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Abstrakt 

Diplomová práce mapuje stávající situaci v měření efektivnosti venkovní reklamy, 

zpracovává analýzu této problematiky v návaznosti na nový projekt měřící efektivitu 

venkovní reklamy a doporučuje případná opatření vedoucí k inovaci a eliminaci 

negativních vlivů. Cílem práce je navrhnout konkrétní opatření vedoucí ke zlepšení 

konkurenceschopnosti. Práce je rozdělena na tři části: teoretickou, analytickou 

a návrhovou. Teoretická část vysvětluje základní teoretické pojmy, které slouží jako 

podklad pro vypracování analytické a návrhové části. Analyktická část je věnována 

společnosti, její charakteristice a situaci na trhu venkovní reklamy a obsahuje provedené 

analýzy. Výsledky analýz jsou využity v návrhové části práce, kde lze nalézt opatření 

vedoucí ke zlepšení současného projektu. 

Klíčová slova 

Venkovní reklama (OOH), billboard, komunikace, efektivita 

 

Abstract 

The thesis maps the existing situation in measuring the effectiveness of out-of-home 

advertising and analyses this issue in the context of a new project measuring its 

effectiveness, providing a set of recommendations for measures aimed at innovation and 

elimination of negative impacts. The aim of the thesis is to outline specific measures 

improving competitiveness. It is divided into three parts: theoretical, analytical and 

proposal. The theoretical part explains basic terminology which provides the basis for 

both analytical and proposal parts. The former focuses on the studied company, its 

characteristics and existing situation on the out-of-home advertising market. It also 

contains conducted analyses. Analysis results are applied in the proposal part which 

contains recommendations for improving the existing project. 

Key words 

Out – of-home advertising, billboard, communication, effectiveness  
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Úvod 

Za základní faktor úspěchu každé společnosti je poznat svoji konkurenci a přijít s další 

inovaci, která by společnosti přidala konkurenční výhodu. Z toho hlediska je nutné se ve 

firmě zabývat sledováním konkurence, monitorovat její kroky a v žádném případě 

nezůstávat na místě a stagnovat na trhu. 

Společnost se dosud potýkala s všeobecným problémem celého segmentu venkovní 

reklamy, kde největší slabou stránkou byla absence měření efektivnosti kampaně ve 

venkovní reklamě. S porovnáním reklamy na internetu nebo televizní reklamy se lze 

setkat s potřebou neustálého  vysvětlení, že klient požaduje zpětnou vazbu a bez ní se 

špatně obhajují a vysvětlují výsledky celé kampaně.  Úkolem managementu je vyřešit 

stávající situaci s absencí měření a přijít na trh s novou službou, která by byla zásadní a 

naprosto ojedinělá na trhu OOH v ČR. To se podařilo a byl implementován projekt 

IMPACT a vzápětí po něm další, mnohem sofistikovanější nápad, který se i uskutečňuje 

pod názvem BigPlan. 

BigMedia je velmi dynamickou společností, kde zaměstnanci jsou vnímáni jako možný 

zdroj inovativních myšlenek a nápadů a při jednotlivých celofiremních setkání došli 

k rozhodnutí zkusit celý projekt postupně rozvíjet. 

Pro obchodní společnosti je klíčové získávat a dlouhodobě si udržet zákazníky. 

Pokud by se projekt stal úspěšným, společnost by tak získala jedinečnou službu, plně 

srovnatelnou a kompatibilní s reklamou na internetu nebo v TV a získala by absolutní 

konkurenční výhodu. 

Práce má tři části. V rámci první části jsou vysvětleny základní pojmy marketingu. Je 

zde prostor k objasnění pojmů jako marketingová komunikace, marketingový výzkum a 

efektivita reklamy. Uvedené poznatky budou sloužit jako základní materiál 

k vypracování analytické části a posléze i návrhové části práce. 

Druhá kapitola, analytická, se věnuje charakteristice společnosti a dané problematice. 

V této praktické části budou provedeny analýzy – PEST a SWOT analýzy, také 

Porterův model a Interní analýza. Součástí je popis mapy rizik a její následné kroky 

k eliminaci.  Předmětem práce v dané části je také provedení rozhovorů. Z výsledků 

dotazování a následného zpracování jsou ve třetí kapitole – návrhové části, doporučeny 

opatření a návrhová řešení.  
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1. Cíl práce a metodika 

1.1. Hlavní cíl 

Hlavním cílem práce je, na základě výsledků výzkumu klientů společnosti BigMedia 

rozhodnout, zda projekt má šanci uspět a dále se rozvíjet. Zda budou klienti ochotni 

pracovat s novým projektem a využívat ho v jejich obchodním procesu a jak by 

výsledný prvek dokázal přispět k vyšším ziskům společnosti, v rámci nových poptávek. 

1.2. Dílčí cíle 

Podstatným cílem bude snaha rozklíčovat  makroprostředí, kde v oboru venkovní 

reklamy jsou nedílnou součástí politické aspekty a rozhodnutí vládních institucí.  

Dílčím cílem je zmapování konkurence, jejich slabých a silných stránek, které by  

mohly ovlivnit úspěch projektu.  

Zaměření na rizika projektu, navrhnout a vytvořit mapu rizik a poté eliminovat 

jednotlivé problematické body. 

Součástí práce je i časový harmonogram celého projektu, vytvořený grafem PERT. 

Důležitým bodem celé analytické části je výsledek rozhovorů a jeho následné 

vyhodnocení, oslovení klientů společnosti. Informace získané z rozhovorů budou mít 

klíčovou váhu formulovat doporučení k inovačním opatřením a návrhům. 

1.3. Metodika  

Podstatnou částí práce se budu snažit najít odpověď na otázky, které by měly vést ke 

správnému rozhodnutí. Posbírat data, analyzovat a předložit relevantní závěry. 

Součástí práce je seznámení se s problematikou výzkumu, využila jsem částečně 

kvalitativní i kvantitativní výzkum. Sběr dat probíhal kvalitativní metodou a 

vyhodnocení již probíhalo smíšenou formou, kde jsem využila i grafické mapy. 

Zaměřila jsem se na objasnění základních pojmů dotýkajících se daného tématu. Úvod 

analytické části práce je zaměřen na následující metody: 

 PEST analýza - pro analýzu makroprostředí podniku 

 Portrův model – oborová analýzy 

 Interní analýza vycházející z 7S 
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Jedná se o velmi známé postupy, které není nutné více rozebírat. Raději bych se 

věnovala méně známým šetřením, jako jsou hypotéza, výzkum, mapa rizik nebo metoda 

PERT. 

A je nutné se zmínit o tom, že v rámci celé práce vycházím ze svých letitých zkušeností, 

kdy mám zmapované prostředí reklamy a to nejen venkovní. 

1.3.1. Rozhovor 

Následuje výzkumná část s využitím interview a telefonického oslovení, které 

obsahovalo 5 otázek, z toho 3 otázky uzavřené a u 2 otázek byla možnost odpovědí s 

volbou doplnění vlastní odpovědi.  

Samotný obsah otázek byl uzpůsoben tak, aby nikdo z respondentů neměl problém 

s obsahovou částí a nezabral jim mnoho času. 

Pro dotazování jsem zvolila okruh významných i méně významných klientů společnosti, 

kde je zastoupení mužů i žen, různých věkových skupin. Osobní rozhovor probíhal 

individuálně a to v zasedacích místnostech, tak i mimo pracovní prostředí, při 

telefonickém kontaktu jsem volila dopředu sjednaný hovor, abych nerušila při důležité 

práci. 

Podařilo se mi oslovit celkem 30 respondentů.  

Otázky kladené v rozhovoru i telefonickém oslovování byly předem připraveny a 

posloupnost jednotlivých dotazů se lišila. Jakmile jsem měla data, začala další část a to 

vyhodnocení nasbíraných dat a o přehledné zpracování dat v podobě grafů, zde jsem 

využila excelový soubor. 

1.3.2. Hypotéza 

Součástí vyhodnocení je i testování hypotézy. Zde jsou jednotlivé fáze postupu: 

1. První a nejdůležitější fází je správné naformulování hypotézy 

H0……………………neexistují vazby mezi proměnnými 

H1……………………existují  vazby mezi proměnnými 

2. Zvolit testovací kritérium a vypočítat jeho hodnotu 
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3.               

 

Vzorec 1: Vzorec Pearsonova rozdělení, chí-kvadrát. 

(Zdroj: Michalíková, 2015/2016, str. 41) 

 

n………velikost souboru 

S
2
………výběrový rozptyl 

σ
2
……..rozptyl,   pro stupně volnosti  (n-1) 

Řešeno pomocí Excelu, funkce CHITEST(aktualni;očekávané), kde aktuální hodnoty 

jsou data z oblasti obsahující pozorování. Očekávaná data jsou z oblasti dat podíl 

součinu součtů řádků a sloupců a celkového součtu. 

4. Zvolit si hladinu významnosti α a určit kritický obor W 

Hladina významnosti je obvykle 5%, to znamená, že z 95% testovaná odchylka 

nemá náhodný charakter. 

Řešeno pomocí Excelu, funkce CHIINV(prst;volnost) 

Prst……pravděpodobnost χ
2
  

Volnost…..počet volnoti 

5. Vyhodnocení  testu Pearsonova rozdělení : 

 pokud T ∈ W, tzn. testovací kritérium  je v kritickém oboru,  pak je 

hypotéza  H1 testem prokázána na hladině  významnosti 100α %. 

 

 pokud T nepatří /∈ W, tzn. testovací  kritérium  není v kritickém 

oboru, pak není hypoéza H1 testem prokázána na hladině významnosti 

100α % a platí hypotéza H0. ( Michalíková, 2015/2016, str. 39) 

 

A tvrzení zda zamítáme nebo nezamítáme hypotézy nelze nikdy tvrdit na 100%, neboť 

ve statistice nelze tvrdit s maximální jistotou, vždy jen na určité hladině významnosti. 

 

V případě, že není splněna podmínka u Pearsonova rozdělení, kde očekávané četnosti 

musí mít z 80% hodnotu větší než 5, musíme zvolit jiný test,  

např. Fisherův exaktní test. 

U daného testu můžeme využít tabulku četností. Z tabulky dále vycházíme a spočítáme 

pravděpodobnost. Výslednou testovou statistiku, též p- hodnotu, která hraje v daném 
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testu podstatnou roli. P-hodnota se dále porovnává se zvolenou hladinou významnosti 

testu α a dle toho, zda je p>α, nulovou hypotézu nezamítáme, v opačném případě, 

přijímáme alternativní hypotézu. 

Další postup je z jednotlivých pravděpodobností, které se rovnají 1. Všechny hodnoty, 

které jsou větší než hodnota p, se odečítají od hodnoty 1 a pokud vypočítaná hodnota je 

větší než hladina významnosti α, hypotézu H0 přijímáme. 

Tabulka 1: Ukázka čtyřpolní tabulky. 

 (Zdroj: Matematická biologie, 2018) 

  náhodná veličina Y   

náhodná veličina X y1 y2 celkem 

x1 a b a+b 

x2 c d c+d 

Celkem a+c b+d a+b+c+d 

 

 

 

Vzorec 2: Vzorec pravděpodobnosti Fisherova exaktního testu. 

(Zdroj: Matematická biologie, 2018) 

Všechny propočty byly za podpory Excel. 

Další uvedené analýzy makroprostředí, oborového prostředí i interního by měla 

zhodnotit SWOT analýza. 

1.3.3. SWOT analýza  

Při formulaci všech podstatných částí jsem vycházela z letité zkušenosti a znalosti 

firmy. Součástí firmy jsem již 12let a během těchto let se jednotlivé aspekty měnily a 

některé přetrvávají dosud. Zde se jedná o čistě moje zhodnocení. 

Jakmile došlo k shrnutí veškerých analýz a dat, můžeme narazit i na rizikové oblasti, 

které mohou celý produkt zkomplikovat. Z toho důvodu je vytvořena mapa rizik. 
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1.3.4. Mapa rizik 

Každý nový projekt přináší určitá rizika, která je nutné neustále identifikovat a 

vyhodnocovat a analyzovat a to za pomoci  tzv. mapy rizik. Jedná se o dvourozměrný 

graf, kde na ose x leží pravděpodobnost výskytu rizika a na ose y máme dopad rizika. 

Riziko R = D x P 

Důležitým krokem k plánování celé akce je návrh harmonogramu celého projektu. A to 

z hlediska řádné připravenosti i termínu nastartování celého projektu na oborový trh. 

1.3.5. Metoda PERT 

Metoda vznikla v roce 1958 při vývoji vojenské rakety a údajně umožnila zkrátit celý 

proces o 1,5 roku. Základem metody je použití síťového hranově ohodnoceného grafu. 

Metoda umožňuje sestrojit nejkratší možnou dobu trvání projektu, stanovit kritické 

činnosti i kritickou cestu projektu a velikost časových rezerv. (Holoubek, 2010, str.137) 

Pracujeme s termíny: 

 NMZi,j – nejdříve možný začátek činnosti. Žádná z dílčích činností s počátkem 

v uzlu ui  nemůže začít dříve, než budou ukončeny činnosti, které v tomto uzlu 

končí. 

 NMKi,j – nejdříve možný konec činnosti. Činnost je zobrazena hranou hij. 

Hodnota kij náležející k hraně hij vyjadřuje dobu trvání činnosti mezi vedenými 

uzly.  

NMKi,j = NMZi,j + ki,j 

 NPKi,j – nejpozději přípustný konec činnosti. Informace o tom, kdy nejpozději 

musí být ukončena činnost v uij, aby byl dodržen vypočtený termín ukončení 

celého projektu. 

 NPZi,j – nejpozději přípustný začátek činnosti, kdy nejpozději musí být dílčí 

činnost v uzlu zahájena, aby celý projekt se ukončil ve vypočítaném termínu. 

(Holoubek, 2010, str.140) 

NPZi,j = NPKi,j – ki,j 
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Celkové časové rezervy - jednotlivé činnosti se vypočítá jako NPZ – NMZ nebo jako 

NPK – NPZ. 

Součástí práce jsou také návrhy, které vyplynuly z dotazování. 

V příloze je uveden seznam všech otázek při primárním sběru dat. 
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2. Teoretická východiska práce 

2.1. Marketing   

Ve druhé polovině 20. století se marketing vyčlenil z nauky o řízení podniku a 

v současnosti zahrnuje všechny činnosti, které se zaměřují na vytvoření vhodných 

podmínek k realizaci směny. Nechápejme marketing jen jako prodej nebo reklamu, 

v současnosti se snaží o uspokojování potřeb zákazníků. (Kotler,Armstrong, 2007, s.30) 

Jedná se o pocit nedostatku, zahrnují zákl. fyzické potřeby – stravu, ošacení, teplo, 

bezpečí nebo seberealizace. 

Dle Světlíka, který zdůrazňuje také prvek řízení: 

„Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a 

v konečné fázi uspokojování potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem 

zajišťujícím splnění cílů organizace.“ ( Světlík, 1994, s.8) 

Mc Carthy v podstatě souhlasí s tvrzením, že se nejedná jen o prodej a reklamu, ale 

patří sem více činností. Marketing hraje podstatnou úlohu při zajišťování zboží a služeb, 

které mají uspokojit potřeby ( Mc Carthy, 1995, str. 25) 

 

Definic marketingu od renomovaných autorů je spousta, ale je zde možné najít 

společnou linku a chápat marketing jako: 

 Komplexní činnost, proces. 

 Odhalení potřeb zákazníků a potřeba uspokojení. 

 Jde o uspokojování potřeb a požadavků spotřebitele na jedné straně a dosažení 

zisků na straně druhé. 

Zisk je na počátku podnikatelské činnosti hlavním motivačním prvkem a jak co 

nejefektivněji dosáhnout cíle, nám pomáhají marketingové činnosti, které se vzájemně 

prolínají. 
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2.2. Marketingové prostředí 

V dnešní době je zcela běžné, že fungující firma své marketingové činnosti rozvíjí na 

základě specifických podmínek, v nichž se nachází, neboť je nutné počítat se vzájemnou 

propojeností všech faktorů. Jde o dlouhodobý proces a orientaci na trh a jeho 

požadavky, k tomu je nutná analýza trhu. (Foret a kol., 2003, str. 50) 

Marketingové prostředí lze rozdělit na dvě hlavní části 

 Makroprostředí 

 Mikroprostředí 

 

2.2.1. Makroprostředí 

Již název nám napoví, že makroprostředí označuje vnější prostředí, ve kterém se firma 

nachází. Aspekty, které mohou firmu ovlivnit, mohou nabídnout jak nové příležitosti, 

tak i firmu ohrozit. Příležitost pro jeden podnik, může znamenat hrozbu pro druhou 

firmu. ( Kozel a kol., 2006, str. 16)   

Obrázek nám přehledně nabízí přehled hlavních faktorů makroprostředí. 

 

 

Obrázek 1: Faktory ovlivňující vnější prostředí firmy 

(Zdroj:  Kotler,Armstrong, 2007, s.180) 

 

Níže můžeme vidět šest hlavních faktorů makroprostředí: 

 Demografické prostředí 

Demografie studuje skupiny lidí, populace a jedná se o velmi důležitý faktor, pro 

marketing velmi zásadní. Spotřebitelé tvoří jednotlivé trhy a skupiny. Různorodost 
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obyvatelstva přináší příležitosti a výzvy.  Výzkumy sledují věkovou strukturu 

obyvatelstva, složení domácností, přesuny populace, vzdělanost a další složky. 

 Ekonomické prostředí 

Hlavními faktory, které nás zajímají, jsou kupní síla a složení výdajů domácností. 

Analyzují se nákupní zvyklosti, rozložení příjmů (dělí se na třídy-vyšší, střední a 

chudá). 

 Přírodní prostředí 

Přírodní prostředí charakterizují především surovinové zásoby, které tvoří převážně 

vstupy výrobního procesu a ovlivňují marketingové činnosti. V posledních letech je 

velmi výrazný tlak na životní prostředí, hlavními problémy jsou znečištění vzduchu, 

ztenčování ozónové vrstvy. 

 Technologické prostředí 

V dnešní době asi nejdůležitější aspekt, ovlivňující náš život. Věda a technika přináší 

mnoho důležitých objevů, bohužel i mnoho vynálezů je ničivého charakteru. 

