
  



 

 



 
 



 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou komunikačního mixu u vybraného 

živnostníka, který zprostředkovává prodej potravin. Na základě teoretických poznatků 

byly provedeny analýzy současného stavu marketingové komunikace. Pomocí těchto 

analýz byly vytvořeny návrhy na zlepšení stávajícího komunikačního mixu obchodu 

s potravinami, který zvýší povědomí o obchodu, přiláká nové zákazníky a povede 

ke zvýšení tržeb. 
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Abstract 

The focus of this master thesis is the marketing communication mix for an enterpreneur, 

who runs a grocery store business. On the basis of the theoretical knowledge, 

the analyzis of the current state of marketing comunnication was conducted. Following 

this analyzis, suggestions have been made on how to improve the existing 

communication mix for the grocery store, which will increase business awareness, 

attract new customers and lead to increased sales. 
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ÚVOD 

Hlavním cílem každého podnikatelského subjektu je dosažení zisku a zvyšování 

hodnoty podniku. Tohoto cíle je v dnešní rychle se rozvíjející a globalizované době 

stále těžší dosáhnout. Velká konkurence v jednotlivých odvětvích nutí podnikatelské 

subjekty převzít iniciativu a snažit se oslovit potenciální kupující jako první a nějakým 

způsobem se odlišit od konkurence. K tomu všemu napomáhá marketing, který buduje 

silné vztahy se zákazníky. Právě zákazník je klíčovým prvkem úspěšného podnikání.  

 

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila „Návrh komunikačního mixu pro prodej 

potravin“. Oslovila jsem malého podnikatele, který se zabývá zprostředkováním 

prodeje potravinářského zboží. Toto zboží prodává prostřednictvím svého obchodu 

CBA Potraviny Premium, který sídlí ve městě Ivančice. Tento podnikatel, pan Maša, 

podniká na základě živnostenského oprávnění již od roku 2001, kdy také došlo 

k založení tohoto obchodu. 

 

V úvodní části práce jsou vymezeny problémy a cíle práce, kterých bude v závěru 

dosaženo. Následně jsou také určeny postupy a metody, které budou využívány. První 

kapitola práce je zaměřena na definovaní teoretických východisek k dané problematice. 

Jsou zde vysvětleny základní pojmy, jako je marketing, marketingový mix, 

komunikace, komunikační mix a jeho vliv na zákazníka. Po nastudování teoretických 

poznatků dochází k jejich aplikaci v analytické kapitole. Ta obsahuje analýzu 

současného stavu podniku CBA Potraviny Premium z hlediska makroprostředí 

a mikroprostředí, ve kterém se podnik nachází. Jsou zde popsány základní informace 

o podnikatelském subjektu a jeho současný komunikační mix. Součástí analýzy je také 

provedení marketingového výzkumu formou dotazníkového šetření. Výsledky všech 

analýz jsou shrnuty do souhrnné SWOT analýzy.  Tyto výsledky slouží jako podklad 

pro zpracování návrhů na zlepšení stávajícího komunikačního mixu obchodu 

s potravinami. Tyto návrhy jsou navrženy tak, aby co nejlépe vystihovaly potřeby 

a možnosti samotného podnikatelského subjektu. V závěru jsou shrnuty všechny 

významné aspekty práce. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Hlavním problémem živnostníka pana Maše, stejně jako u většiny malých podnikatelů, 

kteří jsou na trhu již delší dobu, je postupně klesající množství tržeb a odliv zákazníků 

ke konkurenci.  

 

Hlavním cílem diplomové práce je na základě teoretických poznatků a provedených 

analýz problémů a současného stavu návrh na zlepšení stávajícího komunikačního mixu 

obchodu s potravinami, který zvýší povědomí o obchodu, přiláká nové zákazníky 

a povede ke zvýšení tržeb. 

 

Dílčími cíli jsou: 

 Nastudování a vypracování teoretických východisek k dané problematice 

a jejich následná aplikace. 

 Seznámení se s analyzovaným podnikem, hlavně s jeho komunikačním mixem. 

 Provedení vybraných analýz prostředí podniku, jejichž účelem je získání 

základních informací, které utvářejí a ovlivňují podnik. 

 Provedení marketingového výzkumu ve formě dotazníkového šetření. 

 Shrnutí výsledků do SWOT analýzy. 

 Stanovení vhodného způsobu komunikace na základě potřeb a možností 

podnikatelského subjektu. 

 Vypracování možných přínosů návrhů řešení. 

 

V mé práci budou použity metody pro získání informací o vybraném podniku ve formě 

strukturovaných rozhovorů s panem Mašem, ve formě dotazníkového šetření a také 

bude využito metody vlastního pozorování běžných činností probíhajících v obchodu 

CBA Potraviny Premium.  

 

Pro lepší identifikaci okolí a zmapování trhu, na kterém se pan Maša pohybuje, bude 

využito následujících metod: 

 Analýza obecného okolí – PEST, 

 Analýzy oborového okolí – Porterova analýza, 

 SWOT analýza. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato kapitola je zaměřena na definování teoretických východisek k dané problematice. 

Jsou zde vysvětleny důležité pojmy, jako je marketing, marketingový mix, komunikace, 

komunikační mix a jeho vliv na zákazníka. 

 

1.1  Marketing 

Marketing nás provází celý život. Každý člověk má určité potřeby, které se snaží 

uspokojit, a také přání, která chce naplnit.  Někdo zůstane u toho, že bude hledat cesty 

vedoucí k jejich realizaci, zatímco jiní se vydají dále a budou se snažit využít 

příležitostí, které jim naše potřeby a přání poskytnou, ve svůj prospěch. K tomu budou 

potřeba jisté znalosti a dovednosti, jež jim může nabídnout právě marketing 

(Jakubíková, 2013, s. 14). 

 

Pojem „marketing“ je v dnešní době velmi používaný výraz, ale ne vždy je správně 

chápán jeho skutečný význam. Nejedná se jen o samotnou reklamu, ale je i součástí 

tvorby a realizace podnikové strategie. Kotler pojem marketing definoval jako: 

„Společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci 

a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot“ (2007, 

s. 38-39). 

 

Kotler a Keller (2013, s. 35) dále marketing definovali jako: „Společenský proces, jehož 

prostřednictvím jednotlivci a skupiny získávají, co potřebují a chtějí cestou vytváření, 

nabízení a volné směny výrobků a služeb s ostatními.“  

 

Marketing je tedy komplex řídících aktivit podniku, které jsou orientovány na trh. 

Cílem je vytvoření hodnoty a následné uspokojení potřeby a přání zákazníků 

prostřednictvím výměny. Marketing může být chápán jako podnikatelská filozofie, která 

spočívá v prosazování aspektu zákazníka. Dále může být také chápán jako moderní 

manažerský přístup, který vychází z analýzy trhu a z marketingového prostředí. Je 

to soubor konkrétních metod a technik, které napomáhají podniku udržet si zákazníky, 

získat a rozšířit trh a dosáhnout cílů podniku (Jurášková et al., 2012, s. 116-118). 
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Marketing je tedy založen na tvoření hodnot a následném uspokojování přání a potřeb 

zákazníka. Proto je nutné si definovat následující pojmy: 

 Zákazník – je to osoba, domácnost nebo organizace, která určitou formou zaplatí 

za službu nebo za zboží, aby získala určitý užitek. Zákazník by měl být 

pro podnik nejdůležitější prioritou (Jakubíková, 2013, s. 52). 

 Hodnota pro zákazníka – je to rozdíl mezi hodnotou, kterou zákazník získá 

z koupě produktu či služby a náklady na jeho pořízení. 

 Lidská potřeba – je to stav, kdy se pociťují nedostatky. Zahrnují se sem základní 

fyziologické potřeby, ale i potřeby vyšší jako jsou sociální potřeby sounáležitosti 

a lásky, potřeba uznání a seberealizace. Tyto potřeby se člověk snaží uspokojit. 

 Lidská přání – jsou to potřeby, které jsou utvářeny vnější kulturou a také 

osobností jedince. S vývojem společnosti se vyvíjí a rostou. Lidé kolem sebe 

vidí stále více předmětů, které vzbuzují jejich zájem a touhu. Výrobci na to 

reagují a poskytují stále více výrobků a služeb, které mají uspokojovat lidské 

potřeby.  

 Poptávka – je to lidské přání, které je podloženo schopností zaplatit, tedy kupní 

silou. Lidé se snaží volit takové produkty, které za omezené množství vydaných 

peněz přinesou největší uspokojení (Kotler, 2007, s. 40-42). 

 

Cíle marketingu 

„Marketingové cíle jsou odvozeny od strategických cílů firmy a představují konkrétní 

marketingové záměry, soubor úkolů, které se vztahují k produktům a trhům, a firma 

předpokládá, že budou splněny během určitého časového období“ (Jakubíková, 2013, 

s. 156). 

 

Definování cílů znamená pro podnik dodržování mnoha podmínek a respektování řady 

pravidel. Marketingové cíle by měly být: 

 stanoveny na základě potřeb a přání zákazníků, 

 identifikovány s přihlédnutím na vnitřní a vnější omezení, 

 vymezeny přesně, jasně a konkrétně, 

 případné, tedy hodit se do souboru základních cílů podniku, 

 jednoznačně vyjádřené, tedy srozumitelné, 
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 měřitelné v určitém časovém období, 

 reálné či realizovatelné, 

 akceptovatelné, tedy v souladu s prioritami podniku, 

 navzájem sladěné, 

 hierarchicky uspořádané podle důležitosti (Horáková, 2003, s. 63-64). 

 

Součástí každého marketingového plánování je formulace jasného a dlouhodobě 

zaměřeného systému cílů. Důležité pro stanovení marketingových cílů je získání 

informací na základě analýz včetně následného vytvoření SWOT analýzy. Systém cílů 

je hierarchicky uspořádán do pyramidy, kdy odshora dolů přibývá jejich konkretizace. 

Systém cílů je znázorněn na obrázku č. 1 (Jakubíková, 2013, s. 156).                                                                                                             

 

Obr. č. 1: Hierarchické úrovně cílů (Upraveno dle: Jakubíková, 2013, s. 157) 

 

Marketingovými cíli mohou být stanoveny např. podíl na trhu, objem prodeje, 

ziskovost, návratnost investic, zavedení nového nebo inovovaného produktu na trh, 

vstup na určitý trh, rozšíření forem prodeje, snížení marketingových nákladů, snížení 

cen určitých produktů, zajištění významné propagační akce, rozšíření forem prodeje 

a mnoho dalších. Tyto marketingové cíle plní funkci koordinační, řídící a kontrolní 

(Jakubíková, 2013, s. 157). 

účel 
podnikání 

zásady 
podnikání 

identita podniku 

hlavní cíle podniku 

cíle úseků (marketing) 

mezicíle (obory podnikání) 

nižší cíle (části marketingového mixu) 
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Zákazníci 

Konkurenti 

Distributoři 

Dodavatelé 

Ovlivňovatelé 

1.2  Marketingové prostředí 

Podnik je obklopen prostředím, které na podnikový organismus působí a ovlivňuje jeho 

reakce. Prostředí podniku může mít vliv na volbu výrobku, na ceny, na distribuční cesty 

i na styl komunikace se zákazníky. K marketingovému prostředí musí být přihlíženo 

i při stanovování marketingových cílů a při volbě vhodné strategie (Horáková, 2003, 

s. 40). 

 

Marketingové prostředí by mělo být neustále monitorováno a společnost by se mu měla 

přizpůsobovat, aby dokázala vyhledat příležitosti a uměla se vyhýbat hrozbám (Kotler, 

2007, s. 162). 

 

Marketingové prostředí Kotler (2007, s. 60) rozděluje na: 

 makroprostředí – jsou to širší společenské síly ovlivňující podnikání, 

 mikroprostředí – jsou to síly, které mají nejužší vazbu na firmu a ovlivňují její 

schopnost sloužit zákazníkům. 

 

Nejvýznamnější faktory marketingového prostředí jsou znázorněny na obrázku č. 2. 

                      

 

        Politicko-právní                                                                                                       Ekonomické 

             prostředí                                                                                                                prostředí 

 

 

 

 

 

 

      

     Technologické                                                                                                       Sociálně-kulturní 

     a přírodní prostředí                                                                                                   prostředí 

 

 

 

Obr. č. 2: Marketingové prostředí (Upraveno dle: Karlíček et al., 2013, s. 34) 
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1.2.1  Makroprostředí 

„Marketingové makroprostředí zahrnuje okolnosti, vlivy a situace, které firma svými 

aktivitami nemůže nebo jen velmi obtížně může ovlivnit“ (Jakubíková, 2013, s. 99). 

 

Makroprostředí je tvořeno širším okolím podniku. Dá se říct, že podnikům diktuje, 

co a jak mohou a nemohou dělat. Jednotlivé makroelementy jsou v podstatě mimo 

dosah podnikové kontroly. Mají velký vliv na postavení i chování podniku a tím 

i na jeho výrobní a obchodní úspěchy či neúspěchy. Každá organizace by měla 

elementy prostředí dobře znát, analyzovat je, sledovat jejich vývoj a snažit se jejich 

klady využít pro svůj prospěch (Horáková, 2003, s. 41). 

 

Do makroprostředí patří vlivy demografické, přírodní, politické, legislativní, 

ekonomické, sociokulturní, geografické, technologické, inovační, ekologické a jiné. 

