětlení, nástupní 

systémy lanovek, veřejná prostranství či interiéry obchodu, restaurací, provozoven 

služeb atd. Guerilla komunikaci nelze chápat jako akci, při které jde o efekt, 

ale především o získání pozornosti zákazníků a tvorbu zisku. Firmy nevyužívají postupy 

velkých firem jako spolupráci s agenturami, finančně nákladné reklamní kampaně, 

ale obvykle se spoléhají na vlastní síly a nápady. Taktikou guerillové komunikace 

je udeřit na nečekaném místě, zaměřit se na přesně vytipované cíle a ihned 

se stáhnout pryč [3]. 

 

1.7.5 Event marketing 

Event marketing je zaměřený na zvýšení motivace zákazníků a využívá se v moderních 

programech. Také je důležitým prvkem nově uplatňujícího se nástroje komunikace 

„zážitky a události“. První definice pochází již z poloviny devadesátých let minulého 

století. Slovo „event“ znamená událost, prožitek, zážitek, příhodu. Jednoduše řečeno, 

event lze chápat jako něco zvláštního, zvláštní zážitek prožívaný smysly. Ale ne každý, 

kdo organizuje event, dělá event marketing. 

 

Event marketing je forma zinscenování zážitků stejně jako jejich psychické 

a emocionální podněty, které povedou k podpoře image firmy a jejich produktů“. 
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Pod pojmem event marketing si tedy můžeme představit komunikované sdělení spojené 

s formou zvláštního představení, prožitkem, který je vnímán více smysly najednou [1]. 

 

Event marketing také úzce souvisí se sponzoringem (např. sportovní události, hudební 

festivaly), guerilla marketingem a také virálním a dalšími formami prezentace. 

 

Cíle event marketingu jsou směřovány na: 

• Identifikaci s určitým cílovým segmentem nebo jeho životním stylem. 

• Zlepšení a posilování image společnosti nebo produktu a zvyšování povědomí. 

• Vytvoření a podpoření klíčové asociace mezi zákazníkem a značkou. 

• Poskytnutí zapamatovatelného zážitku a evokování pozitivních pocitů. 

• Posilování vztahu ke společnosti a sociální problematice. 

• Pobavení klientů nebo odměnění důležitých zaměstnanců. 

 

Aby byl Event marketing úspěšný, je důležité ho integrovat do komunikační strategie 

firmy. Důvodem a výhodou je, že: 

• Zvyšuje celkový a synergický efekt v komunikaci (např. emocionální 

komunikace ve spojení s reklamou, direct marketingem). 

• Event marketing musí být napojen na komunikace, pokud to tak není, míjí 

se účinkem. 

• Zavedení s jednocení komunikace snižuje celkové náklady [1]. 

 

Do integrovaného event marketingu se řadí následující etapy a aktivity: 

• Fáze komunikační strategie při použití event marketingu a uvedení nástrojů, 

které jsou v dané fázi využity. 

• Přípravné aktivity – vzbudit zájem reklamou, direct marketingem, public 

relations a informovat o eventu. 

• Doprovodné aktivity – Přímý kontakt s cílovou skupinou prostřednictvím 

např. multimediální komunikace či interaktivní techniky. 

• Následní aktivity – zhodnocení eventu – direct marketing a public relations. 
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Event marketing se pro využití v komunikační praxi dělí dle kritérií: 

Obsahu: 

• Eventy orientované pracovně – výměna zkušeností, informací. Akce 

pro obchodní partnery či zaměstnance. 

• Informativní eventy – výměna informací v zábavnější verzi – vyvolání emocí, 

zvýšení pozornosti, show atd. 

• Eventy orientované zábavně – slouží pro budování image. 

 

Cílových skupin: 

• Veřejné eventy – jsou vytvořeny pro externí cílovou skupinu (zákazníky, 

novináře, veřejnost). 

• Firemní eventy – cílovou skupinou jsou internisté (zaměstnanci). 

 

Konceptu: 

• Event marketing, který využívá příležitostí – oslavy, výročí. 

• Event marketing značek – slouží pro podporu vztahu ke značce. 

• Event marketing zaměřený na image. 

• Event marketing orientovaný na know-how. 

• Kombinovaný event marketing. 

 

Místa: 

• Venkovní eventy 

• Vnitřní eventy 

Nejčastěji je event marketing využíván ve spojitosti s oblastí kultury, sportu, cestovního 

ruchu, přírody, volného času, ale i politických akcí [1]. 

  

1.7.6 Virální marketing 

Virální marketing představuje takový způsob komunikace, kdy je sdělení s reklamní 

sdělení obsahem pro příjemce natolik zajímavé, že ho samovolně a vlastními prostředky 

šíří dále. Virální zpráva je exponenciálně šířena mediálním prostorem bez kontroly 

jejího iniciátora, tudíž se podobá virové epidemii. Tímto netradičním způsobem 
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se společnosti snaží ovlivnit chování spotřebitelů, zvýšit prodej svých produktů 

či povědomí o značce. 

 

Tato forma marketingové komunikace vychází z principu verbálního přenosu zpráv, 

je to však modernizovaná cesta přenosu, který se děje v internetovém či mobilním 

prostředí. Virální marketing užívá především e-mailovou komunikace a internetové 

stránky, kde vytvoří zájem o produkt či značku. Virální zpráv může být v podobě 

e-mailu, odkazu, videa, obrázku, textu, hudby, her apod. Ovšem abych fungovala 

virálním způsobem, tedy byla šířena dobrovolně mezi další příjemce, musí splňovat 

několik předpokladů: originální myšlenka, zábavný obsah, zajímavé kreativní řešení 

a vhodná aplikace do prostřední rozvinuté komunity uživatelů. Výhodou této metody 

je nízká finanční náročnost díky absenci nákladů pro nákup mediálního prostoru, 

možnost rychlé realizace i šíření zprávy, zaručená vysoká pozornost příjemců pramenící 

z důvěry vůči zdroji šíření zprávy a též ochota dále aktivně šířit virální obsah [3]. 

 

1.7.7 Word-of-Mouth 

Word-of-mouth (neboli slovo z úst) je formou osobní komunikace zahrnující výměnu 

informací o produktu mezi cílovými zákazníky a sousedy, přáteli příbuznými 

nebo kolegy. Je to jeden z nejúčinnějších komunikačních nástrojů a v současnosti 

nejdůvěryhodnější forma komunikace. Proces WOM (word-of-mouth) je zpravidla 

výsledkem spokojenosti nebo naopak nespokojenosti spotřebitelů s kvalitou výrobku 

nebo služby a péče o zákazníka. Tato neformální komunikace má velmi silný účinek, 

protože osobní doporučení má často významnější vliv na rozhodování spotřebitelů 

než jiné nástroje marketingové komunikace, jako televizní či tisková reklama 

nebo aktivity na podporu prodeje.  

 

Předávání informací o zkušenostech s výrobky a službami formou tváří v tvář ji funguje 

již od nepaměti. Ovšem současná WOM komunikace nabývá nečekaných forem, 

měřítek a důsledků a je ovlivněna zejména rozvojem moderních informačních 

technologií a internetu, kde vznikají rozsáhlé sociální sítě, diskuzní fóra, on-line chaty, 

blogy, zákaznické recenze, komunitní a osobní weby apod. [3]. 
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1.8 Komunikační strategie 

Komunikační strategie dělíme na dvě základní – push (protlačit) a pull (protáhnout). 

 

Strategie pull je založena na principu, kdy se prodávající snaží stimulovat poptávku 

konečného spotřebitele, který pak vyvine tlak na distribuční cestu. Pokud má totiž 

obchodník na skladě velký počet substitučních výrobků, o které není příliš velký zájem, 

pull strategie ho může významně motivovat, aby chtěl prodat i tento výrobek. 

Poptávající zákazník je v tomto případě stimulantem. V těchto případech se strategie 

zavádí s cílem budovat spotřebitelskou poptávku. Předpokládá se, že zákazníci budou 

výrobek poptávat. 

 

Při úspěšné pull strategii výrobce obvykle informuje obchodní mezičlánky, 

že zrealizoval reklamní kampaň zaměřenou na konečného zákazníka (televizní reklama, 

inzerce v časopisech, novinách nebo jiná reklama). Jedná se o tom, že zákazník se začne 

po výrobku poptávat a obchodník musí být na tuto situaci připraven. Osobní prodej 

realizován výrobcem se pak soustředí pouze na první mezičlánky, jako jsou 

velkoobchody, exportní firmy atd. Zároveň výrobce poskytuje nezbytnou podporu 

výrobku (prodejní literaturou či poplatkem maloobchodníkovi k zajištění výhodného 

umístění výrobku v regále).  

 

V pull strageii jsou nejčastěji používané prvky komunikace reklama a podpora prodeje. 

V oblíbenosti u zákazníků stoupají také techniky podpory prodeje – předvádění 

výrobků, poskytování vzorků, ochutnávky apod. Zatímco potravinářské obchody 

organizují výstavky a předvádění ve svých provozních prostorách, řada obchodníků 

se orientuje na prostory vně prodejen. Např. potraviny či nealkoholické nápoje 

se podávají při sportovních či kulturních akcích. K tomu, aby obchodník výrobek 

koupil, jsou nejlepším argumentem davy návštěvníků této akce, kteří pojídají a popíjejí. 

To je zajisté dobrý argument pro získání výhodné pozice v regále [3]. 

 

V push strategii se naopak více spoléhá na osobní prodej a podporu prodeje. Zde 

je cílem podpořit výrobek na jeho cestě ke konečnému spotřebiteli, tím je myšleno 

komunikovat s jednotlivými členy distribučního kanálu. Toho lze dosáhnout pomocí 
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příspěvků na společnou reklamu, obchodními slevami, podporou osobního úsilí 

prodejců, programů na podporu dealerů apod. Tato strategie je zaměřena 

na marketingový úspěch firemního produktu motivací zástupců obchodního mezičlánku. 

Hlavním úsilím je motivovat je k péči o rychlost pohybu výrobků ke konečnému 

spotřebiteli [3]. 

 

1.9 Marketingový výzkum 

Poznávání zákazníků by mělo být vždy podloženo objektivizovanými a systematickými 

postupy, které přinesl a rozvinul současné marketingový výzkum. Marketingový 

výzkum pomocí poskytnutých informací pomáhá marketingovým manažerům 

rozpoznávat a reagovat na marketingové příležitosti a hrozby. Zahrnuje plánování, sběr 

a analýzu dat, která jsou pro marketingové rozhodování a komunikaci výsledů této 

analýzy řídícím pracovníkům relevantní. Také poskytuje empirické informace o situaci 

na trhu, především o našich zákaznících, které jsou získány na základě metodologických 

postupů. Postupy musí respektovat specifika složité sociálně-ekonomické reality [9]. 

 

Charakteristické rysy pro marketingový výzkum by měly být jedinečnost, vysoká 

vypovídací schopnost a aktuálnost takto získaných informací. Na druhé straně je vysoká 

finanční náročnost na získání těchto informací, vysoká náročnost na kvalifikaci 

pracovníků, dále na čas a použité metody [18]. 

 

Hlavním rozdílem mezi výzkumem a průzkumem, kdy jsou tyto pojmy často 

zaměňovány, je časový horizont, kdy průzkum trvá kratší dobu a nezachází do takové 

hloubky jako výzkum. Průzkum je v podstatě součástí marketingového výzkumu. 

 

Marketingový výzkum, který probíhá správně, by měl probíhat dle určitých zásad. Měl 

by probíhat jako vědecká metoda, která má takový přistup k rozhodování, kdy 

se zaměříme na systematičnost a objektivnost při ověřování nápadů dříve, 

než je přijmeme. Při užití vědecké metody se nedomníváme, že je naše intuice správná, 

naopak ji využijeme ke tvorbě hypotéz, které před konečným rozhodnutím budou 

potvrzeny nebo vyvráceny. Dobře naplánovaný marketingový výzkum je také důležitý 

pro finanční stránku, kdy nám pomůže vyhnout se nákladným omylům. Vědecká 
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metoda prosazuje systematický postup výzkumu, což je stanovení, kdy bude výzkum 

využit a jaké rozhodnutí má ovlivnit. Dále je to určení organizačního zabezpečení 

výzkumu, navržení přibližné ceny výzkumu a specifikování rozsahu pomocí určení 

a návaznost jednotlivých fází procesu marketingového výzkumu.  

 

Při marketingovém výzkumu uskutečňujeme tvůrčí přístup a měli bychom hledat nové 

způsoby a metody, jak problém řešit. Problém řešíme pomocí více metod 

a shromažďujeme informace z více na sobě nezávislých zdrojů [18]. Marketingový 

výzkum je možno provádět vlastními silami podniku či jedince nebo může výzkum 

provádět agentura [19]. 

 

Základní rozlišení výzkumu na: 

• primární výzkum obsahuje vlastní zjištění hodnot u samotných jednotek. Jedná 

se o tzv. sběr informací v terénu; 

• sekundární výzkum znamená především dodatečné či další využití dat, které 

byla dříve shromážděna a zpracována jako primární výzkum. Je zde rozdíl mezi 

daty neagregovanými, tedy daty v původní podobě hodnot zjištěných za každou 

jednotku, a daty agregovanými, kdy jsou hodnoty vlastností sumarizované 

za celý soubor, eventuálně zpracované do podoby statistických hodnot [9]. 

 

Primární výzkum lze dále členit na: 

• kvantitativní výzkumy zkoumají rozsáhlé soubory stovek i tisíců respondentů. 

Podstatou je zachytit názory a chování lidí co nejvíce standardizovaně a pomocí 

statistických postupů. Mezi techniky kvantitativních výzkumů patří osobní 

rozhovory, pozorování, experiment, písemná dotazování, ale také obsahové 

analýzy textů a jiných symbolických vyjádření. Kvantitativní výzkumy jsou 

časově i finančně náročnější, výsledky však obvykle přinášejí v přehlednější, 

číselné podobě za celý soubor, případně populaci;  

• kvalitativní výzkumy umožňují poznat motivy chování lidí a vysvětlit příčiny. 

Techniky těchto výzkumů jsou individuální hloubkové rozhovory a skupinové 

rozhovory (focus group). Kvalitativní výzkum je oproti kvantitativnímu 
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rychlejší a méně nákladný, soubor respondentů je však malý a jeho výsledky 

není možné zobecnit na celou populaci [9]. 

 

1.9.1 Dotazování 

Dotazování je jedním z nejrozšířenějších postupů marketingového výzkumu. 

Uskutečňuje se pomocí nástrojů (dotazníků, záznamových archů) a náležitě zvolené 

komunikace výzkumníka s nositelem informací – dotazovaným (respondentem). 

Kontakt může být přímý či zprostředkovaný. V případě zprostředkování vstupuje mezi 

výzkumníka a dotazovaného tazatel, pak se jedná o osobní dotazování či rozhovor [9]. 

 

Přímé dotazování: 

 

Obrázek 2: Přímé dotazování (zdroj: [9]) 

 

Zprostředkované dotazování: 

 

Obrázek 3: Zprostředkované dotazování (zdroj: [9]) 
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Požadavky správného dotazníku: 

• Celkový dojem – dotazník musí na první dojem upoutat především grafickou 

úpravou, což značně ovlivňuje, jak bude na respondenta působit. Jedná 

se o formát dotazníku, úpravu, barvy i kvalitu papíru. 

• Formulace otázek – nejdůležitější zásada je jednoznačnost a srozumitelnost 

otázek, vhodné je otázka začínat slovy: Kolik, Jak, Kolikrát. Čím konkrétnější 

otázky budou, tím konkrétnější bude odpověď.  

• Typologie otázek – existují dva základní typy otázek: Otevřené, kdy 

nepředkládáme respondentovi žádné varianty odpovědí a může se tedy zcela 

svobodně vyjádřit svými slovy a uzavřené, kde předem uvádíme možné varianty 

odpovědí a dotazovaný je nucen si jednu nebo několik vybrat.  

• Manipulace s dotazníkem – v této části se jedná o distribuci a návrat dotazníků. 

Nejběžnějším způsobem je rozdávání dotazníků je rozesílání poštou či osobní 

předání. Při rozesílání dotazníku poštou může mít respondent větší pocit 

anonymity, ovšem návratnost dotazníků může být značně omezena. Při osobním 

předání je možnost podtrhnout naléhavost výzkumu či podat doplňující 

informace, při této metodě je také vysoká návratnost dotazníků [9].  

 

1.10 Riziko 

Dle různých autorů má riziko různou definici, ale téměř vždy se jedná 

o pravděpodobnost, nebezpečí či odchylku. Nejde však o samu odchylku, ale o možnost 

jejího vzniku. Definice rizika jsou následující: 

• Pravděpodobnosti jakéhokoliv výsledku, který se liší od očekávaného. 

• Odchýlení očekávaných a skutečných výsledků. 

• Pravděpodobnost a možnost vzniku ztráty, celkově nezdaru. 

• Nebezpečí vzniku negativní odchylky od cíle. 

• Možnost ztráty nebo zisku. 

• Varianta, že specifická hrozba využije specifickou zranitelnost systému [43] 

[44]. 