Technologické prostředí se velmi rychle mění a s tím je spojena nutnost se 

přizpůsobovat. 

 Politické a právní faktory 

Jedná se o změny v legislativě, státní správě a nátlakových skupin, které ovlivňují 

podnikatelské aktivity. Nyní se potýkáme s rostoucí legislativními omezeními, zákonů 

stále přibývá. Trend by měl být přesně opačný. Také roste důraz na etiku a 

společenskou zodpovědnost. 

 Kulturní prostředí 

V každé společnosti se utvářejí odlišné společenské hodnoty. Člověk přijímá základní 

postoje a hodnoty dané společnosti, některé z nich mohou ovlivňovat marketingová 

rozhodnutí. (Kotler,Armstrong, 2007,str. 130) 

Uvedené faktory vycházejí z analýzy označované zkratkou PEST, která je používána 

k analýze makroprostředí. A SLEPT analýza je jen doplněna o legislativní rámec.  
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2.2.2. Mikroprostředí 

Pro mikroprostředí je specifický faktor – people ( lidé).  Jsou zde faktory částečně 

kontrolovatelné – lidmi. A to jak uvnitř firmy, tak především mimo formu – dodavatelé, 

zákazníci, konkurence atd. 

 

Obrázek 2:Faktory ovlivňující vnitřní prostředí firmy 

(Zdroj:  Kotler,Armstrong, 2007, s.131) 

 

 Firemní prostředí 

Můžeme zde najít spoustu skupin, vrcholový management, finanční oddělení, výroba, 

účetní oddělení. Marketingové oddělení musí spolupracovat s ostatními odděleními 

firmy. Všechna oddělení ovlivňují marketingové plny a cíle. A všichni musí mít na 

mysli užitek zákazníka. (Kotler,Armstrong, 2007, str. 131) 

 Dodavatelsko-odběratelské vztahy 

Dodavatelské vztahy jsou podstatným článkem v celkovém systému. Nespolehliví 

partneři mohou způsobit zpoždění ve výrobě, jsou ohroženy termíny dodávek 

zákazníkům. Je důležité, aby podnik dodržel slibovanou jakost a přiměřenou 

konkurenceschopnou cenu a k tomu je nutné mít důvěryhodné a kvalitní dodavatele. 

 Zákazníci, spotřebitelé 

Podstatným faktorem mikroprostředí jsou zákazníci, a především ti koneční. Podnik, 

který se více orientuje na zákazníka, než na značku, dokáže mnohem lépe analyzovat 

vhodné kanály, nabídky, výstupy i aktiva. A Kotler doporučuje, aby společnosti začaly 
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již při výběru svých zaměstnanců. Měly by najmout správné lidi, s přátelským 

přístupem ke klientům. (Kotler, 2003, str. 162)  

Zákazníky mohou být průmyslové podniky, neprůmyslové podniky i běžní fyzičtí 

spotřebitelé. Každý zákazník může spotřebovávat produkt odlišně a různorodě, podle 

toho, na jakém typu trhu se nachází (Zamazalová a kol., 2010, str. 148). 

 Konkurence 

Pokud chce být firma úspěšná, říká marketingové pravidlo, musí uspokojovat potřeby a 

přání klientů lépe než její konkurence.  Je tedy nutné monitorovat a analyzovat ostatní 

firmy na trhu, nejlépe největší hráče trhu a odlišit se od ostatních firem. Tím získáme 

výhodu, strategie mohou být různé. Konkurenční výhoda nemusí být jen v ceně, ale také 

v rychlosti, bezpečnosti nebo spolehlivosti. Konkurenční výhoda je spíše relativní a je 

málo udržitelná. Mistři tohoto přístupu jsou Japonci. Nejprve přišli s nízkými cenami, 

pak přidali lepší vlastnosti, poté lepší jakost a dále rychlejší výrobní procesy, zkrátka 

přišli na to, že marketing je závodem, který nemá cíl. (Kotler, 2003, str. 51) 

 Vztahy s veřejností 

Mikroprostředí firmy ovlivňují také vztahy s veřejností tzv. public relation. Veřejností 

rozumíme každou skupinu, která má skutečný nebo potenciální zájem na schopnostech 

podniku dosáhnout svých cílů, případně má na schopnosti podniku vliv. Obecně se 

uvádí sedm typů veřejnosti, tj. finanční instituce, média, vládní instituce, občanské 

iniciativy, místní komunita a občané, širší veřejnost a zaměstnanci. (Kotler a kol., 2007, 

str. 134) 

Působením na dané faktory v mikroprostředí, je lze ovlivnit, na rozdíl od faktorů, které 

jsou charakteristické pro makroprostředí a činností podniku je nelze ovlivnit. 

2.3. PEST analýza 

Účelem PEST analýzy je nalézt odpovědi na 3 otázky: Které z faktorů mají vliv na 

podnik? Jaké jsou možné účinky těchto faktorů? Které z nich jsou v blízké budoucnosti 

pro podnik nejdůležitější?  

Jedná se vlastně o audit vlivu makro okolí. 

PEST analýza je zkratka pro Political, Economic, Social and Techological analysis. 
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2.4. Výzkum 

Nejdůležitějším článkem v obchodním světě je klient, zákazník. Znát jeho potřeby, 

přání a uspokojit zákazníka je jedním z klíčových faktorů každého manažera. A 

marketingový výzkum nám poskytuje relevantní informace o trhu a také o zákaznících. 

Marketingový výzkum je dlouhodobější proces, kombinuje několik výzkumných 

postupů, využívá statistické zpracovávání, porovnává a vyhodnocuje výsledky a tím 

dochází k hlubším poznatkům. 

Kotler definuje marketingový výzkum jako systematické určování, shromažďování, 

analyzování a vyhodnocení informací, týkajících se určitého problému, před kterým 

firma stojí.  Dle Přibové je marketingový výzkum discipína vycházející z poznatků řady 

vědních oborů – matematiky, statistiky, ekonometrie, psychologie, sociologie, 

informatiky a dalších…. (Přibová, 1996, str. 13)  

Výzkum marketingové komunikace se zabývá hodnocením a měřením efektivity 

propagace, především reklamy. S tím poté souvisí i výběr nejvhodnějšího typu média. 

 

2.4.1. Kvantitativní výzkum 

Dle Gavora, kvantitativní výzkum pracuje s číselnými údaji. Zjišťuje množství, rozsah 

nebo frekvenci výskytu jevů, resp. jejich míru (stupeň). Číselné údaje se dají 

matematicky zpracovat. Je možné je sčítat, vypočítat jejich průměr, vyjádřit je 

v procentech nebo použít další metody matematické statistiky (vyjádřit směrodatnou 

odchylku, korelační koeficient  apod.). (Gavora, 1996). 

Hlavní metody: 

 forma dotazování – písemné dotazování, telefonické dotazování, osobní 

dotazování, skupinové dotazování 

 metody pozorování  

 experimentování 
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Obrázek 3: Rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem. 

(Zdroj: Gavora, 1996, str. 34) 

 

2.4.2. Kvalitativní výzkum 

Termínem kvalitativní výzkum rozumíme jakýkoliv výzkum, jehož podstatou je analýza 

vztahů, závislostí a příčin přímo u zkoumané jednotky a jejich zobecnění. Používá se 

tehdy, kdy jde o hloubkový rozbor. Tento typ výzkumu vyžaduje náročnější postupy, 

ale umožňuje dělat výzkum na menším vzorku, než je běžné pro kvantitativní výzkum 

(Přibová, 1996, str. 53). 

Autoři odpovídají i na otázku, zda se dá kombinovat kvalitativní a kvantitativní metody 

a zdůrazňují možnost efektivního propojení obou metod.  Nicméně většina badatelů se 

staví za názor využít jeden z přístupů. 

Hlavní metody: 

 Rozhovory a pozorování. 

 Analytické a interpretační postupy – díky nim jsme schopni dojít k určitým 

závěrům nebo teoriím. 

 Písemné a ústní výzkumné zprávy. 

Důvodů, proč zvolit osobní rozhovor a telefonické dotazování  před jinými metodami je 

hned několik: 

 Tazatelé vědí a ověří na místě, kdo data poskytl. Vyhneme se sběru a 

posuzování dotazníků vyplněných administrativními pracovníky, kteří v daném 
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podniku vyplňování dotazníků nepřikládají váhu, nemají na jejich správném 

vyplnění zájem a často neznají souvislosti a k vyplnění přistupují mechanicky. 

 Tazatelé mají šanci vysvětlit na místě otázky, které dotazovanému nejsou 

srozumitelné, případně je položit jinak. 

 Dotazovaní mají možnost v reálném čase na svém pracovišti si některé údaje 

ověřit nebo přímo získat, než je poskytnou, případně ukázat nebo demonstrovat 

a podpořit některé své odpovědi lépe, než pouhým popisem nebo výčtem do 

políčka dotazníku. 

 Dotazovaní mají jiný přístup k osobní návštěvě člověka, který projevuje zájem 

o jejich podniky, než k poštou zaslanému formuláři. Mezi tazatelem a 

dotazovaným se zrodí osobní vazba, kterou lze využít k doplnění některých 

informací následně po skončení dotazování apod..  

Pravdivost odpovědí je vyšší než v písemně realizovaném průzkumu. 

 Během osobního rozhovoru tazatel získá větší množství pozornosti respondenta, 

což funguje oběma směry - tazatel získá nejlepší informace, ale zároveň má 

šanci komunikovat důležitá sdělení směrem k respondentovi a připravit jej na 

budoucí komunikaci. Další výhodou rozhovoru je absence anonymity, víme, 

kdo nám odpovídá na otázky a jsme schopni vysvětlit nejasnosti, zmírnit ostych 

a velkou výhodou je určitá přizpůsobivost.  

2.5. Marketingový mix    

Miroslav Foret využívá novou definici Americké marketingové asociace z roku 2004 

(Foret, 2010, s. 12) pro marketingový mix jako: „činnost organizace a soubor procesů 

pro vytváření, komunikaci a poskytnutí hodnoty zákazníkům a pro řízení vztahů se 

zákazníky takovým způsobem, že z něj mají prospěch organizace.“ 

V novém pojetí je znát nový přístup ke klientovi. Již se nejedná jen o produkt, ale 

především o hodnotu. Myslíme tím nejen hodnotu pro samotného zákazníka, ale i pro 

společnost jako takovou. Můžeme tím tedy poukázat i na společenskou důležitost. 

Klasický marketingový mix se skládá ze čtyř nástrojů, tzv. „4P“ a tvoří ho: 

 produkt (product) 

 cena (price) 

 distribuce (place) 
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 propagace (promotion) 

Na obrázku č. 4 jsou jednotlivé položky konkrétněji rozebrány. 

Stále častěji se uplatňovala potřeba dalšího „P“ – people = lidé, zejména v oboru služeb, 

kde lidský faktor hraje velmi důležitou roli. 

Produktová politika Komunikační politika Cenová politika Distibuční politika

Sortiment Reklama Ceníky Distribuční kanály

Kvalita Podpora prodeje Slevy Dostupnost

Design Osobní prodej Náhrady Sortiment

Vlastnosti Publicita Platební lhůty Umístění

Značka Úvěrové podmínky Zásoby

Obal Doprava

Služby

Záruka

Cílový trh

↓ ↓↓↓

 

Obrázek 4: Čtyři složky marketingového mixu-model „4P“ 

(Zdroj: Kotler et al.,2007, s.7) 

V souvislosti s rozvojem marketingu se také setkáváme s tzv. zákaznickým 

marketingovým mixem „4C“, jehož nástroje se zaměřují na řízení vztahů se zákazníky 

a jsou to: 

 zákazník (customer) 

 náklady na zákazníka (cost) 

 pohodlná dostupnost (convenience) 

 komunikace (communication) 

Tabulka 2: Složky marketingového mixu 4P a 4C. 

(Zdroj: Kotler a kol., 2007, s. 71) 

4P na straně podniku 4C na straně zákazníka 

Produkt (product) 
Potřeba a přání zákazníka  (costumer needs and 
wants) 

Cena (price) Náklady na straně zákazníka (cost to the costumer) 

Distribuce (place) Dostupnost (convenience) 

Komunikace (promotion) Komunikace (communication) 
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2.5.1. Produkt 

Nejdůležitější složkou marketingového mixu je produkt, chápán jako hmotný i 

nehmotný. 

Produkt může být také služba. Služba je definována jako nehmotný statek, který 

poskytuje jeden subjekt druhému ve formě různých aktivit nebo užitku, přičemž 

nedochází k převodu vlastnictví.  

Služby se vyznačují čtyřmi základními charakteristikami, které je naprosto odlišují od 

hmotných produktů:  

 nehmatatelnost 

 nedělitelnost  

 proměnlivost 

 pomíjivost 

Životní cyklus produktu 

U produktu je možné sledovat vývoj a rozeznáváme 4 hlavní vývojové fáze, každá má 

své nároky, tak i jisté možnosti, viz obrázek č. 5. 

 

 
Obrázek 5: Průběh životního cyklu produktu.  

(Zdroj: Foret, 2010, s. 105) 

 

1. Fáze zavádění 

Produkt je uveden na trh, příjmy z prodeje jsou nízké a tržby nulové. Je to 

období, kdy je nutné vydávat větší výdaje na reklamu. A je zde prostor pro 

upravení produktu, aby víc vyhovoval potřebám trhu a vychytal jeho nedostatky. 
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2. Fáze růstu 

Zvýšení zájmu zákazníků, nárůst příjmů. Objevují se první konkurenční 

výrobky. 

3. Fáze zralosti 

Rozhodující fáze, tržby a objemy prodeje jsou na svých maximech. Zvyšuje se 

příliv konkurence, dochází ke zlevňování. 

4. Fáze  úpadku 

Etapa ústupu prodeje a tržeb, investice do reklamy již nemá smysl, konkurence 

má nižší a také kvalitnější produkty. Mělo by dojít ke stažení produktu z trhu a 

přijít s novinkou. 

Jedná se o cyklus, je tedy nutné, aby vše probíhalo v návaznostech jako nekončící 

proces. Odhadnout délku cyklu je velmi složité. 

2.5.2. Cena  

Cena může být stanovena třemi základními metodami: 

 Nákladově orientovaná cena: jednoduchá metoda stanovení ceny, která 

vychází z kalkulace výrobních nákladů, k nimž se dále připočítává tzv. marže. 

Nejběžnější způsob stanovení ceny. 

 Poptávkově orientovaná cena: stanovení ceny je založeno na hodnotě, kterou 

produktu přisuzuje zákazník, nikoliv na výrobních nákladech. 

 Konkurenčně orientovaná cena: stanovení ceny vychází z předpokladu, že 

podnik může za srovnatelné produkty nebo služby s konkurencí požadovat také 

srovnatelné ceny. Tato metoda je použitelná pouze tehdy, pokud na trhu existuje 

velký počet stejně velkých konkurentů (Foret a kol., 2003, str. 131). 

 Cena podle marketingových cílů firmy: Je-li cílem firmy maximalizovat 

objem prodeje, bude cenová hladina nižší a naopak, pokud bude chtít společnost 

maximalizovat zisk, cena bude větší. 

 Cena podle vnímané hodnoty produktu zákazníkem: Stanovení ceny tak, 

jakou hodnotu představuje produkt pro zákazníka, zjištění marketingovým 

výzkumem. Zde lze hovořit o spokojenosti zákazníka. 
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Stále u nás přetrvává tradice, že cena souvisí s kvalitou produktu, ne vždy to musí být 

pravdivé tvrzení. Víme, že ženy mohou upřednostňovat především design nebo modní 

trendy a kvalita nemusí mít příliš velkou preferenci. 

Dalším důležitým faktorem se může stát regulování ceny státem, např. na trhu léčiv. 

Zajímavým aspektem je tzv. Baťova cena, která vyvolává dojem slevy. 

2.5.3. Distribuce 

Cílem distribuce je vždy dodat produkt na dostupné místo, ve správném čase a v 

dostatečném množství, jaké je potřeba. Hovoříme o: 

1. Fyzická distribuce – přeprava zboží, skladování 

2. Změna vlastnických vztahů 

3. Doprovodné a podpůrné činnosti 

 

Rozlišujeme několik skupin subjektů v distribučním procesu: 

 Výrobci 

 Distributoři 

 Podpůrné organizace – reklamní agentury, banky apod. 

 

A využíváme dvě hlavní distribuční cesty: 

 

Přímá distribuce 

Nejjednodušší cesta, kdy výrobek nebo produkt jde přímo ke konečnému  zákazníkovi, 

zobrazeno na obrázku č. 6. 

Lze využít velkou přidanou hodnotu pro výrobce a to okamžitou zpětnou vazbu od 

klienta. 

Přímý kontakt se zákazníkem představuje nedocenitelnou informaci pro další inovaci 

nebo jinou reakci klienta. 

Nevýhodou je, že nedokážeme pokrýt celý trh. 

 

Obrázek 6: Přímá distribuce.  

(Zdroj: Foret, 2010, s. 120) 
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Nepřímá distribuce 

Tento typ distribuce může mít dva nebo více mezičlánků. V průběhu času dané 

mezičlánky mohou sledovat schopnost: 

 ovlivnit produkt  - skladováním (zhoršené podmínky) 

 ovlivnit prodej produktu – propagace ( umístění na prodejně) 

 poskytovat výrobcům informace – nakupní preference 

 

Obrázek 7: Nepřímá distribuce.  

(Zdroj: Foret, 2010, s. 121) 

 

Výhodou nepřímé distribuce je znásobení kapacity distribuční cesty, také zjednodušuje 

výrobcům složité vyhledávání zákazníků. 

2.5.4. Marketingová komunikace 

Forma komunikace tím rozumíme řízené informování a přesvědčování cílových skupin, 

s jehož pomocí naplňují firmy a další instituce své marketingové cíle.  

Firmy přesvědčují potenciální zákazníky, aby si zakoupili jimi nabízené produkty a 

služby. (Karlíček, 2016, str. 10)  

A vzhledem k tomu, že marketingová komunikace je velmi široký pojem a zahrnuje 

spoustu aktivit, mluvíme v současné době o integrované marketingové komunikaci, kde 

klademe důraz na synergii všech zúčastněných složek a tím se komunikace stává 

efektivnější a účinnější. Podobný pohled můžeme nalézt u většiny odborníků.  