(Jakubíková, 2013, s. 99). 

 

1.2.2  Mikroprostředí 

„Marketingové mikroprostředí (odvětví, ve kterém firma podniká) nebo také mikrookolí 

zahrnuje okolnosti, vlivy a situace, které firma svými aktivitami může významně 

ovlivnit“ (Jakubíková, 2013, s. 102). 

 

Mikroprostředí je tvořeno podnikem a jeho nejbližším okolím. Pokud chce být podnik 

úspěšný, měl by mikroprostředí pochopit a znát roli, která mu náleží. Do mikroprostředí 

patří podnik, jeho dodavatelé, distribuční mezičlánky, zákazníci, konkurenti a veřejnost 

(Horáková, 2003, s. 42).  

 

 

1.3  Analýza prostředí 

Všechny faktory, které působí v okolí podniku, ovlivňují a v budoucnosti budou 

pravděpodobně ovlivňovat jeho strategické postavení. Jednotlivé analýzy se soustřeďují 

na vlivy trendů složek makrookolí a mikrookolí, na jejich vzájemné vazby a souvislosti. 

Svět je v dnešní době velmi propojený. Cokoli se ve světě stane, má velký vliv 

na výsledky kteréhokoliv podniku (Sedláčková, Buchta, 2006, s. 13). 
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1.3.1  Analýza obecného okolí – PEST 

PEST analýza je zaměřena na odhalení budoucího vývoje vnějšího prostředí. V tomto 

prostředí existují vývojové trendy, které pro podnik mohou být hrozbou či příležitostí, 

a to vše z pohledu dopadů na marketing. Vnější okolí podniku je tvořeno faktory, které 

nelze vůbec ovlivňovat či pouze slabě dlouhodobou reakcí. Tyto faktory jsou děleny 

do čtyř základních kategorií. První písmena těchto kategorií tvoří akronym PEST: 

 Political – politické a legislativní faktory,  

 Economic – ekonomické faktory, 

 Social – společenské a demografické faktory,  

 Technological – technologické a technické faktory (Hanzelková, 2009, s. 96-

97). 

 

Tato analýza je známa také pod jinými variantami písmen, např. SLEPT analýza 

či SLEPTE analýza, kde je připojováno další „E“, což znamená environmental (životní 

prostředí). Vyskytují se rovněž názvy STEP, PESTL atd., ale vždy se jedná o stejnou 

analýzu vnějšího prostředí (Hanzelková, 2009, s. 96).  

 

Politické a legislativní faktory 

Politické a legislativní faktory mají velký vliv na marketingové chování jednotlivých 

firem. Jde především o právní rámec týkající se existence firem i trhů, ochranu 

spotřebitelů a životního prostředí. Z hlediska legislativního je důležitý přístup vládní 

administrativy, daňový systém a struktura vládních výdajů, ale také míra korupce 

(Zamazalová et al., 2010, s. 108). 

 

Existuje řada zákonů, právních norem a vyhlášek, které vymezují prostor pro podnikání 

a také samo podnikání upravují a mohou významně ovlivnit rozhodování o budoucnosti 

podniku (Sedláčková, Buchta, 2006, s. 17). 

 

K těmto faktorům patří: 

 politická orientace vládní reprezentace, 

 antimonopolní opatření, 

 politika zdanění, 
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 dohody zabývající se zahraničními vztahy, 

 sociální politika,  

 legislativa podnikatelského sektoru, 

 legislativa ochrany životního prostředí, 

 bezpečnost práce apod. (Veber et al., 2014, s. 537). 

 

Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory vycházejí z ekonomické podstaty a jsou charakterizovány stavem 

ekonomiky. Vývoj makroekonomických trendů má velký vliv na rozhodování 

v podniku (Sedláčková, Buchta, 2006, s. 17). 

 

Mezi ekonomické faktory patří: 

 trendy vývoje hrubého domácího produktu, 

 stav ekonomiky a její hospodářský cyklus, 

 míra inflace, 

 míra úrokových sazeb, 

 míra nezaměstnanosti, 

 daňová politika, 

 dostupnost a ceny energií apod. (Veber et al., 2014, s. 537). 

 

Sociální faktory 

Sociální faktory se dělí na kulturní a demografické. Kulturní faktory se týkají vlastností 

konkrétních trhů a jejich subjektů. Pro marketing je důležitý obsah základních hodnot 

a spotřebního chování, ale také vývoj kultury. Demografické faktory se zaměřují 

na obyvatelstvo jako na celek. Pozorují velikost, složení, hustotu obyvatelstva a jiné 

statistické veličiny jako je pohlaví, věk, zaměstnání apod. (Zamazalová et al., 2010, 

s. 106). 

 

Mezi sociální faktory se řadí: 

 demografický vývoj, 

 vývoj životní úrovně obyvatelstva, 

 míra vzdělanosti, 
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 sociální legislativa, 

 mobilita pracovní síly, 

 přístupy k práci apod. (Veber et al., 2014, s. 537). 

 

Technologické a technické faktory 

Tyto faktory jsou velmi důležité, protože mohou náhle a velmi dramaticky ovlivnit 

okolí, v němž se podnik pohybuje. Podnik musí být informován o technických 

a technologických změnách, aby se vyhnul zaostalosti a prokazoval aktivní inovační 

činnosti (Sedláčková, Buchta, 2006, s. 18). 

 

Mezi technické a technologické faktory jsou řazeny: 

 vládní podpora výzkumu a vědy, 

 trendy v inovacích produktů, 

 trendy ve vývoji technologií, 

 zvyklosti patentoprávní ochrany v produkčním segmentu apod. (Veber et al., 

2014, s. 537). 

 

1.3.2  Analýza oborového okolí – Porterova analýza 

„Porterova analýza konkurenční pozice firmy v odvětví slouží k zmapování faktorů, 

které ovlivňují vyjednávací pozici firmy v odvětví“ (Hanzelková et al., 2009, s. 109). 

 

Užitečným nástrojem analýzy oborového okolí podniku je Porterův pětifaktorový model 

konkurenčního prostředí, který je znázorněn na obrázku č. 3. Tento model je založený 

na předpokladu, že strategická pozice podniku na konkrétním trhu je dána působením 

pěti základních činitelů: 

 vyjednávací silou zákazníků, 

 vyjednávací silou dodavatelů, 

 hrozbou vstupu nových konkurentů, 

 hrozbou substitutů, 

 rivalitou firem působících na daném trhu (Keřkovský, Vykypěl, 2006, s. 53). 
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Konkurenti  

v odvětví 

 

Konkurenční síla 

vyplývající z rivality 

mezi konkurenčními 

podniky 

Substituty 

Kupující 

Potenciální  

noví konkurenti 

Dodavatelé klíčových 
vstupů 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                  Konkurenční síla pramenící 

                                                                                                  z hrozby substitutů         

 

        Konkurenční síla pramenící  

        z vyjednávací pozice dodavatelů 

 

 

 

                                                                                               

                                                                                                               Konkurenční síla pramenící 

                                                                                                               z vyjednávací pozice kupujících 

 

 

                 Konkurenční síla pramenící z hrozby 

                 vstupu potenciálních konkurentů 

 

 

 

 

Vyjednávací síla zákazníků 

Mluví se o vysoké vyjednávací síle zákazníků, pokud je na trhu jen několik 

významných kupujících, kteří nakupují ve velkém objemu standardní výrobek. Tito 

zákazníci mají nízké náklady spojené s přechodem jinam, mají všechny informace 

či se zaměřují pouze na kvalitu výrobku (Blažková, 2007, s. 58). 

 

Silní zákazníci mohou na podnik vyvinout značné konkurenční tlaky. Mohou také 

způsobit ztráty potenciálních zisků podniku v odvětví. Zákazníci mohou svoji sílu 

využít, aby získali různé výhody, např. lepší úroveň kvality či výhodnější úvěrové, 

garanční a platební podmínky (Sedláčková, Buchta, 2006, s. 54). 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Velmi důležitých ekonomickým faktorem je síla a vliv dodavatelů zdrojů nezbytných 

pro obor. Silní dodavatelé mohou zvyšovat ceny vstupů nebo snižovat kvalitu 

dodávaných surovin, energie, technologie či kvalifikované práce, čímž mohou snižovat 

zisky svých odběratelů (Sedláčková, Buchta, 2006, s. 53-54). 

 

Obr. č. 3: Porterův model konkurenčního prostředí (Upraveno dle: Sedláčková, Buchta, 2006, s. 48) 
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Vysokou vyjednávací sílu mají dodavatelé, kteří se pohybují na trhu, kde je jejich počet 

omezený, jejich výrobky jsou pro kupující jedinečné a najít substitut by pro kupující 

znamenalo vynaložení velkého množství peněz (Blažková, 2007, s. 59). 

 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví závisí na dvou aspektech, a to 

na bariérách vstupu a na očekávané reakci ostatních konkurentů. Pokud jsou bariéry 

vstupu nízké a dojde-li v takovém odvětví k atraktivnímu růstu zisku, vzniká zájem 

podniků o vstup do tohoto odvětví. Potenciální konkurenti přehodnotí vstup do odvětví 

jen v případě, že konkurenti dávají najevo, že budou své pozice bránit či se v odvětví 

vytvořilo spojenectví podniků s distributory či zákazníky (Sedláčková, Buchta, 2006, 

s. 51-53). 

 

Hrozba substitutů 

„Substituční výrobky představují možnosti alternativních výrobků nebo služeb 

nahrazujících současnou nabídku na trhu.“ Hrozba substitutů tedy představuje riziko, 

že zákazník si raději vybere výrobek či službu, který podle jeho názoru lépe uspokojuje 

jeho potřeby. Velmi důležitá je v tomto případě cena výrobku či služby (Blažková, 

2007, s. 58). 

 

Konkurenční síla vycházející z hrozby substitutů je o to vyšší, čím nižší je cena, čím 

vyšší je kvalita a čím nižší jsou náklady na přechod k jinému dodavateli (Sedláčková, 

Buchta, 2006, s. 51). 

 

Rivalita firem působící na daném trhu 

Rivalita mezi současnými konkurenty na trhu je ovlivněna hlavně velikostí a počtem 

podniků, odlišností výrobků a služeb i úrovní bariér vstupu na trh. Rivalita je 

intenzivnější, když na trhu působí mnoho malých nebo stejně velkých podniků, pokud 

výrobek nelze odlišit od ostatních, když náklady na přechod ke konkurenci jsou nízké 

a náklady na odchod z trhu naopak vysoké (Blažková, 2007, s. 59). 
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Konkurenční síly vyplývající z rivality konkurenčních podniků je odrazem energie, 

kterou soupeřící podniky vynakládají do snahy o získání lepší tržní pozice, používaných 

nástrojů a konkurenční strategie. Konkurenční strategie jednotlivých podniků ovlivňuje 

a zároveň je ovlivněna událostmi na trhu a strategickými tahy a protitahy soupeřících 

podniků. Do nástrojů konkurenčního boje můžeme zařadit cenu, kvalitu, službu, záruky 

a garance, reklamní kampaň, distribuční kanály a mnoho dalších (Sedláčková, Buchta, 

2006, s. 48-49). 

 

1.3.3  SWOT analýza 

SWOT analýza je používána jako jednoduchý nástroj zaměřený na charakteristiku 

klíčových faktorů ovlivňujících strategické postavení podniku. Je to souhrnná analýza 

závěrů všech předchozích analýz, která identifikuje hlavní silné a slabé stránky podniku 

a porovnává je s hlavními vlivy v okolí, tedy s příležitostmi a hrozbami (Sedláčková, 

Buchta, 2006, s. 91). 

 

Název této analýzy je odvozen od prvních písmen anglických názvů, a to: 

 S – strenghts (silné stránky), 

 W – weaknesses (slabé stránky), 

 O – opportunities (příležitosti), 

 T – threats (hrozby) (Blažková, 2007, s. 155). 

 

Silné stránky 

Jsou to pozitivní faktory, které přispívají k úspěšné podnikové činnosti a ovlivňují jeho 

prosperitu. Nejdůležitějšími silnými stránkami jsou takové, které budou po dlouhou 

dobu přinášet zisk, tedy budou znamenat pro podnik konkurenční výhodu. Můžeme sem 

zařadit např. kvalitní výrobky, nízké výrobní náklady, dobrou finanční situaci, 

kvalifikovanou pracovní sílu apod. (Horáková, 2003, s. 42-43). 

 

Slabé stránky 

Slabé stránky znamenají jistá omezení nebo nedostatky, které brání plnému efektivnímu 

výkonu podniku. Slabou stránkou může být např. nekvalitní výrobky, vysoká 
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zadluženost podniku, omezení výrobní kapacity, nízký prodejní obrat apod. (Horáková, 

2003, s. 43). 

 

Příležitosti 

Příležitost je příznivá situace v podnikovém prostředí, která podnik zvýhodňuje oproti 

konkurenci. Nejvíce příležitostí vznikají ze změn geografických, politických, 

legislativních a ekonomických faktorů. Podnik musí jednotlivé příležitosti nejdříve 

identifikovat a poté je může využít. Příležitost pro podnik je především tam, kde 

se nachází zákazník s neuspokojenými potřebami na daném trhu, ale také za hranicemi 

současných trhů. Příležitostí pro podnik může být např. snadný vstup na nové trhy, 

neexistence domácí nebo zahraniční konkurence či nově využitelné možnosti 

na mezinárodních trzích (Horáková, 2003, s. 44). 