 

Klasifikace rizik je z několika hledisek, dle různých kritérií. Nejčastěji jsou rizika 

dělena na rizika ovlivnitelná a neovlivnitelná, externí a interní, pojistitelná 
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a nepojistitelná, systematická a nesystematická, čistá a spekulativní, teritoriální 

a komerční, subjektivní, tržně zajistitelná a tržně nezajistitelná, objektivní 

a kombinovaná, komplexní a elementární. Dále je třídění rizik podle velikosti a také 

věcná klasifikace rizik [44]. 

 

1.11 Shrnutí teoretické části 

V teoretické části této práce jsem se zabývala a vysvětlila pojmy, které souvisí 

s marketingovou komunikací či metodami a analýzami, které jsou dále v práci 

využívány. Jsou zde vysvětleny pojmy od základů, jako je marketing, marketingové 

prostředí přes marketingová komunikaci a její typy současného století. Dále je podrobné 

vysvětlen marketingový a komunikační mix. Popsáno je také riziko, marketingový 

výzkum a technika dotazování, která je následně využita. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

V následující kapitole se budu konkrétněji věnovat společnosti Kostka-kolobka. 

Nejdříve společnost představím, dále ji budu analyzovat pomocí analýzy SLEPT, 

Porterovy analýzy, ale také sestavím marketingový a komunikační mix.  V další části 

zpracuji výsledky dotazování, které jsem provedla přímo pro společnost. Vše následně 

shrnu ve SWOT analýze.  

 

2.1 Charakteristika společnosti 

Společnost byla založena v roce 1992 jako podnikatelský subjekt-fyzická osoba. 

Oborem působnosti byla kovovýroba a zámečnictví, zpočátku ve velmi stísněných 

podmínkách. Později se působnost společnosti rozvinula a byla zahájena výroba rámů 

jízdních kol, včetně lakování práškovým komaxitem pro tuzemské odběratele. V roce 

2002 byla s ohledem na velmi levné čínské dovozy výroba rámů utlumena a společnost 

intenzivně hledala nový výrobní program. V této době využila stávající technologie 

a zahájila výrobu koloběžek vlastní konstrukce, zpočátku s určením pro děti. Postupně 

koloběžky prošly zásadním konstrukčním vývojem a modely koloběžek 

se vyprofilovaly do dnešní podoby sportovního nářadí s určením od dětí až po náročnou 

sportující veřejnost.  

 

V roce 2005 společnost zahájila spolupráci s významnou zahraniční společností v oboru 

regálových systémů. Po úvodním ověření možností a kvality výroby se spolupráce 

úspěšně rozvinula a trvá do dneška. V závěru roku 2006 se společnost transformovala 

jako podnikatelský subjekt a byla zapsána jako Kostka-kolobka, s r.o. V průběhu roku 

2007–2010 nakoupila nové progresivní technologie výroby, které využívá při výrobě. 

 

Cílem společnosti je dodávat koloběžky nejen pro děti, ale i pro dospělé od amatérů, 

kteří ji budou využívat pro zábavu či rodinné výlety, až po elitní a závodní jezdce. 

Současně má společnost 120 zaměstnanců a nabízí celé spektrum koloběžek 

od dětských, přes skládací, silniční až po musherské či do terénu. Prodejní síť 

je již téměř po celé České republice, ale také v zahraničí např. Rakousko. Koloběžky 

je možné zakoupit jak na internetových stránkách, tak v kamenných obchodech. Velkou 
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výhodou je možnost vyzkoušení koloběžky z půjčovny, kterých je 108 po celé naší 

republice z toho 9 v Královéhradeckém kraji [20]. 

 

 

Obrázek 4: Logo Kostka (zdroj: [20]) 

Ekonomická situace 

V současnosti se ekonomicky podniku velmi dobře daří a prosperuje. Oproti roku 2016, 

kdy celkové tržby byly 107 milionu korun, z toho zisk 6,2 milionu, vzrostly tržby v roce 

2017 na 115,3 milionu a zisk na 8,8 milionu korun [31]. 

 

2.2 Makroprostředí  

Makroprostředí, které se týká daného podniku je dále specifikováno pomocí SLEPT 

analýzy: 

 

2.2.1 Sociální faktory 

Životní styl – společnosti prospívá to, že se v dnešní době upřednostňuje a rozvíjí 

zdravý životní styl. Koloběžky mohou být vhodným prostředkem pro zlepšení kondice 

či kompenzací sedavého zaměstnání a zákazníci také objevují kouzlo fyzické aktivity, 

která lichotí postavě.  

 

Rostoucí trend koloběžek – každý si můžeme povšimnou, že v našem okolí potkáváme 

více „koloběžkářů“, ať už je to v centru města či na projížďce nebo procházce v přírodě. 

Rostoucí trend koloběžek také dokazují různé sportovní události. Přibližně před pěti lety 

bylo těžké najít ve vytrvalostních závodech kategorii „koloběžky“. V dnešní době tato 

kategorie bývá součástí mnoha cyklistických závodů nebo jsou dokonce uspořádány 

samostatné závody. Koloběžkáři se mohou přihlásit např. na Noční koloběžkování 

v Hradci Králové, Pardubický vinařský půlmaraton, Zkus maraton Kuks atd.  

 

Životní úroveň a věková struktura – v místě sídla společnosti není v poměru s jinými 

okresy České republiky situace příliš příznivá. Okres Jeseník se potýká s vysokou mírou 

nezaměstnanosti a také je zde špatně dostupná zdravotní péče [21].  
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Věková struktura obyvatel Jesenicka odpovídá průměru České republiky. 

Demografický vývoj lze za uplynulých 20 let charakterizovat zvyšujícím se početním 

stavem poproduktivní složky obyvatelstva nad 65 let [21]. 

 

Na druhou stranu v roce 2017 skončil na druhém místě dle kvality života 

Královéhradecký kraj. Střední délka života je zde čtvrtá nevyšší v Česku – u můžu 

76,2 a u žen 81,8 roku. To může být způsobeno relativně malým znečištěním životního 

prostředí, jelikož do kraje patří i velká část Krkonoš. Místní firmy také vyprodukují 

druhé nejmenší množství odpadů v České republice [24]. 

 

Geografie – turistický region Jeseníky, taktéž i Krkonoše jsou horskou oblastí, 

pro kterou je typická čistá příroda a hluboké lesy, což svědčí právě společnosti 

Kostka-kolobka, která má ve „svém“ okrese, ale i v Královéhradeckém kraji 

na turisticky rušných místech půjčovny koloběžek. Naopak samotné sídlo společnosti, 

společně s prodejnou, se nachází téměř v horách, u silnice druhé třídy, kde není 

dostupnost poněkud snadná a rychlá.  

 

2.2.2 Legislativa 

Společnost se pohybuje v právním rámci daném českou legislativou, která vymezuje 

práva a povinnosti pro prodávajícího a kupujícího. Jelikož obchoduje nejen 

na tuzemském trhu, ale také v zahraničí, na území Evropské unie, kde se řídí zákony 

pro EU, ale i mimo ni. Firma je společností s ručeném omezeným, tudíž pro ni platí 

zákon o obchodních korporacích.  

 

Dle legislativy EU, která má požadavky na vedení účetnictví, účetní předpisy 

a směrnice, dotační programy atd. se společnosti řídí těmito zákony. Dále se řídí 

podle legislativy upravující zákony v e-commerce a elektronickém obchodování 

vycházející z Občanského zákoníku č.40/1964 Sb. především § 1810 - § 1867 

pro smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku a § 612 

až § 627 pro shodu s kupní smlouvou, záruka, odpovědnost za vady. Také musí 

dodržovat Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.  dle § 5 [30]. 
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2.2.3 Ekonomické faktory 

Důležitým faktorem pro společnosti, jako pro prodávajícího, je výše důchodu 

zákazníka. Koloběžky nejsou statkem nezbytným, nýbrž statkem luxusním, proto 

je zákazník nebude kupovat, pokud bude výše jeho důchodu klesat.  

 

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda v Královéhradeckém kraji 

je 24 623 Kč (přepočtené na plně zaměstnané osoby) a proti stejnému období loňského 

roku vzrostla o 1 748 Kč, tj. o 7,6 %. Tempo růstu mezd v kraji výrazně převýšilo 

celorepublikový průměr (4,4 %) a mezi kraji bylo druhé nejrychlejší. Mzda v kraji 

zaostala za průměrem České republiky o 1 857 Kč, nejvyšší mzda byla vyplácena 

v Hl. městě Praze (32 934 Kč) a Královéhradecký kraj za ní zaostal o více 

než 8 000 Kč. Mezi čtrnácti kraji České republiky, Královéhradecký kraj zaujímá 

ve výši mzdy sedmou příčku. 

 

Královéhradecký kraj netrpí extrémy, má stabilní prostředí, kde neprobíhají žádné 

ekonomické, ekologické ani sociální výkyvy [23].  

 

2.2.4 Politika 

Vláda v České republice je stabilní, čímž firmě nezpůsobuje potíže. Mezinárodní 

konflikty také nemáme a neovlivňuje to obchod se zahraničím. V rámci Evropské unie 

(EU) je obchodování jednodušší, což je pozitivní a výstup z EU by mohl obchody 

negativně ovlivnit.  

 

2.2.5 Technologické faktory 

Velký technologický pokrok v České republice je především v „chytrých“ neboli Smart 

technologiích, které nás obklopují ze všech stran a usnadňují nám každodenní život. 

Dovolují nám setkat se se svým lékařem přes webovou kameru z pohodlí domova 

nebo sledovat na webu docházku našich dětí do škol. Nasazování chytrých sítí 

umožňuje zajistit vyváženou distribuci elektřiny všem odběratelům a rychlou obnovu 

při výpadku. Po cestě z práce si můžeme nastavit pomocí mobilního zařízení pokojovou 
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teplotu, změnit intenzitu osvětlení nebo dálkově ovládat zásuvky či webkamery. Životní 

styl budoucnosti, nazývaný Smart Life, zahrnuje vzájemně propojené oblasti se stejným 

přívlastkem Smart. Tyto oblasti spadají do 3 větších podmnožin Smart Technology, 

Smart Society a Green Technology. Tento pokrok je pro společnost prospěšný nejen 

ve snadnějším vyhledávání informací o společnosti, ale i v bližším kontaktu 

s potenciálními a současnými zákazníky pomocí sdílením dat např. přes sociální sítě. 

Příspěvky tak veřejnost vidí okamžitě a může reagovat.  

 

Smart Life řadí do širšího kontextu také Průmysl 4.0. Aplikace Průmyslu 4.0 (také 

Industry 4.0) spojuje současný trend digitalizace, s ním související automatizaci výroby 

a změny na trhu práce, a zasáhne tak do všech oblastí našich životů [22]. 

  

Technologie společnosti 

V průběhu minulých let firma nakoupila progresivní technologie, které využívá 

při výrobě. Laserový stroj ADIGE pro pálení otevřených a uzavřených profilů, 

svařovací robotizované pracoviště, technologie pro 3D ohýbání. Dále laserová 

3D řezání a CNC obrábění automatickou lakovací linkou. Vybavení je velmi moderní 

a z části robotické, což umožňuje vyrábět za krátký čas kvalitní výrobky náročné 

na technologickou výrobu.  

 

Obecně se společnost snaží neustále sledovat jak kvalitu výrobků a zlepšovat 

se v nedostatcích či vymýšlet nové modely, tak sledovat vývoj a trend v technologiích 

pro výrobní zařízení. 

 

2.3 Mikroprostředí  

Odvětví a jeho rizika, ve kterém podnik působí, jsou charakterizována pomocí 

Porterovy analýzy: 

 

2.3.1 Odběratelé 

Přestože společnost má sídlo a továrnu pouze na Šumpersku, dodává koloběžky po celé 

České republice a dvě třetiny výrobků jdou do zahraničí. Tam je největším odběratelem 
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především Německo a Rakousko, ale koloběžky jsou exportovány také do Kanady, 

Spojených států či Austrálie.  

 

Graf 1: Odběratelé (zdroj: vlastní) 

Přestože jde většina produkce do zahraničí, na český trh se chce společnost zaměřovat 

i nadále, současně se zahraničním. Jejím cílem je zde vytvořit komplexní síť služeb 

pro koloběžkáře. Také už jen z pohledu sociálního, kdy jde o tzv. patriotismus, jelikož 

je to česká firma a od počátku bylo prioritou uchytit se na českém trhu.  

 

V České republice jsou odběrateli jak velké prodejní řetězce např. Intersport, tak i různá 

sportovní sdružení a spolky (např. Musher Club Metuje) či menší lokální prodejny 

se sportovním vybavením a půjčovny. 

 

Typický zákazník pro produkty této společnosti není jasně definován, neboť cílí 

„na všechny“. Tedy na širokou veřejnost od dětí až po seniory, od příležitostných 

sportovců až po profesionály, na jednotlivce tak i celé rodiny.  

 

Vyjednávací síla odběratelů 

Schopnost odběratelů ovlivnit cenu výrobků společnosti Kostka-kolobka existuje, 

ale pouze v určitých podmínkách. Firma prodává výrobky za danou cenu a konečný 

zákazník, který kupuje koloběžky v malém množství (1–3 kusy), většinou nemá 
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možnost cenu ovlivnit. Dodavatel je schopen jednat o ceně výrobku ve chvíli, 

kdy je odběratel zprostředkovatelem ke konečnému zákazníkovi nebo pokud konečný 

zákazník odebírá více kusů, v tomto případě se jedná o množstevní slevy. Záleží tedy 

na velikosti objednávky, ale také se může jednat o tzv. „věrnostní slevu“, kdy odběratel 

se společností již dlouhodobě spolupracuje.  

 

2.3.2 Dodavatelé 

Aby se společnost vyhnula ztrátám a komplikacím s jakostí komponentů, snaží 

se většinu součástek, ze kterých se koloběžka skládá, vyrábět sama. Ovšem ne u všech 

částí je to možné. Pokud už musí součástky a díly nakupovat, snaží se vybírat kvalitní, 

a především české dodavatele, což se ovšem projeví na ceně konečného výrobku. 

Např. pneumatiky odebírá od českého výrobce Rubena z Náchoda. Dále spolupracuje 

s dodavateli Shimano, Remerx či německou firmou Schwalbe.  

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Ovlivnit cenu výrobků mohou dodavatelé prostřednictvím cen vstupních materiálů. 

Pokud dodavatelé zdraží cenu např. hliníku, oceli či doplňků jako pneumatik a brzd, 

přírůstek ceny se projeví i v konečné ceně pro zákazníka. I když má Kostka-kolobka 

možnost výběru dodavatelů, a to od tuzemských až po levnější dodavatelé z jiných 

kontinentů, snaží se vyrábět, i když z dražších, přesto kvalitnějších materiálů a odebírat 

kvalitní komponenty, nejlépe od tuzemských dodavatelů.  

 

Vliv dodavatelů z pohledu pracovní síly zde je minimální, společnost má především 

automatizovanou výrobu čímž není závislá na pracovní síle.  

 

2.3.3 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Jelikož se společnosti na českém trhu v tomto odvětví daří a je předním výrobcem 

koloběžek u nás. Je v tuto chvíli hrozba nových konkurentů poměrně vysoká. Češi 

se o koloběhu čím dál více dozvídají a vídají ho kolem sebe, poptávka po koloběžkách 

rapidně roste. 
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Obávaným konkurentem jsou zde společnosti, které vyrábí koloběžky nebo alespoň 

nakupují z asijského trhu a z toho důvodu si mohou dovolit nižší prodejní cenu. 

Výhodou pro firmu jsou patenty, které si nechala deklarovat. Na počátku roku 2012 

proběhla úspěšná registrace její obchodní značky u Evropského patentového úřadu 

(ESP) a Kostka-kolobka se tak stala registrovanou ochrannou známkou. Paralelně 

s registrací názvu firmy proběhlo i přihlášení výrobků, čímž bylo dosaženo komplexní 

mezinárodní průmyslové ochrany. Společnost Kostka-kolobka se stala vlastníkem 

patentů, průmyslových vzorů a tvarů na základě mezinárodního práva patentové 

ochrany. 

 

Kostka-kolobka se snaží co nejvíce rozšiřovat svoji distribuční síť, a to už přes malé 

soukromé prodejce nebo velkoobchody sportovního načiní, ovšem stále zde je mnoho 

prodejních řetězců, které společnost nepokryla a kam by konkurence mohla vstoupit. 

Nevýhodou pro nové konkurenty jsou speciální technologie výroby a náročné postupy 

výroby, využít by toho ale mohly např. výrobci kol, kteří mají podobné vybavení 

a vstupní náklady na výrobu by nemusely být tak vysoké. Otázkou 

zde je, jak by při vstupu nových konkurentů zákazníci zůstali věrní a loajální 

k zavedené značce. 

 

2.3.4 Hrozba nových substitutů 

Pokud by se závratně zvýšila cena koloběžek Kostka-kolobka tak, aby jej zákazníci 

přestali kupovat a hledali jiná řešení, východiskem by zde pravděpodobně bylo jiné 

sportovní náčiní, podobnou aerobní aktivitou je např. cyklistika či in-line bruslení.  