Základní nástroje:  

Reklama  

Podpora prodeje  

Osobní prodej  

Public relation  

Přímý marketing  

Nové a moderní trendy nástroje: 

Buzz marketing – viral, WOM, guerilla 

Content marketing 

Info marketing 
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V posledních letech se stává významným nástrojem také sponzoring nebo event 

marketing. 

Propagace nemůže být účinná, neupoutá-li pozornost veřejnosti. Ze všech stran jsme 

zaplavováni informacemi a je tedy velmi těžké upoutat něčí pozornost. Tento problém 

je natolik závažný, že firmy musí na marketing výrobku vynakládat více peněz než na 

výrobu. Je nutné se snažit přijít na to, jak nejlépe upoutat zákazníka (Kotler, 2003, str. 

65).  

Reklama 

Nejvýraznější složka komunikačního mixu vzhledem k vysokým nákladům. V dnešní 

době je na ní pohlíženo trochu nedůvěryhodně, je obtížné získat zpětnou vazbu od 

zákazníků. 

 inzerce v tisku 

 televizní spoty 

 product placement 

 rozhlasové spoty 

 venkovní reklama 

Outdoor média, označovaná také jako venkovní reklama, řadíme sem reklamní tabule, 

billboardy, megaboardy, plakáty, reklama v dopravních prostředcích nebo světelné 

reklamní panely. Jedná se o typ medií, která nelze vypnout, přepnout nebo zavřít, jako u 

časopisů atd., nepřetržitě je vnímán prezentovaný obsah. Indoor média jsou nosiče 

reklamy využívané pro marketingovou komunikaci v obchodních centrech, stravovacích 

zařízeních, školách nebo místech veřejné zábavy, kde vzniká možnost oslovit velké 

množství spotřebitelů. De Pelsmacker a kol., (2003, str. 259) považuje venkovní 

reklamu za vysoce efektivní dosahem i délka životnosti v poměru s cenou je přijatelným 

způsobem reklamy.  

Podpora prodeje 

Představme si zde takové činnosti, které vedou ke zvýšení prodeje, převážně jde o 

krátkodobé stimuly, které zvýší objem prodeje a to velmi výrazně. Z dlouhodobého 

hlediska se však nejedná o věrného zákazníka. Využíváme především v rámci životního 

cyklu v období zavedení produktu nebo při sezónních výprodejích. Velmi dobře 

dokážeme prodeje měřit. Organizačně značně náročná. 
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 soutěže, hry, loterie 

 akce-ochutnávky 

 výstavy a veletrhy 

 zábavné akce 

 vzorky, dárky 

 kupony, slevy 

 věrnostní programy 

Public relations (PR) 

Hlavním úkolem je neustáté budování dobrého jména společnosti, pozitivně ovlivňovat 

vztahy s veřejností. U velkých firem se můžeme setkat s tiskovým mluvčím, který má 

dané úkoly v gesci. (Foret, 2010, s. 131) 

Public relation hrají v určitých mimořádných situacích důležitou roli, např. při 

katastrofách, dopravních nehodách nebo ve válečných konfliktech atd.. 

Lze využít: 

 publikace 

 veřejné akce 

 sponzorování 

 podnikové noviny 

 projekty sociální zodpovědnosti (CSR) 

Osobní prodej 

Zde se vyžívá velké síly a to „tváří v tvář“. Mimořádnou roli zde hraje osobnost   

prodejce. Myslím tím jeho profesionalitu, znalost produktu či služby, vzhled a osobnost. 

Osobní prodej má řadu výhod, mluvíme o bezprostřední schopnosti reakce, 

prohlubování vztahů, budování databáze. 

Nevýhoda osobního prodeje jsou jeho vysoké náklady ( odměna prodejci, telefon, auto, 

školení..) 

Přímý marketing 

Důležitým úkolem přímého marketingu je vytvoření solidní databáze. 
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Je nutné zabezpečit vztahy mezi adresátem a odesílatelem dle platné legislativy, 

zejména v oblasti nevyžádané komunikace, tzv. antispamový zákon neboli zákon 

480/2004 Sb. 

 e-mailing, SMS 

 online chat 

 poštovní zásilky 

 telemarketing 

 katalogy do schránek 

 teleshoping 

Slabinou může být nekvalitní databáze zákazníků nebo také nedůvěra k nabízeným 

produktům či službám. 

Buzz marketing 

Nejznámější formy: 

 Virální marketing – příjemce sdělení šíří dále, jedná se o atraktivní a zajímavé 

téma (videa, texty, obrázky, atd.). Šíření není spojeno s odměnou. 

 Word of mouth- informace o produktu je šířena lidmi 

 Guerilla marketing – podstatou je maximální výsledek za minimum nákladů. 

Může se jednat o reklamu na hraně vkusu, morálky či zákona. GK je 

považována za agresivní a útočnou strategii, výsledky se musí dostavit rychle a 

musí být viditelné. 

Frey (2011, str. 47) dodává, že nejlepší taktikou GK je: 

 udeřit na nečekaném místě 

 zaměřit se na přesně vytipované cíle 

 ihned se stáhnout zpět 
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Content 

Hlavním rysem je důvěra. Podstatou je využívání užitečného nebo důležitého obsahu, 

musí přitáhnout lidi, které zajímá daný obsah. Vede k vyššímu počtu zákazníků a 

prodejům. 

Slabou stránkou je dlouhý časový horizont, přibližně tak jeden rok a déle. Ale je 

nutností se o obsah starat a pravidelně měnit. 

 

S uvedenými nástroji pracujeme dle zvolené komunikační strategie, každá z nich má své 

výhody a nevýhody, viz tabulka.  

Tabulka 3: Výhody a nevýhody nástrojů marketingové komunikace. 

(Zdroj: Přikrylová, Jahodová, 2010, s. 44) 

Druh komunikace Náklady Výhody Nevýhody 

OSOBNÍ 

Osobní prodej Vysoké  
Pružná prezentace, 
okamžitá reakce 

Vyšší náklady než u 
ostatních forem 

NEOSOBNÍ 

Reklama Relativně nízké 
Vhodná pro masové 
působení, kontrola 
nad sdělením 

Značně neosobní, nelze 
přímo ovlivnit nákup 

Podpora prodeje Může být nákladná 
Upoutání pozornosti, 
okamžitý účinek 

Snadno napodobitelná 
konkurencí, krátkodobý 
účinek 

Přímý marketing Nízké náklady  

Efektivní zacílení, 
možnost utajení před 
konkurencí, snadná 
měřitelnost odezvy 
sdělení 

Nutná pravidelná 
aktualizace databází 

Public relations 

Relativně nízké 
náklady na publicitu, 
avšak vysoké u jiných 
PR akcí, ale jejich 
frekvence nebývá tak 
častá 

Vysoká 
důvěryhodnost, 
působí individuálně 

Obtížné řízení publicity 
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2.6. Efektivita měření venkovní reklamy 

Jak již bylo zmíněno, potřeba zjištění efektivity reklamy je pro firmy velmi důležitou 

informací. V roce 2012 se zmínila ředitelka Outdooor Akzentu, jedné ze společností 

zabývající se venkovní reklamou, Kamila Mortimer o neutěšené situaci v měření 

efektivnosti venkovní reklamy, o velkém problému, který znemožňuje možnost outdoor 

měřit. Paní ředitelka mluví o organizačních problémech, je totiž zapotřebí, aby se do 

daného projektu zapojily největší hráči na trhu, do té doby nelze dojít k žádnému 

konsenzu. (IPSOS, 2012)  

2.6.1. Vývoj měření efektivity venkovní reklamy  

– Impact, Bigplan 

Pokud bychom chtěli najít vzorovou zemi, kde se zabývali měřením efektivity OOH 

musíme se podívat až za kanál La Manche. Měření outdooru má několik metodických 

variant. Jedna z variant, kde se využívá technologie GPS a GSM doplněné dopravními/ 

frekvenčními atlasy, která se využívá hlavně ve Velké Británii, kde v roce 2010 

společnost Ipsos odstartovala studii Poster Audience Research (Postar), což je měření 

mobility, které slouží jako podklad pro plánování a vyhodnocování outdoorových 

médií. Toto měření je prováděno pomocí speciálních GPS lokalizátorů MobiTest 

kombinovaných s polohováním podle GSM, které dokáže monitorovat pohyb s vysokou 

přesností i v prostorách metra a budov. Data o tom kudy lidé chodí a jezdí, jak často, jak 

pravidelně, kde se zdržují a naopak nebo jak využívají MHD, implikují předpoklad míry 

zásahu outdoorovým sdělením. Bez těchto dat, respektive bez jakéhokoliv jednotného 

měření se outdoor neplánuje snadno. (IPSOS, 2012)  

Již na začátku roku 2011 se odstartoval projekt, jehož cílem bylo posunout trh OOH 

reklamy dále a zavést jednotnou měnu i v OOH. Jde o projekt měření efektivity. 

Společnost BigMedia s.r.o. spolu se společností euroAWK s.r.o. založili Asociaci 

měření venkovní reklamy 

(AMVR). Projekt IMPACT se uskutečňuje za spolupráce s partnery Mediaresearch a 

MGE Data. Metodika vychází ze evropského  mediálního trhu, již zmiňovaná Velké 

Británie nebo Německa. 

„V tomto roce máme k dispozici mediální výkony jednotlivých reklamních ploch. Podle 

výkonu pak provádíme kategorizaci ploch do cenových pásem. Dalším krokem bude 
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měření mobility konzumentů reklamy. To nám umožní zjistit vzájemné ovlivňování 

jednotlivých ploch a následně pak i dodávat klientům standardní mediální hodnoty 

kampaní tak, jak jsou zvyklí z ostatních mediatypů. Proto jsme do projektu zapojili 

společnost Mediareserch, která je známa jako zkušený dodavatel televizního měření.  

Pro E15 obchodní ředitel společnosti BigMedia George Kisugite hovořil o tom, že již na 

počátku roku 2011 se společnost pustila do projektu, jehož cílem je posunout trh OOH 

reklamy dále. Šlo o projekt měření efektivity. A na otázku, co se od té doby změnilo, 

reagoval pan Kisugite následovně: “ Ano je to tak, celý proces trvá již téměř rok. Úplně 

upřímně přiznávám, že je zatím delší, než jsme očekávali. Přičítáme to skutečnosti, že je 

opravdu potřeba se detailně věnovat každé jednotlivé z tisíce reklamních ploch a z toho 

i vyplývá časová náročnost. O to sladší, doufáme, budou plody. Znovu tedy zopakuji, co 

by mělo být základní cílem. Aby klient, který si u nás objedná kampaň, dostal zpětně 

relevantní data o tom, jaký jeho kampaň měla zásah cílové skupiny. Druhotným cílem 

pak je možnost efektivně plánovat kampaně podle umístění každé reklamní plochy. Tuto 

možnost bychom měli jako první my a pokud bude zájem i ze strany mediálních agentur, 

mohly by ji mít i mediální agentury.“ (E15,12/2011) 

 

Na projektu se pracovalo v několika fázích. V první fázi bylo nutné každou jednotlivou 

plochu opatřit parametry, stanovit kvalitu viditelnosti. Každé ploše se přiřazovaly 

souřadnice GPS, viditelnost v sekundách. Výsledkem bylo získání relevantních 

informací o kvalitě každé plochy společnosti BigMedia. Druhá fáze je o návaznosti a 

napojení do modelu dopravních komunikací, zde se vytváří možnosti čistého zásahu a 

frekvence. Předposlední fáze je do budoucna velmi důležitá část a to je cílení.  Pracuje 

se zde s body zájmu, tzv. POI (point of interest), nastavilo se asi 2 000 bodů. Jedná se o 

velmi užitečný modul, protože můžeme vyfiltrovat v budoucnu, jaké body zájmu se 

vyskytují u dané plochy, ještě můžeme i konkrétně tipovat dle vzdálenosti od plochy. ( 

např. nákupní centra, hotely, školy,  apod.. 

Poslední etapa má za úkol pomocí GPS monitoringu verifikovat model dopravních toků  

tzv. studii mobility. 

 

Z konkurenčních firem, které se nezapojily do tohoto projektu se naopak ozývají 

negativní a nevěřícné argumentace, mám na mysli komentáře k metodice měření, mluví 



 

37 

 

o zastaralém způsobu, také o tom, že trh mediálních agentur měření nikdy moc oficiálně 

nepřijal, dle mínění generálního ředitele JCDecaux Pavla Slabého  ( BigMedia, 2011), 

Stále je tady velká výzva, přesvědčit mediální trh o relevantních údajích, o nutnosti 

měření efektivnosti kampaní a podělit se o možnostech výkonu prezentovaných 

kampaní. 

Data poukazují, že venkovní reklama je velmi poptávaným prostorem. 

Tabulka 4: Výdaje na reklamu OOH v 05/2017.  

( Zdroj: BigMedia, 2017) 

OOH 1.5.2017 - 31.5.2017 

Media typ Médium Počet  Cena  

TOTAL   212341             478 168 797 Kč  

Instore POS Media 948                 6 164 981 Kč  

Outdoor 

BigMedia 48 048             181 943 759 Kč  

euroAWK 29 848               54 243 699 Kč  

JCD 53 621               99 155 991 Kč  

MEDIA INVESTMENTS 31                       50 000 Kč  

Mobilboard 3 625                 1 776 641 Kč  

outdoor akzent 41 076               75 167 598 Kč  

RAILREKLAM 24 141               25 335 523 Kč  

Super Poster 896                 8 985 000 Kč  

Cinema 
Cinema City Czech 400                 6 490 433 Kč  

CineXpress 389                 9 411 280 Kč  

OOHTV 

Mediapharma 6 468                 4 903 520 Kč  

ONYX TV 1 302                 3 566 063 Kč  

BUS TV 1 548                     974 310 Kč  

 

Dle agentury STEM/MARK (Místo prodeje.cz, 2017) a z výzkumu vydaného roku 2017 

jsou nejvíce akceptovanými médii právě ta, kterým se nelze nijak vyhnout, jde  

především o tištěná média a venkovní reklamu - plakáty, billboardy. Téměř dvěma 

třetinám respondentům tento typ reklamy nevadí. 

Na opačném pólu stupnice se nachází elektronicky šířená média. Zde je problémem ten 

aspekt, než si můžete přečíst požadovaný obsah, musíte nejdříve shlédnout část 

obchodního sdělení. Dalším mediem, které irituje, jsou reklamní emaily. 

Nejvíce dokáže zaujmout televizní reklama. 

Lidé ve věku 18-29 patří mezi nejvíce kritickou věkovou skupinu, reklama jim vadí 

jako taková. 
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Obrázek 8: Vnímání reklamy.  

(Zdroj: Agentura STEM/MARK, 2017, vlastní úprava) 

Výzkum proběhl ve dnech 10 -14.7. 2017 online na Českém panelu, účastnilo se  

512 respondentů, řidičů ve věku 18 - 59 let. 

 

Na projekt IMPACT, který započal skutečné měření venkovní reklamy navázal 

ekonomicky i technicky náročnější model a tím byl BigPlan.    
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3. Analytická část 

V této části diplomové práce bude popsána charakteristika společnosti. Součástí 

analytické části budou také analýzy PEST a SWOT, dále Porterův model a zajímavá 

Interní  analýza vycházející ze 7S. Zabývala jsem se i pravděpodobností rizika, 

vytvořila jsem mapu rizik a následně možnosti eliminace problémů. Vše na základě 

znalostí z teoretických poznatků a také z vlastních zkušeností. V oboru venkovní 

reklamy se pohybuji celou svoji pracovní kariéru, téměř 20 le. 

 Dále bude proveden marketingový výzkum formou osobního a telefonního rozhovoru.  

3.1. Historie venkovní reklamy v České republice 

V České republice má komerční využití venkovní reklamy k marketingovým účelům  

mladou historii. Vše se ve větším rozsahu začalo vyvíjet po roce 1989, tedy v 90. letech 

20 století.  V roce 1995 vznikají sítě billboardů a postupně přibývají i další zajímavé 

formáty. Rok 2000 představuje mobilní billboard, zvaný mobilboard.  V návaznosti na 

to vzniká potřeba menších ploch city light vitríny (CLV), také reklamy na městských 

dopravních prostředcích a  píše se rok 2006. 

V roce 2011, v době modernizace, je nutností začít i na našem trhu představit 

digitalizaci ploch, zatím jen v rámci velkých měst a nejfrekventovanějších komunikací. 

V dnešních dnech se již přestavují stávající velké formáty na LED obrazovky, 

legislativní systém je již samozřejmostí a pro společnost velmi zásadní. 

3.2. Představení společnosti 

Společnost BigMedia je největším poskytovatelem venkovních reklamních nosičů 

s 55% podílem na českém trhu venkovní reklamy. Je exkluzivní prodejce nosičů pod 

značky BigBoard, CzechOutdoor, outdoor akzent, News Advertising, Bilbo City a 

prodejce ploch Railreklam. Společnost  disponuje největší sítí venkovních reklamních 

nosičů v České republice. (BigMedia.cz, 2017) 
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Obrázek 9: Společnosti skupiny BigBoard a.s. 

( Zdroj: BigMedia, vlastní zpracování, 2018) 

 

3.2.1. Historie 

        

Společnost vznikla v roce 1994 se sídlem v Praze. Spojením s akciovou společností 

Magnum v roce 2001 zvýšila svůj prodejní potenciál a tímto rokem začala obchodně 

zastupovat obě společnosti nově vzniklá firma BigMedia s.r.o.. Jak název napovídá, 

společnost se zabývala především většími médii a to ve velkých městech, největší 

zastoupení bylo především v Praze. 

Transformace na akciovou společnost Bigboard Praha a.s. proběhlo v roce 2007.  

Poté již následovaly významné fúze.  

 

 

Zajímavá akvizice proběhla v roce 2011 získáním 49% RailReklam. Mluvíme o 

společnosti, která je výhradním poskytovatelem reklamy na železnici i na nádražích, 

také na vlacích i uvnitř vlaků. Společnost působí na trhu od roku 1991 a provozuje více 

než 10 000 reklamních ploch různých typů a formátů. 
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Díky smluvním vztahům se správcem české železniční infrastruktury SŽDC, s.o. a 

národním železničním přepravcem České dráhy, a.s. umožňují svým klientům 

exkluzivně oslovit všechny cestující, kteří každý den železnici a vlaky využívají.  