 

Hrozby                        

Hrozba je nepříznivá situace v podnikovém prostředí, která znamená existenci překážek 

pro činnost podniku a jeho dobré postavení. Faktory vnějšího prostředí jednotlivě 

nebo v kombinaci s rozdílnou silou působení mohou znamenat zhoršení pozice podniku, 

vystavují ho nebezpeční neúspěchu či dokonce hrozbě úpadku. Za hrozbu lze považovat 

např. neschopnost konkurovat na trzích, nepříznivé legislativní normy či volný příchod 

zahraniční konkurence na domácí trhy (Horáková, 2003, s. 45). 

 

Možné znázornění SWOT analýzy je vidět na obrázku č. 4. 
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Obr. č. 4: SWOT analýza (Upraveno dle: Jakubíková, 2013, s. 129) 

 

 

1.4  Marketingový mix 

Marketingový mix představuje soubor taktických marketingových nástrojů, které 

podnik používá k tomu, aby upravil nabídky dle cílových trhů. V marketingovém mixu 

nalezneme vše, co podnik může udělat, aby ovlivnil poptávku po svém produktu 

(Kotler, 2007, s. 70). 

 

Marketingový mix navrhl počátkem 60. let profesor Jerome McCarthy. Je tvořen čtyřmi 

prvky a je označován jako „4P“: 

 Product (produkt), 

 Price (cena), 

 Place (místo), 

 Promotion (propagace) (Kotler, 2000, s. 112). 

 

Jednotlivá písmena představují řadu různých činností, které jsou znázorněny na obrázku 

č. 5. 

Silné stránky 

- zde se 
zaznamenávají 

skutečnosti, které 
přinášejí výhody jak 

zákazníkům, tak 
firmě 

Slabé stránky 

- zde se 
zaznamenávají ty 
věci, které firma 

nedělá dobře, nebo ty, 
ve kterých si ostatní 

firmy vedou lépe 

Příležitosti 

- zde se 

zaznamenávají ty 

skutečnosti, které 

mohou zvýšit 

poptávku nebo 

upokojit zákazníky a 

přinést firmě úspěch 

Hrozby 

- zde se 
zaznamenávají ty 

skutečnosti, události, 
které mohou snížit 

poptávku nebo 
zapříčinit 

nespokojenost 
zákazníků 
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                                                     Marketingový mix 

 

 

 

 

Produkt               Cílový trh     Místo 

rozmanitost produktů         distribuční cesty 

jakost           pokrytí 

design           sortiment 

funkce           lokality 

značka   Cena    Propagace   zásoby 

balení   ceníková cena   podpora prodeje   doprava 

velikosti   slevy    reklama 

služby   srážky    prodejní personál 

záruky   termín placení   public relations 

vracení výrobků  úvěrové podmínky  přímý marketing 

Obr. č. 5: Struktura „4P“ (Upraveno dle: Kotler, 2000, s. 114) 

 

Během let došlo k rozšíření komunikačního mixu, mluví se o „6P“, „7P“ či „10P“. 

Philip Kotler rozšířil základní marketingový mix o další prvky: 

 Political power (politická moc), 

 Public opinion formation (formování veřejného mínění), 

 Presentation (prezentace), 

 Process (proces), 

 Personalities (osobnosti), 

 Process pedagogical approaches (pedagogické přístupy), 

 Partipation activating (participační aktivizace) (Jakubíková, 2013, s. 191). 

 

Marketingový mix je často podrobován kritice, a to proto, že se soustřeďuje spíše 

na provoz podniku a je charakteristický pohledem ze strany prodávajícího. Proto se také 

používá „zákaznický“ marketingový mix, který se na trh dívá z hlediska zákazníka a je 

označován jako „4C“: 

 Customer (zákazník – potřeby a přání), 

 Cost (cena – náklady pro zákazníka), 

 Convenience (vhodnost – pohodlná dostupnost), 

 Communications (komunikace) (Havlíček, Kašík, 2005, s. 40). 
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1.4.1  Produkt 

Produkt je považován za nejdůležitější prvek marketingového mixu. Pod pojmem 

produkt chápeme cokoliv, co lze nabídnout k upoutání pozornosti, ke koupi, použití 

či ke spotřebě a co slouží k uspokojení našich potřeb a přání. Produkt není jen hmotné 

zboží, mohou to být také služby, osoby, místa, organizace, myšlenky či jejich 

kombinace (Kotler, 2007, s. 615). 

 

1.4.2  Cena 

Cena je peněžní částka, která jako jediná z prvků komunikačního mixu produkuje 

pro podnik příjmy. Ostatní prvky vytvářejí náklady. Podniky si uvědomují, že musí 

odhadovat vliv ceny na objem prodeje. Každý podnik usiluje o takovou výši příjmů, aby 

po odečtení všech nákladů, dosahovaly co nejvyšších zisků. Musí se rozlišovat mezi 

ceníkovou cenou a cenou skutečnou. Neboť poskytování slev je u prodávajících dnes 

velmi rozšířené. Některé podniky při tvorbě ceny používají nákladovou tvorbu cen, kdy 

se k odhadovaným nákladům připočítává tzv. obchodní marže. Jiné podniky používají 

hodnotovou tvorbu cen, kdy odhadují, kolik by byl ochoten maximálně kupující zaplatit 

za konkrétní zboží. Hodnotová cena znamená, že si prodávající účtují vždy o něco 

méně, aby kupujícímu ponechali tzv. spotřebitelskou marži (Kotler, 2000, s. 117-118). 

 

1.4.3  Místo 

Místo neboli distribuce je činnost, jakým prodávající dávají své zboží k dispozici 

na cílovém trhu. Existují dva možné způsoby, a to je buď přímý prodej či prodej 

přes prostředníky (Kotler, 2000, s. 121). 

 

Přímý prodej je prodej, kdy nejsou využívány žádné distribuční mezičlánky 

a prodávající je v přímém kontaktu se zákazníkem. Patří sem např. prodej 

prostřednictvím svých prodejců, katalogového prodeje, e-shopy či prodejní automaty. 

Nepřímý prodej přes prostředníky probíhá přes jeden nebo i více distribučních 

mezičlánků. Podnik může např. dodávat své zboží zákazníkům přes maloobchodní sítě 

či přes nejrůznější aktéry, jako jsou agenti, velkoobchodníci, překupníci či franšízanti 

(Karlíček et al., 2013, s. 214-219). 
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Marketingové snažení je zbytečné, pokud není produkt pro danou cílovou skupinu 

dostupný. Velkou klíčovou konkurenční výhodou je správné umístění prodejny 

nebo provozovny. Naopak nedostatečná dostupnost bývá pro prodejny téměř likvidační. 

Někdy může být dostupnost i hlavním důvodem, proč zákazníci produkt poptávají právě 

u tohoto prodejce (Karlíček et al., 2013, s. 211). 

 

1.4.4  Propagace 

Propagace neboli komunikace zahrnuje veškeré komunikační nástroje, které mohou 

cílovému zákazníkovi předat nějaké sdělení (Kotler, 2000, s. 124). 

 

 

1.5  Marketingová komunikace 

Slovo „marketingová komunikace“ vychází z překladu anglického slova promotion, 

které je jedním ze základních prvků marketingového mixu. Je součástí firemní 

komunikace, která se zaměřuje na podnícení prodeje a která musí být v harmonii s cíli 

firemní komunikace kvůli vytvoření jednotného image (Jakubíková, 2013, s. 296-297). 

 

„Marketingová komunikace je prostředkem, kterým se firmy snaží informovat, 

přesvědčovat a upomínat spotřebitele – přímo či nepřímo – o výrobcích nebo značkách, 

jež prodávají. Je prostředkem, pomocí něhož může společnost vyvolat dialog a navázat 

se spotřebiteli vztahy“ (Kotler, Keller, 2013, s. 516). 

 

Pod pojem „marketingová komunikace“ se řadí všechny typy komunikace, kterými 

se prodávající snaží ovlivnit vědomosti a chování zákazníka týkající se konkrétních 

produktů, které podnik na trhu nabízí. Prvotním krokem je nadefinování 

předpokládaného cílového trhu, který má zásadní vliv na rozhodování o tom, co, komu, 

jak, kde a kdy se má sdělit. Dalším krokem je zaměření se na cílovou skupinu. Cílovou 

skupinou při marketingové komunikace mohou být: 

 uživatelé produktu, 

 stávající kupující, 

 potenciální kupující, 

 iniciátoři nákupu, 
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 ovlivňovatelé nákupu a jiní. (Jakubíková, 2013, s. 298). 

 

Cíle marketingové komunikace 

Definování cílů marketingové komunikace je důležité pro vyhodnocování efektivnosti 

jednotlivých kampaní. Komunikační cíle se rozdělují do tří kategorií: 

 předmětné cíle – obsazení cílové skupiny nejefektivnějším a nejúčinnějším 

způsobem, 

 cíle procesů – podmínky, které musí být splněny, aby komunikace byla 

co nejefektivnější, 

 cíle efektivnosti – jsou nejdůležitější kategorií, protože zabezpečují správné 

nasměrování akce (Pelsmacker et al., 2003, s. 157). 

 

Komunikační cíle by měly být: 

 v souladu s celkovými firemními a marketingovými cíli, 

 spojeny s pozicí produktu a značky, 

 kvantifikovatelné, aby se daly měřit, 

 formulovány s ohledem na názory realizátorů, 

 srozumitelné pro všechny, 

 přijímány jako závazné, 

 motivující pro všechny, 

 pokud je to nutné, rozděleny do dílčích cílů (Pelsmacker et al., 2003, s. 159). 

 

 

1.6  Komunikační mix 

Komunikační mix je součástí marketingového mixu. Je to jeho nejdůležitější a finančně 

nejnákladnější prvek. Prostřednictvím jednotlivých nástrojů komunikačního mixu 

podnik zákazníkovi sděluje, že dokáže uspokojit jeho potřeby, umí vyřešit jeho 

problémy nebo mu může nabídnout něco výhodného (Havlíček, Kašík, 2005, s. 52-53). 

 

„Komunikační mix je seznam aktivit a nástrojů, které bude organizace využívat 

při komunikaci se svou cílovou skupinou zákazníků“ (Hanzelková et al., 2009, s. 73). 
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Hlavním cílem tvorby komunikačního mixu je najít vhodnou kombinaci jednotlivých 

komunikačních prostředků a jejich využití takovým způsobem, který by odpovídal tržní 

situaci (Vysekalová, Mikeš, 2010, s. 22). 

 

Mezi pět hlavních komunikačních nástrojů se řadí: 

 reklama, 

 osobní prodej, 

 podpora prodeje, 

 public relations, 

 přímý marketing (Kotler, 2007, s. 809). 

 

1.6.1  Reklama 

Reklamu definoval Keller (2007, s. 313) jako: „Jakoukoliv placenou formu neosobní 

prezentace a propagace myšlenek, zboží či služeb identifikovaným sponzorem.“ 

 

Reklamu využívají hlavně obchodní společnosti, ale také celá řada neziskových 

organizací a profesní či sociální organizace, aby komunikovali o svých věcech 

s cílovými zákazníky (Kotler, 2007, s. 855). 

 

Velkou výhodou reklamy je to, že oslovuje široké spektrum geograficky rozmístěných 

zákazníků. Naopak nevýhodou je, že se jedná o jednosměrný způsob komunikace 

směřující od firmy k zákazníkovi, který představuje vynaložení vysokých finančních 

prostředků (Jakubíková, 2013, s. 308). 

Podle prvotního cíle sdělení se reklama dělí do tří kategorií: 

 Informační reklama – cílem je vytvořit prvotní poptávku či zájem po výrobku, 

službě, organizaci, osobě, místě, myšlence nebo konkrétní situaci. Používá 

se při zavádění nového produktu na trh a oznamuje, že je již zákazníkům 

k dispozici.  

 Přesvědčovací reklama – hlavním úkolem je vytvoření selektivní poptávky 

po výrobku, službě, organizaci, osobě, místě, myšlence nebo konkrétní situaci. 

Tato reklama nabývá na významu s rostoucí konkurencí. 
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 Připomínková reklama – navazuje na předchozí reklamní kroky. Tato reklama 

má za cíl udržení pozice značky, služby, organizace, osoby, místa, myšlenky 

či situace v podvědomí zákazníků a nedovolí jim, aby na produkt zapomněli 

(Přikrylová, Jahodová, 2010, s. 68-69). 

 

Velmi důležité je rozhodnutí, jaká média firma použije pro šíření reklamního sdělení. 

Mezi nejznámější média se řadí: 

 televize, 

 rádio, 

 internet, 

 kino, 

 noviny, 

 časopisy, 

 billboardy atd. (Přikrylová, Jahodová, 2010, s. 71-73). 

 

1.6.2  Osobní prodej 

Osobní prodej je postaven na osobním kontaktu prodejce s cílovým zákazníkem, jehož 

cílem je uskutečnění prodejní transakce. Tento prodej vyžaduje přímou interakci 

se zákazníkem (Jakubíková, 2013, s. 320). 

 

Hlavní výhodou osobního prodeje je to, že je velmi detailní a zajišťuje zpětnou vazbu 

od zákazníků, která pomáhá k uzavření prodeje. Naopak nevýhodou je nedostatek šířky 

nabídky a opět nutnost vynaložení vysokých finančních prostředků (Keller, 2007, 

s. 347). 