 

2.3.5 Stávající konkurenti  

Na současném trhu v odvětví koloběžek již samozřejmě také probíhá konkurenční boj. 

Na trhu je několik výrobců, které vyrábí koloběžky, na pohled zdánlivě podobné, ovšem 

kvalitou se mohou lišit. Kostka koloběžky postupně prošly zásadním konstrukčním 

vývojem a modely koloběžek se vyprofilovaly do dnešní podoby sportovního nářadí 

s určením od dětí až po náročnou sportující veřejnost.  
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Společnost zde využívá tzv. diferenciační konkurenční výhodu, při které se snaží, 

aby kvalita jejich výrobků byla vyšší než u konkurence. A to prostřednictvím 

jak samotných výrobků, tak i přidané hodnoty jako např. zákaznických služeb. 

Podnik se proti konkurenci snaží získat co největší podíl na trhu pomocí nástrojů: 

Technologické inovace, reklamy a marketingové komunikace (organizace akcí 

pro koloběžkáře), poskytování lepších zákaznických služeb a nových výrobků.  

 

Současní konkurenti: 

• Koloběžky Crussis 

Tato společnost vznikla roku 2012 a zabývá se výrobou elektrokol, klasických jízdních 

kol a od roku 2015 i výrobou koloběžek. Záměrem CRUSSIS je pohybovat 

se v segmentu „sportovních koloběžek“, nikoliv „koloběžek – hraček“. Snahou Crussis 

je, aby koloběžky poskytly ty nejlepší jízdní vlastnosti. Firma je pro Kostku 

konkurentem, protože se zaměřuje na stejný segment zákazníků. Snaží se udržet 

moderní a sportovní vzhled koloběžek a zaměřit se na oblast, jak příležitostných jezdců, 

tak sportovních. Jejích cílem je obsadit český trh, ale i vyvážet do zahraničí [27]. 

 

• Koloběžky Yedoo  

Společnost Yedoo vznikla v roce 1988, kdy se věnovala výrobě koloběžek pro děti, 

odrážedel a dětským kolům, což v současnosti tvoří největší část jejich výrobního 

portfolia. Následně přidali i výrobu koloběžek. Přestože Yedoo patří do řady 

konkurentů, jejich koloběžky jsou spíže nižšího profilu s menšími koly, což pro většinu 

potenciálních zákazníků může působit spíše jako koloběžky pro děti. Nabídku tvoří také 

některé typy závodních koloběžek. Yedoo exportuje své koloběžky téměř do čtyřiceti 

zemí světa a je organizátorem mnoha koloběžkových akcí [26].  

 

• Koloběžky Mibo 

Český výrobce Mibo nabízí taktéž koloběžky pro rekreační i profesionální 

sportovce. Široká modelová řada koloběžek je velmi podobná firmě Kostka-kolobka. 

Mibo nabízí koloběžky pro děti, pro dospělé, silniční, turistické, skládací, koloběžky 

pro downhill, freestyle a mushing, koloběžky a nákladní trojkolky pro průmysl. 
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Prodejny této firmy jsou po celé České Republice, nabízí i možnosti nakupování přes 

internet [25].  

 

2.4 Marketingový mix firmy Kostka – kolobka s. r. o. 

V následujících bodech je podrobněji rozebrán marketingové mix dané společnosti. 

 

2.4.1 Produkt 

Jak již bylo zmíněno v předchozích částech, hlavními produkty, které společnost vyrábí 

jsou koloběžky. Podnik nabízí celé spektrum koloběžek a téměř dvě desítky modelů. 

Jejich koloběžky jsou určeny jak začátečníkům, tak i dětem, ale i zkušeným 

a profesionálním sportovcům. V nabídce najdeme koloběžky určené do města, 

do terénu, silniční, skládací, ale i speciální tzv. musherské pro trénink se psy. Svým 

portfoliem se společnost snaží uspokojit zákazníky nejrůznějších požadavků, a proto 

je možné objednat i koloběžku na zakázku. Kostka-kolobka nabízí vysoce 

kvalitní  technicky vyspělé koloběžky pro oddech, turistiku a sport. 

 

Nejznámější mezi veřejností je např. model tour, který se často objevuje v půjčovnách: 

 

Obrázek 5: Koloběžka tour (zdroj: [20]) 

 



54 

 

K samotným koloběžkám dále nabízí či dokonce vyrábí vlastní doplňky, dlouhým 

vývojem procházely např. blatníky, aby byly nejen kvalitní a při jízdě nedocházelo 

k jejich „vyklepávání“ či lámání, ale aby plnily zcela svoji funkci. Z doplňků 

se u Kostky dají dále koupit např. stojany, světla, rohy, brašny, ale i bezpečnostní prvky 

pro jízdu. Samozřejmostí jsou náhradní díly pro koloběžky – duše, pláště, brzy, řídítka 

atd. To umožňuje zákazníkům „přestavět“ si svoji koloběžku, pokud navrhované 

modely nevyhovují. Součástí nabídky je i služba servis koloběžek, který je prováděn 

na pobočkách nebo po dohodě na některých událostech, kde se Kostka-kolobka 

vyskytuje. Pokud chce být zákazník značce věrný na první pohled či reprezentovat, 

má možnost zakoupit sportovní oblečení s logem společnosti. Což je zároveň 

i reklamním předmětem. Dalšími předměty jsou kšiltovky, propisovací tužky, gumové 

náramky a odznáčky.  

 

Obrázek 6: Oblečení Kostka (zdroj: [20]) 

 

2.4.2 Cena 

Zda je cena za koloběžky Kostka-kolobka příliš vysoká či nízká je asi relativní pojem 

dle možností každého zákazníka. V každém případě se podnik snaží nabízet produkty 

jak nižších, tak vyšších cenových tříd. Ceny se odvíjí od třídy koloběžek a jejího 

vybavení. Koloběžky se pak mohou se lišit např. v brzdách (kotoučové 

či klasické - čelisťové), v ráfcích (jednokomorové či dvoukomorové) a kvalitě 

pneumatik či ložiskách. 
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V následující tabulce je průřez koloběžek a cen ze všech kategorií, 

kde dětské se pohybují okolo 4 490 Kč, pro dospělé začínají na 5 890 Kč. Dostat 

se můžeme až na 55 000 Kč, přičemž se jedná ryze o závodní karbonovou koloběžku 

pro profesionální účely.  

 

Tabulka 1:  Ceník koloběžek (zdroj: vlastní zpracování) 

V porovnání s produkty konkurenčních firem jsou ceny produktů vyšší, a to v dětských 

i univerzálních kategoriích. Řádově se jedná o tisíce korun. 

 

V této tabulce jsou porovnány podobné typy koloběžek od různých výrobců, materiálu, 

ze kterého je vyroben rám a dle brzd.  

 

Tabulka 2: Porovnání koloběžek (zdroj: vlastní zpracování) 

Výrobce, jehož typ je označený zeleně, má nejnižší cenu. Jako nejlevnější z tohoto 

srovnání vychází koloběžky Crussis. Koloběžky se v kategoriích nemusí shodovat 

parametry, jelikož každý model je jinak vybaven. Vybavení je proto jen podobné 

a koloběžky jsou řazeny do skupin porovnávání dle určení, velikosti a tloušťky ráfků. 

 

Název: Určení: Cena:

Street kid dětská 4 490,00 Kč

Hill univerzální 5 890,00 Kč

Tour fun univerzální 5 990,00 Kč

Uni univerzální 6 590,00 Kč

Street univerzální 8 390,00 Kč

Twenty max univerzální 8 590,00 Kč

Tour max univerzální 8 890,00 Kč

Rebel univerzální 9 490,00 Kč

Twenty Scarlet univerzální 10 235,00 Kč

Rubik skládací univerzální 10 990,00 Kč

Twenty star univerzální 12 990,00 Kč

Mushing max musherská 15 190,00 Kč

Racer CTI závodní 55 000,00 Kč

Určení: Kostka Cena: Crussis Cena: Mibo Cena Yedoo Cena

dětská Street kid 4 490,00 Kč / / / / One 01 2 790,00 Kč

univerzální Hill max 8 490,00 Kč Acitive 8 490,00 Kč Royal 11 500,00 Kč Rodstr 9 590,00 Kč

musherská Mushnig pro 19 790,00 Kč Cross 6.2 13 390,00 Kč / / / /

univerzální Tour max 8 890,00 Kč Urban 4.4 8 790,00 Kč Malaga 10 100,00 Kč Trexx 13 590,00 Kč

univerzální 

skládací Rubik skládací 10 990,00 Kč / / Mastr 9 999,00 Kč City New 5 290,00 Kč
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2.4.3 Místo 

Sídlo firmy Kostka–kolobka se nachází v obci Hanušovice na Šumpersku, zde 

má jak své výrobní prostory, tak i moderní specializovanou prodejnu, kde zpříjemňuje 

prostředí drobné občerstvení. V exteriérech areálu je také možno koloběžky vyzkoušet 

na speciální dráze vytvořené pro testování.  

 

Pro nákup koloběžek jsou dvě varianty:  

• Kamenné prodejny – nachází se po celé České Republice, i když jejich počet 

se v budoucnosti bude ještě rozšiřovat. Jedná se o specializované prodejny 

s koloběžkami (Hanušovice, Praha, Plzeň...), prodejní řetězce sportovních potřeb 

(Intersport) či soukromé prodejny se sportovním náčiním (např. Kola-Rtyně). 

Produkty je možno zakoupit na místě či po domluvě zaslat dopravní společností. 

• E-shop – jednoduchý a přehledný internetový obchod, na oficiálních stránkách 

společnosti, nabízí rychlý nákup, přičemž je zákazník často kontaktován nazpět 

prodejcem pro ověření informací. Následně je produkt dodán opět přepravní 

společností nebo je možné vyzvednout ho osobně na prodejně. 

 

2.4.4 Propagace 

Podnik se snaží využívat klasických i moderních metod propagace. Tyto metody jsou 

podrobněji popsány v následné kapitole 2.5 komunikačního mixu.  

 

2.5 Komunikační mix 

V komunikačním mixu podrobněji rozebírám metody, které společnost využívá. Jedná 

se o osobní prodej, podporu prodeje, reklamu, sponzoring, veletrhy a výstavy, přímý 

marketing a online marketingovou komunikaci.  

 

Marketingovou komunikací se zabývají ve firmě dva marketingoví pracovníci. Jeden 

z nich se zabývá přímo PR, do jehož kompetencí spadá tedy celkové zviditelnění 

společnosti a konkrétních výrobků, dále vztahy s veřejností, s novináři a dalšími 

zainteresovaných stranami. Marketingový manažer má často velmi podobnou náplň 

práce, jelikož jeden pracovník na to nestačí. Dále také zajišťuje osobní účast 
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na událostech, ale i online marketingovou komunikaci. Součástí je také práce 

v grafických editorech, sledování trendů a konkurence.  

 

2.5.1 Osobní prodej  

Klasickou a nejstarší formu z marketingového mixu, osobní prodej, samozřejmě podnik 

provozuje ve svým prodejnách. Tím je se svým zákazníkem v kontaktu tváří v tvář, 

umožňuje to okamžitou zpětnou vazbu a individuální přístup ke každému. Do kategorie 

osobního prodeje se také řadí obchodní zástupci společnosti, kteří komunikují 

s odběrateli. V tomto případě nejsou odběrateli jednotlivci, ale jiné firmy či organizace.  

 

2.5.2 Event marketing 

Do této kategorie se řadí možnosti exkurze do výroby koloběžek, která bude 

po domluvě umožněna. Patří tam také den otevřených dveří. Především ale sportovní 

události, kterých se Kostka-kolobka pravidelně účastní nebo je pořádá. Na každé 

události, má firma svůj stánek, často i s mobilní půjčovnou koloběžek, které si veřejnost 

může zadarmo zapůjčit a vyzkoušet. Často jsou pořádané také zábavné soutěže 

na koloběžkách o hodnotné ceny (které se rovněž dají pojmout jako podpora prodeje). 

Na těchto akcích společnost také prezentuje své novinky a osobně zodpovídá dotazy 

veřejnosti. Jedná se o tyto akce: 

 

Sraz koloběžkářů  

Tuto událost se společnost Kostka-kolobka pokusila uspořádat poprvé v roce 2013 

v rodinném Kempu Brodský nedaleko Červeného Kostelce. Již první rok, 

při tzv. „nultém“ ročníku se sešlo téměř sto účastníků z celé České republiky. 

Od té doby se sraz koná každým rokem a počet účastníků je vyšší a vyšší. Scházejí 

se zde, nejen zarytí koloběžkáři, kteří ujedou ročně až tisíce kilometrů, ale také rodiny 

s dětmi, které to jdou na koloběžce pouze zkusit. Jedná se o víkendový program 

s hromadnými vyjížďkami, večerní zábavou a soutěžemi např. velmi oblíbeným skokem 

do vody.  
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Obrázek 7: Skok do vody (zdroj: vlastní zdroj) 

 

Jizerská kolobka – 50 km 

Jak již z názvu vyplývá, jedná se o padesátikilometrovou trasu, totožnou s Jizerskou 

50 v klasickém lyžování, akorát v letním pojetí. Jde o jednodenní závod či spíše 

vyjížďku, které se účastní děti od útlého věku až po seniory, každý si volí své tempo 

tak, aby si výlet užil. Na vyjížďku se přihlašuje předem či na místě. Zaplacením 100 Kč 

startovného dostane každý účastník pořadové číslo a poukaz na oběd. Možné je zvolit 

si trasu 30 nebo 50 kilometrů. Opět má na této akci Kostka-kolobka půjčovnu, ve které 

si na vyjížďku mohou účastníci koloběžku zapůjčit.  

 

Závody Rollo ligy 

Rollo liga je nejvyšší soutěž českých koloběžkářů, při které probíhá 5-7 závodů po celé 

naší republice. Kostka-kolobka se v roce 2016 ujmula pořádání závodů v Jeseníku, kde 

se jednalo o druhé kolo Rollo ligy a zároveň o druhé kolo mezinárodního Eurocupu. 

Těchto akcí se účastní spíše závodní a profesionální jezdci než amatéři.  

 

Dále se v Královéhradeckém kraji společnost účastní akcí: Zkus maraton Kuks, Křížová 

desítka (Hradec Králové), Pardubický vinařský půlmaraton, Pochod krajem Boženy 

Němcové (Náchod), Poříčské toulky (Velké Poříčí), Hradecký půlmaraton (Hradec 
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Králové), Eleven půlmaraton (Český Ráj), Gladiator Race (Hradec Králové) a dalších 

mnoha akcí i menší rázu např. dětských dní apod.  

 

2.5.3 Reklama 

Jako rozvíjející se společnost, která chce jít kupředu, nemůže Kostka-kolobka opomíjet 

jednu z nejklasičtějších forem propagace, kterou je reklama. Využívá reklamu mnoha 

forem. V okolí jejich podnikové prodejny můžeme vidět velké plakáty či billboardy, 

to se ovšem týká okresu Šumperk. V Královéhradeckém kraji již tato varianta není 

a pokud ano, pouze v menším vydání nedaleko půjčoven. 

 

Dále můžeme narazit na reklamu na internetu, a to ve formě komerčních článků. Tyto 

články můžeme vidět na sportovních webech nebo na webech pro ženy. Nenásilnou 

formou propagují koloběžky, jejich výhody, vliv na duševní i fyzickou kondici. 

Následně jsou v textu nebo na konci uvedeny odkazy na koloběžky společnosti Kostka-

kolobka. Jiná varianta je, že na doplňujících fotografiích k textu může vidět taktéž 

koloběžky Kostka. (více v příloze č. 1) 

 

Reklamou jsou pro společnost také různé a články a reportáže z akcí, které pořádají, 

protože tam často zaznívá jejich jméno. Jelikož je to ale jeden z předních českých 

výrobců koloběžek, tak je samotnou reklamou i to, kde jsou koloběžky zmíněny, i když 

bez jejich jména. Tím jsou taktéž reportáže z koloběžkářských akcí, které jsou 

na internetu, v rádiu, ale i v televizi.  

 

2.5.4 Sponzoring 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, firma se podílí na organizaci mnoha akcí, 

ale pro velké množství sportovních událostí je také sponzorem. Jelikož společnost 

prosperuje, může si dovolit finanční podporu určitých událostí. Odměnou jsou je pak 

dobrá propagace jejího jména. Partnerem, se kterým společnost dlouhodobě 

spolupracuje a také ho sponzoruje je např. Musher Club Metuje (dále MC Metuje). 

Jedná se o spolek, který pořádá závody psích spřežení a jako doplňující kategorie 

i závody v canicrossu (běh se psem), bikejoringu (jízda na kole se psem) a scooteru 

(neboli jízdě na koloběžce se psem). Právě díky této disciplíně ve spolupráci obou 
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partnerů vznikla oblíbená koloběžka do terénu, kterou je vhodná i pro tažení psy, 

tzv. musherská. (viz. Příloha č. 2) 

 

MC Metuje ve spolupráci s Kostkou a dalšími partnery pořádá během roku čtvery 

závody psích spřežení, kde je možno názorně vidět co koloběžky Kostka-kolobka 

snesou a jak ji se svým domácím mazlíčkem využít. Na závodech je opět pojízdná 

půjčovna koloběžek, které je zdarma. Sponzorským darem jsou také ceny pro vítěze, 

které najdou ve svých výherních balíčcích. Na všech plakátech či internetových 

stránkách MC Metuje můžeme vidět logo Kostky jako partnera.  