Do roku 2017 je RAILREKLAM, spol. s r. o. je součástí skupiny České dráhy, a.s. a 

skupiny BigBoard, a.s. (RAILREKLAM, 2017) 

 

 

V roce 2012 BigMedia, v té době třetí nejsilnější hráč na trhu, převzala druhou 

nejsilnější společnost News Outdoor Czech Republic, s.r.o, která měla exkluzivní 

zastoupení billboardů a mostní reklamy na dálnicích a rychlostních komunikací. 

Podmínkou fúze bylo i přejmenování společnosti na Czech Outdoor s.r.o.. 

Pro srovnání, k 30. Č 

ervnu 2010 dosáhla společnost News Outdoor obrat  

412 mil. Kč a zisku po zdanění 22,3 mil. Kč. BigBoard Praha má obrat ve výši 355 mil. 

Kč se ziskem 42,3 mil. Kč. Jednalo se tedy o významný počin, obchodní případ se řešil 

i přes monopolní úřad, zda je fúze  ve shodě se všemi podmínkami a obchodní sloučení 

bylo shledáno v pořádku. ( MediaGuru, 2012) 

 

 

V lednu 2013 došlo k dalšímu významnému spojení se společností  

outdoor akzent s.r.o..  

V tomto případě společnost BigMedia získala dalšího hráče, který měl k dispozici 

velkou síť billboardů a menších formátu, Disponuje sítí zhruba 5 300 billboardů, 1000 

CLV vitrín exkluzivně u obchodních řetězů Tesco a Kaufland.  

A tak zapadla nová společnost a portfolio skupiny se rozrostlo o produkty, které dosud 

neměla. Jde o pokrytí měst klasickými plochami. 
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Dále probíhaly menší slučování. Rok 2015 byl ve znamení led obrazovek sloučením se 

společností QEEP, outdoor advert, s působností v Praze. Nyní má společnost nově  

3 akcionáře: BigBoard Praha-60%, Daniel Selichar-20%, Pavel Rajchrt-20%. 

Společnost QEEP již delší dobu přispívá na rekonstrukci významných pražských 

památek. Cílem projektu je finanční podpora rekonstrukce významných pražských 

památek a soch v centru Prahy. Pro příklad mohu uvést rekonstrukci budov Národního 

muzea na Václavském náměstí. V roce 2018 bude podporovat další  významnou 

kulturní památku a participovat na rekonstrukci pražského Orloje, kde mají probíhat 

restaurovací práce. 

Plochy na památkách  nejsou vhodné pro běžnou produktovou kampaň, ale především  

reklamu vhodnou pro citlivé budování značky.  

Jedná se o velmi specifické projekty a pro tak významnou společnost jako je BigBoard 

jde o  imageovou záležitost, kde se může podílet na obnově historických památek a být 

nápomocna k revitalizaci naší historie. 

 

Obrázek 10: Ukázka prezentace na rekonstrukci budovy Národního Muzea.  

( Zdroj: BigMedia, 2018) 
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V roce 2016 se podařilo získat společnost News Advertising, která byla velmi 

nepříjemnou konkurencí, ne z hlediska velikosti, ale spíše vlivem cenové strategie. 

Do nabídky přibyly velké formáty v krajských městech. Jedná se o bigboardy a double 

bigboardy. 

 

 

Ke konci roku 2017 se podařilo úspěšně zakončit dlouhá jednání o získání 100% podílu 

ve firmě RAILREKLAM. A tím se završilo nabídkové portfolio společnosti BigBoard, 

získali jsme velkou přidanou hodnotu, je zde velký potenciál. Pokud se zamyslím, jsou  

nyní v nabídce plochy, které se nachází přímo v centrech měst, neboť nádraží se 

historicky vždy umísťovali do center měst a tak to zůstalo i do současnosti. Další 

zajímavou součástí jsou i interiérové možnosti prodeje reklamy a to jak ve vlacích, tak i 

na nádražích a a budovách. 

V roce 2018, kdy společnost Czech Outdoor přišla o dálniční plochy, se jedná o 

významné posílení prodeje a také další možnost získat nové klienty. 

 

Na českém trhu se společnost BigBoard stala jedničkou na poli venkovní reklamy. 

K úspěšnému fúzování přispívala i strategie vedení, kdy se snažili o co největší 

integraci zaměstnanců do kmenové společnosti, tím, že přicházely i malé změny na 

vedoucích pozicích a vzájemně se propojovaly, vznikaly synergie, které vedly 

k začlenění a úspěšnému navázání prodeje. Tato strategie přesně kopíruje doporučení, 

jak postupovat při akvizicích. 

 

Během let proběhly také vlastnické změny. Ryze českou společnost BigBoard Praha a.s. 

v roce  2012 zainvestovala slovenská JOJ Media House s 80%, zbývajících 20% zůstává 

předsedovi představenstva BigBoardu Richardu Fuxovi. 

Předseda představenstva JOJ Media House Richard Flimel se netají, že má blízké 

vztahy na skupinu J&T, která mu pomáhá s financováním projektů. 
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Investice měla velikost  890 mil. Touto akvizicí JOJ Media House ovládla český 

outdoor s ohledem na objem tržeb a předstihla dosavadní jedničku JCDeacaux. 

Na domovském slovenském trhu působí také na trhu venkovní reklamy a také jako 

majitel televize JOJ, která úspěšně se snaží dohnat lídra TV Markízu. 

 

Graf 1: Porovnání obratů JCDecaux a JOJ Media House. 

 ( Zdroj:MediaGuru, 2012) 

 

Pro přehled je zajímavé srovnat 5 nejvýznamnějších firem v České republice v oblasti 

outdoorové reklamy.  

 

Tabulka 5: TOP 5 firem českého outdooru v roce 2010.  

(Zdroj: MediaGuru, 2012) 

 

 

Široké portfolio nosičů poskytuje jedinečnou příležitost realizovat efektivní reklamní 

kampaně přesně zaměřené právě na danou cílovou skupinu. Pro realizaci kampaní 

nabízí husté pokrytí dálnic a silnic vyšších tříd, Prahy, krajských a okresních měst. 
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Společnost již několik let trpí disfunkcí, která se stala slabou stránkou firmy. Řadu let se 

interně řeší, jakým způsobem vyřešit problém s neexistující systémem měření 

efektivnosti OOH.  A tím se stávají exkluzivní produkty nespravedlivě posouvány do 

úrovně neměřených médií a tudíž se stávají méně preferovanými. Daná situace byla  již  

neakceptovatelná a je zde snaha vyřešit problém. Připravit projekt, který by byl 

kompatibilní s výstupy z TV měření. 

3.3. Portfolio služeb 

Mostní reklama 

Ideální reklama pro informační a navigační inzerci. Reklamy jsou přímo nad jedoucími 

auty, tak se inzerované sdělení stává absolutně nepřehlédnutelným.  

Rozměr: 6 x 1,25m 

Pokrytí 70% silnic a dálnic, 50% města, celkem 6 674 ploch. 

 

 

Obrázek 11: Ukázka mostní reklamy do podzimu 2017.  

(Zdroj: BigMedia, 2017) 
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Obrázek 12: Ukázka mostní reklamy od roku 2018. 

 (Zdroj: BigMedia, 2018) 

 

 

Billboardy 

Nejrozšířenější reklamní formát v České republice. 

Účinný prostředek pro masivní celostátní i lokální kampaně. 

Rozměr: 5,1 x 2,4m, celkem 4 804 ploch. 
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Obrázek 13: Ukázka billboardů .  

(Zdroj: BigMedia, 2018) 

 

Smartboardy 

Osvětlené plochy, formát mezi bigboardem a billboardem, proto i takový název – 

Smartboard, to znamená chytré a elegantní řešení. Celoplošné pokrytí v městské 

zástavbě a u frekventovaných komunikací. 

Rozměr:  6 x3m, celkem 550 ploch. 

 

Obrázek 14: Ukázka smartboardu .  

(Zdroj: BigMedia, 2018) 
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Bigboardy 

Exkluzivní plochy, nasvětlené a v top lokalitách měst v celé České republice. Vůči okolí 

působí dominantně, maximalizuje tak zásah celé kampaně. 

Rozměr:  9,6 x 3,6m, celkem 1 397 ploch. 

 

Obrázek 15: Ukázka bigboardu . 

 (Zdroj: BigMedia, 2018) 

 

Dynamický druh bigboardu – backlight 

Lze definovat intenzitu i délku podsvícení v pravidelných intervalech. Špičková kvalita 

použité technologie, vyniknou především v nočních hodinách. Výhodou je možnost 

opakované instalace reklamního banneru.  

Rozměr:  9,6 x 3,6m, celkem 92 ploch. 

1 2 3

 

Obrázek 16 : Ukázka backlightu .  

(Zdroj: BigMedia, 2018) 
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CLV = City light vitriny 

Prosvětlené plochy umístěné v bezprostřední blízkosti marketů. Zacílení přímo 

v okamžiku nákupního rozhodování. Vhodné pro produktové kampaně, promo akce 

nebo spotřebitelské soutěže.  

Rozměr:  1,18 x 1,75m, celkem 890 ploch. 

 

Obrázek 17 : Ukázka CLV .  

(Zdroj: BigMedia, 2018) 

 

Double bigboardy 

Monumentální, osvětlené nosiče o unikátním rozměru 80m
2
. Jen v nejprestižnějších 

lokalitách s vysokou intenzitou dopravy. Maximální viditelnost. Jedná se vlastně o dva 

bigboardy nad sebou, velmi unikátní médium, s celkovým počtem 117 ploch. 

 

Obrázek 18 : Ukázka double bigboardu . 

(Zdroj: BigMedia, 2018) 
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Obrázek 19: Ukázka double bigboardu - využití LED osvětlení .  

(Zdroj: BigMedia, 2018) 

 

 

Megaboardy 

Největší formáty ve venkovní reklamě, dosahují až 216m
2
. Plochy lze nalézt jen na 

dálničních tazích, jsou viditelné z velké dálky i při vysokých rychlostech. Vhodné pro 

image kampaně. 

Rozměr: 24 x 9m, celkem 20 ploch. 

 

Obrázek 20 : Ukázka megaboardu .  

(Zdroj: BigMedia, 2018) 
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LED obrazovky 

Nový trend ve venkovní reklamě, určitě se jedná o novou budoucnost, digitální 

technologie, již se hovoří o DOOH – Digittal out of home. Jednotlivé poty jsou 5s nebo 

10s.  Směr k on-line komunikaci, plochy jsou pod dohledem web kamerou 24 hodin 

denně. Nyní ve městech Praha, Brno a Ostrava. 

Rozměr: 8,9 x 4,9m, celkem 36 ploch. 

 

Obrázek 21 : Ukázka LED obrazovky .  

(Zdroj: BigMedia, 2018) 

 

 

Pro kulturu Rotundy 

Jedinečné médium určené pro prezentace kulturních a společenských akcí. Pouze 

v lokalitě historického centra Prahy. Prosvětlené rotundy se skládají ze čtyř plakátů 

rozměru velikosti CLV. 

Rozměr: 1,18 x 1,7m, celkem 104 ploch. 
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Obrázek 22: Ukázka rotundy.  

(Zdroj: BigMedia, 2018) 

3.4. Efektivita měření ve spolupráci se společností O2 - BigPlan 

3.4.1. Fakta 

Jak jsem uvedla v předchozí kapitole, pokusy měření efektivity venkovní reklamy 

proběhly v rámci několika velkých skupin v určitých etapách. V historii však žádná 

snaha nebyla úspěšná. Bylo tedy nutné vše důkladně promyslet a najít vhodného 

partnera. Tento proces nastartoval projekt Impact, který měl za cíl změřit výkon 

kampaně a také dle dosažených výsledků výkonnosti nosičů korektně ocenit. Na konci 

roku 2014 bylo již změřeno více než 13 000 ploch. Projekt vyšel na více než 14,3 

miliony korun. Celý tento počin je zastřešen AMVR. 

Na začátku roku 2015 došlo k velmi zásadní změně v cenové politice obchodního 

oddělení, byla zrušena všeobecně známá agenturní provize ve společnosti BigMedia, 

provize přestala plnit svoji funkci, jde především o větší transparentnost. 

Posléze se začalo uvažovat o projektu měření efektivnosti venkovní reklamy, v režii 

společnosti BigMedia. Ta se spojila s mobilní operátorem O2  a uvažovaný projekt 

dostal pracovní název BigPlan. 

BigPlan využívá metodiku, kterou zpracovaly renomované výzkumné agentury MGE 

Data  a  Nielson Admosphere. 
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Operátor O2  poskytuje data, získaná od zákazníků v rámci sim karet, data se analyzují 

dle věku, pohlaví, demografických údajů, kde se pohybují o víkendech a další faktory. 

Vše za souhlasu zákazníků. Mluvíme o anonymizovaných a agregovaných datech, 

využitelná marketingově pro přesné cílení na konkrétní zákazníky.  Skutečně jde o 

strategickou spolupráci, neboť O2  pracuje se 4 miliony zákazníků. Data se přepočítávají 

na celou populaci ČR, věkově 8+  = 9 682 197 lidí.  Z této populace používá mobilní 

internet 1,67 milionu uživatelů, v rámci pevné sítě 999 tisíc domácností. 

Pokud bychom porovnali televizní kampaně a měření venkovní reklamy, je zde velký 

rozdíl a to v množství respondentů. Televizní kampaně pracují se vzorkem domácností 

o velikosti 1 850 domácností  ( 4,470 jedinců v průměru). 

Měření venkovní reklamy pracuje se 4 miliony respondentů, tedy 1 000x větší vzorek 

než u TV kampaně. 

Společnost vložila svá data o své síti reklamních zařízení, známe polohu pomocí FPS 

souřadnic a azimut, také ideální natočení každého nosiče a generují se obrovské 

množství geolokačních dat, které lze algoritmicky převést na proud populace, která 

proudí po jednotlivých komunikacích a které proloží sítí reklamních nosičů BigMedia. 

Tím se získají hrubá data o pohybu populace kolem daného nosiče. Čím větší, lépe 

umístěný a osvětlený panel je, tím větší generuje zásah. 

Na základě řady kritérií se plochy roztřídí do jednotlivých kategorií, které hodnotí 

kvalitu plochy. 

 úhel viditelnosti 

 velikost panelu 

 vzdálenost panelu od komunikace 

 výška spodní hrany panelu 

 osvětlení 

 přítomnost jiných panelů 

 levý nebo pravý panel atd. 

Podle udaných kritérií vzniká koeficient, to je aplikováno na osoby, které se pohybují 

kolem panelu ve vhodném úhlu a tak zacílit na požadované cílové skupiny. 

Můžeme potvrdit, že se jedná o unikátní řešení a přináší ve venkovní reklamě nové 

možnosti. Nejenom, že můžeme vyhodnocovat kampaně na základě reálného výkonu 
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v daném období, ale i naplánovat budoucí kampaně co nejefektivněji a to jak pro celou 

populaci, tak i pro cílovou skupinu. 

3.4.2. Cílové skupiny 

Vzhledem k tomu, že jsme schopni rozlišit pohyb sim karet, generuje se obrovské 

množství geolokačních  dat, která O2 Media vyhodnocuje a převádí na proudy populace 

jednotlivých pozemních komunikacích. 

BigPlan pak zkombinuje daná data o pohybu uživatelů s parametry reklamních nosičů 

na dané komunikaci. A výsledkem je dosti přesná znalost každého reklamního zařízení 

a to i podle cílových skupin, které můžeme vidět v tabulce č. 6. 

Tabulka 6: Cílové skupiny při využití BigPlanu.  

(Zdoj: Vlastní zpracování dle BigMedia, 2018) 

 

3.5. Post-by vyhodnocení 

Výstupem kampaně je post-buy report, ze kterého se zadavatel dozví všechna potřebná 

data o výkonu kampaně. Tedy počet impresí, reach, frekvence zásahu a to jak pro celou 

populaci, tak i pro cílovou skupinu. Z nákladů kampaně se může dozvědět CPT a 

CPTG. Zadavatel nyní dostává do rukou data, které lze porovnat i s ostatními médii 

( TV reklama, tisková reklama atd.). Na část vyhodnocení se lze podívat na obrázku 

č. 23. 

Celé vyhodnocení kampaně lze najít v příloze č. 3. 
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Abychom dokázali přesně číst a pochopit data, která jsou výjezdem z každého 

vyhodnocení, musíme znát terminologii: 

 Rating 

Podíl osob z cílové skupiny, které sledovaly v daném časovém intervalu konkrétní 

médium. Udává se v procentech nebo v tisících.  

Počítá se jako podíl ATS a délky časového úseku vynásobený 100.   

Rat = ATS/d x 100 

Hodnota nemůže být vyšší než 100. 

ATS (Avarage time spent) - průměrná doba, kterou osoba z CS strávila  sledováním 

konkrétního média. Udává se v minutách. 

 GRP (Gross rating points) 

Nejdůležitější mediální ukazatel, kumulovaná  sledovanost. 

Udává počet shlédnutí reklamního sdělení, neboli velikost zásahu reklamní kampaně. 

Jeden GRP se rovná jednomu % z CS, která viděla  reklamu.  

Ideální počet GRP na měsíc je 400 - 550 GRP pro „launchovací“ kampaň, 

250 –350 GRP pro připomínkovou kampaň.  Doporučuje se 80-120 GRP týdně. 

 Share 

Vyjadřuje podíl daného média na celkové  sledovanosti v dané CS a časovém období.  

Udává se v procentech. 

 Net reach (zásah) 

Udává počet různých osob, které byly alespoň jednou zasaženy reklamní kampaní.  

Udává se  nejčastěji v procentech. 

Reach v % = reach v abs. vyjádření/celá popupace x 100 

DR (daily reach) zásah média nebo kampaně na jeden den 

WR (weekly reach) – během jednoho týdne 

 Afinita 

Index, poměr reatingu CS k základní populaci (většinou 15+) za období, médium, 

pořad. Počítá se jako podíl ratingů zvolené a afinitní CS. 

Af = Rat (CS)/Rat (populace) 
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Analyzuje strukturu diváků média, pořadu a popisuje jak velkou část diváků pořadu 

tvoří lidé z dané CS. 