 

Podle cílových skupin se rozlišuje několik typů osobního prodeje: 

 obchodní prodej – prodej v supermarketech, v obchodech se smíšeným zbožím, 

v lékárnách apod., 

 misionářský prodej – prodej zákazníkům našich přímých zákazníků, 

 maloobchodní prodej – prodej přímému zákazníkovi, 

 business-to-business – prodej mezi podniky a organizacemi, 
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 profesionální prodej – prodej ovlivňovatelům konkrétní cílové skupiny 

(Pelsmacker et al., 2003, s. 464). 

 

Všechny typy osobního prodeje mohou probíhat v kanceláři prodávajícího 

nebo kupujícího, v prodejně či přímo doma. Jedná se o kontakt tváří v tvář, ale mohou 

se uskutečňovat také telefonicky či elektronickou komunikací pomocí internetu 

(Přikrylová, Jahodová, 2010, s. 125). 

 

1.6.3  Podpora prodeje 

Jedná se o soubor motivačních prostředků, které mají zákazníky přesvědčit, aby 

nakoupili daný produkt či službu raději hned než později. Podpora prodeje se řadí mezi 

krátkodobé nástroje, které vyvolají okamžitou koupi (Kotler, 2003, s. 89). 

 

Velkou výhodou pro firmu je rychlé promítnutí účinků podpory prodeje do objemu 

prodeje a tím i do podnikových zisků (Zamazalová et al., 2010, s. 270-271). 

 

Dle zaměření podpory prodeje na cílové skupiny se rozlišuje několik typů podpor: 

 spotřební podpora – celá škála metod a nástrojů, které vytváří podnět 

pro vyzkoušení nového výrobku, 

 obchodní podpora prodeje – je zaměřena na obchodní mezičlánky,  

 podpora prodeje obchodního personálu – má motivovat obchodní tým, prodejní 

personál či externí obchodní zástupce k lepším výkonům (Přikrylová, Jahodová, 

2010, s. 88-93). 

 

Z nejvíce používaných metod podpory prodeje směrem k zákazníkovi patří např. 

kupony, vzorky zdarma, dárky, prémie, cenově výhodná balení, věrnostní karty, 

soutěže, ochutnávky, výstavy či nabídka vrácení peněz při nespokojenosti zákazníků 

se zbožím (Jakubíková, 2013, s. 317). 

 

1.6.4  Public relations 

Public relations, zkráceně PR, je hromadná komunikační technika, která je zaměřena 

na budování dobrých vztahů s různými zainteresovanými skupinami díky získávání 
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příznivé publicity, budování dobrého „image firmy“ a odvrácení různých fám, událostí 

a zvěstí (Kotler, 2007, s. 888). 

 

Největší výhodou PR je ta, že ji veřejnost považuje za mnohem objektivnější, tedy 

věrohodnější a zajímavější oproti placené reklamě. Naopak nevýhodou pro firmu je 

nemožnost kontroly obsahu tiskového sdělení či informací o novinkách (Pelsmacker 

et al., 2003, s. 304). 

 

K public relations se řadí velká řada nástrojů, které upoutávají pozornost a vytvářejí 

příznivou atmosféru, aby se o výrobcích začalo mluvit. Přehled těchto nástrojů 

se nazývá PENCILS: 

 Publications (publikace), 

 Events (události), 

 News (zprávy), 

 Community affairs (zapojení do místní komunity), 

 Identity media (identifikační média), 

 Lobbying (lobbování), 

 Social investments (služby veřejnosti) (Kotler, 2003, s. 106-107). 

 

1.6.5  Přímý marketing 

Přímý marketing neboli direct marketing je postaven na budování stálých vztahů 

se zákazníky, kteří jsou oslovováni se žádostí o reakci prostřednictvím různých 

komunikačních cest, např. telefonem, poštou, internetem či osobní návštěvou 

(Jakubíková, 2013, s. 321). 

 

Přímý marketing představuje řadu výhod jak pro prodávajícího, tak pro přímého 

zákazníka. Výhodou pro prodávajícího je přesné zacílení, budování dlouhodobých 

vztahů se zákazníky či utajení před konkurencí. Výhodou pro kupujícího je jednoduchý 

a rychlý nákup, široký sortiment zboží či zachování soukromý při nákupu. Naopak 

velkou nevýhodou je, že přímý marketing není vhodný pro komunikaci s masovým 

trhem a také získání kvalitních databází sebou nese relativně vysoké náklady 

(Přikrylová, Jahodová, 2010, s. 95). 
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Mezi používané nástroje přímého marketingu patří: 

 direkt mail, 

 katalogový prodej, 

 zásilkový prodej, 

 telemarketing, 

 teleshopping, 

 televizní, rozhlasová a tisková reklama s přímou odezvou, 

 další formy využívající především internet (Zamazalová et al., 2010, s. 277). 

 

 

1.7  Zákazníci 

Zákazníci představují pro podnik nejcennější majetek, přestože jejich hodnotu nikde 

v účetních knihách nelze najít. Podniky musí na zákazníky pohlížet jako na finanční 

aktiva, která je nutné řídit a snažit se je maximalizovat stejně jako ostatní aktiva. 

Podniky se bohužel zaměřují nejvíce na získávání nových zákazníků a nevěnují 

se dostatečně péči o ty dosavadní. Tím podniky přicházejí každoročně o 10 % - 30 % 

zákazníků (Kotler, 2003, s. 162-163). 

 

1.7.1  Hodnota zákazníka 

Jedním z marketingových cílů je získání a následné udržení zákazníků. K tomu 

se ovšem váže otázka, jakou hodnotu má pro podnik zákazník? Odpověď na tuto otázku 

je velmi důležitá kvůli definování výše výdajů na zlepšení kvalit na udržení či získání 

zákazníka. Podniky jsou ochotni zaplatit za získání nového zákazníka vysoké ceny, 

protože doufají, že se z něj stane ziskový zákazník. Pod pojmem ziskový zákazník 

se rozumí osoba, domácnost či firma, jejíž výnosy v průběhu času překročí o přijatelnou 

částku náklady na jeho získání (Kotler, 2007, s. 547). 

 

1.7.2  Udržení zákazníka 

Podnik by si měl definovat a změřit svou míru udržení zákazníků. U obchodní firmy 

bude pro výpočet důležitý počet znovu nakupujících zákazníků. Dále si podnik musí 

definovat příčiny odchodu zákazníků a stanovit rozhodnutí, zda a jakým způsobem je 

může eliminovat (Kotler, 2007, s. 548).  
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Dnešní podniky nepovažují za svůj hlavní úkol prodej produktů, nýbrž hlavním úkolem 

je vytváření výnosných zákazníků. Podniky se snaží zákazníky nejen vytvářet, ale chtějí 

je dokonce vlastnit po celý jejich život. Aby došlo k transformaci nového zákazníka 

v zákazníka silnějšího a loajálnějšího, musí zákazník projít několika fázemi. Mezi 

hlavní fáze vývoje zákazníka patří: 

 Prvně kupující zákazník – Z prvotní koupě i z dodavatele si odnese zákazník 

určité dojmy. Do koupě jde s určitými očekáváními, které vycházejí z toho, 

co mu řekli ostatní lidé, co mu nasliboval prodejce či z jeho dosavadních 

zkušeností. Pravděpodobnost, že se tento zákazník znovu vrátí, je silně závislá 

na úrovni jeho spokojenosti.  

 Vracející se zákazník – Podniky se soustřeďují na nejlepší prvně kupující 

zákazníky a snaží se je proměnit v zákazníky vracející. Nejlepšími zákazníky 

jsou ti, kteří nakoupili nedávno, nakupují pravidelně a utrácejí velké množství 

peněz.  

 Klient – Klient je zákazník účetní firmy, advokátní kanceláře, projekčního 

ústavu apod. Pracovníci těchto institucí jsou o svých klientech mnohem lépe 

informováni a věnují více času pomoci a uspokojování jejich potřeb. Jejich 

kontakt je většinou založen na důvěrnějších a empatičtějších vztazích. 

 Advokát – Čím více se podnik klientovi zamlouvá a je tu spokojen, tím 

pravděpodobnější je, že o něm bude pozitivně mluvit, zeptá-li se ho někdo 

na jeho názor či třeba i z vlastní iniciativy. Zde je nutné zmínit, že nejlepší 

reklamou je spokojený klient. 

 Člen – Podnik může vyhlásit členský program, z něhož vyplývají privilegia. Je 

to založeno na předpokladu, že pokud je s členstvím spojen dostatek speciálních 

výhod, nebude se členům chtít přejít jinam a o své výhody přijít. 

 Partner – Některé podniky se snaží vztahy posunout ještě dále a na svého 

zákazníka pohlíží jako na partnera. Jedná se o případy, kdy podnik požádá 

zákazníky o pomoc při tvorbě svých nových produktů, vyžádá si jejich návrhy 

na zlepšení podnikových služeb či je vyzve k účasti v zákaznických diskuzích. 

 Spolumajitel – Je to nejvyšší ocenění zákazníka, ke kterému podnik přistupuje 

jako k zainteresované straně, doslova jako ke spolumajiteli podniku. Najdou 
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se dokonce podniky, jejichž zákazníci jsou z právního hlediska jejich majiteli 

(Kotler, 2000, s. 147-155). 

 

1.7.4  Spokojenost zákazníka 

„Spokojenost zákazníka je determinována názorem zákazníka na míru, kterou obchodní 

případ splnil jeho potřeby a očekávání“ (Chlebovský, 2005, s. 49). 

 

Spokojenost zákazníka definuje také Nenadál (2004, s. 63) jako: „Souhrn pocitů 

vyvolaných rozdílem mezi jeho požadavky a vnímanou realitou na trhu.“ Požadavky 

zákazníka jsou tvořeny kombinací jeho vlastních potřeb a očekáváním. V závislosti 

na povaze těchto kombinací lze definovat tři základní stavy spokojenosti: 

 tzv. potěšení zákazníka – původní představy a očekávání byly realitou 

překonány, zákazník je více jak spokojen s tím, co obdržel, 

 plná či naprostá spokojenost zákazníka – je dána naprostou shodou mezi 

potřebami a očekáváním a vnímanou realitou, zákazník pociťuje uspokojení 

svých požadavků a potřeb, 

 limitovaná spokojenost – realita neodpovídá původním požadavkům 

a očekáváním zákazníka, zákazník může být do určité míry spokojen, ale 

intenzita spokojenosti je nižší jak v předchozích případech. 

 

Pro podniky, které se orientují na zákazníka je spokojenost zákazníka nejen cílem, ale 

také základním faktorem úspěchu. Vysoká úroveň spokojenosti zákazníka zajistí, aby 

se o podniku dozvěděl cílový trh (Kotler, 2007, s. 539). 
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2  ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

V této kapitole bude zanalyzován současný stav podniku CBA Potraviny Premium 

z hlediska makroprostředí a mikroprostředí, ve kterém se podnik nachází. Budou 

popsány základní informace o podnikatelském subjektu a jeho současný komunikační 

mix. Součástí analýzy bude také provedení marketingového výzkumu formou 

dotazníkového šetření a poté budou výsledky všech analýz shrnuty do souhrnné SWOT 

analýzy. 

 

 

2.1  Představení podnikatelského subjektu 

Podnikatel:    Silvestr Maša  

Právní forma:    Živnost, ohlašovací volná  

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

     živnostenského zákona  

Obory činnosti:   Zprostředkování obchodu a služeb 

Vznik podnikání:  01. 03. 2001 

Místo podnikání:   Palackého náměstí 198/2, 664 91 Ivančice  

Identifikační číslo:   72306572  

Název obchodu:   CBA Potraviny Premium 

Plátce DPH:   Ano, měsíční (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 

2017) 

 

Pan Silvestr Maša podniká na základě živnostenského oprávnění v oblasti 

zprostředkování prodeje potravin. Svoji živnost založil v průběhu roku 2001 a takto 

podniká až do dnes. Stejně tak jeho sídlo podnikání se od doby zahájení činnosti 

nezměnilo. 

 

2.1.2 Provozovna 

Obchod se nachází v budově, která je umístěna v blízkosti křižovatky cest vedoucí 

na náměstí Ivančic, k nemocnici a na autobusové nádraží. Tuto budovu pan Maša 

nevlastní a za pronájem platí měsíčně nájem. Prodejna byla založena v únoru 2001 paní 



 

39 

 

Miloslavou Mašovou. V roce 2007 převzal chod prodejny od své matky pan Silvestr 

Maša. V roce 2006 a v roce 2015 prošla prodejna rozsáhlou rekonstrukcí.  

 

V přízemí budovy se nachází prodejna, která je vybavena chladícími boxy, mrazáky, 

regály, pokladnami a první patro budovy slouží jako sklad, dále zde najdeme šatny, 

kanceláře a sociální zázemí. 

 

Na následujících obrázcích č. 6 a č. 7 je zobrazen obchod CBA Potraviny Premium 

a nabízené zboží. 

        

Obr. č. 6: Obchod CBA Potraviny Premium – vnitřní pohled 1 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

        

Obr. č. 7: Obchod CBA Potraviny Premium – vnitřní pohled 2 (Zdroj: vlastní zpracování) 
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2.1.3  Organizační struktura 

Pan Maša je jediným vlastníkem a provozovatelem obchodu CBA Potraviny Premium. 