  

Partnerů se kterými firma pořádá události nebo je sponzoruje je více, je to pro ni dobrý 

způsob, jak se zviditelnit a dostat jejich výrobky více mezi veřejnost.  

 

2.5.5 Veletrhy a výstavy 

Účast Kostky na veletrzích a výstavách je v České republice ve dvou největších 

městech, a to v Praze na výstavišti na veletrhu cyklistiky For Bikes a v Brně 

na sportovním veletrhu SPORT Life. Tyto události slouží jak ke kontaktu s obchodními 

zástupci, kteří tyto veletrhy navštěvují, tak k propagaci s veřejností, kde se často jedná 

již o sportovce, ovšem jiných kategorií. Dále společnost navštěvuje mezinárodní 

veletrhy v sousedním Německu a Rakousku.  

 

2.5.6 Přímý marketing 

Metody přímého marketingu společnost nevyužívá, jejich výrobky jsou 

na to, aby se zasílaly na testování příliš drahé a vzorky u tohoto výrobku také nejsou 

možné. Firma nevyužívá ani zasílání newsletterů, letáků či jiných propagačních 

materiálů.  

 

2.5.7 Online marketingová komunikace 

Jelikož jde doba kupředu a každý podnikatelský subjekt, který chce být úspěšný musí jít 

s dobou. Ani v tomto ohledu se Kostka-kolobka snaží nezahálet a má svůj profil 

na sociální síti Facebook, kde přidává aktualizované informace o svých výrobcích 
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a akcích, ale i různé postřehy a novinky. Přínosem je také vytváření tzv. „událostí“, 

které slouží v podstatě místo plakátů a informují o budoucích akcích, kde se firma bude 

vyskytovat. Velkou výhodou je, že to je forma propagace, která je zdarma a veřejnost 

ji může na Facebooku sdílet mezi sebou. Založený účet nechybí ani na sociální síti 

Instragram, který je založený na principu přidávání fotek. Velká část populace je již 

na tento kanál komunikace zvyklá a hledá informace právě tam. Pokud je tedy firma 

stále „online“, je to pro ni výhodou.  

 

Vhodným nástrojem online komunikace jsou také webové stránky. Kostka-kolobka 

má jednoduché přehledné webové stánky, kde je nejen přehled všech jejich produktů, 

ale je možné tam i nakoupit v e-shopu. Na stránkách lze také nalézt rady a tipy, 

jak vybrat koloběžku, odpovědi na časté otázky, co se koloběžek týče nebo 

jak koloběžka pomáhá při bolesti zad. Vhodný je také kalendář akcí, na kterých 

se s firmou můžeme potkat. Krom češtiny web nabízí také anglický jazyk, francouzský 

jazyk, němčinu, slovenštinu, španělštinu a italský jazyk.  

 

2.6 Komunikační mix konkurence 

Pro lepší srovnání současného komunikačního mixu popisované společnosti poslouží 

následně stručně sestavené komunikační mixy konkurenčních společností. 

 

• Crussis 

Tato společnost má velmi podobný komunikační mix jako společnost Kostka-kolobka, 

ovšem nevyužívá tolik možnost pořádat sportovní akce. Tato značka je především 

spojována s elektrokoly, ale s koloběžkami již méně. Využívá jak tradičních 

metod - osobní prodej, tak moderních. Osobní prodej provozuje především na svých 

14 prodejních místech po celé České republice. (V každém kraji se nachází jedna 

pobočka, ve středočeském dvě.) Také organizuje setkání pro stávající a potenciální 

obchodní partnery, kde je účast až 230 prodejců. Mezi moderní metody patří 

facebooková stránka, kde jsou pravidelně aktualizována data o událostech či fotky 

spokojených zákazníků. Do online marketingové komunikace se řadí také přehledné 

webové stránky, kde je možnost nakupovat on-line. Do podpory prodeje spadají 

především organizované vyjížďky koloběžkářů, které jsou dle mého názoru dobrou 
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reklamou. Firma Crussis se také účastní sportovních veletrhů, např. For Bikes Praha 

či zahraničního v Kodani. V Reklamě je Crussis poněkud dále, dokonce využila 

i reklamu v televizi, kde běžel patnácti vteřinových reklamní spot na TV Nova Sport. 

Tato reklama nebyla ovšem zaměřená přímo na koloběžky, ale na elektrokola. Dále 

inzeruje své výrobky na internetu, billboardech a webových srovnávačích cen. 

 

• Yedoo  

Přestože až polovina produkce koloběžek Yedoo jde do zahraničí, v České republice 

je o těchto koloběžkách také slyšet. Velkou částí její marketingové komunikace 

je podpora prodeje, do které zde náleží účast a pořádání sportovních akcích. 

Pořadatelství začíná na úrovni malých obecních závodů pro zábavu, až po podporu 

nadšenců, kteří ujeli na koloběžkách Tour de France. Svou účast má na známých 

sportovních veletrzích – For Bikes Praha, ale i na zahraničních akcích jako např. veletrh 

For kids či hudební festival v Rumunsku. Reklamu má podnik především na internetu, 

kde ji tvoří komerční články, rozhovory s majitelem firmy na business webech a kladné 

recenze spokojených uživatelů na diskuzních fórech. Ani tato firma neostává pozadu 

s online marketingovou komunikací. Kromě tolikrát zmiňované facebookové stránky 

má také svůj vlastní blog, kde jsou obsahem především rady a články o koloběžkách. 

Osobně zakoupit koloběžku Yedoo je možno v podnikové prodejně v Praze nebo 

v prodejnách s náčiním pro sport po území celé naší republiky, přibližně v patnácti 

prodejnách [26]. 

 

• Mibo 

Mibo koloběžky je také možno osobně zakoupit téměř po celé České Republice, i když 

v tomto případě může být dojezdová vzdálenost do prodejny delší. Prodejen je celkem 

17, z toho jedna v Královéhradeckém kraji. Většina prodejen je specializovaných přímo 

pro koloběh. Reklama a podpora prodeje těchto koloběžek je poněkud slabší. Propagace 

je především online formou, kdy má Mibo své internetové stránky, na kterých je rovněž 

příležitost nakoupit koloběžky online. Dále můžeme na webu narazit opět na recenze 

či články o koloběžkách Mibo na koloběžkářských webech. Jako podporu prodeje 

využívá podnik den otevřených dveří ve výrobě [25].  
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V závěru, v porovnání s konkurencí, můžeme říci, že marketingovou komunikaci 

má Kostka-kolobka a její konkurenti velmi podobnou. Všechny firmy se snaží 

jít s dobou a komunikovat pomocí online marketingu. Ovšem ten se stále zaměřuje jen 

na určitou část populace. Oproti konkurenci je vidět, že firma nemá v marketingové 

komunikaci žádné hlavní nedostatky.  

 

Výhody či lepší propagace, kterou konkurence má je: 

+ více specializovaných prodejen, 

+ reklama v TV, 

+ organizovaný vyjížďky.  

 

2.7 Dotazníkové šetření 

K marketingovému výzkumu jsem zvolila techniku dotazování, tedy primární zdroj dat 

s názvem „Marketingová komunikace společnosti Kostka kolobka s. r. o. 

v Královéhradeckém kraji“. Cílem bylo zjistit, zda veřejnost společnost Kostka-kolobka 

vůbec zná, zda zná jejich výrobky, má o ně zájem, ale i jaké je povědomí obecně 

o koloběhu. Dotazník byl sestaven na základě konzultace s marketingovým 

pracovníkem společnosti Kostka-kolobka, pro kterou mohou být zjištěná data přínosem. 

(Dotazník lze vidět v příloze č. 3). Skládá se ze základních otázek o respondentovi 

(pohlaví, věk a sociální skupina), přesto byl dotazník anonymní. Dále v něm jsou otázky 

obecného charakteru o koloběhu a až ke konkrétním otázkám o společnosti 

Kostka-kolobka a jejich výrobcích či akcích.  

 

Dotazování bylo prováděno především v papírově formě osobním rozdáváním 

respondentům, kteří byli voleni náhodným výběrem. Reprezentativní vzorek byl tedy 

cílen na širokou veřejnost, ne na určitý segment. Toto šetření jsem prováděla na území 

celého Královéhradeckého kraje na sportovních či jiných událostech, kde bylo větší 

seskupení lidí, ale i běžně ve městech. Místa sběru dat osobního šetření: Hradec 

Králové, Červený Kostelec, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou, Jaroměř. Každý 

zodpovězený dotazník byl autorovi odměněn alespoň jedním bonbonem. Návratnost 

těchto dotazníků byla 97 %. Výhodou bylo osobní setkání a okamžité vyplnění. 

Nevýhodou je časově náročný výzkum v terénu.  
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Dále jsem sestavila dotazník v online formě, který měl stejnou strukturu jako papírový. 

Ten byl sdílen především na sociální síti Facebook a prostřednictvím emailu 

na soukromé kontakty. Maximální doba vyplnění dotazníku byla dle statistik 3 minuty. 

Termín sběru dat byl od 22.10. 2016–25. 2. 2017. Celkem bylo vyplněno 580 dotazníků, 

z čehož 173 respondentů vyplnilo online dotazník a 407 dotazník v papírové formě.  

 

Časový harmonogram výzkumu: 

• Konzultace s marketingovým oddělením společnosti   28.9.2016 

• Sestavení dotazníku       10.10.2016 

• Konzultace s vedoucím DP a opět společností Kostka-kolobka 13.-15. 10. 2016 

• Realizace výzkumu     22. 10. 2016 – 25.2. 20017 

 

2.7.1 Výsledky dotazování  

Poměr dotazovaných mužů a žen byl téměř vyvážený, žen bylo pouze o 6 % více.  

 

Graf 2: Pohlaví respondentů (zdroj: vlastní zpracování) 

Největší množství dotazovaných bylo ve věku 18-25 let, dále 26-35 a 36-45 let. 

To může být způsobeno tím, že dotazování probíhalo na sportovních akcí, kde je spíše 

koncentrace mladších lidí než seniorů a sociální síť také využívá méně seniorů. 

Respondentů ve věku 55 a více let bylo pouze 8,1 procent.  
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Graf 3: Věk respondentů (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Nejčastěji na otázky odpovídali zaměstnaní lidé, kteří tvořili téměř polovinu, druhou 

největší skupinou byli studenti (26,9 %) a třetí osoby OSVČ (10,6 %) 

 

Graf 4: Sociální stat respondentů (zdroj: vlastní zpracování) 
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1. Znáte společnost Kostka-kolobka?  

 

Graf 5: Znáte společnost Kostka? (zdroj: vlastní zpracování) 

Povědomí o společnosti mezi veřejností je téměř také vyrovnané, vede ovšem to, že lidé 

společnost neznají (55,6 %) a pouze 44,4 % ji zná, z toho můžeme usoudit, 

že propagace společnosti není nijak závratná.  

 

Otázky určené pro respondenty, kteří společnost znají: 

Na otázky č. 2–7 odpovídali pouze respondenti, kteří v první otázce odpověděli, 

že společnost znají. 

 

2. Pokud společnost znáte, odkud?  

(možnost více odpovědí) 

 

Graf 6: Odkud společnost znáte? (zdroj: vlastní zpracování) 
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Dle grafu č. 5 je nejúčinnější formou propagace sportovní akce až 56,8 % dotazovaných 

zná firmu díky těmto akcím, následují recenze od přátel (52,7%), které jsou také 

účinnou metodou. Z půjčoven ví o Kostce 25,7 % dotazovaných a z webu 18,9 %. 

V odpovědi jiné se také vyskytly odpovědi „Z firmy Škoda, ve které jsem pracoval.“ 

Či „Přímo z podnikové prodejny.“.  

 

3. Máte zkušenost s koloběžkami Kostka-kolobka? 

(možnost více odpovědí) 

 

Graf 7: Máte zkušenost s kol. Kostka? (zdroj: vlastní zpracování) 

Nejvíce respondentů, kteří firmu znají jejich produkt vlastní – 42,2 %. 31,3 % 

dotazovaných na tuto otázku koloběžky Kostka-kolobka nezkoušeli a 26,5 % 

dotazovaných si ji vyzkoušeli u přátel.  

 

4. Pokud vlastníte koloběžku Kostka-kolobka, proč jste si ji vybral/a? 

(možnost více odpovědí) 

 

Graf 8: Proč jste si vybral/a koloběžku Kostka? (zdroj: vlastní zpracování) 
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Až 45,6 % dotazovaných, kteří vlastní koloběžku Kostka-kolobka si ji vybralo kvůli 

kvalitě, což dělá společnosti rozhodně dobré jméno a 36,8 % ji volilo na základě dobře 

pověsti. V odpovědích „ostatní“, které tvoří 19,3 % je často zmiňována odpověď, 

že ji dotyčný dostal vánočním či jiným darem.  

 

5. Zúčastnil/a jste se již někdy koloběžkářské akce? (Srazy koloběžkářů, 

Jizerská 50, závody Rollo ligy, atd..) 

(možnost více odpovědí) 

 

Graf 9: Zúčastnil/a jste se již někdy koloběžkářské akce? (zdroj: vlastní zpracování) 

Nejvíce dotazovaných na tuto otázku (48,8 %) o koloběžkářských akcích pouze slyšelo, 

ale nikdy se nezúčastnili. 25,6 % se účastnilo, a to nejčastěji na Srazu koloběžkářů 

v kempu Brodský, dále závodů Petrovické zatáčky a závodů Rollo ligy či Jizerské 

padesátky. 

 

6. O kterém typu koloběžek víte, že je Kostka-kolobka nabízí?  

(možnost více odpovědí) 

 

Graf 10: O které typu víte, že Kostka nabízí? (zdroj: vlastní zpracování) 
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Silniční koloběžky zná až 79,5 % dotazovaných, druhou nejznámější je musherská, 

tu zná 71,2 %, dále jsou známé dětské i do města. Novinku – skládací koloběžku zná 

jen 30,1 %. V odpovědích ostatní jsou nejčastěji reakce typu „nevím o žádné“.  

 

7. Jak na Vás společnost Kostka-kolobka působí? 

V této otázce bylo možno vybrat ze škály 1 (nesympatická) – 5 (sympaticky) 

 

Graf 11: Jak na Vás společnost Kostka působí? (zdroj: vlastní zpracování) 

Jak můžeme vidět, pro většinu (55,8 %) je společnost sympatická, škálu hodnoty 

4 volilo 31,2 % dotazovaných, střední hodnotu 10,4 % a hodnotu 2 pouze 2,6 %.  

1 – kdy je firmy označována jako nesympatická nezvolil nikdo.  

 

Otázky pro všechny účastníky dotazníkového šetření: 

8. Uvítal/a byste půjčovnu/prodejnu koloběžek Kostka-kolobka ve Vašem 

okolí? Pokud ano, kde? 

 

Graf 12: Půjčovna/ prodejna koloběžek v okolí (zdroj: vlastní zpracování) 
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Pouze 15,4 % ze všech dotazovaných nemá zájem o půjčovnu ani prodejnu ve svém 

okolí, na druhou stranu 84,6 % zájem má. Často se v otevřené odpovědi „ano, kde?“ 

vyskytla odpověď, že ve svém okolí již něco takového existuje např. Police nad Metují, 

Rtyně v Podkrkonoší. Největší zájem o půjčovnu a prodejnu by, dle průzkumu, byl 

v Hradci Králové, dále v Jaroměři, Náchodě, Trutnově a o půjčovnu Červeném 

Kostelci.  

 

9. Co si myslíte o koloběhu? 

(možno více odpovědí) 

 

Graf 13: Co si myslíte o koloběhu? (zdroj: vlastní zpracování) 

Nejvíce respondentů (60,6 %) si stojí za tím, že koloběh je dobrý způsob, jak zlepšit 

fyzickou kondici. Hned poté, že je to druh zdravého pohybu – 53,1 % anebo to možnost, 

jak relaxovat – 46,3 %. Pro 33,1 % dotazovaných je to dobrý způsob dopravy. 

V odpovědích ostatní jsou reakce typu „tento sport mě nezaujal“ nebo naopak „vše jsem 

nadšená“.  

 

10. Jaký vzhled koloběžky preferujete? 
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Graf 14: vzhled koloběžky (zdroj: vlastní zpracování) 

Zde jsou požadavky na vzhled téměř vyrovnané nejvíce preferované jsou neonové barvy 

– 35 %, dále neutrální barvy – 30 % a pastelové – 29,4 %. V ostatních požadavcích 

je např. smaragdová, kombinace více barev nebo, že na barvách nezáleží, ale musí 

zaujmout.  