Afinitní pořady zlevňují kampaně. 

afinita = 1 médium je relativně stejně sledované CS a celkovou populací 

afinita > 1 -médium je relativně sledovanější CS než celkovou populaci 

afinita < 1 -médium je relativně méně sledovanější cílovou skupinou  

 CPT (Cost per thousand) 

Slouží k porovnání časové efektivnosti médií, kampaní v rámci jedné CS.  

Cenovým základem bývá spot 30 sec., celá strana v časopise. 

Mediální internetové ukazatele 

 

 Imprese – internetový ukazatel, jedno zobrazení reklamního prvku bez ohledu na 

to, jestli tento prvek někdo viděl. 

 CPT 

 Click rate (CR) - ukazatel procenta prokliků k počtu impresí. Ukazuje efektivitu 

kampaně, běžně 0,2–0,3 %. 

 UV – unikátní návštěvník 

 

Obrázek 23: Post-buy  report kampaně.  

(Zdroj: BigMedia, 2017)  
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3.6. PEST analýza    

Jakýkoli podnik by měl sledovat působení faktorů vnějšího okolí, a to zejména 

v regionu, ve kterém vykonává svoji činnost. Jedná se o faktory, které podnik nemůže 

sám ovlivnit, proto je nezbytné vnější okolí pravidelně analyzovat. Pro analýzu vnějšího 

okolí zpracováváme  PEST analýzu, která nám odhalí možné příležitosti a hrozby, které 

by mohly ovlivnit podnik. 

Účelem PEST analýzy je nalézt odpovědi na 3 otázky: Které z faktorů mají vliv na 

podnik? Jaké jsou možné účinky těchto faktorů? Které z nich jsou v blízké budoucnosti 

pro podnik nejdůležitější?  

Jedná se vlastně o audit vlivu makrookolí. 

PEST analýza je zkratka pro Political, Economic, Social and Techological analysis. 

3.6.1. Politické a legislativní faktory 

Subjekty, které vykonávají svou ekonomickou činnost na území České republiky, 

podléhají legislativě tohoto státu. Podnikání se musí řídit platným zněním zákonů a 

vyhlášek, které jsou často novelizovány.  

Legislativa je podstatnou a výraznou součástí  každodenního pracovního života, kde se 

zaměstnanci technického oddělení a rozvoje společnosti BigMedia střetávají 

s nejednoznačností legislativních úprav ve stavebních zákonech. Každý stavební úřad 

má své znění a výklad zákonů. Pro firmu je velmi náročné připravovat podklady, když u 

jednotlivých městských částí se setkávají s jinými požadavky.  

Také se neustále firma potýká s problémem ( negativní vnímání venkovní reklamy), 

který mediálně propírají určité zájmové skupiny, které tvrdí, že plochy u dálnic jsou 

nebezpečné pro řidiče.  

Jak zjistila jedna studie ze zahraničí, nejproblematičtější skupinou řidičů jsou mladí 

lidé, věk mezi 18 – 25 let, a poté starší řidiči nad 65 let. Probíhalo simulované řízení a 

zde se ukázalo, že jejich reakce jsou zhoršené, pokud uvidí billboard a je nutné 

reagovat. (Edquist, 2010). 

Přesně takové věkové rozhraní je složité i v běžném dopravním provozu. Mladí lidé, 

kteří nemají zkušenosti a chovají se často velmi suverénně a naopak řidiči staršího věku, 

kteří mají již věkem zpomalené reakce. Tedy žádné nové sdělení, jen potvrzení 

skutečnosti. 
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V roce 2012 proběhla asi nejvýraznější změna zákona, která do budoucnosti velmi 

omezila podnikání. Jedná se o změnu Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Novela zákona omezila poskytování 

reklamy komerčních kampaní na billboardech u dálnic a rychlostních silnic. 

 

Vzhledem k tomu, že společnost Czech Outdoor pronajímá exkluzivně plochy na 

dálnicích určovala tato novela  na podzim roku 2017 všechny reklamy na dálnicích a 

rychlostních komunikacích odstranit. Celé podzimní období téhož roku bylo velmi 

dynamické. Dané legislativní úpravy značně zkomplikovaly podnikání a vše se řešilo 

operativně a za pochodu. A bylo nutné nahradit ušlé zisky dalšími příjmy, aby firma 

mohla dále fungovat v takovém rozsahu. 

Vedení firmy se snaží o další obchodní příležitosti, které mohou rozšířit naše portfolio 

služeb, o modernizaci v našem oboru. 

Významným politickým faktorem jsou volby. V roce 2017 se v České republice 

uskutečnily řádné volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a v roce 

2018, na podzim, proběhnou volby komunální. Na jednotlivých úřadech dochází 

k personálním změnám, které mohou být nápomocny  podnikatelským záměrům 

v oboru venkovní reklamy nebo také ne. 

V oboru venkovní reklamy během let vznikaly různé asociace z důvodů vzniku více 

billboardových společností a nutnosti zastřešení a prosazování jejich zájmů a snahy  o 

jednotný konzensus s nařízeními a podmínkami. 

Jedna z nejvýznamnějších institucí je Asociace venkovní reklamy (AVR), vznikla 

v roce 1993 a procházela různými změnami, ale významným datem je začátek roku 

2012, kdy vznikla nová asociace se stejným názvem, funkcí prezidenta asociace se dle 

hlasování a norem stal Stanislav Lazar, muž, který je pojmem v daném oboru. 

Asociace sdružuje pět velkých billboardových firem: 

 

JCDecaux, Czech Outdoor, BigBoard, Outdoor akzent, Railreklam, Contur agency 

 

V jednání byla i konkurenční společnost  euroAWK, ale nestalo se tak. 

Posledním dnem roku 2014 asociace zanikla. 
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Svaz provozovatelů venkovní reklamy (SPVR) 

Datum vzniku se pojí s rokem 2014 a členy svazu mají společně  podíl 60% 

nejatraktivnějších ploch na trhu. Cílem je hájit zájmy všech členů ve vztahu ke 

správním orgánům, mediálnímu trhu a reprezentuje členy v budování povědomí o 

principech fungování trhu u široké veřejnosti. (SPVR, 2018) 

Právě dění na podzim roku 2017 kolem novely zákona z roku 2012 o pozemních 

komunikacích vyvolal větší aktivitu svazu a snažil se a dosud snaží o činnosti, které by 

vedly k veřejným diskuzím o daných tématech. 

 

V poslední době jedna z nejdůležitějších asociací a to  Asociace měření venkovní 

reklamy (AMVR) se vznikem v srpnu 2014. Jejím cílem je zastřešit měření venkovní 

reklamy. Za podpory, mimo jiné i společnosti MGE DATA se pustili do nového 

projektu měření. Měření probíhá v několika vlnách. 

3.6.2. Ekonomické faktory 

 Nezaměstnanost 

V posledních letech zaznamenáváme ekonomický růst, který předurčuje k větším 

hospodářským výsledkům.  

Obecná míra nezaměstnanosti 3,0% souvisí s aktuálně stabilním výkonem české 

ekonomiky a tvorbou nových pracovních míst ze strany zaměstnavatelů. 

Firmy se potýkají s nedostatkem zaměstnanců. 

Společnost BigMedia má stabilní tým 160 pracovníků. Udržují se příznivé  podmínky 

pro všechny zaměstnance, snaží se nabídnout příjemné prostředí, férové jednání a 

spoustu zajímavých příležitostí. 
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Graf 2: Podíl nezaměstnanosti v krajích ČR. 

(Zdroj: ČSÚ, 2017) 

 

 Míra inflace 

Pro rok 2016 byla průměrná míra inflace v ČR stanovena na 0,7%. To znamená, že za 

stejnou hodnotu peněz si kupujeme o 0,7% méně zboží či služeb než v roce předešlém. 

V roce 2015 se jednalo o nejnižší míru inflace za posledních 12 let, v prosinci 2015 se 

přiblížila nule (Vývoj inflace, CZSO, 2015). 

Jedná se o nízkou hladinu, což je příznivé pro domácnosti. Důvodem byla nízká ceny 

ropy. Domácnosti ušetří za pohonné hmoty, více tedy cestují a nakupují. V ekonomice 

to přináší posílení koruny a tudíž pro vývozce může daná situace komplikovat 

hospodaření firmy. 

V letošním roce je avízován konec intervencí ČNB a tedy posílení koruny, předpokládá 

se volatilita kurzu koruny vůči euru. A míra inflace bude růst. 

Míra inflace může ovlivňovat u firem míru poptávky po prezentaci svých produktů nebo 

služeb. Roli může hrát i daňové zatížení, které je stanoveno pro služby spojené 

s reklamou, pronájmem nebo tiskem plakátů na 21%. 

3.6.3. Sociální a demografické faktory 

Sociální faktory ovlivňují činnosti podniků v mnoha ohledech. Síla těchto faktorů závisí 

zejména na lidských zdrojích. Mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující sektor služeb je  

zejména počet obyvatel, životní úroveň nebo vzdělanostní a věková struktura, také 

rozmístění obyvatelstva dle krajů. S daným faktorem souvisí ochota firem investovat a 

propagovat své produkty či služby v největších konglomeracích, často je velmi žádanou 
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lokalitou blízkost institucí nebo obchodních center. U většiny firem je největší poptávka 

po nejfrekventovanějších komunikacích, které se mohli do podzimu 2017 nabídnout 

s ekzklusivitou. I po tomto složitém období je zájem o další možnosti. Velkou výzvou je 

získání 100% podílu společnosti Railreklam, tzn. maximální oslovení populace, která 

využívá k dopravě vlaky nebo se pohybuje v blízkosti nádraží.  

 

 Počet obyvatel 

Srovnání vývoje počtu obyvatel v jednotlivých letech od roku 2012 ukazuje tabulka. 

Údaje jsou zjišťovány vždy k 31.12. Poslední sčítání obyvatelstva proběhlo 26.3.2011. 

 

Tabulka 7: Počet obyvatel v letech 2012-2016. 

(Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ,2016) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 10 516 125 10 512 419 10 538 275 10 553 843 10 578 820 

 muži 5 164 349 5 162 380 5 176 927 5 186 330 5 200 687 

 ženy 5 351 776 5 350 039 5 361 348 5 367 513 5 378 133 

 

Vývoj počtu obyvatel v ČR od roku 2010 neustále roste. Nejedná se o dramatický růst, 

spíše o mírný nárůst, viz tabulka č. 7. Z celkového počtu obyvatel je evidováno v roce 

2015 dle genderového rozložení 5 186 330 (49,1%) mužů a 5 367 513 (50,9%) žen. 

(ČSÚ, 2016). 

V této skupině můžeme nalézt i položku životní styl, který se stává jedním z velkých 

faktorů ovlivňující přístup k práci i k volnému času. S tím souvisí i obor venkovní 

reklamy, kde je poslední dobou snaha oslovovat i fyzické osoby. S novým projektem 

společnosti BigMedia -  Plakátov nebo Kluk z plakátu se propaguje možnost se 

osobně ukázat na billboardu nebo naopak sdílet osobní vzkaz.  

 

3.6.4. Technologické faktory  

S rozvojem a modernizací technického a technologického vybavení je současné době 

nutností firem reagovat na danou skutečnost.  

Bez kvalitních aplikací  by společnost BigMedia  nedokázala pracovat efektivně a 

kvalitně. Ve společnosti je nastaveno příliš mnoho procesů, které by bez současných 

nových upgradů nešlo zvládnout. 

Naprostou samozřejmostí je již internet, mobilní telefon… 
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Mohu se zmínit například o zdařilém informačním systému CRM, který se týká péče o 

zákazníky, konkrétně jde o e-Way, kde zaznamenáváte vše, co se týká klienta, jejich 

zakázek, schůzek nebo jiných poznámek, viz obrázek č. 24. 

Nedávnou novinkou v informačním systému je implementace nových technologií, která 

souvisí se zákonem o EET. Každý podnikatel si může vybrat z široké škály zařízení. 

Provozovny musí mít k dispozici pevné nebo mobilní datové připojení, které umožní 

spojit se s Finanční správou a technické zařízení, které umožní platbu zaevidovat a 

vytisknout zákazníkovi účtenku. 

Technologie, které kladou důraz na bezpečnost, jako jsou antivirové programy. 

 

Obrázek 24: Náhled nové příležitosti v eWay-CRM. 

 (Zdroj:BigMedia, 2017) 

 

3.7. Porterův model pěti hybných sil 

Oborová analýza konkurence, která je chápána v mnohem širším smyslu, jako působení 

pěti hybných, konkurenčních sil. 

Přidanou hodnotou pro konkurenceschopnost společnosti by byl právě krok k zavedení 

měření efektivity venkovní reklamy, která přinese další přidanou hodnotu pro firmu a 

tudíž se očekává nárůst nových klientů od konkurenčních firem. 
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3.7.1. Potenciální konkurenti 

Běžnými nástroji mezi konkurenty je snižování cen daných kampaní, nové a moderní 

formy reklamních ploch a možnost prezentace a také přidaná hodnota,  možnost měření 

efektivity, která je srovnatelná s mediálními veličinami, jako jsou GRP, frekvence, atd.. 

Největším konkurentem firmy BigMedia je francouzská společnost JCDcaux, která 

v Praze provozuje městský mobiliář a velkoplošnou reklamu v České republice. Pokud 

budeme mluvit o malých regionálních firmách, mohu zmínit Contur se sídlem ve Zlíně.. 

 

Společnost JCDecaux 

Jméno společnosti je podle zakladatele Jean-Clauda Decauxe, který v Lyonu v roce 

1964 poprvé nainstaloval autobusovou zastávku, s právem využít na reklamu, za 

několik let získává smlouvu i v Paříži. Zde vzniká nový produkt Citylight  vitríny. 

Během následujících let má pobočky v 60 zemí po celém světě a celkem 11 900 

zaměstnanců. 

V České republice se jedná o seskupení pěti silných firem. 

 JCDecaux - městský mobiliář Praha 

 Citylighty -   Praha a celá ČR 

 Europlakát – sekce billboardové reklamy 

 Rollingboardy – plochy o rozměru 320x230m, v Praze 

 Rencar – sekce reklamní plochy Transport, Praha, Brno a Ostrava 

Zastoupení i v jiných městech, jako v Ostravě, Plzni i v Brně a v Pardubicích. 

Pro společnost BigMedia je největším sokem v billboardových kampaní, kde jejich 

dceřinná společnost Europlakát získává naše klienty ne zcela taktickou strategií. Nabízí 

velmi nízké ceny svých billboardů, které většina z nich nedosahuje takové kvality jak 

plochy BigMedia. 

Velmi těžce se poté prosazuje strategie držet ceny přiměřené trhu. 

JCDecaux je moderní společnost, vnímá trendy a snaží se o moderní přístup. Mezi 

BigMedií a JCDecaux je dlouholetá řevnivost, ale v rámci korektních vztahů.  

V roce 2016 došlo k předčasnému vypovězení smlouvy Dopravního podniku Praha 

společnosti Rencar. Důvodem bylo nejasné znění smlouvy a jako nevýhodnou. Rencar 
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tvrzení odmítá a podává žalobu. Do sporu se vložila i primátorka Adriana Krnáčová, 

která dala podnět k antimonopolnímu úřadu k prověření.  

Dosud není nic vyřešeno a čeká se na soudní řízení. 

JCDecaux je nadnárodní společnost, dokáže se velmi dobře orientovat na jakémkoli trhu 

a určitě se jedná o silného a významného konkurenta. 

Contur agency s.r.o.  

Společnost vznikla v prosinci 2015 zápisem do obchodního rejstříku v Praze. Její 

provozovna ovšem byla ve Zlíně, odkud také pocházejí manželé Fraňkovi, jednatelé 

firmy. 

Společnost se velmi rychle orientovala na trhu a získala důležité postavení ve městě 

Zlín, prosadit se zde s jinou společností bylo velmi těžké. Posléze se stal Zlín pro 

Contur již nedostačující a začali expandovat do jiných měst, především Brno, Ostrava a 

Praha. Conturu se určitě nedá vzít velká dynamika, pružnost a schopnost prosadit se a jít 

si za svými cíli. 

V regionu se stali opravdu konkurencí, i když v celkovém pojetí nelze mluvit o rivalitě 

jako s JCDecaux. Počet zaměstnanců se bude počítat do deseti. 

Navíc v roce 2017 došlo k odprodeji celé billboardové sítě, s počtem ploch cca 80ks a 

došlo tak k oslabení celé společnosti.  

 Bude zajímavé dále sledovat vývoj Contur agency. 

 

3.7.2. Nově vstupující podniky 

BigMedia jako jednička na daném trhu má silné zázemí a proto dokáže cenový tlak 

ustát i vzhledem k dalším výhodám, které jsou jedinečné pro firmu. Společnost má 

exkluzivitu na dálnicích a rychlostních komunikací. Z tohoto titulu zde nelze 

konkurovat a nově vznikající firmy nebo firmy, které se spojily ve větší subjekt, nemají 

možnost vstoupit na stejné lokality. Díky svému dominantnímu postavení se firma 

nemusí přizpůsobovat např. ceně své nejbližší konkurenci. Společnost BigMedia 

spoléhá na své jméno a postavení, nové a zajímavé projekty přinášející další věhlas. 

Bariéry vstupu pro nové firmy jsou vesměs legislativního charakteru. V dnešní době je 

téměř nemožné dostat nová povolení ke stavbě nových ploch. Zde je také stále větší 
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důraz od klientů na pronájem legálních ploch, nechtějí již využívat tzv. „černé plochy“, 

které jsou již synonymem nedůvěryhodného podnikání. 

Proto do uvedeného oboru již nevstupují nové firmy, spíše se stává to, že dochází ke 

spojování společností a fúzování. 

3.7.3. Vyjednávací síla zákazníků 

Zákazník má velkou vyjednávací sílu, i když není možné jít ve vyjednávání až pod 

limity.  Současná doba přináší důraz na veličinu – čas a proto se vše zrychluje. 

Využíváme mailové a mobilní komunikace. 

Produkty společnosti B jsou unikátní, tedy pokud klient zvolí reklamní plochu na 

dálnicích přes zprostředkovatele, v konečném důsledku skončí poptávka v  obchodním 

oddělení BigMedia. 

Pokud se klient rozhodne jednat napřímo, opět se sjednávají individuální ceny dle 

množství termínu kampaně. 