Stará se o každodenní chod prodejny. Objednává zboží, jezdí pro zboží, přiděluje 

a kontroluje práci svých zaměstnanců, vyhledává nové dodavatele, zpracovává ceny 

a cenové nabídky. S administrativní stránkou chodu prodejny mu pomáhá jeho 

manželka. Pan Maša zaměstnává 8 zaměstnanců na pozici prodavačka potravin. Tyto 

prodavačky jsou zaměstnány v pracovním poměru na plný úvazek a jsou v přímém 

kontaktu se zákazníky přímo na prodejně.  

 

2.1.4  Sortiment 

Prodejna CBA Potraviny Premium se zaměřuje na prodej potravin a základního 

drogistického zboží. Potraviny dělí do několika kategorií: 

 uzeniny, 

 ovoce a zelenina, 

 chlazené výrobky, 

 pečivo, 

 sladkosti, 

 nápoje, 

 cigarety, 

 noviny. 

 

2.1.4  Cíle a poslání podnikání 

Hlavním cílem podnikání pana Maše, stejně jako u většiny podnikatelů, je postupný růst 

tržeb a s tím spojené dosažení zisku. Dalším cílem je zlepšení prostředí uvnitř prodejny 

a vybudování dobrého jména v podvědomí zákazníků a tím i získání jejich věrnosti. 

Jeho posláním je zprostředkování kvalitních potravin pro širokou veřejnost. 

 

2.1.5  Vývoj tržeb 

Následující graf č. 1 znázorňuje vývoj průměrných měsíčních tržeb od vzniku prodejny 

v roce 2001 až do roku 2017.  
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Graf č. 1: Vývoj průměrných měsíčních tržeb v letech 2001 – 2017 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Od vzniku prodejny v roce 2001 průměrné měsíční tržby rostly až do roku 2008, kdy 

obchod zaznamenal nejlepší výsledek. Příchod hospodářské krize v roce 2008 mě vliv 

i na prodej potravin, což je vidět v poklesu průměrných měsíčních tržeb 

pod 1,5 mil. Kč. V letech 2009–2015 byly průměrné měsíční tržby konstantní. V roce 

2015 proběhla rozsáhlá rekonstrukce, která byla zaměřena na zlepšení prostředí uvnitř 

prodejny včetně jejího vybavení. Tato rekonstrukce přinesla nárůst tržeb o 21,29 %. 

 

 

2.2  Analýza obecného okolí – PEST 

Pro zpracování analýzy obecného okolí jsem použila analýzu PEST, která se zaměřuje 

na vybrané faktory politické či legislativní, ekonomické, sociální, technologické 

či technické. 
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2.2.1  Politické a legislativní faktory 

Podnikatelé, kteří vykonávají svou ekonomickou činnost na území České republiky, 

se musí řídit platnými zákony, právními normami a vyhláškami tohoto státu. V České 

republice dochází k častým správním změnám, a tím i k nestabilitě politického 

prostředí. Tyto změny jsou vyvolány nejen změnou potřeb populace, ale jsou ovlivněny 

také politickou situací ve státě. 

 

Centrum pro výzkum veřejného mínění provedl v září roku 2017 šetření, které 

zkoumalo postoje občanů České republiky k politickým stranám. Výsledky naznačují, 

že většina populace zaujímá k politickým stranám spíše negativní postoj. Přibližně 77 % 

dotazovaných souhlasí s tím, že se o ně politické strany zajímají pouze v době voleb, 

74 % že jsou politické strany zkorumpované, 74 % že rozdělují společnost a 73 % 

respondentů věří, že se politické strany zajímají jen o zájmy svých členů. Pouze třetina 

českých občanů si myslí, že vstupem do politické strany je možné něco změnit 

či ovlivnit. Tyto výsledky poukazují na značnou nedůvěru lidí k politickým stranám 

(Centrum pro výzkum veřejného mínění, 2017). 

 

Významné zákony a listiny, které mohou ovlivňovat podnikání pana Maše, jsou: 

 Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako 

součásti ústavního pořádku České republiky, 

 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 

 Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, 

 Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,  

 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (BusinessInfo, 1997-2017). 

 

Velmi diskutovaným tématem, které postupně zasáhne všechny živnostníky a obchodní 

korporace, je zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Tento zákon nabyl platnosti 

13. 04. 2016, s účinností od 01. 12. 2016. Implementace tohoto zákona probíhá 
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postupně a je naplánována ve čtyřech fázích. Pan Maša a další podnikatelé, kteří 

provozují maloobchod či velkoobchod, spadali do druhé fáze evidence tržeb s účinností 

od 01. 03. 2017. Evidenci tržeb podléhají tržby, které pocházejí z podnikatelské činnosti 

a zároveň byly uhrazeny v hotovosti, šekem, směnkou či jinými obdobnými způsoby. 

Na základě rozhodnutí Ústavního soudu, nález ÚS ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. 

ÚS 26/16, se povinnost evidovat tržby od 01. 03. 2018 nebude vztahovat na platby 

kartou, tedy jak na platby prováděné online prostřednictvím platební brány, tak 

na platby kartou prostřednictvím platebních terminálů. Tržby, které pocházejí z činnosti 

spadající do třetí či čtvrté fáze evidence tržeb zůstávají v režimu dočasně vyloučených 

tržeb. Tedy poplatníkům, kteří takové tržby přijímají, nevznikne povinnost tyto tržby 

evidovat. V současné době probíhá příprava novely zákona o evidenci tržeb, kde bude 

mimo jiné upravena problematika evidence tržeb u poplatníků, kteří původně spadali 

do třetí a čtvrté fáze (e-tržby, 2016-2018). 

 

Nový rok 2018 s sebou přinesl také řadu významných změn. Některé změny vnímají 

podnikatelé pozitivně, jiné naopak negativně. Mezi pozitivně vnímané změny bezesporu 

patří rozšíření možnosti odpočtu na dítě a vyživovanou manželku i pro osoby 

samostatně výdělečně činné využívající výdajový paušál, zvýšení daňového zvýhodnění 

na děti, opravy základu daně u finančního leasingu, úpravy v daňových odpisech 

či změna v poskytování státních záruk. Negativně je podnikateli vnímáno evropské 

nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, které zcela nahrazuje současnou legislativu 

a týká se všech podniků, které v rámci své ekonomické činnosti zpracovávají osobní 

údaje. Další negativně vnímanou změnou je omezení maximální částky výdajů, které 

si bude moci uplatnit živnostník, který uplatňuje paušální výdaje. Tyto výdaje 

odpovídají nově výši příjmů 1 000 000 Kč. Spíše negativně je také vnímáno zvýšení 

záloh OSVČ na sociální a zdravotní pojištění či opětovné navýšení minimální mzdy, 

čím se posouvají zaručené mzdy (BusinessInfo, 2017). 

 

2.2.2  Ekonomické faktory 

Činnost podnikatelů je ovlivňována ekonomickým vývojem v České republice. Tento 

vývoj je závislý na mnoha makroekonomických ukazatelích, jejichž hodnoty jsou 

pravidelně sledovány. Mezi důležité ekonomické ukazatele se řadí např. vývoj hrubého 
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domácího produktu, míra inflace, míra úrokových sazeb, míra nezaměstnanosti, vývoj 

mezd a mnoho dalších. 

 

Česká ekonomika je v mimořádně dobré kondici a těží z příznivých vnitřních i vnějších 

podmínek. Podle makroekonomických ukazatelů zveřejněných Ministerstvem financí 

ČR by měla pozitivní ekonomická situace pokračovat i po celý rok 2018. Růst by měl 

být nadále tažen spotřebou domácností odrážející mzdovou dynamiku při nízké míře 

nezaměstnanosti, vysoké míře participace a rekordním počtu volných pracovních míst. 

Také spotřeba domácností by se měla i nadále zvyšovat, což má kladný vliv 

na podnikání pana Maše, neboť lidé budou mít více finančních prostředků na nákup 

potravin (Ministerstvo financí ČR, 2017). 

 

Vývoj HDP 

Důležitým ekonomickým ukazatelem je hrubý domácí produkt neboli HDP, který 

vyjadřuje celkovou peněžní hodnotu statků a služeb vytvořenou za dané období 

na určitém území. Tento ukazatel určuje výkonnost ekonomiky státu.  Hrubý domácí 

produkt české ekonomiky i nadále mezičtvrtletně rostl. HDP očištěný o cenové vlivy 

a sezónnost byl ve 3. čtvrtletí roku 2017 o 0,5 % vyšší než v předcházejícím čtvrtletí 

a v porovnání se stejným čtvrtletím předcházejícího roku vzrostl o 5,0 %. 

K meziročnímu růstu přispěly rovnoměrně všechny hlavní výdajové složky HDP. 

Na růstu domácí poptávky se podílela stabilně rostoucí spotřeba domácností 

a pokračující růst investičních výdajů (Kurzy.cz, 2017a). 

 

Dlouhodobý vývoj HDP v České republice je znázorněn na grafu č. 2. 
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Graf č. 2: Vývoj HDP v ČR v letech 2008 – 2016 (Upraveno dle: finance.cz, 2017) 

 

Míra inflace 

Inflace je jedním z dalších ekonomických ukazatelů, který charakterizuje stabilitu 

ekonomického vývoje. Inflaci lze definovat jako snížení kupní síly peněz. Míra inflace 

je vyjádřená na základě přírůstku průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, 

který je určen procentní změnou průměrné cenové hladiny za posledních 12 měsíců 

proti průměru 12 předchozích měsíců. Míra inflace nám ukazuje, o kolik procent byla 

měna znehodnocena. Lze tedy říci, že s rostoucí inflací si člověk se stejným výdělkem 

jako minulý rok nakoupí s těmi samými penězi méně věcí (Český statistický úřad, 

2017b). 

 

Vývoj míry inflace je vidět na následujícím grafu č. 3. V pozorovaných letech 2007 – 

2016 se průměrná meziroční míra inflace vyvíjela v kolísavém tempu. Nejvyšší 

průměrná roční míra inflace byla v roce 2008 a to 6,3 %. Vývoj v tomto roce ovlivnila 

řada faktorů, mezi které patřil zejména citelný vzestup cen potravin, zvýšení sazby DPH 

z 5 % na 9 % u některého zboží a služeb, zvýšení spotřební daně u tabákových výrobků, 

zvýšení cen energií, regulovaného nájemného a zavedení regulačních poplatků 
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ve zdravotnictví. Extrémně nízká míra inflace je v roce 2014, která pokračuje 

v pozitivním klesajícím trendu i v roce 2015 (Český statistický úřad, 2017b). 

 

 

Graf č. 3: Vývoj inflace v letech 2007 – 2016 (Upraveno dle: Český statistický úřad, 2017b) 

 

Míra nezaměstnanosti 

Míra nezaměstnanosti se vypočte jako podíl nezaměstnaných ke všem osobám 

schopným pracovat. Koncem roku 2017 míra nezaměstnanosti v České republice 

poklesla na nové historické minimum 3,5 %, zatímco počet nabízených volných míst 

vytvořil nové maximum 214 000. Růst ekonomiky podporovaný především expanzí 

tuzemských průmyslových firem se odráží v neustále rostoucí potřebě dalších a dalších 

zaměstnanců. Zatímco před dvěma lety se o jedno volné místo mohli ucházet v průměru 

čtyři nezaměstnaní, dnes se tento poměr přibližuje pouze jedné osobě. Nízká 

nezaměstnanost však nejenom zlepšuje aktuální finanční situaci domácností, ale rovněž 

posiluje jejich ochotu nakupovat z důvodu menších obav z budoucnosti. Doufá se, že 

i do dalších let si Česká republika i nadále udrží pozici země s nejnižší nezaměstnaností 

v rámci celé EU (Kurzy.cz, 2017b). 
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Vývoj mezd 

Kupní síla zákazníků se odvozuje od výše průměrné hrubé mzdy. Podle posledních 

zveřejněných výsledků za 3. čtvrtletí 2017 dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda 

v České republice výše 29 050 Kč. V nominálním vyjádření vzrostla průměrná hrubá 

měsíční mzda o 6,8 % oproti stejnému období minulého roku (Český statistický úřad, 

2017e). 

 

Na následujícím grafu č. 4 je znázorněn rostoucí trend vývoje průměrné hrubé měsíční 

mzdy, což je pozitivním jevem jak pro podnikání pana Maše, tak pro ekonomiku České 

republiky. 

 

 

Graf č. 4: Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v letech 2007 – 2016 (Upraveno dle: Český statistický 

úřad, 2017e) 

 

Velmi důležitým aspektem je také růst minimální mzdy. Minimální mzda je nejnižší 

přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu. V České republice byla 

poprvé zavedena v roce 1991. Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní 

pracovní dobu 40 hodin, pro rok 2018, činí 12 200 Kč za měsíc nebo 73,20 Kč 

za hodinu (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2017b). 
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2.2.3  Sociální faktory 

Pan Maša podniká v oblasti potravinářství. Zabývá se zprostředkováním 

potravinářského zboží. Tato oblast, stejně jako jiné obory, silně podléhá vlivu sociálních 

faktorů. Mezi nejvýznamnější faktory, které ovlivňují tento sektor, patří zejména 

demografické složení obyvatelstva, jeho věkové rozložení či životní úroveň. 