 

11. Přemýšlíte o koupi koloběžky Kostka-kolobka?  

(možnost více odpovědí) 

 

Graf 15: Přemýšlíte o koloběžce Kostka? (zdroj: vlastní zpracování) 

U této odpovědi jsem požádala respondenty, pokud o koupi nepřemýšlejí, ať do řádku 

ostatní uvedou důvod. Nejvíce dotazovaných (51,2 %) uvedlo, že o koupi koloběžky 

nepřemýšlejí. Častým důvodem bylo, že mají raději kolo či na koloběžce zkrátka 

nejezdí a nemají o to zájem. Jako důvody jsou uváděny i zdravotní problémy, finanční 

situace nebo, že již jednu koloběžku vlastní. Často se také objevuje odpověď, 
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že je to spíše nárazová aktivita, pro kterou si koloběžku půjčí v půjčovně. Ovšem 

23,8 % přemýšlí o koupi koloběžky v budoucnu a 7,5 % do jednoho roku.  

 

2.8 Shrnutí dotazníkového šetření 

Dle výsledků dotazování můžeme vidět, že povědomí o společnosti mezi veřejností není 

příliš silné, tudíž by měla zapracovat na své propagaci.  Současnou účinnou formou, 

dle výzkumu, jsou sportovní akce, na kterých se firma vyskytuje, ale i doporučení 

od přátel. Oblíbenou koloběžkářskou akcí je Sraz koloběžkářů, ale i amatérské a hobby 

závody či naopak závody Rollo ligy. Na účasti či pořádání sportovních akcí by bylo 

vhodné pokračovat a zároveň zapracovat na jejich propagaci. Ti, kdo již výrobek mají, 

si ho vybrali vzhledem ke kvalitě nebo na doporučení. Povědomí o všech typech jejich 

produktů (musherské, dětské, silniční a městské koloběžky) je vcelku dobré 

až na skládací koloběžku, což je dle mého názoru velká škoda, protože je to výrobek 

velmi praktický. Na veřejnost působí podnik sympaticky, což je vhodný potenciál 

do budoucna a je zájem o otevření prodejen a půjčoven v Královéhradeckém kraji, 

především v krajském městě, ale i ostatních menších městech. Koloběh je nejčastěji 

považován za dobrý způsob, jak zlepšit fyzickou kondici, ale i za relaxaci a zdravý 

pohyb pro tělo. Velké množství jedinců přemýšlí o zakoupení koloběžky, které si žádají 

jak ve veselých pastelových barvách, tak neutrálních. 

 

2.9 SWOT analýza 

Na základě již provedených analýz sestavím SWOT analýzu pro společnost 

Kostka-kolobka, která hodnotí silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby podniku. 

 

Silné stánky 

Kvalitní produkty – společnost se sama snaží zakládat na tom, aby byly jejich výrobky 

kvalitní a dle dotazníkového šetření se ji to daří. Až 45 % zákazníků, kteří již jejich 

výrobek vlastní si ho vybrali kvůli kvalitě.  

Dobrá pověst – taktéž můžeme z dotazování vidět, že dobrá pověst sloužila nejen jako 

popud ke koupi výrobku, ale i jako prostředek, kdy se veřejnost o společnosti dozvídá.  
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Široký sortiment – silnou stránkou je také široký sortiment, který firma nabízí. 

To se týká nejen koloběžek, kterých nabízí okolo dvaceti typů, ale i doplňkového 

sortimentu od doplňků, náhradních dílů až po vlastní oblečení. 

Rozsáhlá síť půjčoven. Síť půjčoven je již rozprostřena po celé České republice, 

ale stále je v plánu ji rozšiřovat. Výhodou jsou také mobilní půjčovny, které jsou 

především na sportovních akcích, což je velkou výhodou, protože si veřejnost může 

koloběžku zdarma vypůjčit a jízdu zkusit, čímž je to lépe zapamatovatelný zážitek. 

To je také velmi dobrou formou propagace.  

 

Slabé stránky 

Slabá reklama – dle provedeného dotazování až 55 % veřejnosti v Královéhradeckém 

kraji společnost Kostka-kolobka nezná, to přisuzuji slabé reklamě a propagaci. 

Sportovní typy, mají šanci firmu potkat na sportovních akcích, ale ti, kdo se tam 

nevydají, mají malou pravděpodobnost, že na ni v Královéhradeckém kraji narazí. 

Silnější reklama by byla třeba pro již zavedené půjčovny ve městech, o kterých často 

ani občasné příslušného města nevědí. Vhodné by také bylo opravit chybu 

na internetových stránkách podniku, kde by se měly již zavedené prodejny a půjčovny 

zjistit, tento systém v současnosti bohužel ale nefunguje. Lepší propagaci by si zasloužil 

i samotný výrobek – skládací koloběžka. Dle mého názoru je to velmi praktický 

produkt právě do města, ve kterém je spojena praktičnost a kvalita, bohužel většina 

dotazovaných vůbec neví, že firma takový výrobek vyrábí.  

 

Vyšší cena produktů – v tomto případě je kvalita na úkor ceny. Komponenty vlastní 

výroby či kvalitních materiálu se projevují v ceně, což může způsobit, že ne každý 

si může tento produkt dovolit. I když se firma snaží nabízet koloběžky více cenových 

tříd, stále se cena pod 4 000 Kč nedostane. Vyšší cena byla uvedena v dotazování 

i jako důvod, proč si koloběžku daný jedinec neplánuje zakoupit. 

 

Žádná podniková prodejna v Královéhradeckém Kraji. Nejmodernější a nejnovější 

prodejnu má společnost na Šumpersku, což je pro obyvatele Královéhradeckého kraje 

z ruky. Dle výše provedeného výzkumu chybí podniková prodejna např. v krajském 
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městě, které má 93 tisíc obyvatel a je oklopeno rovinou a cyklostezkami, které jsou 

pro jízdu na koloběžce jak stvořené.  

 

Příležitosti 

Zdravý životní styl – je velmi důležitý v našem v životě a veřejnost si to začíná 

uvědomovat, navíc je v současnosti tak nějak „moderní“. Dostává se do většiny 

domácností, alespoň formou sportu, i když třeba jen příležitostného. To je ovšem další 

příležitostí pro firmu Kostka-kolobka, protože koloběžka je vhodným prostředkem 

pro zlepšení fyzické či psychické kondice, pro kompenzaci sedavého zaměstnání 

či dopravním prostředkem.  

 

Smart technologie – pokud toho podnik dokáže správným směrem využit a půjde 

s dobou, Smart technologie jsou skvělou formou pro propagaci. Umožňují být 

uživatelům stále online a okamžitě vyhledávat požadované informace.  

 

Sociální sítě – tato oblast velmi úzce souvisí s výše zmiňovanou Smart technologií, 

propojení chytrých zařízení a sociálních sítí je vhodnou příležitostí, jak využít 

aktuálního trendu.  Ať už videa, fotky či různé příspěvky na sociálních sítích je možné 

přidávat okamžitě a okamžitě jsou také veřejností sdíleny, ovšem pokud zaujmou. 

Důležité je, že všechny tyto možnosti jsou zdarma. Velké množství populace má dnes 

tzv. chytrý telefon, díky kterému okamžitě příspěvky můžou vidět a reagovat na ně. 

 

Rostoucí trend koloběžek – O rostoucím trendu koloběžek se zmiňuji již v analýze 

makroprostředí. Nejen, že je koloběžka viděna více ve městech jako dopravní 

prostředek či v přírodě jako sportovní nástroj, ale také můžeme zaznamenat rozšíření 

tohoto sportovního načiní v běžeckých či cyklo závodech, kde má svoji kategorii.  

 

Vývoj technologií – v tomto případě se jedná především o technologie ve výrobě. 

Vývoj jde stále kupředu a pracovníky ve výrobě nahrazují automatizované stroje, 

které umí pracovat rychleji a především efektivněji.  
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Hrozby 

Stávající i noví konkurenti – jako na každém trhu, kde probíhá konkurenční boj, jsou 

konkurenti hrozbou. I v rámci trhu koloběžek probíhají inovace a pokud výrobce „zaspí 

dobu“, může to pro něj znamenat ztráty. Taktéž je třeba stále pracovat na propagaci, 

protože pokud veřejnost uslyší více o konkurenci, bude poptávka stoupat právě jí. 

Je zde i hrozba konkurentů z asijského trhu, kde jejich výrobky nemusí být tak kvalitní, 

což není bohužel na první dojem vidět, ale mají nižší cenu, to může potenciálního 

zákazníka přilákat. V současnosti je to velmi atraktivní a prosperující trh, tudíž 

je pravděpodobnost, že bude přibývat i tuzemských výrobců.  

 

Módní vlna koloběžek – tak jako každý produkt, i koloběžky zažívají svůj „boom“. 

V současnosti je to žádaný produkt a dle průzkumu se zdá, že poptávku po něm bude 

růst i nadále, ale nikdo neví, jak bude toto zboží žádané např. za 5 let či za 10 let, zda 

to není jen módní vlna současnosti, která může ustat. Tím by v budoucnu měli problém, 

jak půjčovny, tak i prodejny.  

 

Změna ekonomické situace – pokud by se náhle změnila ekonomická situace, 

např. nastala finanční krize či proběhlo prudké zdražení potravin, mohlo se to projevit 

na prodeji koloběžek. Úspory obyvatelstva by byly nižší a finanční prostředky 

by investovali především do věcí nutných k živobytí než k nákupu koloběžek. 

 

SWOT analýza: 

 

Tabulka 3: SWOT analýza (zdroj: vlastní zpracování) 

Silné stránky váha: Slabé stránky váha:

Kvalitní produkty 5 Slabá propagace společnosti 5

Rozsáhlá síť půjčoven 4 Slabá reklama určitých výrobků 5

Dobrá pověst 5 Nefunkční prvky na webových stránkách 2

Široký sortiment 3 Vyšší cena produktů 4

Zakázková výroba koloběžek 2 Absence podnikové prodejny 3

E-shop 3

Příležitosti Hrozby

Zdravý životní styl 3 Stávající konkurence 4

Smart technologie 3 Nová konkurence 3

Sociální sítě 3 Změna ekonomické situace 4

Rostoucí trend koloběžek 5 Módní vlna koloběžek 3

Vývoj technologií 4
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V tabulce SWOT analýzy jsem každému aspektu přidělila váhu důležitosti. Škála 

je v rozsahu 1-5, kdy 1 znamená nejméně důležitý a 5 nejvíce důležitý.  

 

2.9.1 Shrnutí SWOT analýzy 

Dle sestavené SWOT analýzy lze vidět, že podnik má mnoho silných stránek, které 

je dobré si udržet, ale i slabin, na kterých je třeba zapracovat. Silnými stránkami jsou 

především kvalitní produkty s dobrou pověstí a rozsáhlá síť půjčoven. Přidanou 

hodnotou společnosti je pak široký doplňkový sortiment, vlastní e-shop a výroba 

koloběžek na zakázku. Na čem by ovšem Kostka-kolobka měla zapracovat, je celkově 

slabá propagace firmy a určitých produktů, o kterých málokdo ví, že je nabízí. Slabou 

stránkou je rozhodně vyšší cena koloběžek oproti konkurenci. Nedostatkem je také 

absence podnikových prodejen či nefunkční prvky na webových stránkách.  

 

Příležitostmi je vývoj technologií, které mohou usnadnit a zefektivnit výrobu. Výhodou 

a zároveň příležitostí současnosti je zdravý životní styl a Smart technologie, které 

usnadňují online propagaci včetně sociálních sítí. Ohrožovat podnik v budoucnu by pak 

mohla náhlá změna ekonomické situace, např. finanční krize či zdražení potravin. 

Hrozbou je také ať už současná nebo nová konkurence v oboru. Negativní vliv by také 

mohla mít módní vlna koloběžek, která může v budoucnosti ustat. 

 

Je tedy třeba udržet kvalitní produkty i rozsáhlou síť půjčoven a být tzv. „online“, 

protože v dnešní době je tam velká část populace. Ovšem zapracovat je třeba především 

na propagaci firmy, ale i jednotlivých produktů, které mohou tvořit důležitou část celku. 

Malý počet podnikových prodejen je také nedostatkem.  

 

2.10 Shrnutí analytické části 

Po úvodním představení firmy Kostka-kolobka jsem se v analytické části zabývala 

analýzou její současné situace. Ta byla provedena na základě analýzy makroprostředí 

(SLEPT) a mikroprostředí (Porterovy analýzy). Následně jsem sestavila marketingový 

a komunikační mix společnosti a pro lepší srovnání i komunikační mix konkurence. 

Další kapitolou je podrobně rozpracované dotazníkové šetření, které je níže 

vyhodnoceno. Výsledky celé analytické části jsou shrnuty ve SWOT analýze.  
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3 NÁVRHY VLASTNÍHO ŘEŠENÍ 

Na základě analyzování současné marketingové komunikace společnosti Kostka-

kolobka v Královéhradeckém kraji, ve vlastních návrzích doporučím návrhy 

pro zlepšení situace. Tyto návrhy budou vycházet z provedených analýz 

a dotazníkového šetření. Některé návrhy se během psaní této diplomové práce 

po konzultaci s vedením společnosti již realizují.  

 

Ze SWOT analýzy lze vyčíst, že mezi slabé stránky patří propagace jak samotné firmy, 

tak i určitých produktů nebo absence podnikové prodejny. Od toho se také odvíjí mé 

následující návrhy, které jsou:  

• Reklama prostřednictvím známé osobnosti – v tomto případě sportovcem. 

Kombinace známé sportující osoby, která bude ambasadorem společnosti 

a koloběžky, je dle mého názoru vhodná, jelikož se jedná o sportovní náčiní 

a může ho využívat k dosažení dobrých výsledů. 

• Zapojení koloběžky do videí Jakuba Bíny – opět využití poměrně známé 

osobnosti a zároveň internetu, kterého je v dnešní době třeba využívat. Návrh 

se týká využívání koloběžky ve videích pro zlepšení fyzické kondice a zpevnění 

těla pod vedením trenéra Jakuba Bíny. 

• Zlepšení programu Srazu koloběžkářů – důležité je, aby události upoutaly 

nejen stávající zákazníky, ale také ty budoucí. Proto jsem se zaměřila na úpravu 

a průběh stávající akce, kde jsem pozměnila např. vystupující skupiny či zázemí 

týkající se občerstvení.  

• Oslovení hotelů a penzionů – Tento návrh spočívá v oslovení hotelů 

a penzionů v Královéhradeckém kraji, zda by si chtěly koloběžky Kostka-

kolobka zakoupit a následně půjčovat svým hostům. V některých oblastech, 

zejména pak horských, je tento postup již zaveden a je velmi oblíbený. 

 

Návrhy, které se již realizují: 

• Organizování společných vyjížděk na koloběžkách – tato událost má za úkol 

tzv. dvojitý efekt. Nejen, že si budoucí zákazníci mohou koloběžky vyzkoušet 

a mít z toho zážitek. Ale pokud se po Hradci Králové bude pohybovat skupina 
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koloběžkářů na stejných koloběžkách, upoutají pozornost okolí, což je také 

možnost, jak se zviditelnit. 

• Otevření podnikové prodejny v Hradci Králové – dle respondentů mého 

dotazníkového šetření i mého názoru pobočka Kostky v okolí chybí. Výhodou 

této prodejny by byla možnost koloběžky si vyzkoušet, vidět na vlastní oči, 

osobně se poradit či využít servis koloběžek.  

 

Všechny tyto návrhy jsou v následujících kapitolách blíže popsány a zkalkulovány. 

 

3.1 Reklama prostřednictvím známé osobnosti 

Tento krok by mohl pomoci celkové propagaci společnosti. Marketing či reklama 

pomocí známé osobnosti je v současnosti velmi oblíbená.  

 

Jelikož Kostka-kolobka prodává sportovní náčiní, doporučila bych zvolit za ambasadora 

sportovce. V současnosti je velmi populární např. český biatlon a první jméno, které 

mne v souvislosti s ním napadne, je Gabriela Koukalová. Tato úspěšná, již od pohledu 

sympatická, sportovkyně je málo komu neznámá. Jedná se o mistryní světa 2017, 

mnohonásobnou držitelkou medailí ze Světového poháru v biatlonu a ZOH, 

ale především nejlepší českou biatlonistkou. Ovšem všechny tyto úspěchy se odráží 

na ceně vzájemné spolupráce. Fotografování na tzv. billboardovou kampaň, pouze tedy 

fotografie bez jakékoliv audiovizuální spolupráce, začínají na 1 milionu korun 

[dle vlastního zdroje]. Tato cena, je dle mého názoru, příliš přemrštěná a jakýkoliv 

kontrakt s touto sportovkyní by byl z finanční stránky pro společnost Kostka-kolobka 

náročný, proto jsem se rozhodla ho nerealizovat. Avšak v odvětví biatlonu bych zůstala 

nadále a pro ambasadorku naší společnosti volila Evu Puskarčikovou. Tato biatlonistka 

vstoupila do povědomí veřejnosti především v roce 2015, kdy byla součástí ženské 

biatlonové štafety, která v německém Ruhpoldingu získala zlatou medaili. V roce 2017 

se Evě také dařilo, a to hlavně v Oberhofu, kde dosáhla na bronzovou medaili. Mladá 

sportovkyně (27 let), původem z Harrachova, drží v současnosti ve Světovém poháru 

v biatlonu 25. příčku [32].  
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Obrázek 8: Eva Puskarčiková (zdroj: [32]) 

 

Spolupráce s touto sportovkyní je z finanční stránky pro společnost přívětivější, jelikož 

přibližná cena za reklamu je 500 tisíc korun [dle vlastního zdroje]. Přestože by šlo těžko 

uvěřit tomu, že koloběžku potřebuje k provozování svého sportu, na propagačních 

materiálech by mohla být pro Evu vhodným doplňkem pro relaxaci či kompenzaci. 