3.7.4. Vyjednávací síla dodavatelů 

Společnost BigMedia je dost soběstačná, má své technické a obchodní oddělení, také 

velký support zázemí,  poskytuje i grafické služby. Součástí firmy je i rozsáhlé účetní 

oddělení. Největším dodavatelem BigMedie je firma, která  poskytuje služby týkající se 

instalace ploch po celé republice. Dodavatelská společnost pracuje za smluvní ceny, 

vyjednávací síla dodavatele je relativně malá. Díky pozici jedničky na trhu, BigMedia 

ukazuje velkou manipulační sílu i směrem k dodavatelům. 

3.7.5. Hrozba substitučních produktů 

Konkurence není jen na trhu služeb, ale také se subjekty, které poskytují substituty. 

Hrozba substituce je značně vysoká, proto opět je důležitým faktorem další přidaná 

hodnota ve formě měření efektivity venkovní reklamy. 

Přestože je hrozba substituce vysoká, stále si venkovní reklama, tedy i společnost 

BigMedia drží velkou míru zadavatelů pro venkovní reklamu a výdaje do venkovní 

reklamy se tak drží stále vysoko, i mezi takovými médii jako je reklama televizní, 

internet nebo tisková data. 
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Obrázek 25: Srovnání podílů mediatypů v roce 2011 a 2017.  

(Zdroj: SPIR, 2012, 2018) 

3.8. Interní analýza vycházející ze 7S 

3.8.1. Strategie 

Společnost BigMeida se stává nejen podnikatelským subjektem ve správném slova 

smyslu, ale také se snaží společnosti prezentovat zajímavé kulturní projekty. 

Odstartovala to spolupráce s našim nejznámějším tenistou Ivanem Lendlem a jeho 

největší sbírkou českého malíře Alfonse Muchy. Poté se snažili o oživení pozůstalosti 

dalšího malíře Bohuslava Reynka. A v letošním roce byla otevřena unikátní výstava 

věnovaná mistrovi Karlu Gottovi s názvem Gott My Life. Majitelé společnosti mají 

jasnou vizi, jak propojit svět venkovní reklamy s naší českou historií a zajímavými 

lidmi. Chtějí dát vědět, že venkovní reklama nejsou jen auta, krásné ženy nebo prášek 

na praní. 

Moderním trendem je propojení offline a online medií a v tomto ohledu se  také 

podnikají kroky, v jednání je jeden internetový online magazín, ve stylu lifestyle. 

3.8.2. Struktura 

Společnost BigMedia má jasnou hierarchii a určené pozice. Každá pozice je detailně 

popsána a má své místo ve struktuře společnosti. Jednotlivé funkce mají své pravomoce 

a určené vztahy mezi nadřízenými a podřízenými.  
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3.8.3. Systémy 

Informační systémy jsou nedílnou součástí každé firmy a podnikatelského subjektu. 

V souvislosti s tím, jak se firma rozrůstala, zvyšoval se nárok na dosud jednoduchý 

rezervační systém. V roce 1992 vznikl nový systém -  RS Systém, první model pracoval 

na platformě DOS a později se přetransformoval na Windows. Základem je klientský 

server a SQL databáze. BigMedia byla jedním z prvních firem, která systém zakoupila a 

využívá v poměrně rozsáhlejší formě dodnes. Jedná se o rezervační systém, který byl 

během několika desetiletí nepatrně modifikován a v roce 2016 prošel velkými změnami, 

které přinesly značná zjednodušení a úspory času.  

Pomocí systému lze: 

 evidovat veškeré naše plochy 

 rezervovat a upravovat nabídku ploch 

 vytvářet smlouvy 

 připravovat objednávky na výrobu-tisk plakátů 

 generovat objednávky na výlep ploch, informovat lepiče  

 evidence faktur, e-mailem zasílat faktury 

 generovat fotodokumentaci 

V  oboru se jedná o velmi ojedinělý systém, který nemá žádná z konkurenčních firem. 

Posledních několik let vznikla potřeba evidence zakázek a obchodních případů.  

Informační systém CRM a konkrétně e-Way. Tento systém je provázaný na Microsoft 

Outlook a má spoustu funkcionalit. 

3.8.4. Spolupracovníci 

Průměrný počet zaměstnanců dosahuje 150 osob.  

Strukturu zaměstnanců tvoří: 

• 40% provoz a obchod 

• 40% technické oddělení 

• 20% účetní oddělení 

Již několik let zůstává počet zaměstnanců téměř neměnný, jen z malé části se počet 

pracovních míst rozšiřuje dle nových projektů, a to  vše vypovídá o důvěryhodnosti 

firmy, velmi malé fluktuaci zaměstnanců. 
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K úspěšnému fúzování přispívala i strategie vedení, kdy se snažila o co největší 

integraci zaměstnanců do kmenové společnosti, tím, že přicházely i malé změny na 

vedoucích pozicích a vzájemně se propojovaly. Vznikaly synergie, které vedli 

k začlenění a úspěšnému navázání prodeje. Tato strategie přesně kopíruje teoretická 

doporučení, jak postupovat při akvizicích. 

3.8.5. Schopnosti 

Základním pilířem celé společnosti jsou fundovaní lidé, kteří mají velké znalosti a 

dlouhodobé zkušenosti v daném oboru. Firma si váží každého zaměstnance a v případě 

potřeby je ochotna poskytnout prostředky na další vzdělávání. Jedná se především o 

prezentační dovednosti pro obchodní oddělení, dále schopnost vyjednávání. 

Z technického oboru lze zmínit nová legislativní opatření. Společnost podporuje i 

jazykové vybavení a je již zcela běžné, že se finančně podílí na výuce různých 

jazykových variant. Lekce probíhají mimo pracovní prostředí z hlediska soustředění a 

také z důvodu maximalizace výsledků. 

3.8.6. Sdílené hodnoty 

Společnost BigMedia nemá striktně předepsané hodnoty, ale vyznává hodnoty 

tradičního charakteru. Lze vnímat hodnotové pojetí k zaměstnancům, tak i ke svým 

zákazníkům. Snaží se o příjemné a vstřícné prostředí. Velký důraz je kladen na kvalitu 

poskytovaných služeb a profesionální přístup. 

Také přístup top managementu společnosti je velmi neformální. Ve firmě je nastaveno 

tykání a to přes všechny úrovně. Stejné chování můžeme vidět i u amerických 

společností např. Walt Disney Productions, kde nosí všichni, i prezident firmy 

jmenovku, kde je uvedeno pouze křestní jméno. Každá společnost má politiku tzv. 

otevřených dveří, jinou. ( Peters, Waterman Jr., 1993, str. 124). 

Tím, jak se společnost BigMedia rozrůstá, přibývá i zaměstnanců. Z menší české firmy 

se 40 zaměstnanci se firma stala střední společností s téměř 150 lidmi. Jeden z  majitelů 

a hlavní vizionář Richard Fuxa postrádal v poslední době osobní kontakt se 

zaměstnanci, na který byl historicky zvyklý. 

Rozhodl se, že na konci roku se potká s každým zaměstnance, rád by zjistil, co je trápí a 

v čem naopak vidí pozitivní přístup, co postrádají a co je těší. Jednalo se o neformální 
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setkání se zaměstnanci. Velmi netradiční způsob a musím říct, že mě naprosto nadchl 

tak osobní a zúčastněný přístup. 

3.9. Výzkum 

Graf č. 3 představuje, jak probíhal výzkum. Od problému, který se bude řešit, formulaci 

předpokladů současné situace a řešení, výběr vhodné metody zkoumání, proces 

získávání dat, jejich analýza a následné implementace nových poznatků. 

 

Graf 3: Proces výzkumu. 

(Zdroj:Survio, 2013) 

 

3.9.1. Osobní dotazování a telefonický rozhovor 

Součástí analytické části diplomové práce je provedení marketingového kvantitativního 

výzkumu, který je zaměřen zejména na analýzu zákazníků a jejich pohled na projekt 

BigMedia. Změna stylu práce je vždy problémovou částí a je nutné s touto bariérou 

počítat, proto je strategické především zjistit míru zájmu našich zákazníků.  

Připravila jsem si několik otázek a zkusila jsem oslovit své klienty. 
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3.9.2. Sběr dat 

Pro sběr dat jsem využila databázi klientů a náhodně jsem zvolila významné i méně 

významné klienty společnosti. Důležitým aspektem při volbě výběrového souboru 

respondentů je frekvence poptávek.  Je důležité mít zpětnou vazbu od klientů, s kterými 

jsem v denním kontaktu, tak i odpověď od středních a menších zákazníků poptávajících 

v různých časových horizontech.  

Vedení společnosti chce tímto získat co nejširší povědomí o tom, zda klienti jsou 

ochotni přijmout nový systém práce, než na který byly dosud zvyklí a budou ochotni 

přesouvat poptávky více směrem k naší společnosti. 

Interview a telefonické oslovení obsahovalo 5 otázek, z toho 3 otázky uzavřené a u 2 

otázek byla možnost odpovědí s volbou doplnění vlastní odpovědi. A také jsem využila 

hodnotící škálu, která posunula hodnotící představu o konkrétnější podobu. Samotný 

obsah otázek byl uzpůsoben tak, aby respondentům nezabral příliš mnoho času. 

Pro dotazování jsem zvolila okruh významných i méně významných klientů, kde je 

zastoupení mužů i žen, různých věkových skupin.  

Rozhovor probíhal individuálně v kavárnách nebo zasedacích místnostech. Při 

telefonickém kontaktu jsem volila dopředu sjednaný hovor, abych někoho nerušila při 

důležité práci. 

Podařilo se mi oslovit celkem 30 respondentů. Otázky pokládané v rozhovoru i 

telefonickém oslovování byly předem připraveny a posloupnost jednotlivých dotazů se 

lišila. 

3.9.3. Analýza dat 

Nacházíme se v praktické části, která je velmi důležitou součástí celého výzkumu. 

Jedná se o zpracování dat, které pomohou s rozhodováním, zda projekt BigPlan 

uskutečnit nebo z daných důvodů vyhodnotit projekt jako nepřijatelný. 

Každou otázku, kterou jsem pokládala respondentům, se pokusím vyhodnotit. 

 

Jakého jste pohlaví 

Jedná se o otázku, která je z mého hlediska naprosto zřejmá, ale zajímalo mě, zda je zde 

generická závislost ve vztahu k našemu výzkumu. 
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Graf 4: Histogram – pohlaví.  

(Zdroj: Z výsledků vlastního zpracování, 2017) 

 

Z výsledků dotazování na pohlaví respondentů muži o něco více převládali. Je možné, 

že v odvětví reklamních agentur nebo na pozicích marketingových pracovníků spíše 

převládají muži. Pokud se zamyslíme nad tímto faktem, určitě to dává logické 

vysvětlení. Náplň práce je časově náročná, spousta jednání, která mohou být i ve 

večerních hodinách a pro ženy je to často velmi nepřekonatelná bariéra, protože jako 

manželky a matky mají o něco ztíženou situaci. 

Do jaké věkové skupiny se řadíte 

 

Graf 5: Histogram – věk.  

(Zdroj: Z výsledků vlastního zpracování, 2017) 

 

Z analýzy věkové skupiny dotazovaných je největší procento v produktivním věku, ale 

překvapil mě i nemalý podíl klientů ve vyšší věkové skupině. Vysvětluji si to určitým 

stupněm zkušeností a z profesního hlediska velkým počtem kontaktů, které jsou 

hlavním atributem v obchodní činnosti. Nejmladší skupina má také velké zastoupení. 

Zde je důvodem značná soutěživost a odvětví, které je velmi spjato s dravostí a velkou 

energií. 
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Je pro Vás přínosem znát hodnoty měření venkovní reklamy? 

 

 

 

Graf 6: Histogram – přínos znát hodnotu měření reklamy.  

(Zdroj: Z výsledků vlastního zpracování, 2017)  

 

Otázka zda je přínosem znát hodnoty měření jsem se obávala nejvíce. Jak příjemné bylo 

zjištění, že pro většinovou část dotázaných, otázku hodnotilo kladně a to má velkou 

vypovídací hodnotu, pro náš projekt. 

V čem vidíte přínos měření venkovní reklamy? 

U dané otázky bylo nutné využít obě metody výzkumu. Nejdříve se jednalo o otázku 

otevřenou, kde se respondenti vyjádřili, poté jsem vyhodnotila jednotlivá kritéria a 

došlo opět k dalšímu dotazování a to již za pomoci uzavřené škály. Dostáváme tak 

možnost přesnějších a konkrétnějších představ.  

 

Graf 7: Získaná kritéria.  

(Zdroj: Z výsledků vlastního zpracování, 2017) 
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Klienti měli jasnou představu a dokázali nastínit celkem 8 kritérií, které jsem se ještě  

snažila rozdělit dle Likertovy škály, která je schopná více dané parametry 

konkretizovat. A zjistit intenzitu. 

Tabulka 8: Korelační matice, 8 kritérií.  

(Zdroj: Z výsledků vlastního zpracování, 2017) 

 

Mohu konstatovat, že s celkovým hodnocením nejvíce korelují 3 proměnné (tab.1), jsou 

to přehlednost, komparace s ostatními médii a přesná data k dalšímu využití s hodnotou 

korelačního koeficientu v rozmezí 0,89 – 0,90. 

Jste ochotni zaplatit za finální výstup měření venkovní reklamy? 

Poslední otázka je čistě formální a zkusila jsem si ověřit, zda klienti dokáží vyhodnotit 

naši službu za tolik důležitou, že by byli schopni i finančně ohodnotit. Hodnocení 

klientů mě celkem mile překvapilo. Negativní hodnota nebyla natolik vysoká, jak jsem 

předpokládala. Nicméně stále trvá představa, že námi nabízená služba měření 

efektivnosti venkovní reklamy bude součástí obchodního případu a nebude se 

zpoplatňovat. 

 

Využití  škálování. 

Tabulka 9: Použité škálování.  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

1 rozhodně ne 

2 spíše ne 

3 možná 

4 spíše ano 

5 určitě 

 

přehlednost komparace s ostatními médii transparentnost konkurenceschopnost přesná data k dalšímu využití ojedinělý projekt celkem

přehlednost 1 0,847924639 0,802241635 0,673446516 0,723184109 0,294412436 0,903545

komparace s ostatními médii 0,847924639 1 0,744096768 0,680741533 0,742180373 0,280965503 0,891066

transparentnost 0,802241635 0,744096768 1 0,772209815 0,682629396 0,31017206 0,878801

konkurenceschopnost 0,673446516 0,680741533 0,772209815 1 0,752735422 0,37805211 0,856263

přesná data k dalšímu využití 0,723184109 0,742180373 0,682629396 0,752735422 1 0,505207182 0,888809

ojedinělý projekt 0,294412436 0,280965503 0,31017206 0,37805211 0,505207182 1 0,506597

celkem 0,903544527 0,891065644 0,878800632 0,856262626 0,888808758 0,506597307 1
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Graf 8: Histogram – využití Likertovy škály.  

(Zdroj: Z výsledků vlastního zpracování, 2017) 

Histogram poukazuje na neochotu za náš připravovaný projekt zaplatit. S tímto faktem 

jsem víceméně počítala a předpokládám, že by naše přidaná hodnota projektu byla 

zdarma nebo jen za minimální částku. Jen jsem se potvrdila v tom, že při zpoplatnění 

služby by mohly nastat komplikace k přijetí a využití tak nové inovativní služby. 

Ověření hypotézy 

K ověření hypotézy jsem použila již zodpovězené otázky ve vztahu k zájmu o 

připravenou službu a se vztahem k pohlaví. 

 

Máte zájem ?    ano x ne 

Jste muž  ?       ano x ne 

 

H0……………………neexistují vazby mezi proměnnými 

H1……………………existují  vazby mezi proměnnými 

Tabulka 10: Kontingenční tabulka z dat pozorování.  

(Zdroj: Z výsledků vlastního zpracování, 2017) 

Součet z počet 
Popisky 
sloupců 

  Popisky řádků ne Ano Celkový součet 

muž 3 14 17 
žena 5 8 13 

Celkový součet 8 22 30 
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Tabulka 11 : Očekávané četnosti.  

(Zdroj: Z výsledků vlastního zpracování, 2017) 

Očekávané ne Ano 
Celkový 
součet 

muž 4,533333333 12,46666667 17 
žena 3,466666667 9,533333333 13 

Celkový součet 8 22 30 

Rozdíl=delty nejsou nijak velké, proto je velká pravděpodobnost, že nulová hypotéza 

nebude zamítnuta.!!! 

Testové kritérium B= 1,632044 

Kritický obor Pearsonova rozdělení :  

t0.95 (5) =3,841458821 →        W={ χ
2
:  χ

2 
≥ 3,841458821} 

Hodnota testového kritéria 1,632044 nepatří do kritického oboru 3,841458821, 

nenachází se v oboru a na zvolené 5%ní hladině významnosti a tudíž  hypotézu H0 o 

neexistující vazbě danných proměnných nezamítáme. 

I přes daný výpočet musíme využít jiný test, neboť podmínkou tohoto testu je, že z 80% 

musí být hodnoty očekávaných četností větší než hodnota 5. 

Proto musíme využít jiný test, konkrétně Fisherův exaktní test, který se využívá právě 

na menší počet četností. Test je velmi často využíván  v přírodních vědách, jedná se o 

běžné jevy v přírodě. 

 

P = 0,149525 

P > α   →   H0 nezamítáme na hladině významnosti 0,05 

Ostatní výpočty lze najít v příloze č. 4. 

Výsledky dokazují, že se nejedná o žádnou genderovou vazbu mezi pohlavím a 

skutečným zájmem o nový projekt.  Určitě dobrá zpráva. Většina zákazníků a to nejen u 

přímých klientů, ale i u agenturních zaměstnanců  převládají muži.  
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3.10. Souhrn analýz 

Principem SWOT analýzy je pohled na prostředí společnosti jako na celek, analyzuje 

tedy souhrn vlivů vnitřního i vnějšího prostředí, odhaluje silné a slabé stránky firmy 

a poukazuje na související příležitosti a hrozby.  

 Silné stránky 

 Slabé stránky 

 Příležitosti 

 Hrozby 

K tomu, aby se zvýšila konkurenceschopnost firmy je evidentní, že SWOT analýza 

odkryla několik možných strategií. 