 

Důležitým faktorem, který je třeba podrobit analýze, je demografické prostředí, kde 

daný subjekt působí. Obchod pana Maše je umístěn v Ivančicích, 20 kilometrů 

jihozápadně od Brna. Město Ivančice je tvořeno ze sedmi místních částí, z nichž 

Alexovice, Němčice a Letkovice jsou stavebně spojeny s vlastními Ivančicemi a místní 

části Budkovice, Hrubšice a Řeznovice se nacházejí dále od centra. Ve městě Ivančice 

je usídleno necelých 10 000 obyvatel (Město Ivančice, 2017). 

 

V následující tabulce č. 1 je vidět demografické složení obyvatelstva města Ivančice 

a jeho věkové rozložení v letech 2012 – 2016.  

 

Tab.  č. 1: Demografické složení obyvatelstva města Ivančice v letech 2012 – 2016 (Upraveno dle: Český 

statistický úřad, 2017a) 

Obyvatelé Ivančic 2012 2013 2014 2015 2016 

Stav obyvatel k 01.07. 9 543 9 575 9 620 9 633 9 653 

z toho: muži 4 684 4 695 4 703 4 712 4 725 

  ženy 4 859 4 880 4 917 4 921 4 928 

Stav obyvatel k 31.12. 9 604 9 580 9 603 9 606 9 678 

z toho: muži 4 710 4 702 4 702 4 706 4 743 

muži ve věku: 0 – 14 695 672 686 701 722 

  15 – 64 3 319 3 313 3 281 3 242 3 225 

  65 + 696 717 735 763 796 

z toho: ženy 4 894 4 878 4 901 4 900 4 935 

ženy ve věku: 0 – 14 728 739 746 745 749 

  15 – 64 3 204 3 147 3 107 3 091 3 079 

  65 + 962 992 1 048 1 064 1 107 

 

Vývoj počtu obyvatel ve městě Ivančice má rostoucí charakter a pomalu se přibližuje 

k hranici 10 000 obyvatel. Ve složení obyvatelstva převažují ženy, ale v průměru jich je 

více jen o 200. Největší zastoupenou skupinou jsou lidé ve věku 15 – 64 let jak u mužů, 
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tak u žen, což je přibližně 65,14 % obyvatelstva. Také je patrné, že dochází 

k postupnému stárnutí obyvatelstva. To znamená, že počet obyvatel starších 65 let je 

více než obyvatel mladších 14 let. 

 

Město Ivančice je součástí dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Ivančicko a od roku 

2003 je zároveň obcí s rozšířenou působností, tzv. obcí III. stupně. Obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností mají oproti ostatním obecním úřadům některé oblasti 

působnosti navíc, a to nejen pro svůj vlastní účel ale zpravidla i pro další obce v okolí 

(Město Ivančice, 2017). 

 

Členské obce a města Mikroregionu Ivančicko jsou znázorněny na následujícím 

obrázku č. 8. Tyto obce a města rozšiřují původní počet obyvatel Ivančic a tvoří tak 

celou demografickou skladbu správního obvodu obcí s rozšířenou působností Ivančice. 

 

 

 

Obr. č. 8: Členské obce a města Mikroregionu Ivančicko (Zdroj: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion 

Ivančicko, 2016) 
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Následující tabulka č. 2 zaznamenává počet obyvatel ve správním obvodu města 

Ivančice rozdělených podle pohlaví a věku k 31.12.2016. 

 

Tab. č. 2: Počet obyvatel ve správním obvodu města Ivančice k 31.12.2016 (Upraveno dle: Český 

statistický úřad, 2017c) 

Věkové rozmezí Celkem obě pohlaví Muži Ženy 

0 – 14 3 667 1 816 1 851 

15 – 64 16 034 8 298 7 736 

65 + 4 449 1 864 2 585 

Celkem 24 150 11 978 12 172 

 

Celkový počet obyvatelstva v Ivančicích a v jeho správním obvodu dosahuje něco málo 

před 24 000 obyvatel. Opět je patrné největší zastoupení ve věkovém rozmezí 15 – 64 

let, které tvoří přibližně 66,39 % obyvatel.  

 

Dalším důležitým faktorem je životní úroveň obyvatelstva. Ta je velmi závislá 

na peněžních příjmech jednotlivých domácností, respektive jednotlivce. 

Na následujícím grafu č. 5 je znázorněn růst čistého měsíčního příjmu na zaměstnanou 

osobu v letech 2004 – 2015. 

 

 

Graf č. 5: Vývoj čistého měsíčního příjmu na osobu v letech 2004 – 2015 ze zaměstnání (Upraveno dle: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2017a) 
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Z průzkumu Ministerstva práce a sociálních věcí vyplývá, že čistý měsíční příjem 

na zaměstnanou osobu se od roku 2004 zvýšil téměř dvojnásobně. V roce 2004 

dosahoval průměrný čistý měsíční příjem 8 975 Kč na jednoho člena domácnosti 

a v roce 2015 už to bylo 14 416 Kč. 

 

Velmi zajímavým faktorem, který může také mít vliv na podnikání pana Maše je 

skutečnost, kolik peněz lidé utrácejí za nákup potravin. V následující tabulce č. 3 jsou 

znázorněny výdaje domácností za nákup potravin v letech 2012 – 2016. Je zde patrný 

postupný vzrůst výdajů za potraviny. 

 

Tab. č. 3: Výdaje domácností za potraviny v letech 2012 – 2016 (Upraveno dle: Český statistický úřad, 

2017d) 

Výdaje za potraviny 
Rok 

2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 

vyjádřeno v Kč za rok 23 777 24 448 24 800 24 537 24 953 

 

 

2.2.4  Technologické a technické faktory 

Aby mohl být podnik konkurenceschopný v dnešním rychle se rozvíjejícím světě, musí 

věnovat pozornost technickému a technologickému rozvoji. Oblast výzkumu a vývoje 

výrobních procesů nemá na podnikání pana Maše velký vliv, neboť se zabývá koupí 

a následným prodejem již hotových výrobků. Nicméně technická oblast může mít 

podstatný vliv na kvalitu poskytovaných služeb zákazníkům.  

 

Pan Maša provedl v roce 2015 rozsáhlou rekonstrukci obchodu, která byla zaměřena 

na zlepšení podnikové kultury. Prodejnu vybavil novými chladícími boxy, mrazáky, 

regály, váhami a pokladnami. Do budoucna plánuje nákup modernějšího vybavení, jako 

jsou pokladní boxy s pojízdnými pásy či automatický výkup láhví. Toto vybavení by 

mohlo pomoci k urychlení obsluhy zákazníků a tím i k jejich větší spokojenosti. 
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2.2.5  Závěry analýzy 

Bylo zanalyzováno obecné okolí podniku CBA Potraviny Premium. Tato analýza 

umožnila odhalit příležitosti a hrozby, které by mohly v budoucnu ovlivnit chod tohoto 

podniku. Závěry analýzy jsem shrnula do následujících bodů: 

 nestabilní politické prostředí z důvodu častých správních změn, 

 značná nedůvěra lidí k politickým stranám, 

 pozitivní ekonomická situace v České republice, 

 růst spotřeby domácností, 

 nízká míra nezaměstnanosti, 

 růst průměrné hrubé mzdy, 

 růst minimální mzdy, 

 příznivý demografický vývoj, 

 růst čistého měsíčního příjmu na osobu, 

 růst výdajů domácností za nákup potravin, 

 plánování koupě nové technologie. 

 

 

2.3  Analýza oborového okolí – Porterova analýza 

Pro zpracování analýzy oborového okolí jsem zvolila Porterův pětifaktorový model 

konkurenčního prostředí. Tento model je založen na působení pěti základních činitelů, 

a to jsou vyjednávací síla zákazníků, vyjednávací síla dodavatelů, hrozba vstupu nových 

konkurentů, hrozba substitutů a rivalita firem působící na daném trhu. 

 

2.3.1  Vyjednávací síla zákazníků 

Obchod CBA Potraviny Premium je umístěn na velmi strategickém místě, poblíž 

křižovatky cest vedoucí na náměstí Ivančic, k nemocnici a na autobusové nádraží. Pan 

Maša považuje svůj obchod za tzv. svačinový obchod. Zákazníky tohoto obchodu jsou 

hlavně obyvatelé Ivančic žijící v centru a ostatní lidé, kteří spěchají do nemocnice, 

na autobus, na úřady a jiné instituce sídlící v centru města. Během dne mu obchodem 

projde velké množství zákazníků, ale jejich nákupní košík má v průměru hodnotu 

90 Kč.  
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Pozice těchto zákazníků není zásadní, neboť samotní zákazníci nemají možnost ovlivnit 

cenu. Každé zvýšení ceny jednotlivých produktů představuje ale hrozbu odchodu 

zákazníka ke konkurenci, neboť náklady na přechod jsou pro něho minimální. 

 

2.3.2  Vyjednávací síla dodavatelů 

Pan Maša spolupracuje se dvěma hlavními dodavateli zboží, a to je společnost CBA 

Nuget s.r.o. a s maloobchodní sítí Hruška. Tyto společnosti dodávají do obchodu široký 

sortiment zboží. Pan Maša podniká pod značkou CBA Potraviny Premium. Tuto značku 

vlastní společnost CBA Nuget s.r.o. S touto společností nemá pan Maša sjednanou 

žádnou smlouvu na odběr určitého množství produktů, tedy nejedná se o franšízu. 

 

Další dodavatele lze rozdělit podle odebíraného zboží: 

 uzeniny – Krahulík, Kostelecké uzeniny, Krásno, LE & CO, Hadač a Zapletal, 

 chlazené maso – Vodňanská drůbež, 

 chlazené výrobky – Alimpex food, Madeta, ACCOM Group, 

 ovoce a zelenina – ČEROZ Group, 

 pečivo – Pekárna IVANKA, United Bakeries, a menší dodavatelé, 

 pivo – Heineken Group, Pivovary Staropramen, Plzeňský Prazdroj, 

 noviny – PNS, Bronislav Bílek, 

 cigarety – GECO, 

 koření a sladkosti – malý dodavatelé při tzv. prodeji z aut. 

 

Tito dodavatelé jsou nahraditelní a pan Maša má možnost oslovit i jiné, tedy jejich 

vyjednávací síla není moc vysoká. Pří výběru nových dodavatelů by byl kladen důraz 

především na cenu, kvalitu a dobu dodání. 

 

2.3.3  Hrozba vstupu nových konkurentů 

Hrozba vstupu nových konkurentů na trh je závislá na bariérách. Mezi tyto bariéry patří 

legislativní nařízení a jiné regulace vlády, patenty a know-how, aktiva nutná pro vstup 

na trh či vysoká loajalita zákazníků k zavedeným značkám. 
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V analyzované oblasti, tedy v oblasti nákupu a následného prodeje potravinářského 

zboží, se nenachází žádný významný faktor bránící konkurenci vstupu na trh. K vstupu 

na tento trh je potřeba si vyřídit živnostenské oprávnění či založit společnost, mít 

k dispozici prostory k podnikání, potřebný finanční kapitál na koupi zboží a na jiné 

prvotní investice, lidské zdroje a uzavřeny smlouvy s dodavateli. 

 

Bariéry vstupu do oblasti, ve které pan Maša podniká, jsou velmi nízké a kdokoliv může 

do tohoto odvětví vstupovat i vystupovat. Hrozba vstupu nových konkurentů je tedy 

vysoká. Na trhu v této oblasti podniká velké množství subjektů, proto, aby se nový 

konkurent uchytil, musí se snažit přijít s novou myšlenkou či musí být schopen 

zákazníkům nabídnout bezkonkurenční ceny svých produktů.  

 

2.3.4  Hrozba substitutů 

Substitutem se v našem případě myslí cokoliv, co by nějakým způsobem nahradilo 

produkt, který ve svém obchodě prodává pan Maša. Potraviny jako celek se nahradit 

nedají. Jsou určeny pro výživu lidí a jsou základním zdrojem energie. Pro jednotlivé 

druhy potravin již substitut existuje a dá se jím nahradit, např. výrobkem s jinou 

kvalitou, jiným složením či úplně jiným výrobkem, který plní stejnou funkci. Jako 

příklad bych uvedla rafinovaný bílý cukr. Mnoho lidí tento bílý cukr raději nahradí 

zdravějšími formami jako je med, melasa, stévie či různé druhy sirupů, které 

se v obchodě pana Maše nedají koupit. Konečný výběr produktu je závislý na ceně, 

kterou je ochoten zákazník za výrobek zaplatit. 

 

2.3.5  Rivalita firem působící na daném trhu 

Obchod CBA Potraviny Premium se pohybuje na trhu, na kterém je velká konkurence 

a panuje zde tedy i silná rivalita. Pan Maša působí ve městě Ivančice, které leží 

20 kilometrů jihozápadně od Brna. Největší boj o zákazníky svádí právě v tomto městě. 

Existují zde obchody, které nabízejí stejný sortiment zboží, jako jsou Potraviny lahůdky 

Janíčkovi či Potraviny Studená. Všechny tyto obchody se nacházejí v centru města. 

K dalším rivalům ve městě patří supermarkety TESCO a PENNY Market. Těmto 

supermarketům nemůže obchod pana Maše konkurovat, co se týče rozsahu nabízených 

produktů. Supermarkety nabízejí svým zákazníkům široký sortiment potravin, 
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drogistického zboží a také spotřebního zboží jako je oblečení či domácí potřeby. Boj 

o zákazníky svádí také s pekárnami a vinotékami, kterých je v Ivančicích velké 

množství. 