Za zajištění tohoto marketingového úkolu bude mít odpovědnost pracovnice PR firmy 

Kostka-kolobka. Jednalo by se především o kontaktování manažera Evy Puskarčikové 

a tím i šéfa českých biatlonistů Jiřího Hamzu, se kterým by se sjednal následný vhodný 

postup. Reklamu prostřednictvím této sportovkyně bych doporučovala využít na: 

• billboardy, 

• online reklamu: 

o webové stránky společnosti Kostka-kolobka 

o sociální síť Facebook a Instagram – stránky firmy Kostka-kolobka, 

i stránky Evy Puskarčikové.  

 

Jakmile dojde k dohodě se sportovcem, nutno dále zajistit vlastního fotografa a prostory 

pro fotografování. Celý proces fotografování či natáčení bych navrhovala v exteriéru, 

nejlépe v přírodě či ve městě, aby reklama působila důvěryhodně. Také je třeba zajistit 

vizážistku pro líčení ambasadorky. Důležité je předem rozmyslet následující scénář, 

jak by fotografie či videospot měly vypadat. K celému procesu budou třeba 
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dobrovolníci či zaměstnanci firmy, kteří ke dni natáčení budou k dispozici pro pomocné 

práce. Na reklamním sdělení je poté důležité zdůraznit nejen jméno ambasadorky, 

ale také, že je reprezentantkou českého biatlonu. Nejvhodnějším obdobím pro 

zveřejnění reklamy připadá jaro – je to čas, kdy biatlonistům skončí sezóna a velké 

množství diváků je má ještě čerstvě v paměti a zároveň čas, kdy začíná sezóna 

koloběžkářů.  

Náklady na reklamu prostřednictvím ambasadora: 

 

Tabulka 4: Náklady na ambasadora (zdroj: vlastní zpracování) 

Rizika návrhu: 

• Špatně sepsaná smlouva – Při spolupráci je třeba důkladně sepsat smlouvu mezi 

společností a známou osobností, která bude sloužit jako „pojistka“ kontraktu 

a bude předcházet nepříjemnostem. Měla by obsahovat například 

to, že sportovec nebude na veřejnosti využívat koloběžku jiné značky. 

 

Sportovní událost s Evou Puskarčikovou 

Osobní setkání se známým sportovcem může být pro mnoho lidí zážitkem a také 

motivací, proč na danou událost přijít. Zároveň pokud je jistý sportovec ambasadorem 

značky, v našem případě koloběžek Kostka-kolobka, je podle mého názoru dobré 

uspořádat pro zákazníky, veřejnost (potenciální zákazníky) a fanoušky osobní setkání 

se známou osobností. Tento projekt bych nevytvářela jako samostatný ani jako hlavní 

část programu, ale spojila bych ho již se zavedenou událostí. např. dnem otevřených 

dveří ve výrobě, dětským dnem či koloběžkářskými závody. Jednalo by se o krátkou 

přednášku z prostředí biatlonu, následnou autogramiádu a fotografování fanoušků 

se sportovkyní.  

 

 

Náklady: Cena:

Částka pro sportovce 500 000,00 Kč

Fotograf na jeden den + editace 5 000,00 Kč

Kameraman (včetně následného střihu) 7 000,00 Kč

Vizážistka 1 000,00 Kč

Celkem: 513 000,00 Kč
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3.2 Zlepšení programu Srazu koloběžkářů 

Společnost Kostka-kolobka pořádá mnoho sportovních akcí, ovšem často chybí hlavní 

vrchol programu. V současnosti bývá obsahovou náplní společná vyjížďka, soutěže 

či celodenní závod. Tento program přiláká na událost osvědčené koloběžkáře či diváky 

ze zvědavosti, ale již menší masu veřejnosti. Jelikož cílovou skupinou společnosti 

Kostka-kolobka je široká veřejnost, měla by se zaměřit na program obecnějšího 

charakteru. Myšlenku koloběžkářské akce bych ponechala i nadále, ale do programu 

zařadila např. známou hudební skupinu, která přiláká více lidí z řad veřejnosti. Mým 

návrhem je upravit program oblíbené sportovní události – Sraz koloběžkářů.  

 

Místo: 

Místo zůstane stejné jako doposud. Oblíbený Kemp Brodský na Náchodsku, nedaleko 

Červeného Kostelce, je uprostřed turisticky zajímavé oblasti. Kemp skýtá kapacitu 

150 míst pro stany a 80 míst pro karavany, pódiem, restaurací i možností koupání 

v přírodním koupališti. Ubytovat se zde, je také možno v nově zrekonstruovaných 

chatkách či bungalovech. V kempu je také mnoho prostoru pro volný pohyb osob, hry 

a soutěže na travnatých plochách. Dětským návštěvníkům je k dispozici hřiště a lanový 

park [33]. 

 

 

Obrázek 9: Kemp Brodský (zdroj: [33]) 

 

Datum: 

Taktéž i datum zůstane podobný jako v minulosti. Sraz povětšinou probíhal třetí 

zářijový víkend. Měsíc konání – září – je dle mého mínění dobrý nápad, protože 
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je již méně konkurenčních akcí a většina rodin je z dovolených už doma. Také počasí 

bývá vhodné pro sportování i pobyt venku.  

 

Program:  

• Pátek: 

Organizovaný program na víkend bude začínat dopolednem v sobotu. Pátek bude 

spočívat především v příjezdu a ubytováním účastníků.  

• Sobota: 

V sobotu v 9:00 proběhne slavnostní zahájení a následně registrace účastníků 

pro dopolední soutěže a rovněž pro odpolední vyjížďku. Na tyto koloběžkářské soutěže 

se může přihlásit kdokoliv. Kdo nemá vlastní koloběžku, může si ji na místě bezplatně 

zapůjčit. Soutěží se v disciplínách např. kdo nejdéle vydrží stát na koloběžce, kdo 

na 3 „šťouchy“ dojede nejdále, kdo nejrychleji projede připravenou trasu atd. Současně 

budou celý den k dispozici atrakce. Lidský stolní fotbal pro 12 hráčů a dětský skákací 

hrad. Jako hlavní občerstvovací zařízení je k dispozici restaurace v kempu, bohužel 

se v minulosti stávalo, že z kapacitních důvodů nestíhala obsluhovat zákazníky a ti tak 

museli na svá jídla dlouho čekat. Často se tak stalo, že než na mnoho účastníků došla 

řada, už se jelo na vyjížďku. Tuto situaci bych doporučovala vyřešit externími stánky 

s rychlým občerstvením např. Grill stánek či stánek haluškami, čínskými nudlemi apod. 

Jako druhý stánek bych volila stánek s míchanými nápoji. Ve 13:00 odstartuje tradiční 

společná vyjížďka do nedalekých Ratibořic, kde je zajištěno občerstvení (nápoj 

+ koláč). Po návratu je společné opékaní špekáčků, které je pro registrované účastníky 

v ceně. Od 19:00 startuje hudební program. Těsně před zahájením tohoto programu 

bude vyhlášení dopoledních soutěží a losování hlavní výhry – koloběžky. To provede 

zpěvák vybrané skupiny. Doposud na této akci vystupovaly kapely známé spíše 

blízkému okolí. Jako změnu bych doporučila vybrat známější kapely, které by přilákaly 

větší pozornost veřejnosti. Např. kapelu Jelen, UDG, Mandrage, Divokej Bill 

či Wohnout. Celý sobotní program bude zakončen ohňostrojem nad vodní hladinou 

Brodského.  



83 

 

 

Tabulka 5: Lidský stolní fotbal (zdroj: [34]) 

• Neděle: 

Neděle už probíhá ve volnějším duchu. Dopoledne se uskuteční ukázky práce musherů 

a záchranářských psů. Je zde také možnost vyzkoušet si jízdu na koloběžce taženou psy 

na vlastní kůži. Poté bude kratší vyjížďka na koloběžkách po okolí a rozloučení.  

 

V programu jsem provedla tyto hlavní změny: 

• Lidský stolní fotbal, 

• přidané stánky s občerstvením a nápoji, 

• koncert známější kapely.  

 

V následující tabulce můžeme vidět ceník atrakce a navrhovaných kapel. 

 

Tabulka 6: Sraz koloběžkářů změny (zdroj: vlastní zdroj, [34]) 

 

Rizika konceptu: 

• Nedostatečné prostory – Jestliže si na událost pozveme kapelu, která 

je v současné době populární, je třeba brát v potaz větší množství lidí. Tudíž 

Náklady: Cena:

Lidský stolní fotbal (včetně dopravy) 13 250,00 Kč

Kapely:

Jelen 130 000,00 Kč

UDG 130 000,00 Kč

Mandrage 135 000,00 Kč

Divokej Bill 115 000,00 Kč

Wohnout 120 000,00 Kč
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zvážit, zda je místo pro koncert takové kapely adekvátní, případně určit 

maximální kapacitu a při naplnění vstup uzavřít.  

• Větší možnost úrazu – více zúčastněných znamená větší pravděpodobnost úrazu, 

proto je třeba zabezpečit odpovídající lékařský dohled na akci.  

 

3.3 Zapojit koloběžku do videí trenéra Jakuba Bíny 

Tento fitness trenér, pro některé možná známý jako zpěvák skupiny Skyline, 

se na českém internetu proslavil především prostřednictvím reality show „Zpátky 

na vrchol“. Tento pořad se vysílá na internetové televizi Stream.cz celkem ve čtyřech 

řadách. Principem této show je, že se vybraní jedinci, z řad veřejnosti, snaží získat 

fyzickou kondici, zesílit či shodit nadbytečná kila. V jednotlivých dílech se ke svému 

cíli propracovávají pod vedením trenéra Jakuba Bíny, jak pomocí vlastního těla, 

tak různých cvičebních pomůcek a zdravého jídelníčku. Pořad se stal oblíbeným pro 

různé věkové kategorie, ale i pro různé úrovně od začínajících sportovců 

po profesionální [40]. 

 

V souvislosti s tímto pořadem bych navrhovala zařadit koloběžku účinkujícím 

do cvičebního programu. Video by posloužilo nejen jako reklama, ale i jako návod, 

jak na koloběžce jezdit správnou technikou a bylo by možné vyzdvihnout její přednosti. 

K realizaci tohoto návrhu je třeba kontaktovat producenta pořadu, tedy Lukáše Záhoře 

a smluvit s ním následující podmínky. Využití koloběžek v pořadu bych navrhovala 

nejen v jednom díle, ale průběžně v celé řadě, tím by se jednalo např. o čtyři díly 

z patnácti. Možno je také kontaktovat samotného trenéra Jakuba Bínu, oficiální kontakt 

je dohledatelný pouze přes sociální síť Facebook pod profilem „Jak Bína/fitness 

coach/nutrition specialist/“. Na tomto profilu má až 32 350 sledujících a zveřejňuje zde 

různé příspěvky ohledně zdravé výživy a fitness [41].  

 

Zařazení koloběžky do tréninkového plánu, doporučení a následné zveřejnění by mohlo 

být opět vhodnou a důvěryhodnou formou reklamy, jelikož je to osoba, která 

se zdravým životním stylem vyznačuje a mnoho sledovatelů ji má za vzor.  
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Zároveň bych tento návrh spojila s propagací koloběžky „Rubik“, tedy skládací 

koloběžky, o které dle provedených analýz ví malé množství lidí. Tudíž by ve videích 

trenér využíval právě tuto koloběžku, která je vhodná zejména do města. Náklady 

na tento způsob propagace není možné předem přesně určit, jelikož se odvíjí až 

od uzavření spolupráce a následných podmínek. Propagace v této verzi, je dle mého 

názoru, účinnou a nenásilnou formou reklamy. Je to spojení reklamy prostřednictvím 

známé osobnosti, ale i reálné ukázky a využitelnosti. Veřejnost by se tak více dozvěděla 

o koloběhu, což by společnosti mohlo přivést nové zákazníky.  

 

Rizika návrhu: 

• Nesplnění podmínek dohody – i u tohoto návrhu bych doporučovala sepsat 

smlouvu s jasně stanovenými podmínkami. Tzn. kolikrát se koloběžka objeví 

ve videích, jak dlouho bude v záběrech vidět nebo to, že účinkující nebudou 

využívat koloběžku jiné značky.  

• Špatná reklama – pokud by aktéři ve videích využívali koloběžky nevhodným 

způsobem, např. špatnou technikou jízdy či tento produkt hanili, jistě by taková 

to reklama nevedla ke zvýšení prodeje. 

 

3.4 Oslovení hotelů a penzionů 

Oslovení hotelů a penzionů v Královéhradeckém kraji formou přímého marketingu 

je také cestou, jak rozšířit síť služeb Kostka-kolobka. Výhodou přímého marketingu 

je oslovení velkého množství potenciálních zákazníků, ovšem aby tato metoda byla 

účinná, je třeba, aby působila originálně a nesplývala s mnoha jinými nabídkami.  

 

Důležitým krokem je zvolení vhodného zákaznického segmentu, v tomto případě 

to budou hotely, ale i rodinné penziony na území Královéhradeckého kraje. Jedná 

se tedy jak o horskou oblast, tak i rovinatou. Kontakty na tyto ubytovací zařízení lze 

získat dvěma způsoby. Prvním jsou agentury, které za poplatek nabízí databázi kontaktů 

na hotely a penziony v celé České republice. Kontakty na hotely lze získat za 6 655 Kč 

a na penziony za 9 559 Kč, v těchto databázích je celkem přibližně 7 300 subjektů [39]. 

Druhou možností je pak ruční vyhledávání ubytovacích zařízení, tuto možnost mohou 

zjednodušit servery s nabídkou ubytování pro určitou oblast, např. www.booking.cz, 
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www.firmy.cz apod. Z hlediska úspory času a možnosti využití kontaktů i v dalších 

oblastech bych využila spíše agenturní databáze. Otázkou však je, do jaké míry jsou 

kontakty aktualizované.  

 

Dle vybraných subjektů je nutno zpracovat vhodnou nabídku. Nabídkový list může být 

pro dané oblasti (horskou i rovinatou) univerzální, ale musí obsahovat vhodné 

koloběžky pro všechny typy oblastí. V našem případě je kampaň z části nákladná 

jak na finance, tak i na čas. Formu emailu jsem vybrala, protože je méně nákladná 

než tisk a zasílání propagačních materiálů na jisté adresy poštou. Ovšem nabídku 

je nezbytné vidět pro pozdější otevření a možnost návrh promyslet, proto nepřichází 

v úvahu telemarketing. Často také telefon nezvedají příslušné osoby, které májí 

pravomoc o přijetí nabídky rozhodnout.  Jestliže budeme chtít, aby námi zaslaný email 

nebyl automaticky generován jako „spam“ a neskončil v emailové schránce mezi stovky 

dalšími nabídkami, je nutné elektronické zprávy zasílat na jednotlivé emailové adresy 

a ne hromadně. To je bohužel z časové stránky náročné. 

 

Nabídkový list pro hotely a penziony bude spočívat ve výhodnějších cenách koloběžek, 

za které bude možné je odkoupit a následně, ať už za poplatek či zdarma, zapůjčovat 

hostům. Důležité je nezasílat pouze nabídku v příloze, ale zaslat ji s průvodním textem 

osobního a příjemného charakteru. Návrh nabídkového listu přikládám níže (obr. č. 14). 
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Obrázek 10: Nabídkový list (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Tento postup může být dalším krokem nejen k uzavření obchodní smlouvy a rozšiřování 

obchodní sítě, ale opět slouží jako reklama. Vhodným obdobím pro oslovení 

ubytovacích zařízení je přechod zimy a jara, kdy se soustředí již na hosty v létě a letní 

aktivity, ke kterým koloběžky patří. Náklady na tuto marketingovou činnost jsou 

především za využité databáze a práci grafika, který nabídkový list vytvoří. Vyčísleny 

jsou v následující tabulce: 

 

 

Tabulka 7: Náklady na oslovení hotelů a penzionů (zdroj: vlastní zpracování) 

Možná rizika: 

• Zajistit koloběžkám dostatečný servis – Pokud ubytovací zařízení využijí 

nabídky a zakoupí si koloběžky, je třeba servisovat, a to především ohledně 

Náklady na oslovení hotelů a penzionů: Cena:

Získání databáze kontaktů od agentury 16 214,00 Kč

Grafik 2 000,00 Kč

Celkem 18 214,00 Kč
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bezpečnosti. Ne každý hotel či penzion tuto možnost má, tudíž bych jako 

doplňkovou službu nabídla servis, kdy jednou za určité období pracovník firmy 

Kostka-kolobka zakoupeným koloběžkám provede servis v rámci záruky, tedy 

dvou let.  