Za klíčovou strategii považuji strategii WT, z které je patrné a nezbytné eliminovat 

slabé stránky firmy a hrozby z vnějšího prostředí. 

Zde mluvíme především o strategii 6,3 o inovaci vyhodnocení a relevantních výsledků u  

realizovaných kampaní. Tato změna bude klíčová a revoluční v oboru venkovní 

reklamy a přinese další posun ve vnímání venkovní reklamy a určitě se bude jednat o 

přidanou hodnotu celé firmy, a tím se zvýší i konkurenceschopnost firmy. 
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Obrázek 26: SWOT analýza. 

(Zdroj: vlastní zpracování, 2017) 
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3.11. Mapa rizik a návrh metod k jejich snižování 

Tato kapitola nám určí definována rizika, která mohou ovlivnit zavádění změny 

ve společnosti, budeme se zabývat i vytvořením mapy rizik. Součástí kapitoly jsou také 

návrhy možné eliminace každého z rizik. Je velmi složité každé riziko vyhodnotit 

finančně, proto jsem zvolila skórovací metodu. Stanovíme významnost rizik a závažnost 

dopadu viz tabulka č.4. Získáme tzv. skore a dané hodnoty vyjádříme graficky do grafu, 

rozděleného do čtyř kvadrantů, viz graf.č. 1. 

 

Tabulka 12: Pravděpodobnost výskytu rizika a závažnost dopadu rizika 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2017) 

Možnost výskytu 

1-2 Velmi malá 

3-4 Malá 

5-6 Střední 

7-8 Velká 

9-10 Velmi velká 

 

  

Dopad 

1-2 Velmi malá 

3-4 Malá 

5-6 Střední 

7-8 Velká 

9-10 Velmi velká 

Pořadí Rizika výskyt dopad skore 

1 Výpadek el. Proudu 3,9 8 31,2 

2 Poruchy internetu 5,5 9 49,5 

3 Riziko nedůvěry klientů 3 5,5 16,5 

4 Legislativní problémy 8 8 64 

5 Odliv klientů 7 7 49 

6 
Neochota klientů si zvyknout na novou 

implementaci  4 4 16 

7 Nedostatečná informovanost zaměstnanců 2 2 4 
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3.11.1. Mapa rizik 

Riziko je všudypřítomné, proto je nutné, aby firma neustále vyhodnocovala svá rizika a 

vzala je na vědomí. Kvalitní řešení jakéhokoliv problému v jakékoliv oblasti je vždy 

postaveno na kvalitní analýze rizik, která je základním vstupem pro řízení rizik. (Rais, 

Doskočil, 2007, str. 50). 

Klíčovými riziky jsou pro firmu zásadní rizika, která se projevila v kritických 

hodnotách rizik, a to poruchy internetu, odliv klientů a legislativní problémy. 

Významnými riziky, na které je nutné brát zřetel jsou výpadek el. proudu a nedůvěra 

klientů. S bezvýznamnými riziky se můžeme setkat při neochotě klientů si zvyknout na 

novou implementaci a také co se týká nedostatečné informovanosti zaměstnanců. 

 

 

Obrázek 27: Mapa rizik.  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2017) 

 

3.11.2. Popis rizik a návrh metod k jejich snižování  

Výpadek elektrického proudu 

Porucha elektrického proudu je velmi nepříznivým jevem v naší přetechnizované době. 

Výpadky elektrického proudu jsou také častým problémem klimatických podmínek. 

V případě výpadku není možné použít výpočetní techniku. Riziko je možné eliminovat 

zajištěním náhradního zdroje elektrické energie. Jedná se o finančně náročné, avšak 

velmi účinné řešení. 
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Poruchy internetu 

Výpadek spojení interního systému způsobuje velké problémy a komplikace a 

neschopnost pracovního procesu. Všechna data jsou uložena v Praze a pokud nelze 

navázat spojení, znemožní to možnost práce. Nabízí se možnost mít v místě jiného 

provozu externího pracovníka, který by okamžitě řešil výpadky sítě, jde o možný 

transfer rizika. 

Legislativní problémy 
 

Jedná se o riziko neovlivnitelné, tedy společnost nemůže ovlivnit příčiny vzniku tohoto 

rizika, může akorát zmírnit jeho dopad. Legislativní úpravy navrhuje a schvaluje vláda 

dané země a samotný podnikatelský subjekt tyto změny může jen těžko ovlivnit. 

Hovoříme tedy o vnějším riziku, které je systematické, protože v různé míře postihuje 

všechny oblasti podnikání. Zde je také možné určitá rizika pojistit. 

Odliv klientů 

Toto riziko může firma eliminovat tak, že nastaví věrnostní systém, budeme klást ještě 

větší důraz na jednání s klienty a na jejich speciální potřeby. 

Riziko nedůvěry klientů 

Riziko, které je velmi těžké eliminovat, spíše pomáhá čas, kdy se firma snaží o neustálé 

pozitivní šíření pravdivých a nezkreslených informací. Snaha o transparentnost a 

pravidelné zasílání zpráv o skutečné situaci na trhu. Neustálý kontakt s klientem nám 

dává šanci přesvědčit o kvalitách firmy a přínosných službách. 

Neochota klientů si zvyknout na novou implementaci 

Toto riziko podstupuje společnost BigMedia vědomě a dobrovolně. Mluvíme o retenci 

rizika. Proti tomuto riziko neuplatní společnost žádné nástroje při realizaci změny 

projektu, přestože o něm ví. Společnost BigMedia tiše souhlasí s rizikem a je smířena se 

ztrátou, kterou očekává relativně v malém rozsahu.  

Nedostatečná školení zaměstnanců 

Firma musí být schopna všem zaměstnancům, kteří budou využívat nový systém, zajistit 

adekvátní školení. Také musí podat co nejvíce informací k dalšímu jednání s klienty, 
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aby nedošlo k nesprávnému pochopení celého projektu a tím negativně neovlivnili 

úspěch celé inovace. Zde se již jedná o samostatné akce firmy. 

3.12. Síťový graf  PERT  

Síťový graf PERT umožňuje zpracovat časový a obsahový harmonogram provedení 

strategické změny. Pro každou činnost se předpokládá znalost tří odhadů doby trvání, a 

to: 

 optimistický odhad -  představuje nejkratší dobu, za kterou je možné danou 

činnost provést za nejlepších podmínek 

 nejpravděpodobnější odhad – představuje dobu trvání činnosti za normálních 

podmínek 

 pesimistický odhad – představuje nejdelší dobu trvání činnosti za 

nejnepříznivějších podmínek  
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Tabulka 13: Popis činnosti a doby trvání.  

(Zdroj: vlastní zpracování, 2017) 

  

Činnost Popis činnosti Doba trvání ve 

dnech 

Předchozí 

činnosti 

A Průzkum potřeb klientů 20,25,30  

B Vytvoření koncepce  60,75,100  

C Navázání spolupráce s partnerem 5,7,9 A,B 

D Technická příprava 360,390,440 C, 

E Předání kompletní technické dokumentace 2,3,4 D 

F Vývoj funkčního systému 160,190,210 E 

G Testování 60,70,90 F 

H Instalace aplikace 4,6,8 G 

I Školení zaměstnanců 5,10,15 H 

J Projekt představen klientům 2,3,4 I, 

K Ostrý provoz 30,35,40 J 
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Tabulka 14: Výpočty metody PERT.  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2017) 

i,j 

Optimistický 

odhad 

Nejpravděpodobnější 

odhad 

Pesimistický 

odhad 

Očekávané 

trvání 

činnosti 

Směrodatná 

odchylka 

aij (dny) mij (dny) bij (dny) tij (dny) Σ 

A  20 25 30 25 1,67 

B  60 75 100 77 6,67 

C  5 7 9 7 0,67 

D  360 390 440 393 13,33 

E  2 3 4 3 0,33 

F  160 190 210 188 8,33 

G  60 70 90 72 5,00 

H  4 6 8 6 0,67 

I  5 10 15 10 1,67 

J 2 3 4 3 0,33 

K 30 35 40 35 1,67 
 

Kritická cesta v grafu je znázorněna červenými šipkami. (Holoubek, 2010)  

Celkovou rezervu máme jen jednu a to činnost - průzkumy potřeb, kdy můžeme začít až 

52. den, ale musíme být opatrní v součinnosti se zdroji, tzn. mít připravené zdroje. 

Strategickou změnu bude tedy firma realizovat za 794 dnů. 

Grafické znázornění viz příloha č. 2 

 

Celková doba trvání realizace celého procesu změny je poměrně dlouhá a také finančně 

náročná. Firma by měl při každé dílčí činnosti dodržovat stanovený harmonogram, 

jakmile dojde k časové prodlevě, dojde k navýšení finančního rozpočtu, a to není 

přijatelné pro členy top managementu i majitele. Jednotlivé činnosti také nelze 

uspěchat, neboť by mohlo dojít ke snížení konečného efektu, který podnik realizací 

změny předpokládá a celkové dlouhodobé snahy o získání konkurenceschopnosti firmy. 

3.13. Limity – Překážky zpracování práce 

Při snaze zpracovat danou práci vždy narazíte na překážky, které se mohou stát i 

neřešitelnými.  Zde jsou ty nejpodstatnější. 

Může se jednat o neochotu poskytnout informace a to jak z řad respondentů, tak i ze 

strany dané firmy, která poskytuje zdroj dat. 
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Koncepce otázek vedla jen k určitému typu hodnocení, kde popisná statistika nebyla 

žádoucí. A charakter dat neodpovídal vstupním datům.  

Na druhou stranu jsem využila grafickou mapu a četnosti. Zajímala mě i korelační 

matice a hypotéza, tedy vztahovost proměnných. 

Další nepříjemností, o které jsem věděla a šla jsem s tímto rizikem, je absence knih na 

téma efektivita měření venkovní reklamy, kde především se jedná o články v odborných 

časopisech.  
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4. Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 

Tato část je nejdůležitější z celé práce. Zaměřuji se zde na doporučení a návrhová řešení 

k dané problematice, která se týká nového projektu měření efektivnosti venkovní 

reklamy a také jak celý projekt představit, aby se stal plně funkčním nástrojem 

plánování kampaní. Základem a výchozím materiálem mi byly poznatky z analytické 

části. 

Stěžejním bodem byl zajisté můj výzkum, kde jsem formou dotazování zjišťovala zájem 

mezi vytipovanými klienty. Dalšími podpůrnými analýzami jsem si ověřovala potřebu a 

problém v neexistenci měření celého sektoru venkovní reklamy. 

4.1. Zájem o projekt BigPlan  

Veškeré moje analýzy vedly k tomu, že projekt je potřebný v oboru venkovní reklamy. 

Bez měření nejsou relevantní data a jen velmi těžko přesvědčíte klienta o úspěšnosti 

venkovní reklamy. 

Dotazování, které proběhlo v rámci osobního jednání celkem jednoznačně vedly 

k pokračování celého projektu a dále k rozvíjení daných cílových skupin, které se budou 

dále členit a tím dojde ke většímu zacílení. Další možnou inovací je upravení možnosti 

vyhodnocení celé kampaně již od 5 kusů ploch, od počátku bylo až od 10 kusů daných 

formátů. Toto kritérium omezuje menší klienty. 

BigPlan je jedinečným a originálním nástrojem, jak změřit efektivitu venkovní reklamy 

a nedílnou součástí celé anabáze je představení a „domestikace „  produktu. 

4.2. Prezentace projektu BigPlan agenturám a klientům 

Bez dobré prezentace a názorného představení nelze spoléhat na úspěch akce. Podpora 

projektu v jiných médií by měla být součástí celé strategie a komunikace. Dále bude 

vyčísleno. 

Výběr vhodné lokality 

Prvotní fází bude vybrat vhodnou a zajímavou lokalitu k prezentaci projektu, která 

pojme cca 130 lidí, s přístupem do přiměřeně velkého sálu a s možností cateringu.  
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Po dlouhé úvaze mohu doporučit Planetárium v Praze. Důvodů, které mě k tomu 

vedly je několik. Především atypické prostředí pro prezentace, k tomu vhodné prostory, 

okolní relaxační a pozitivní atmosféra celého parku, skvělá dopravní dostupnost. To vše 

jsou atributy, které určovaly výběr vhodného místa k prezentaci. 

Pak nastává fáze příprav. Práce začíná vytipováním klientů, zasláním pozvánek a 

následně jejich potvrzení účasti, odhadem 100 až 130 osob. 

Trvání celé akce navrhuji max. 5 hodin. 

 Dobrá promo akce musí začínat i tzv. obrandovaním, například - příchozí schody, 

podél cesty umístit navigační cedulky, uvnitř prostoru navést k danému sálu, rozmístit 

na každé sedadlo v sálu drobné prezentační materiály, jako blok, tužku a brožurku o 

BigPlanu.  

Podél celé cesty budou hostesky, ve stejných kostýmech (červená sukně, lodičky a sako, 

bílá košile), děvčata budou nápomocny a  s příjemným vystupováním budou 

upozorňovat na celou akci. 

Planetárium je zasazeno do krásného prostředí parku Stromovka. 

 

Obrázek 28: Prague City Line. 

(Zdroj: Prague City Line, 2018) 

 

Vnitřní prostor Planetária - foyer je prostor, který je klimatizovaný a zde bude probíhat 

catering. V sálech je zakázána konzumace. U vchodu budou hosté vítáni sklenkou 

prossecca a k dispozici budou nápoje. Po prezentaci se komunikace přesouvá opět do 

prostor foyer. Nesmíme zapomenout ani na vhodné občerstvení po prezentaci tématu. 

Vhodný výběr pokrmů zajistí plynulou konverzaci a nebude nutné se plně soustředit na 

způsob konzumace a lze navázat na další otázky vzniklé během prezentace. 
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Obrázek 29: Foyer Planetária Praha. 

(Zdroj: Planetárium Praha, 2018) 

Nejvhodnějším prostorem je sál Cosmorama. Jedná se o kruhový sál o průměru 23,5m. 

Jde o reprezentativní prostory, které k tomuto projektu patří. Vše musí mít nádech 

originality a jedinečnosti, neboť tento projekt přesně dané prvky odráží.  

V přízemí bude hlavní vstup s welcome drinkem. Poté bude následovat hlavní program 

a to prezentace celého projektu v sále, kde na každém křesle budou malé reklamní 

předměty s logem BigPlanu ( např. blok, pero a taška).  

Catering 

V další fázi je nutné se postarat o výběr podávaného občerstvení. Začínáme výběrem 

nápojů, volíme nealkoholické druhy, jako minerálky, juicy, také čaj a kávu a 

z alkoholických druhů předkládám pivo Pilsner, i v nealkoholické podobě, víno a také 

v dnešní době velmi trendy drink Aperol Spritz.  

Doporučuji vybrat jako hlavní menu zajímavý a oblíbený pokrm, tím bezesporu je 

pečená kachna, s karlovarským knedlíkem a zelím. Další položkou, která nezklame je 

určitě smažený řízek se šťouchaným bramborem. Určitě nesmí chybět teplá i studená 

zelenina. 

Jako starter bude šunka od kosti, zajímavě podávanou na jehle a k postupnému 

odkrajování kuchařem. Také by neměly chybět sýry a pro zpestření i různé varianty 

pomazánek s domácím pečivem. 

Ke kávě přijde zajímavě podávané ovoce na špejli a dezerty, které jsou pojaty 

v menších velikostech, zato rozmanité variace. 

 

Ucelenou nabídku menu můžete naleznout v příloze č.5. 
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Obrázek 30: Sál Cosmorama. 

(Zdroj: Planetárium Praha, 2018) 

Celé představení bude trvat téměř hodinu a půl, poté budou následovat otázky a 

odpovědi a volná diskuze. Posléze bude přesun do foyer a zahájen raut. 

 

Obrázek 31: Návrh rautu v Planetáriu Praha. 

( Zdroj: Planetárium Praha, 2018) 

A vznikne další prostor na diskuzi. Je všeobecně známo, že neformální setkání jsou 

vždy přínosem. Jednoduší formou vznikají nové obchody a nenásilně dochází 

k upevňování vztahů. Lze vycházet i z daného předpokladu, že v rámci dobrých 

pracovních vztahů je i větší pravděpodobnost důvěry a tudíž i naše snaha o víru v náš 

projekt může být přijat pozitivně. I marketingový poradce Vladimír Kuchař ( Kuchař, 

2012, str. 61) uvádí, jak moc je důležité získat důvěru klientů, získat status „známý“. 

Vytvoří se vztah, který již není založen na nejnižší ceně, ale získáváte loajalitu, navíc 

tento vztah často vede k doporučování. 

Zákazníka přirovnává k partnerovi, také ho musíte „sbalit“. 
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Jedná se o přirozený jev, tak jako chcete získat partnera, tak chcete získat zákazníka. 

Je dobré znát potřeby partnera (zákazníka), ukázat, že jste ochotni pro ně udělat 

maximum, bez nároku na odměnu. Většinou funguje několik věcí: 

 mluvit upřímně 

 poslouchat názory 

 chtít znát podrobnosti  

 společné zážitky 

 budování důvěry 

Uvedené body mají v sobě všechny atributy, jak pracovat se zákazníkem a z vlastní 

zkušenosti mohu říci, že to skutečně funguje. 

4.2.1. Proškolení obchodníků napříč celou firmou 

Pokud má projekt fungovat a mít úspěch, vše začíná u dobře informovaných a 

proškolených obchodníků. Z obchodního hlediska je nejdůležitějším článkem právě 

pozice obchodníka. Neustálý vztah s klienty dokáže do určité míry klienty formovat a 

navzájem si předávat informace. A budování vztahů na vzájemné důvěře je alfou a 

omegou celého obchodu. 

Klíčovým prvkem celé komunikace bude naučit a profesionálně připravit právě 

obchodníky. Zde navrhuji připravit procesní manuál, kde budou popsány jednotlivé 

kroky a veškeré informace, které je nutné znát a poté. Jakmile se zvládne první krok, 

pokračovalo by se v proškolování v malých skupinách, předpoklad 3-4 osoby. Vše by 

probíhalo na pracovišti, kde jsou ideální podmínky.  

Aby nebyl narušen chod obchodního oddělení, bylo by dobré školit po etapách, během 

celého týdne.  