 

Jako konkurenční výhodu oproti ostatním obchodům má pan Maša v dlouholeté 

působnosti na trhu, v umístění prodejny, v čerstvosti uzenin, pečiva, ovoce a zeleniny 

a v rychlosti a příjemnosti obsluhy. Konkurenční výhodu vidí také v provozní době 

obchodu, kterou může konkurovat i supermarketům. Provozní doba obchodu je: 

 pondělí až pátek – 5:30 až 20:00, 

 sobota až neděle – 7:00 až 19:00. 

 

2.3.6  Závěry analýzy 

Bylo zanalyzováno oborové okolí podniku CBA Potraviny Premium. Tato analýza 

umožnila odhalit příležitosti a hrozby, které by mohly v budoucnu ovlivnit chod tohoto 

podniku. Závěry analýzy jsem shrnula do následujících bodů: 

 pozice zákazníků není zásadní, neboť nemají možnost ovlivnit cenu, 

 náklady na přechod zákazníka ke konkurenci jsou minimální, 

 velké množství dodavatelů, 

 žádné omezující smlouvy na nákup určitého množství produktů, 

 nízké bariéry vstupu na trh, 

 velké množství konkurentů a silná rivalita, 

 neexistence substitutu potravin. 

 

 

2.4  Analýza marketingového mixu 

Analýza marketingového mixu slouží k identifikaci marketingových nástrojů, které 

obchod používá k tomu, aby usiloval o dosažení svých cílů. Je tvořen čtyřmi prvky, 

kterými jsou produkt, cena, místo a propagace. 

 

2.4.1  Produkt 

Prodejna CBA Potraviny Premium se zaměřuje na prodej potravin a základního 

drogistického zboží. Potraviny dělí do několika kategorií: 
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 uzeniny, 

 ovoce a zelenina, 

 chlazené výrobky, 

 pečivo, 

 sladkosti, 

 nápoje, 

 cigarety, 

 noviny. 

 

Pan Maša je také jediným prodejcem čokolády Carla s motivem Ivančic, kterou 

si zákazníci mohou zakoupit jako suvenýr. Mléčná a hořká čokoláda Carla je 

znázorněna na obrázku č. 9. 

 

Obr. č. 9: Mléčná a hořká čokoláda Carla (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

2.4.2  Cena 

Pan Maša rozhoduje o cenách většiny nabízených produktů. Stanovení ceny produktů 

má velký vliv na zisk podniku, a proto je potřeba ji věnovat dostatečnou pozornost. 



 

57 

 

Způsob, kterým majitel obchodu stanovuje ceny je závislá na pořizovacích nákladech 

a na maržích. Stanovená cena musí pokrýt všechny náklady, ale zároveň musí být 

konkurenceschopná a pro zákazníka poutavá. 

 

U většiny prodávaných produktů v obchodě je stanovena marže 40 %. U letákového 

zboží je marže 15 – 18 %, u cigaret je marže 5 % a u novin 10 – 20 % dle odebraného 

množství. Pan Maša také stanovuje nové ceny u zboží, které nejde prodat či se mu blíží 

doba minimální trvanlivosti. Toto zboží prodává se slevou a je to tzv. zboží v akci. 

 

2.4.3  Místo 

Pan Maša podniká jako zprostředkovatel prodeje potravin a působí jako mezičlánek 

mezi výrobcem a konečným zákazníkem. Jedná se o distribuci nepřímou, kdy pan Maša 

nakoupí hotové výrobky u svého dodavatele a následně je prodává zákazníkům ve svém 

obchodě. Prodej zákazníkům je založen na osobním kontaktu přímo na prodejně a žádné 

jiné možnosti prodeje se nevyužívají. 

 

Pan Maša se stará o každodenní chod prodejny, musí sledovat pohyb zboží a zajistit, 

aby zboží bylo pravidelně doplňováno. Potraviny jsou skladovány ve skladě, který 

se nachází v prvním patře budovy. 

 

Pan Maša je provozovatel jediné prodejny, a to právě obchodu CBA Potraviny 

Premium. Jeho rodina ale provozuje i další obchody s potravinami, které jsou umístěny 

např. v Moravských Bránicích či Žabčicích. 

 

2.4.4  Propagace 

Pan Maša nevěnoval marketingu téměř žádnou pozornost, soustředil se hlavně 

na zlepšování podnikové kultury. Propagaci využíval k informování zákazníků 

o nabízených produktech, jejich cenách a o obchodě samotném. Jednotlivé nástroje 

komunikace jsou popsány v následující kapitole 2.5. 
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2.5  Analýza komunikačního mixu 

Komunikační mix nám říká, jak obchod vystupuje navenek, jak komunikuje, jak 

předává informace a jak dokáže zaujmout zákazníky. Analýzou komunikačního mixu 

zjistíme současné komunikační nástroje, které pan Maša používá ke komunikaci 

se svými zákazníky.  

 

Pan Maša nemá moc kvalitně zpracovaný komunikační mix. V posledních letech 

se spíše zabýval zlepšením podnikové kultury a propagaci nevěnoval pozornost. Nyní 

vidí, že pro dosažení lepších výsledků je propagace nezbytná.  

 

2.5.1  Reklama 

Jedinou reklamu, kterou pan Maša využívá, je venkovní reklama. Před prodejnou 

se nachází stojan s aktuálními výhodnými produkty a ve výloze obchodu jsou vylepeny 

letáky s aktuální nabídkou. Jako nedostatek vidí pan Maša neexistenci světelného 

banneru nad obchodem či jiné poutače v Ivančicích, které by více zviditelnily existenci 

obchodu CBA Potraviny Premium. Tiskovou, rozhlasovou či televizní reklamu pan 

Maša nevyužívá. Dle jeho názoru je tato forma reklamy velmi finančně nákladná. 

 

2.5.2  Osobní prodej 

Podnikání pana Maše je založeno na maloobchodním prodeji, tedy na přímém kontaktu 

prodejce se zákazníkem, na tzv. prodeji tváří v tvář. Tento kontakt probíhá přímo 

v obchodě. 

 

2.5.3  Podpora prodeje 

U zboží, které nejde prodat či se mu blíží doba minimální trvanlivosti se stanovuje nová 

cena a toto zboží se prodává se slevou a je to tzv. zboží v akci. Sleva je stanovena 

individuálně na každý produkt. Pan Maša se snaží produkty prodat alespoň v hodnotě 

pořizovacích nákladů, ale ne vždy je to možné.  

 

Jednou za čas pan Maša poskytuje svým zákazníkům za nákup zboží v určité hodnotě 

prémii, a to ve formě produktu zdarma. Např. za nákup v hodnotě alespoň 200 Kč 

si mohou zákazníci vybrat u pokladny oplatek zdarma.  
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2.5.4  Public relations 

Pan Maša jako sponzor se každým rokem zapojuje do několika akcí. Pravidelně přispívá 

do tombol na plesech města Ivančic a na plesech pořádaných fotbalovým klubem 

FC Ivančice. Je pravidelným sponzorem zimní ligy a jiných turnajů pořádaných 

FC Ivančice a na každý tento turnaj přispívá částkou 6 000 – 8 000 Kč. Těmito 

aktivitami vytváří kladný obraz v očích veřejnosti, ale tím, že pouze sponzoruje 

jednotlivé akce či věnuje do tombol přímo zboží, nevytváří potřebu jít do obchodu CBA 

Potraviny Premium a přímo nakupovat. Lepší variantou by bylo věnovat poukázky 

na nákup zboží, slevy či jiné výhody, které by přiměly výherce stát se zákazníkem právě 

jeho obchodu. 

 

2.5.5  Přímý marketing 

Pan Maša využívá pouze neadresného přímého marketingu, který není zacílen 

na konkrétní osoby, ale oslovuje určitý vybraný segment trhu. Pan Maša zdarma odebírá 

od CBA Nuget s.r.o. letáky, které jsou dále distribuovány, přes doručovatele poštovních 

služeb, do schránek domů v blízkém okolí. Tyto letáky jsou týdenní a jednou za měsíc 

vyjde velký leták, kde ceny zboží platí celý měsíc. 

 

Obchod CBA Potraviny Premium nemá zřízenou žádnou webovou stránku, e-shop 

ani e-mail, kde by se mohli potencionální zákazníci dozvědět či informovat o obchodě 

a jeho prodávaném zboží. Přímá komunikace je tedy možná jen přímo v obchodě 

či na osobním telefonním čísle pana Maše. 

 

 

2.6  Marketingový průzkum 

Provedla jsem kvantitativní marketingový výzkum, který byl zaměřen na analýzu 

komunikačních nástrojů obchodu CBA Potraviny Premium. Významnou částí 

průzkumu bylo zjištění, zda lidé mají povědomí o existenci obchodu ve městě Ivančice, 

jak často a proč v tomto obchodě nakupují a jaký způsob komunikace mezi prodejcem 

a zákazníkem preferují. 
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Kvantitativní marketingový výzkum byl proveden pomocí dotazníkového šetření. Sběr 

dat trval dva dny a probíhal osobní formou na náměstí města Ivančic ve dnech 14. 12. 

a 15. 12. 2017. Dotazníkové šetření bylo dobrovolné a anonymní. V dotazníku jsem 

zvolila 7 uzavřených otázek, kdy lidé měli vybrat jednu možnou odpověď z 2 – 8 

nabízených. Informace, které jsem zjistila, použiji k vytvoření návrhů na zlepšení 

komunikačního mixu obchodu CBA Potraviny Premium. Výsledný dotazník je k vidění 

v příloze č. 1. 

 

Výsledky dotazníkového šetření 

Při marketingovém výzkumu bylo osloveno 264 lidí na náměstí města Ivančic. 

Vyplnění dotazníku 46 lidí odmítlo a zbytek, tedy 218 respondentů dotazník vyplnilo, 

většinou s mojí asistencí. 

 

V následující tabulce č. 4 je souhrnný přehled otázek a jejich odpovědi. Všech 218 

respondentů odpovědělo na všechny otázky v dotazníku. 

 

Tab. č. 4: Výsledky dotazníkového šetření (Zdroj: vlastní zpracování) 

  a) b) c) d) e) f) g) h) 

Otázka č. 1 132 86             

Otázka č. 2 21 97 63 37         

Otázka č. 3 167 51             

Otázka č. 4 22 16 21 108 51       

Otázka č. 5 65 15 29 56 51 2     

Otázka č. 6 108 11 5 30 0 13 51 0 

Otázka č. 7 75 113 9 19 2       

 

První dvě otázky byly zaměřeny na zjištění základních údajů o respondentech, 

konkrétně na jejich pohlaví a věk. Dotazník vyplnilo 132 žen a 86 mužů. Nejvíce 

respondentů, a to 97 patřilo do věkového rozmezí 19 – 40 let. Zbylé otázky z dotazníku 

jsem pro lepší přehlednost zpracovala do grafů. 
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Odpovědi na otázku č. 3: Znáte obchod CBA Potraviny Premium, který je umístěn 

na adrese Palackého náměstí 198/2 v Ivančicích? 

           

Graf č. 6: Otázka č. 3 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Je vidět, že 76,60 % respondentů zná obchod CBA Potraviny Premium a zbylých 

23,40 % tento obchod vůbec nezná, což je docela velké množství. To jen potvrzuje 

předpoklad, že je nezbytné se svým okolím začít lépe komunikovat. 

 

Odpovědi na otázku č. 4: Pokud ano, jak často zde nakupujete? 

           

Graf č. 7: Otázka č. 4 (Zdroj: vlastní zpracování) 
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b) NE 

10,09% 
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a) každý den 

b) několikrát do týdne 

c) několikrát do měsíce 

d) příležitostně 

e) vůbec 
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Polovina respondentů nakupuje v obchodě příležitostně. Tím se potvrdilo tvrzení pana 

Maše, že obchod je spíše tzv. svačinový obchod, kdy zákazníky jsou hlavně lidé, kteří 

spěchají do nemocnice, na autobus, na úřady a jiné instituce sídlící v centru města. 

23,40 % respondentů zde nenakupují vůbec a je to stejné množství lidí, kteří 

odpověděli, že obchod pana Maše vůbec neznají. 10,09 % respondentů dělá v obchodě 

svůj každodenní nákup. 

 

Odpovědi na otázku č. 5: Proč nakupujete právě v tomto obchodě? 

           

Graf č. 8: Otázka č. 5 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Respondenti v tomto obchodě nakupují hlavně kvůli umístění obchodu. Obchod je 

umístěn na velmi strategickém místě, v blízkosti křižovatky cest vedoucí na náměstí 

Ivančic, k nemocnici a na autobusové nádraží. Dalším důvodem, proč zákazníci 

nakupují právě v tomto obchodě, je jeho provozní neboli otevírací doba, kterou obchod 

může konkurovat i větším obchodům.  
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Odpovědi na otázku č. 6: Jak jste se o tomto obchodě dozvěděli? 

           

Graf č. 9: Otázka č. 6 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Polovina respondentů odpověděla na tuto otázku, že o obchodu ví léta. 23,40 % 

respondentů se o obchodě poprvé dozvěděli z tohoto dotazníku. Nikdo nezná obchod 

z internetu, v čem vidím velký problém. Obchod nemá zřízenou žádnou webovou 

stránku, e-shop ani e-mail, kde by se mohli potencionální zákazníci dozvědět 

či informovat o obchodě a jeho prodávaném zboží. 