• Nabídka konkurence – Stejný nápad s nabídkou může mít také konkurence, 

případně i s výhodnější nabídkou pro kupující, pokud by se to společnost 

dozvěděla, je třeba zjistit více informací a operativně přizpůsobit nabídku 

tak, aby byla výhodná pro obě strany – prodávajícího i kupujícího.  

 

Návrhy, které se již realizují: 

3.5 Otevření podnikové prodejny 

Dle vykonaných analýz a dotazníkového šetření v Královéhradeckém kraji není 

podniková prodejna koloběžek Kostka-kolobka, přestože by o ni byl zájem. Nachází 

se v něm pouze menší soukromé prodejny, které jsou umístěny spíše v části hor 

a podhůří Krkonoš a také prodejny Intersportu, které koloběžky Kostka-kolobka nabízí. 

Tyto prodejny ovšem nenabízí takový servis služeb, příslušných informací a šíři 

sortimentu jakou by si výrobce představoval. Po konzultaci s vedením a marketingovým 

oddělením společnosti, které by rádo v budoucnu v Královéhradeckém kraji novou 

podnikovou pobočku otevřelo, navrhuji lokalitu – město Hradec Králové. Jedná 

se o krajské město s 93 000 obyvateli, které je také cílem nejen mnoha turistů, 

ale především obyvatel kraje z dojezdové vzdálenosti až 100 km. Důvodem k návštěvě 

je kulturní vyžití, velké množství obchodů a nákupních center. Toto místo je také 

vhodné z geografického hlediska, reliéf je rovinatý, bez žádného většího kopce a leží 

na soutoku řek Labe a Orlice. To způsobuje velkou koncentraci cyklistů, 

ale i jezdců kolečkových bruslích a v poslední době koloběžkářů, kteří se zde sjíždějí 

z cyklostezek ze všech směrů. Z velké části je město obklopeno hlubokými hradeckými 

lesy, které umožňují až 40 km cyklotras [35].  

 

Pro pobočku bych navrhovala prodejní prostory např. na Benešově třídě, třídě Karla 

VI či Gočárově třídě. Jedná se o centrum města, které je dobře dostupné jak pro chodce, 

tak MHD či automobilem. Cílem prodejny je poskytovat ucelený servis služeb, včetně 

montáže doplňků či řešení individuálních úprav přímo před zraky zákazníků. Základní 
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sortiment tvoří všechny vyráběné modely koloběžek Kostka-kolobka i nezbytné 

příslušenství od drobností jakými jsou computery, držáky na telefony nebo batohy 

a obaly na koloběžky, případně designové sportovní dresy a musherské postroje pro 

psy, které jsou nutné do zápřahu s musherskou koloběžkou. Prodejna by měla mít 

příjemné moderní prostředí s dostatkem místa pro manipulaci s koloběžkami, také bude 

disponovat barovým koutkem ve stylu kavárničky pro odpočinek či pracovní jednání. 

Na obrázcích níže je podniková prodejna v Hanušovicích na Šumpersku, přičemž 

prodejna v Hradci Králové bude vypadat podobně, pouze v menším provedení. 

 

 

Obrázek 11: Prodejna Hanušovice (zdroj: [20]) 

 

Významnou záležitostí je také bezbariérový přístup do prodejny pro vozíčkáře a rodiče 

s kočárky. Proškolený personál bude v prodejně k dispozici každý pracovní den 

od 9 do 18:30 hodin a sobotu od 8 do 12:00. Pro začátek budou na této pobočce 

zaměstnáni dva prodavači. Jeden na plný úvazek s hrubou mzdou 22 500 Kč a jeden na 

poloviční úvazek za hrubou mzdu cca 10 000 Kč. Náklady na zaměstnance včetně 

sociálního a zdravotního pojištění, které zaměstnavatel odvádí, tedy superhrubá mzda 

činí 43 775 Kč.  

 

Tato pobočka bude sloužit nejen jako centrální sklad a výdejna koloběžek a doplňků 

pro Královéhradecko, ale bude také velkým marketingovým krokem, kdy se tato značka 

dostane do velkého města. A protože vizí je prodejny vytvořit komplexní síť služeb 

pro koloběžkáře, je nevyhnutelné otvírat nová prodejní místa.  
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Tento projekt bude financován podnikem Kostka-kolobka a bude pod jeho záštitou. 

Za konečná rozhodnutí o novém prodejním místě je zodpovědný samotný majitel 

společnosti. Za dílčí aktivity související s procesem otevření pobočky jsou odpovědní 

dva marketingoví pracovníci, kteří pravidelně konzultují s majitelem. Pro otevření 

pobočky bude muset společnost podstoupit tyto kroky:  

• Opatření prodejních prostor – 3 měsíce, 

• opatření zaměstnanců (2 lidé) –  2 měsíce,  

• zajistit úřední záležitosti (podepsání smluv, elektronickou evidenci tržeb apod.) 

– 1 měsíc, 

• nákup potřebného materiálu pro přípravu prodejních prostor – 3 týdny, 

• propagace pobočky - 1,5 měsíce, 

• příprava pobočky (výmalba, elektřina, nákup věcí) – 3 týdny, 

• proškolení zaměstnanců – 1 den,  

• otevření pobočky – 1 den. 

Pro celý projekt musí být stanovené konečné datum, kdy má být pobočka otevřena. 

Současně je důležité nastavit dílčí data pro jednotlivé kroky, aby mohla být prováděna 

souběžná kontrola, případně byly identifikovány časové odchylky. U jednotlivých 

činností jsem stanovila přibližnou dobu trvání aktivit, některé mohou probíhat současně. 

Ovšem začít s těmito kroky včetně časové rezervy bych doporučovala 9 měsíců před 

konečným datem otevření pobočky.  

 

Cílový segment zákazníků této prodejny bude orientován stále na širokou veřejnost, 

tedy na zákazníky jakéhokoliv věku, sociální i sportovní úrovně.  

 

S otevřením pobočky a investicí do tohoto kroku souvisí také jistá rizika, která by její 

chod mohla ohrozit, tyto rizika jsou: 

• Zpoždění otevření nové pobočky – datum otevření pobočky bude veřejně znám 

a potenciální zákazníci si pravděpodobně toto datum zapamatují, pokud 

by se stalo, že se otevření zpozdí, od prvního dojmu by to na zákazníky 

nepůsobilo dobře. 
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• Nízký počet zákazníků v nové pobočce – je snad nejobávanější riziko toho 

projektu. Dlouhodobě málo zákazníků by mohlo způsobit zánik prodejny 

a ztráty pro podnik. 

• Vykradení – v kamenné prodejně hrozí loupež hotovostních finančních 

prostředků či krádež sortimentu, který má v součtu velkou finanční hodnotu.  

• Požár či jiná pojistná událost – mezi neočekávaná rizika může patřit také požár 

nebo vytopení prodejny. 

• Výpověď zaměstnanců – buď už z neznámého důvodu nebo např. náhlým 

úrazem či přechodem bydliště může prodejce přijít o své zaměstnance. 

• Zvýšení nájmu – prostory, ve kterých bude prodejna umístěna, budou najímány, 

přestože částky nájmu jsou pojištěny smlouvou, může po určité době hrozit 

zvýšení samotného nájmu nebo energií.  

 

Pro zmiňovaná rizika jsem v následující tabulce odhadem uvedla váhu 

a pravděpodobnost dopadu dle škály: 

Pravděpodobnost:  

• 0-1 minimální pravděpodobnost 

• 1-2 může se stát, ale nepředpokládá se 

• 2-3 hrozí tato možnost 

• 3-4 velmi vysoká pravděpodobnost 

• 4-5 hraničící s jistotou 

Dopad (stupnice 0 až 5 podle závažnosti) 

Hodnota rizika: 

• <3 běžná 

• 3-6 závažná 

• >6 kritická 
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Č. Hrozba Scénář Pravděpodobnost Dopad Hodnota rizika 

1 Zpoždění otevření 

nové pobočky 

Ztráta 

potenciálních 

zákazníků 

2,5 2 5 = závažné 

2 Nízký počet 

zákazníků v nové 

pobočce 

Finanční ztráta 4 5 20 = kritické 

3 Vykradení pobočky Finanční ztráta 

(popř. psychická 

ujma 

zaměstnanců) 

1,5 4 5,5 = závažné 

4 Požár či jiná pojistná 

událost 

Finanční ztráta 1,5 5 7,5 = kritické 

5 Výpověď 

zaměstnanců 

Existenční 

problémy 

pobočky 

1,5 2 3 = závažná 

6 Zvýšení nájmu Finanční ztráta 3 3 6 = kritická 

Tabulka 8: Rizika otevření pobočky (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Výše uvedená rizika jsem také pro lepší přehlednost znázornila do mapy rizik: 

 

Obrázek 12: Mapa rizik (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Největším rizikem pro prodejnu je samozřejmě nízký počet zákazníků, toto riziko může 

ovlivnit existenci prodejny, i když se budeme snažit od marketingové propagace přes 
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nízké ceny získat, co nejvíce zákazníků, nikdo nám nezaručí, že to tak bude. Velkým 

rizikem pro pobočku je také požár či jiná pojistná událost, které kamenným obchodům 

hrozí. 

 

Opatření proti rizikům  

V následující tabulce jsem se ke každému riziku snažila najít vhodné opatření, které 

by mohlo danému riziku předejít nebo ho alespoň snížit, tím se sníží jeho 

pravděpodobnost a celková hodnota rizika. 

 

Č. Hrozba Protiopatření Pravděpod

obnost 

Dopad Hodnota 

rizika 

1 Zpoždění otevření nové 

pobočky 

Provádět průběžné kontroly a 

držet se stanovených termínů 

1,5 2 6 = 

závažné 

2 Nízký počet zákazníků 

v nové pobočce 

Úvodní slevové akce, dobrý 

marketing 

2,5 3 7,5 = 

kritické 

3 Vykradení pobočky Kamerový systém, pojištění, 

dostatečné zabezpečení 

1 3 3 = 

závažné 

4 Požár či jiná pojistná 

událost 

Pravidelné revize, pojištění 0,8 2 1,6 = 

běžné 

5 Výpověď zaměstnanců Vhodné zázemí, vhodná mzda 1 2 2 = 

běžné 

6 Zvýšení nájmu Koupě prostor v budoucnu 0,5 1 0,5 = 

běžné 

Tabulka 9: Rizika s protiopatřeními (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Po zavedení protiopatření se většina rizik změnila ze „závažných“ na „běžná“, hodnota 

rizika se u některých snížila až na polovinu. Nejvyšší riziko – nízký počet zákazníků 

se minimalizuje dobrým marketingem, pokud o pobočce zákazníci nebudou vědět, 

nemohou přijít. Vhodným tahem pro začátek jsou například cenové akce. Riziko požáru 

či jiné pojistné události jsme snížili pojištěním, pokud by tato událost přeci jen nastala, 

pojišťovna nám ztráty z velké části uhradí. Dále můžeme riziko snižovat pravidelnými 

revizemi, či kamerovým a alarmovým systémem proti vykradení. Pravděpodobnost 

a dopad byly opět určeny dle škály, která je uvedena u předchozí tabulky. V následující 

mapě rizik jsou graficky uvedena možná rizika již s protiopatřeními. 
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Obrázek 13: Mapa rizik včetně protiopatření (zdroj: vlastní zpracování) 

 

 V porovnání s předchozí mapou rizik (obrázek 12) můžeme lépe vidět, jak se hodnota 

rizik znatelně snížila. Maximální hodnota rizika dosahuje stupně 7,5 a to u nízkého 

počtu zákazníků a hodnoty 6 při zpoždění otevření pobočky.  

 

3.5.1 Propagace nové pobočky 

Otevření nové prodejny bych spojila s celkovou propagací společnosti. Zaměřím 

se nejen na klasickou formu reklamy, ale i na tu virtuální.  

 

Plakáty 

Plakáty s informacemi o otevření, v dostatečné velikosti (min. formátu A3), by měly být 

umístěny nejen na k tomu určených vývěsních plochách po Hradci Králové, ale také 

v okolních městech jako je např. Jaroměř, Nové Město nad Metují, Třebechovice pod 

Orebem a Týniště nad Orlicí, Hořice, Pardubice apod. Většina obyvatel těchto menších 

měst do Hradce Králové často dojíždí, tudíž je vhodné, aby o pobočce věděli. Výlep 

plakátů ve formátu A3 stojí v Hradci Králové cca 5,93 Kč/den, v Holicích 

je to např. 3,15 Kč/den a v Jaroměři 4,3 Kč/den. Zveřejnění plakátů bych doporučovala 

1 měsíc až 1,5 měsíce před termínem otevření [37].  
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Jako další vývěsní plochu bych využila MHD v Hradci Králové uvnitř i navenek. 

Přepraví měsíčně až 2 940 000 osob a cestuje jím velké množství místních 

i dojíždějících občanů, přičemž mají čas si za jízdy plakát prohlédnout. K propagaci 

uvnitř autobusu jsem zvolila velikost formátu A4, který stojí 109 Kč/měsíc za jeden kus. 

Těchto kusů bude přibližně 200. Z vnější strany trolejbusů a autobusů bude umístěna 

polepová fólie o velikosti 118x175 cm. Náklady na tento druh reklamy jsou 

3 500 Kč/měsíc za jeden kus, přičemž polepeno bude 5 autobusů nebo trolejbusů [36]. 

 

Billboardy 

Pro billboardy jsem zvolila tři místa u frekventovaných silnic první třídy. Prvním 

místem je silnice I/33 z Jaroměře do Hradce Králové, tedy na hlavním tahu z Polska 

do Prahy. Billboard je těsně před příjezdem do Hradce Králové. Na druhém místě bude 

umístěný u silničního okruhu města, na ulici Sokolská směrem k ul. Brněnská. 

Posledním místem pro výlep je billboard před sjezdem z dálnice D11 směrem od Prahy 

v obci Hřibsko. Všechny tři reklamní místa stojí 6 000 Kč/ měsíc, celkem tedy 

18 000 Kč. Výlepy budou umístěny cca 15 dní před otevřením prodejny a 15 dní 

po otevření [38]. 

 

Propagace na internetu 

Výhodou této propagace je, že je zdarma, tedy pokud využijeme neplacenou formu. 

Tudíž může být reklama zveřejněna dostatečně dopředu bez ohledů na náklady. 

Informaci o otevření prodejny na internetových stránkách společnosti Kostka-kolobka 

a sociálních sítích bych doporučovala zveřejnit minimálně 2 měsíce před termínem 

otevření. Na sociální síti Facebook bych navrhovala využít možnosti sdílení příspěvku 

mezi uživateli této sítě. Jakmile společnost vydá příspěvek s informacemi o otevření 

pobočky, uživatelé ho mohou sdílet. Tento proces pro rychlejší sdílení a širší pole 

působnosti lze podpořit určitou soutěží o hodnotné ceny. Např. pokud bude uživatel 

daný příspěvek sdílet, může vyhrát koloběžku Kostka-kolobka. Losování uživatele bude 

probíhat náhodnou formou a bude zveřejněno na oficiálních facebookových stránkách 

koloběžek Kostka-kolobka v den termínu otevření pobočky.  
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V níže uvedené tabulce jsou uvedeny náklady na jednotlivé formy propagace nové 

pobočky. 

 

Tabulka 10: Náklady na propagaci (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Celkové náklady na otevření pobočky se skládají ze třech částí – náklady na zavedení, 

náklady na protiopatření rizik a náklady na propagaci pobočky. Nejnákladnější 

položkou je zde nákup materiálu pro přípravu a rekonstrukci pobočky tedy stavební 

materiály, regály, designové doplňky, nábytek apod. Dále jsou to náklady na stavební 

práce, které bude provádět vybraná firma. Nákladnou položkou je také propagace 

pobočky, která je velmi důležitým krokem. Možnými náklady jsou také např. náklady 

na odkoupení nemovitosti, pokud bude tato varianta možná a bude se v budoucnosti 

pobočce dařit, odpadly by tím náklady na nájem. Součet veškerých nákladů na otevření 

můžeme vidět v níže uvedené tabulce: 

 

Tabulka 11: Náklady na otevření pobočky (zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.5.2 Realizace návrhu 

V roce 2017 byla na adrese Divišova 830/4, tedy v centru Hradce Králové, otevřena 

pobočka firmy Kostka-kolobka. Slavnostního otevření se účastnila také herečka Kaira 

Hrachovcová. V prodejně pracuje jeden zaměstnanec a jeden brigádník na částečný 

Náklady na propagaci: Cena:

Plakáty v Hradci Králové (15 ks) 2 669,00 Kč

Plakáty v okolních městech (15 ks) 2 516,00 Kč

Plakáty v MHD (20 ks) 2 180,00 Kč

Polepy na MHD (5 ks) 17 500,00 Kč

Billboardy 18 000,00 Kč

Celkem 42 865,00 Kč

Náklady na otevření pobočky: Cena:

Pojištění obchodu/měsíc 5 000,00 Kč

Kamerový systém 15 000,00 Kč

Propagace pobočky 42 865,00 Kč

Nákup materiálu 420 000,00 Kč

Náklady na stavební práce 50 000,00 Kč

Úřední záležitosti 20 000,00 Kč

Nájem/měsíc 24 000,00 Kč

Superhrubá mzda zam./měsíc 43 775,00 Kč

Celkem 620 640,00 Kč
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úvazek. Do budoucna je v plánu firmy přijmout ještě dva zaměstnance. Prodejna 

je prostorná, moderního vzhledu, nabízí také expozici současných modelů. Foto můžete 

vidět níže. Nabízí nejen prodej koloběžek a doplňků, ale i odbornou konzultaci a servis. 