Školitelé budou lidé z firmy, kteří mají největší know – how a věnují se dané 

problematice již od prvopočátku. Znají úskalí projektu, dokáží upozornit na možná 

slabší místa. 

Jak jsem se zmínila, jedná se o velmi důležitou součást celého projektu bez jejího 

zvládnutí nelze dosáhnout maximálního úspěchu. 
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4.2.2. Podpora agenturních klientů za pomocí workshopů 

Stále u společnosti převládá agenturní prodej, a proto se nesmí podcenit agenturní 

klienti. Myšlenka osobně je seznámit s projektem, naučit je jednotlivé kroky a také 

zjistit, jaká data dokáže celý systém vygenerovat, je skvělou příležitostí a zároveň  

přesvědčit odběratele o přínosech celé akce. K této příležitosti je jedinečnou volbou 

workshopy. Pracovní skupiny rozdělit po pěti na skupiny, počítám kolem 15-ti skupin. 

Lokaci navrhuji větší hotel, jako Holiday Inn, který má velké konferenční prostory a 

vybavení. Časový horizont celé akce jsou dopolední setkání, ukončení obědem a 

posezením nad kávou, kde by mohly probíhat další polemiky a jednotlivé připomínky. 

4.2.3. Propojení BigPlanu s online reklamu 

V blízké budoucnosti bude zajímavou volbou propojení offline a online reklamy. 

Propojením statického prvku s dynamickým a trendy internetem bude moderním 

způsobem. 

 

Obrázek 32: Logo lifestylového portálu společnosti BigMedia. 

(Zdroj: BigMedia, 2018) 

Vedení společnosti BigMedia jde neustále kupředu. Hledá nové možnosti, výzvy a 

dokázali si představit, že z firmy bude silnější partner, pokud bude zastřešovat nejen 

venkovní reklamu, ale také stále se rozvíjející online svět. Jde spíše o malý kousek 

internetového světa, ale začít se musí pomalu. A BigMedia se stala 100% majitelem 

lifestylového portálu FLOWEE. 

Opět bude podmínkou dobré proškolení obchodníků, kteří nemají zkušenosti s prodejem 

online reklamy.  Zde platí jiná pravidla, trochu jiná terminologie a zákonitosti. Bude 

naprosto nezbytné si všechny parametry a znalosti osvojit, aby bylo možné klientům 

předat profesionální informace a možné rady a doporučení.   

V rámci týmu jsou experti na online a nebude tak problém denně se potkávat s novými 

požadavky klientů a tak se naučit podávat správné odpovědi. Určitě budou  muset 

obchodníci zvládat i rozdílnou cenovou politiku, ale věřím, že obchodníci vše dokáží 
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zvládnout a internetová reklama se stane každodenním světem, stejně jako svět 

venkovní reklamy. 

Bylo by určitě zajímavé zasáhnout zákazníky, kteří  kolem panelu minimálně 3x, kde je 

konkrétní kampaň. A jakmile se klient ocitá na internetu, daná kampaň nebo produkt se 

mu objeví před očima. To vše lze zajistit pomocí anonymizovaných dat. 

Další výhodou je také možnost regionálního zacílení, kdy se dá oslovit jen požadovaný 

kraj, lokalta. 

Dostáváme tak velkou a intenzivní sílu reklamního sdělení. 

Takové propojení dvou světů funguje i v jiné oblasti, např. televize a on-line a jedná se 

o jedno z velkých témat mediálního výzkumu. A protože na trhu chybí jednotné 

crossmediální měření, jednotlivé agentury se snaží o vlastní řešení. Mediální agentura 

Medea využívá licencovaný nástroj Havas Media Smartplanner – snaha o optimální 

rozložení rozpočtu mezi televizní spotovou reklamou a on-line videem.  

GroupM zase rozvíjí nástroj mCross – spojení dat o zásahu v televizi s daty od Googlu a 

nově i od iSeznamu. 

I zde se však potýkají agentury s problémy, které mají podobu vstupních dat, které 

nejsou na takové úrovni, např. data přímo od on-line serverů nejsou ověřena nezávislým 

subjektem. 

4.2.4. BigPlan – grafické vyhodnocení 

Zajímavým a užitečným výstupem by mohlo být také grafické znázornění výstupu 

kampaně. Jaké klíčové parametry zvolit na osu x a na osu y by bylo v jednání společně 

s klienty. Ale je nutné celý proces pořádně promyslet, aby informace měly vypovídající 

charakter a vše bylo jasné a pochopitelné na první pohled. 

Celé vyhodnocení kampaně má nyní vysokou úroveň. Klient získává naprosto 

relevantní údaje, které jsou v porovnání s televizí absolutně objektivní. Mám na mysli 

to, že data se nevyhodnocují přímo ve společnosti BigMedia, ale  přímo v O2. Tedy 

výstup není nijak ovlivnitelný a data jsou pravdivá. Nelze se za data schovávat a 

vyhodnocení je tak v rámci jiné firmy. 
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4.3. Ekonomické zhodnocení návrhů 

4.3.1. Planetárium Praha 

Navrhovaná prezentace projektu v prostorách Planetária Praha je velmi originálním a 

zajímavým řešením, jak upoutat pozornost médií i samotných účastníků.  

Celá akce je doprovázena PR články a podporována odbornými médii. Také je dobré 

využít mediální podpory a objevit se i na dalších mediálních konferencích jako host a 

odprezentovat změny, které se chystají. Mohu navrhnout akce typu Internet Advertising 

Conference, která se koná v Praze, duben 2018, New Media Inspiration, únor 2018 a 

další. 

V rámci daných konferencí se nejedná o žádné poplatky. 

Tabulka 15: Kalkulace prezentace v Planetariu Praha. 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

 

 

Částka zahrnuje veškeré výdaje, mimo mediální inzerci. Tabulka č. 15 představuje 

celkové shrnutí nákladů na akci v Planerium Praha. V rámci rautu je počítáno i 

s obsluhujícími kuchaři a ostatní obsluhou, včetně dopravy.  

Ucelenou nabídku menu a celkovou cenu můžete naleznout v příloze č.5. 

 

Můžeme zde využít tiskových zpráv, také PR článků nebo i placených inzerátů. 

Mediální prezentace je důležitým krokem, jak zainteresovat naši cílovou skupinu, jak 

vzbudit zájem u našich partnerů, zajistit určitou ochotu se s námi na daném projektu 

účastnit. 

Položka Částka v Kč Poznámka 

Nápoje 25 000      

Zvuk 8 000      

Pronájem 180 000      

Raut 100 000     Zaokrouhleno, viz příloha č. 5 

Branding 70 000    schody, bannery, tiskoviny, bloky 

Hostesky 7 100      

Celkem 390 100      
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Tiskové zprávy, doporučuji odborné tiskoviny, mám na mysli Strategii a Marketing, 

ekonomický tisk E15, který je již placenou záležitostí, ceny se pohybují kolem 

60 000Kč za ¼ strany. Medium patří mezi uznávané a respektované magazíny. 

4.3.2. Proškolení obchodníků napříč firmou 

Vzhledem k tomu, že se využívá jen vlastních zdrojů, není nutné vynakládat extra 

finanční částky za poskytnuté služby a naopak pracovní prostředí, každého 

z obchodníků bude přinášet reálie platné v každodenním pracovním procesu. 

Samozřejmě to může také přinášet problémy. Obchodník je neustále na telefonu, a to 

může ohrožovat plynulý tok školení. Je nutné přistupovat k úkolu zodpovědně. 

Časově by se jednalo o celé dopoledne, proto si myslím, že by neměl být problém pro 

obchodníka si tento čas opravdu vyčlenit pouze na dané školení. 

Jediná položka, se kterou můžeme počítat, jsou náklady na občerstvení, např. sendviče, 

chlebíčky, také sušenky nebo ovoce. Dále nápoje jako káva, voda nebo čaj a to po celou 

dobu školení. 

Tabulka 16: Kalkulace občerstvení pro školení obchodníků. 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Položka Částka v Kč Poznámka 

Nápoje, 5dní 7 500      

Občerstvení, 5dní 12 000      

Celkem 19 500      

Celý tým obchodníků by měl získat maximum informací a měl by být schopen 

zodpovědět všetečné otázky klientů a nic by ho nemělo zaskočit. 

4.3.3. Workshop Praha – pro agenturní klienty 

Volba vhodných prostor nebyla náhodná, dá se vytipovat hotel, který má velké zázemí a 

je zde možnost reciprocity. Hotel Holiday Inn má všechny parametry, které potřebujeme  

a vím, že venkovní reklamu hotel využívá.  Předpokládaný počet osob je 75. 

  



 

94 

 

Tabulka 17: Kalkulace občerstvení pro školení obchodníků. 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2018) 

Položka Částka v Kč Poznámka 

pronájem 0     barter 

Občerstvení, 75 osob 60 000        

Brand předměty 25 000  

Celkem 85 000      

V případě potřeby je možné workshop zopakovat. Také  navrhuji po několika týdnech, 

po spuštění, setkání, kde by se mohl celý projekt zhodnotit. 

Vyhodnocení lze pojmout hromadně nebo dle přání klientů i individuálně, po dohodě. 

4.3.4. BigPlan – grafické vyhodnocení 

Doporučení související s grafickým schématem nebude mít velké finanční požadavky. 

Jde jen o softwarové nastavení. Bude vystaven požadavek na společnost O2 a ve 

výjezdních datech o kampani, budou další informace.  

4.4. Přínos doporučených řešení 

Každá akce, která dokáže přesvědčit klienty o užitečnosti měření efektivnosti venkovní 

reklamy, je přínosem. Klient dostává možnost se seznámit s výhodami a možnostmi 

vyhodnocení celé kampaně a to mu dává sílu argumentace a kreativity v práci 

s konečným zákazníkem. Klienti dostávají do rukou přesvědčující dokumenty, kde jsou 

relevantní data srovnatelná s jinými médii. 

Pokud dokáže první velká prezentace alespoň zaujmout, je velká šance na úspěch celého 

projektu. Ten by měl samozřejmě dále vyvíjet další činnosti, konkrétně pokračovat 

v implementaci možností celého procesu - pořádat další workshopy, které povedou 

k preciznějším výsledkům a ovládání nového nástroje na trhu. 

Neodmyslitelnou roli opět bude hrát obchodník, jeho schopnosti přesvědčit, získat 

důvěru a udržet si ji. Vzbudit zájem o tak originální nástroj jako je BigPlan. 

 

Co je výhodou, je stejná terminologie daných měření, ať již mluvíme o konečném 

vyhodnocení televizní reklamy nebo radia.  Nyní lze vše měřit stejnými veličinami.  
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Informace, které se dostávají do rukou klientům jsou již značně přesná, s grafickou 

úpravou a agentury mohou předat ucelené post – by vyhodnocení kampaně. 

 

Venkovní reklama se stává plnohodnotným médiem, se kterým lze již počítat. 

Velmi přínosný efekt spatřuji v dalších možných úpravách, které bezesporu vyplavou na 

povrch, při procvičování a seznamování s novým procesním systémem. 

Než se rozjede ostrý provoz, dají se vychytat možná nekomfortní ovládání nebo drobné 

chyby. Případně i procesní nedostatky, to představuje další úsporu nákladů. 

 

Dle harmonogramu projektu se počítalo celkem se 794 dny. Ve skutečnosti šlo o něco 

delší čas, ale opravdu bylo nutné veškeré kroky znovu procházet a hodnotit. 

Celková doba trvání realizace celého procesu změny je poměrně dlouhá. Jak jsme 

zjistili, celkem 794 dní, tedy více než 2 roky a projekt je finančně náročný.  

Firma by měla při každé dílčí činnosti dodržovat stanovený harmonogram.Jakmile 

dojde k časové prodlevě, dojde k navýšení finančního rozpočtu, a to není přijatelné pro 

členy top managementu i majitele. 

Jednotlivé činnosti také nelze uspěchat, neboť by mohlo dojít ke snížení konečného 

efektu, který společnost realizací změny předpokládá a celkové dlouhodobé snahy o 

získání konkurenceschopnosti firmy.  
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5. Závěr 

Cílem práce je uvedení strategické změny v oblasti marketingové strategie společnosti, 

která je lídrem na trhu venkovní reklamy. Jde o zavedení měření efektivity venkovní 

reklamy. Řeší se důležitý krok v tomto oboru. Změna je provedena na 

základě provedených analýz vnitřního a vnějšího prostředí, ve kterém podnik působí. 

Byly využity analýzy Porterův model pěti hybných sil a metoda 7S, k analýze vnějšího 

prostřední byla použita analýza PEST. Výstupem těchto analýz byla analýza SWOT. 

Dílčími cíli práce bylo zmapovat konkurenční prostředí, největší hráče na trhu. Rizikové 

politiky firmy, sestavení mapy rizik, návrh metod pro eliminaci těchto rizik a sestavení 

harmonogramu pomocí síťového grafu PERT. 

 

K tomu, aby se zvýšila konkurenceschopnost společnosti je evidentní, že SWOT 

analýza odkryla několik možných strategií. 

Za klíčovou strategii považuji strategii WT, z které je patrné a nezbytné eliminovat 

slabé stránky firmy a hrozby z vnějšího prostředí. 

Zde mluvíme především o inovaci vyhodnocení a relevantních výsledků u   

realizovaných kampaní. Tato změna bude klíčová a revoluční v oboru venkovní 

reklamy a přinese další posun ve vnímání venkovní reklamy a určitě se bude jednat o 

přidanou hodnotu celé firmy, a tím se zvýší i její konkurenceschopnost. 

 

Realizovaná strategická změna je souhrnem informací dvou velkých partnerů- 

BigMedia a O2, kde se jedná o anonymizovaná data a výsledkem jsou přehledné 

summarizace kampaní, jejich úspěšnost a efektivita v možném srovnání s jinými médii 

jako je televize nebo radio. Zvyšuje se tím kvalita celé venkovní reklamy a také 

uspokojení potřeb klientů. 

 

Z veškerých dat získaných z rozhovorů s klienty je zřejmé, že BigPlan je novým 

nástrojem při měření efektivity venkovní reklamy. Určitě bude zapotřebí se věnovat 

jeho prezentaci a představení lidem z oboru. Dokázat o jak užitečný a přehledný nástroj 

se jedná. 

BigPlan může i řešit častou otázku klientů - kvantita nebo kvalita ploch? 
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V současné situaci můžeme za použití BigPlanu celou kampaň naplánovat tak, aby byla 

dle cílových skupin, rozpočtu firmy i lokace. Softwarový systém je schopen vybrat 

plochy tak, aby bylo co nejlepší využití finančních prostředků vůči efektivitě reklamy. 

A to jen dle zadaných kritérií s požadovanou frekvencí. 

A nyní můžeme s jistotou říct, že není nutné mít např. 300ks ploch, ale systém dokáže 

nakombinovat dané plochy tak, že v konečné fázi můžeme mít jen poloviční počet, ale 

se stejným efektem. 

 

Celková doba trvání realizace celého procesu změny je poměrně dlouhá a také finančně 

náročná. Firma by měla při každé dílčí činnosti dodržovat stanovený harmonogram, 

jakmile dojde k časové prodlevě, dojde k navýšení finančního rozpočtu, a to není 

přijatelné pro členy top managementu i majitele. Jednotlivé činnosti také nelze 

uspěchat, neboť by mohlo dojít ke snížení konečného efektu, který podnik realizací 

změny předpokládá a celkové dlouhodobé snahy o získání konkurenceschopnosti firmy. 

 

Je potřeba doufat, že tak náročný projekt, kterým BigPlan bezesporu je, bude mít na 

trhu mediálního světa podporu. Tento ojedinělý a unikátní nástroj dostane šanci ukázat, 

jak dokáže pracovat s daty a přehledným způsobem vyhodnocovat venkovní reklamní 

kampaně adekvátně k televizním reklamám (kampaním). 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1  Rozhovor - otázky 

 

1. Jakého jste pohlaví? 

 

2. Do jaké věkové skupiny se řadíte? 

 

3. Je pro Vás přínosem znát hodnoty měření venkovní reklamy? 

 

4. V čem vidíte přínos měření venkovní reklamy? 

 

5. Jste ochotni zaplatit za finální výstup měření venkovní reklamy?



 

 

 

Příloha č. 2  Grafické  znázornění metody PERT. (Zdroj: Z výsledků vlastního zpracování, 2017) 
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Příloha č. 4 Výpočty k hypotézám. (Zdroj: Z vlastního zpracování, 2017, 2018) 

 

Fisherův exaktní test: 

 

Součet z počet Popisky sloupců 
 Popisky řádků ne ano Celkový součet 

muž 3 14 17 

žena 5 8 13 

Celkový součet 8 22 30 

 

P = 0,1495252 
 

p>α   →   H0 nezamítáme na hladině významnosti 0,05 

 

 

 

A nebo také za pomoci jednotlivých pravděpodobností, p
*
: 

 

možnost a b c d pravděpodobnosti 

1 0 17 8 5 0,00021989 

2 1 16 7 6 0,004984175 

3 2 15 6 7 0,039873397 

4 3 14 5 8 0,149525237 

5 4 13 4 9 0,290743517 

6 5 12 3 10 0,302373258 

7 6 11 2 11 0,164930868 

8 7 10 1 12 0,04319618 

9 8 9 0 13 0,004153479 

 

Součet všech jednotlivých pravděpodobností = 1. 

 

Od součtu odečteme všechny pravděpodobnosti, které jsou větší než p =  0,149525237. 
 

1 - 0,290743517 - 0,302373258 - 0,164930868 = 0,241952357  

 

0,241952357 > 0,05 → H0 nezamítáme 

 

  



 

 

 

Příloha č. 5 Rozpis menu a jednotlivých položek k prezentaci projektu agenturám a klientům 

v Planetarium Praha, strana 1. (Zdroj: Z vlastního zpracování, 2018) 

 

 

  



 

 

 

Příloha č. 5 Rozpis menu a jednotlivých položek k prezentaci projektu agenturám a klientům 

v Planetarium Praha, strana 2. (Zdroj: Z vlastního zpracování, 2018) 

 

 
  



 

 

 

Příloha č. 5 Rozpis menu a jednotlivých položek k prezentaci projektu agenturám a klientům 

v Planetarium Praha, strana 3. (Zdroj: Z vlastního zpracování, 2018) 

 

 