Náklady na otevření prodejny byly přibližně 1 100 000 Kč a při otevření se nevyskytly 

žádné potíže. V současnosti, dle vedoucího prodejny Jaromíra Hanuše, prodejna 

prosperuje a zájem o koloběžky stále narůstá. 

 

Obrázek 14: Prodejna HK (zdroj: [42]) 

  

3.6 Podpora prodeje – organizované vyjížďky  

Propagaci je důležité provádět nejen vizuálně, ale také zážitkem, zvláště pokud se jedná 

o sportovní náčiní. Z tohoto důvodu bych navrhovala vytvořit další událost, kdy 

si veřejnost bude moci vyzkoušet jízdu na koloběžce. Tím by byly organizované 

vyjížďky v Hradci Králové. Tyto vyjížďky budou zároveň sloužit jako reklama 

a podpora prodeje pro novou pobočku ve zdejším městě.  

 

Jízdy budou organizovány společností Kostka-kolobka, a to jednou až dvakrát týdně. 

Možno je zaměřit je také tématicky, např. kondiční či rehabilitační, ovšem pro každý 

typ jízdy je třeba zajistit vhodného instruktora. Výlety mohou být orientovány 

jak směrem do přírody, tak do města, ovšem z pohledu bezpečnosti či zdravotních 

účinků bych doporučovala přírodu. Vhodným místem jsou např. Šimkovy sady, okolí 

Stříbrného rybníka či rozlehlé městské lesy. Koloběžku pro vyjížďky zdarma zapůjčí 

Kostka-kolobka, ostatní bezpečnostní vybavení či lahve na pití musí mít jezdec vlastní. 

Koloběžky budou vypůjčovány na stejném principu jako v pojízdných půjčovnách. 

Na začátku vyjížďky bude koloběžka vypůjčena po předložení občanského průkazu 

a při vrácení koloběžky bude průkaz vrácen. Projížďku je také možno absolvovat 
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na vlastní koloběžce. Registrace účastníků na vyjížďky bude probíhat formou emailu 

či zprávou na Facebooku, nejpozději však dvě hodiny před začátkem. Jízdy budou 

propagovány opět na webových stránkách společnosti, sociálních sítích a v samotné 

prodejně v Hradci Králové. Za zajištěním toho úkolu budou stát především zaměstnanci 

z Královéhradecké pobočky. Tato propagace formou zážitku je dle mého názoru, 

i vlastní zkušenosti, souběžně s reklamou účinná kombinace, jak získat nové zákazníky.  

Náklady v tomto případě tvoří naskladnění koloběžek k vypůjčení, k tomu budou sloužit 

koloběžky základního typu Tour fun 4. Naskladněno bude 15 ks v hodnotě 3 500 Kč/ks. 

Instruktoři budou zaměstnanci prodejny, jejichž odměna je již zahrnuta ve mzdě.  

 

Tabulka 12: Náklady na vyjížďky (zdroj: vlastní) 

Rizika, která přicházejí v úvahu: 

• Špatný technický stav koloběžek – Jestliže by koloběžky nebyly v dobrém 

technickém stavu, mohlo by to při vyjížďce způsobit například úraz. Je tedy 

třeba koloběžky pravidelně kontrolovat.  

• Krádež koloběžky – Při vyjížďce je samozřejmě možné, že by některý 

z účastníků chtěl koloběžku odcizit, proto doporučuji zapůjčovat koloběžky 

výměnou za občanské průkazy, které budou po ukončení navráceny.  

 

3.6.1 Realizace návrhu 

Přes léto, podzim a začátkem zimy probíhaly vyjížďky na koloběžkách každou středu. 

Účastníci se sešli v prodejně a nejčastěji zavítali do městských lesů. Vyjížďky nebyly 

konkrétně zaměřeny na žádnou cílovou skupinu, účastnili se jak začátečníci, tak 

pokročilí. Tempo jízdy a vzdálenost se vždy přizpůsobila nejslabším. Sama jsem měla 

možnost se těchto lekcí zúčastnit a byl to vždy příjemný sportovní zážitek. Počet 

zúčastněných se vždy lišil, pohyboval se v rozmezí 3-18 koloběžkářů. Také musím 

uznat, že skupina vždy budila velkou pozornost okolí, což je také reklama.  

 

3.7 Shrnutí vlastních návrhů 

Ve výsledku jsem pro společnost Kostka-kolobka vytvořila šest návrhů, které souvisí 

s marketingovou komunikací. Prvním, je zvolení ambasadora společnosti. Zde jsem 

Náklady na organizované vyjížďky: Cena:

Koloběžky Tour fun 4 (15ks) 52 500,00 Kč
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vsadila na sportovkyni, zároveň poměrně známou biatlonistku Evu Puskarčikovou. Eva, 

ve spojitosti s koloběžkou, by byla součástí billboardů, webových stránek a stránek 

na sociálních sítích. V druhém návrhu se věnuji úpravě události Sraz koloběžkářů, 

kde jsem se zaměřila především na známější kapely, občerstvení a zábavný program. 

Třetí návrh je zaměřen na využívání koloběžky ve videích fitnesstrenéra Jakuba Bíny. 

Ve čtvrtém návrhu píši o oslovení hotelů a penzionů v Královéhradeckém kraji, které 

by pro své hosty nakoupili koloběžky Kostky a ty by následně vypůjčovali. Poslední 

dva návrhy se již realizovaly. Pátý návrh a dle mého názoru nejdůležitější, spočívá 

v otevření podnikové prodejny v Hradci Králové, s čímž také souvisí návrh poslední, 

a to jsou organizované vyjížďky na koloběžkách v Hradci Králové. Jednotlivé náklady 

na uskutečnění návrhů jsou popsány v každé kapitole zvlášť. Níže v tabulce je uveden 

souhrn nákladů, kde největší položkou a zároveň nejrizikovější je otevření prodejny.  

 

Tabulka 13: Celkové náklady (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Jelikož se firmě z finančního hlediska daří, jsou tyto náklady pro společnost schůdné. 

Samozřejmě není možné začít aplikovat všechny koncepty najednou. Otevření prodejny 

a vyjížďky se již zrealizovaly. Následně bych doporučila co nejdříve zahájit propagaci 

pobočky po Hradci Králové, i když je již otevřena, mělo by se o firmě dozvědět 

co nejvíce potenciálních zákazníků. Do konce tohoto roku aplikovat reklamu 

se sportovcem, neboť podle mého názoru není na co čekat a čím dříve vhodná reklama 

nastoupí tím lépe. Obzvláště v případě naší ambasadorky, kterou mají po biatlonové 

sezóně všichni v paměti. Přes zimní období 2018/2019 by bylo vhodné kontaktovat 

ubytovací zařízení a zrealizovat plán „oslovení hotelů a penzionů“, aby byly koloběžky 

na letní sezónu, případně již na jaro 2019, připraveny. Posléze přichází na řadu návrh, 

v němž se jedná o zlepšení programu na akci Sraz koloběžkářů či využití koloběžky 

ve fitness videích. Myslím si, že tyto návrhy nejsou tak „akutní“, proto bych je zařadila 

v časovém horizontu do 3 let dle priorit firmy. Do plnění návrhů se zapojuje především 

Celkové náklady Cena:

Reklama se sportovcem 513 000,00 Kč

Sraz koloběžkářů 138 250,00 Kč

Oslovení ubytovacích zařízení 18 214,00 Kč

Otevření podnikové prodejny 620 640,00 Kč

Koloběžky Tour fun 4 (15ks) 52 500,00 Kč

Celkem 1 342 604,00 Kč
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marketingové oddělení, které není v tomto případě nijak rozsáhlé. Dle důležitosti 

prováděných úkonů se zapojuje i samotné vedení či řadoví zaměstnanci.  

 

Zmiňované návrhy slouží k upoutání pozornosti, zviditelnění společnosti a informování 

zákazníků o produktech i samotné firmě. Mají za úkol obeznámit s koloběžkou, 

technikou jízdy na ní, i k jakým aktivitám je vhodná. Dochází také k rozšíření prodejní 

sítě a skladů a přijetí nových zaměstnanců do svých řad, což může znamenat nové 

příležitosti a nápady. Účelem návrhů, z finančního hlediska, je zvýšení prodeje 

koloběžek Kostka-kolobka, a tedy získání zákazníků, nárůst tržeb, zvětšení tržního 

podílu a tím větší zisk. 
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ZÁVĚR 

Předmětem mé diplomové práce byla marketingová komunikace společnosti 

Kostka-kolobka s. r. o., která se zabývá výrobou a prodejem koloběžek. Hlavním cílem 

bylo vytvoření návrhů pro zlepšení marketingové komunikace dané společnosti.  

 

Prvním krokem ke splnění cíle bylo vymezení teoretických poznatků souvisejících 

s danou problematikou. V této kapitole se věnuji především marketingu, 

marketingovému prostředí z pohledu makro i mikro a marketingové komunikaci včetně 

21. století. Dále je podrobněji rozebrán marketingový a komunikační mix. 

 

V analytické části jsem zpočátku podrobněji přiblížila firmu Kostka-kolobka od historie 

až po současnost, včetně ekonomické situace. Dále jsem současný stav makroprostředí 

analyzovala prostřednictvím SLEPT analýzy a mikroprostředí pomocí Porterovy 

analýzy. Následně byl sestaven aktuální marketingový a komunikační mix společnosti. 

V analytické části jsem také provedla dotazníkové šetření, které se týkalo marketingové 

komunikace společnosti Kostka–kolobka. v Královéhradeckém kraji. Výsledky tohoto 

dotazování a provedených analýz jsou shrnuty ve SWOT analýze. 

 

Mezi silné stránky společnosti patří především kvalitní české produkty, rozsáhlá síť 

půjčoven koloběžek, dobrá pověst a široký sortiment. Nejvýraznější slabou stránkou 

je slabá propagace společnosti či konkrétních produktů např. „Rubikovy“, tedy skládací 

koloběžky. Dále je to vyšší cena produktů a absence podnikové prodejny 

v Královéhradeckém kraji.  

 

Poslední část diplomové práce tvoří vlastní návrhy řešení, které jsou podrobně 

rozebrány, sestaveny na základě provedených analýz a vychází tedy ze SWOT analýzy. 

Jedním z návrhů je zvolení ambasadora společnosti a reklama prostřednictvím jeho 

osoby. V tomto případě jsem navrhla českou biatlonistku Evu Puskarčikovou, která 

by koloběžku Kostka-kolobka mohla využívat k relaxaci či kompenzaci. Reklama 

by byla umístěna na billboardy, webové stránky společnosti a na stránky sociálních sítí. 

Druhým návrhem je spolupráce fitnesstrenéra Jabuba Bíny se společností 
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Kostka-kolobka a využití koloběžek v jeho videích. V těchto videích by účinkující 

ke zlepšení své kondice využívali méně známou skládací koloběžku Rubik. 

To by posloužilo nejen jako reklama, ale i návod pro správnou jízdu na koloběžce 

z technického hlediska a celkové propagaci koloběhu. Věnovala jsem se také zlepšení 

programu události Sraz koloběžkářů, kde byly navrženy známější hudební kapely, které 

by mohly na akci přilákat budoucí zákazníky. Dále jsem navrhla bohatější doprovodný 

program a lepší občerstvení. Následujícím návrhem je oslovení hotelů a penzionů 

v Královéhradeckém kraji ke koupi koloběžek Kostka-kolobka prostřednictvím přímého 

marketingu. Tyto zařízení by koloběžky dále půjčovaly svým hostům. Poslední návrh 

souvisí s otevřením podnikové prodejny v Hradci Králové a tím příslušnými aktivitami 

včetně propagace. Tento koncept je dle mého názoru nejdůležitější, neboť je zaměřen 

nejvíce do budoucnosti a přispívá k rozšíření prodejní sítě. Je také velice nákladný 

a nejrizikovější. Jako podpora prodeje této prodejny, ale i reklama, slouží návrh 

pro zavedení organizovaných vyjížděk na koloběžkách v Hradci Králové a jeho okolí. 

U každého z těchto návrhů jsou stanoveny náklady na zavedení. Celkové náklady činí 

1 308 829,-.  

 

Poslední dva koncepty, tedy otevření pobočky a vyjížďky, byly během psaní této 

diplomové práce zrealizovány. Realita odpovídá návrhům a koncepty jsou velmi 

podobné. Při realizaci se nevyskytly žádné potíže. Pobočka je otevřena v centru města 

a prosperuje. Organizované vyjížďky probíhaly od léta až do zimy. Dále společnost 

pracuje na propagaci prostřednictvím známé osobnosti.  

 

Výše uvedené návrhy by měly upoutat pozornost, zviditelnit společnost, posloužit 

jako reklama, více informovat zákazníky o produktech i samotné společnosti. 

Konkrétně přiblížit koloběžku, techniku jízdy na ní, i k jakým aktivitám je vhodná. Dále 

by dle návrhů došlo k rozšíření prodejní sítě včetně skladu a přijetí nových 

zaměstnanců, což otevírá nové příležitosti pro firmu. Veškeré tyto aktivity by měly vést 

ke zvýšení prodeje koloběžek Kostka-kolobka, a tedy k získání zákazníků, nárůstu 

tržeb, vyššímu tržnímu podílu a většímu zisku.  
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Snažila jsem se, aby návrhy v této práci byly pro společnost reálné, proveditelné, 

a to včetně finanční stránky. Cíle této diplomové práce byly splněny a věřím, že některé 

návrhy využije a zlepší tím svojí současnou situaci.  
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Příloha č. 1: Komerční článek 

 

 

 (zdroj: [29]) 
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Příloha č. 2: koloběžka tažená psem

 

 (zdroj: [20]) 
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Příloha č. 3: Dotazník 

Dotazník – marketingová komunikace KOSTKA kolobka (Královéhradecký kraj) 

Vážený respondente, prosím o vyplnění krátkého dotazníku (max. 5 minut), který se 

týká marketingové komunikace společnosti KOSTKA kolobka. Slouží jako podklad pro 

moji diplomovou práci a zpětnou vazbu společnosti. Děkuji, Kristýna Fikejzová VUT.  

1) Znáte společnost KOSTKA kolobka? (Pokud jste odpověděli ne, pokračujte ot. 

č. 8) 

ano ne
 

2) Pokud společnost znáte, odkud? 

w eb společnosti jiný w eb sportovní akce

Facebook od přátel půjčovny koloběžek

plakáty a billboardy Jiná možnost........................................................................
 

3) Máte zkušenost s koloběžkami KOSTKA? 

ano, vlastním ji ano, od přátel ne

ano, z půjčovny (kde se půjčovna nachází?)...................................................................
 

4) Pokud vlastníte koloběžku KOSTKA, proč jste si ji vybral/a? 

kvalita cena dobrá pověst
 

jiná možnost.............................................................................
 

5) Zúčastnil/a jste se již někdy koloběžkové akce? (Sraz koloběžkářů, Jizerská 50, 

závody Rollo ligy,atd..) 

ano, které?................................................................ slyšel/a jsem o nich, ale ne

ne a ani jsem o nich neslyšel/a
 

6) O kterém typu koloběžek víte, že je společnost KOSTKA nabízí? 

musherské do města silniční

dětské
 

skládací
 

7) Jak na Vás společnost Kostka působí? (vyberte číslo 1-5) 

nesympaticky – 1 2  3 4 5 -sympaticky 

8) Uvítal/a byste půjčovnu nebo prodejnu koloběžek KOSTKA ve Vašem okolí? 

Pokud ano, kde? 

ano, půjčovnu............................................... ano, prodejnu...................................................
 

ne
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9) Co si myslíte o koloběhu? 

je to dobrý způsob dopravy druh relaxu dobrý způsob, jak zlepšit fyzickou kondici

 
je to druh zdravého pohybu

jiný názor......................................................................................................
 

 

10) Jaký vzhled koloběžky preferujete? 

neonové barvy neutrální barvy pastelové barvy

Jiné............................................

..  

11) Přemýšlíte o koupi koloběžky KOSTKA? 

ne (pokud ne, proč?)..............................................................................
 

ano, do  roka ano, ale v budoucnu
 

12) Jaké je vaše pohlaví? 

 
muž žena

 

13) Do jaké věkové skupiny patříte? 

Méně než 18 18-25 26-35
 

36-45 46-55 56 a více
 

14) Do jaké sociální skupiny patříte? (Můžete vybrat více možností) 

student/ka zaměstnanec důchodce
 

OSVČ na mateřské dovolené nezaměstnaný/á
 

 

 

 