 

Odpovědi na otázku č. 7: Jakému způsobu komunikace s prodejcem dáváte 

přednost? 

           

Graf č. 10: Otázka č. 7 (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tato otázka nebyla zaměřena pouze na obchod CBA Potraviny Premium, nýbrž 

na preferenci způsobu komunikace s jakýmkoliv prodejcem. Překvapivě největší 

množství respondentů, a to 51,83 %, komunikují s prodejcem přes internetové stránky 

či e-mail. Zde lze vidět velký trend využívání internetu z pohodlí domova. 34,40 % 

respondentů dává přednost osobnímu kontaktu přímo na prodejně. 

 

Z marketingového průzkumu vyplynuly nedostatky a mezery v komunikaci mezi 

prodejcem a zákazníkem. Výsledky tohoto průzkumu využiji k vytvoření návrhů 

na zlepšení komunikačního mixu obchodu CBA Potraviny Premium. 

 

 

2.7  Souhrnná analýza SWOT 

SWOT analýza je souhrnná analýza závěrů všech předchozích analýz, která identifikuje 

hlavní silné a slabé stránky podniku a porovnává je s hlavními vlivy v okolí, tedy 

s příležitostmi a hrozbami. Silné, slabé stránky a příležitosti a hrozby obchodu CBA 

Potraviny Premium jsou znázorněny v následující tabulce č. 5. 

 

 

Tab. č. 5: SWOT analýza obchodu CBA Potraviny Premium (Zdroj: vlastní zpracování) 

S – Silné stránky W – Slabé stránky 

 dlouholetá tradice na trhu – 

zákazníci o něm ví už léta 

 strategické umístění obchodu 

 provozní doba 

 čerstvost a kvalita produktů 

 rychlost a příjemnost obsluhy 

 osobní kontakt se zákazníkem 

 stabilní finanční zázemí 

 

 

 nízká úroveň marketingové 

komunikace 

 neexistence webových stránek,  

e-shopu ani e-mailu 

 vyšší ceny oproti velkým 

obchodům 

 užší sortiment zboží oproti 

supermarketům 

 nedostačující prodejní i skladovací 

prostory 
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O – Příležitosti T – Hrozby 

 příznivý demografický vývoj 

 růst spotřeby domácností 

 růst průměrné hrubé mzdy 

 vstup na nový trh 

 velké množství dodavatelů 

 stabilita politiky v ČR 

 

 

 

 

 vstup nové konkurence na trh 

 nepříznivá ekonomická situace 

v ČR 

 vládní politika – změna legislativy 

 lepší komunikační techniky 

ze strany konkurentů 

 snížení cen substitutů 

 velké množství konkurentů a silná 

rivalita 

 

 

Na základě vlastního pozorování a rozhovoru s panem Mašem jsem k jednotlivým 

faktorům ze SWOT analýzy přiřadila váhy významnosti a stanovila hodnocení, které 

jsou znázorněny v následující tabulce č. 6. U silných stránek a příležitostí jsem použila 

kladnou stupnici od 1 do 5 s tím, že 5 znamená nejvyšší spokojenost a 1 nejnižší 

spokojenost. U slabých stránek a hrozeb jsem využila zápornou stupnici od - 1 až - 5, 

kde - 1 představuje nejnižší nespokojenost a - 5 nejvyšší nespokojenost. Jednotlivé váhy 

jsem vynásobila s hodnocením a získala jsem body konkrétních faktorů. 

 

Tab. č. 6: Matice SWOT s váhou, hodnocením významnosti a výslednými body (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

S – Silné stránky Váha Hodnocení Body W – Slabé stránky Váha Hodnocení Body 

Dlouholetá tradice 

na trhu – zákazníci 

o něm ví už léta 
0,25 5 1,25 

Nízká úroveň 

marketingové 

komunikace 
0,3 - 5 - 1,5 

Strategické 

umístění obchodu 
0,15 4 0,6 

Neexistence 

webových stránek, 

e-shopu ani  
e-mailu 

0,3 - 3 - 0,9 

Provozní doba 0,1 2 0,2 
Vyšší ceny oproti 

velkým obchodům 
0,2 - 2 - 0,4 
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Čerstvost a kvalita 

produktů 
0,1 3 0,3 

Užší sortiment zboží 

oproti 

supermarketům 
0,1 - 1 - 0,1 

Rychlost a 

příjemnost 

obsluhy 
0,1 2 0,2 

Nedostačující 

prodejní a 

skladovací prostory 
0,1 - 2 - 0,2 

Osobní kontakt  
se zákazníkem 

0,2 4 0,8   
  

  

Stabilní finanční 

zázemí 
0,1 3 0,3   

  
  

SOUČET 1 - 3,65 SOUČET 1 - - 3,1 

O – Příležitosti Váha Hodnocení Body T – Hrozby Váha Hodnocení Body 

Příznivý 

demografický 

vývoj 
0,15 2 0,3 

Vstup nové 

konkurence  
na trh 

0,25 - 4 - 1 

Růst spotřeby 

domácností 
0,25 4 1 

Nepříznivá 

ekonomická situace 

v ČR 
0,15 - 3 - 0,45 

Růst průměrné 

hrubé mzdy 
0,25 4 1 

Vládní politika – 

změna legislativy 
0,1 - 2 - 0,2 

Vstup na nový trh 0,1 2 0,2 
Lepší komunikační 

techniky  
ze strany konkurentů 

0,15 - 2 - 0,3 

Velké množství 

dodavatelů 
0,15 3 0,45 

Snížení cen 

substitutů 
0,1 - 1 - 0,1 

Stabilita politiky  
v ČR 

0,1 1 0,1 
Velké množství 

konkurentů a silná 

rivalita 
0,25 - 3 - 0,75 

SOUČET 1 - 3,05 SOUČET 1 - - 2,8 

 

Výsledné bodové hodnocení silných stránek je 3,65; slabých stránek - 3,1; příležitostí 

3,05 a hrozeb - 2,8. Nejvyššího hodnocení se tedy dosahuje v oblasti silných stránek. 

Dalším krokem je vytvoření souřadnic pro vytvoření grafu, který obsahuje čtyři 

kvadranty O, T, S a W. Souřadnice jsem zjistila součtem výsledných bodů silných 

a slabých stránek, což je hodnota 0,55. Výpočet souřadnice – 3,65 + (- 3,1) = 0,55. 

Druhou souřadnici jsem vypočetla součtem výsledných bodů příležitostí a hrozeb, tedy 

3,05 + (- 2,8) = 0,25.  

 

Syntéza kvadrantů O, T, S, W z výsledků SWOT matice je znázorněna následujícím 

grafem č. 11. 
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Graf č. 11: Grafické znázornění syntézy kvadrantů O, T, S, W z výsledků SWOT matice (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

 

Výsledný bod leží na souřadnicích [0,55; 0,25] a nachází se tedy v kvadrantu SO. Tento 

kvadrant klade důraz na ofenzivní strategii, která se vyznačuje maximalizací silných 

stránek za účelem maximálního využití příležitostí. Když se od souřadnice interních 

faktorů 0,55 odečte souřadnice externích faktorů 0,25, vznikne hodnota 0,30, která 

vypovídá o dostatečném prostoru pro zlepšení. 
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2.8  Shrnutí problémů 

Byla zanalyzována současná situace komunikačního mixu obchodu CBA Potraviny 

Premium. Z provedených analýz byly zjištěny nedostatky a mezery v komunikaci mezi 

prodejcem a zákazníkem. Konkrétně se jedná o: 

 celkově nízkou úroveň marketingové komunikace, 

 žádnou tiskovou, rozhlasovou ani televizní reklamu,  

 neexistenci webové stránky, e-shopu ani e-mailu, kde by se mohli potencionální 

zákazníci dozvědět či informovat o obchodě a jeho prodávaném zboží,  

 neexistenci světelného banneru nad obchodem či jiné poutače v Ivančicích, které 

by více zviditelnily existenci obchodu, 

 nedostatečná zpětná vazba ze strany zákazníků. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ 

ŘEŠENÍ 

Jak již bylo zmíněno, mým hlavním úkolem v této kapitole je vytvořit návrhy 

na zlepšení komunikačního mixu, který bude následně v obchodě s potravinami 

aplikován tak, aby zvýšil povědomí o obchodu, přilákal nové zákazníky a vedl 

k rostoucím tržbám. Tyto návrhy vycházejí z předchozích analýz a rovněž se opírají 

o výsledky z marketingového průzkumu. 

 

Na základě provedených analýz bylo odhaleno značné množství nedostatků ve způsobu 

komunikace se zákazníkem. Celková úroveň zpracování stávajícího komunikačního 

mixu není příliš vysoká. V posledních letech se pan Maša zaměřoval především 

na zlepšení image podniku a zapomínal na propagaci. Způsoby, kterými obchod 

komunikoval se svými zákazníky a prezentoval se navenek, je při vysoké konkurenci 

v odvětví nedostačující. Obecně lze říci, že chybí marketing a jestliže chce majitel 

obchodu zvednout tržby a povědomí o obchodu, bylo by dobré investovat určité 

finanční prostředky do různých forem reklamy.  

 

 

3.1  Stanovení rozpočtu komunikace 

Výši finančních prostředků, které budou použity na nové marketingové aktivity, jsme 

určili s majitelem obchodu na základě finančních možností a vytyčených cílů. Pan Maša 

nikdy dříve nestanovoval finanční částku, kterou by použil na propagaci obchodu, 

a proto jsme vycházeli z aktuálních zkušeností a možností majitele podniku. 

 

Rozpočet na propagační účely pro rok 2018 je tedy stanoven dle aktuálních možností 

s pevnou částkou na celý rok ve výši 90 000 Kč. Překročení této částky je dle sdělení 

majitele obchodu možné, ale není příliš žádané. Budu se snažit najít takové způsoby 

komunikace, které přinesou největší efekt s ohledem na vynaložené finanční prostředky. 
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3.2.  Výběr komunikačních a reklamních médií 

Při rozhodování, které konkrétní nástroje komunikace zvolit, jsem vycházela 

z nedostatků stávajícího komunikačního mixu a také z preferencí lidí, které byly 

zjištěny marketingovým průzkumem přímo v Ivančicích. Při výběru jsem byla také 

limitována výší finanční částky, která byla vyčleněna na zlepšení stávajícího 

komunikačního mixu.  

 

Současné komunikační nástroje obchodu budou využívány i nadále. Dojde k jejich 

doplnění a rozšíření o nové typy komunikačních médií. Jedná se o následující prvky: 

 reklama – světelný banner nad obchodem, poutače se směrovkou k obchodu, 

inzerce v regionální Televizi Ivančice a v Nezávislém regionálním 

čtrnáctideníku ZRCADLO,  

 osobní prodej – proškolení prodavaček, terminál s tlačítky pro zpětnou vazbu, 

 podpora prodeje – reklamní produkty, čokoláda Carla, 

 public relations – dárkové poukazy,  

 přímý marketing – webové stránky, stránka na sociální síti – Facebook. 

 

 

3.3  Reklama 

Pro obchod CBA Potraviny Premium bych rozhodně doporučila reklamu 

prostřednictvím světelného banneru nad obchodem, poutačů se směrovkou k obchodu, 

inzerce v regionální Televizi Ivančice a v Nezávislém regionálním čtrnáctideníku 

ZRCADLO. 

 

3.3.1  Venkovní reklama 

Myslím si, že zavedení venkovní reklamy v okolí obchodu by byl dobrý začátek 

pro zvýšení návštěvnosti. Obchod CBA Potraviny Premium nemá dostatečné označení. 

Doporučila bych nad vchod prodejny umístit banner, který by byl osvětlený a zejména 

ve večerních hodinách by byl dobře viditelný. I když by byla prodejna už zavřená, stále 

se touto formou prezentuje a lidé, kteří by šli okolo a všimli si reklamy, by se mohli 

další den odhodlat k nákupu právě v tomto obchodě. 
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Světelný banner by se nainstaloval přímo nad vchod do prodejny CBA Potraviny 

Premium.  Rozměry banneru by byly 160 x 100 cm. Rám kolem banneru by byl 

vyrobený z plastu o šíři 90 mm s ostrým rohem šedé barvy. Zadní nepohledová strana 

by byla v bílé barvě. Prosvětlení tohoto banneru by bylo řešeno pomocí LED modulů. 

Banner by byl vyrobený z plexi opálu a polepen tištěnou grafikou. Grafické znázornění 

tohoto banneru je vidět na obrázku č. 10. 

                     

Obr. č. 10: Světelný banner (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Konkrétní usazení světelného banneru nad vchodem do obchodu CBA Potraviny 

Premium je znázorněn na následujícím obrázku č. 11. 

 

Obr. č. 11: Usazení světelného banneru nad vchodem do obchodu (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Náklady na realizaci tohoto banneru by celkově vyšly na 15 915 Kč, což je cena 

banneru včetně DPH i s montáží (Večeřa, 2018). 

 

Další formou venkovní reklamy by mohly být reklamní poutače se směrovkou 

k obchodu. Tyto reklamní poutače neboli směrové tabule by byly umístěny na sloupech 

veřejného osvětlení. Vybrala jsem 3 křižovatky, kde by se mohly směrové tabule 

realizovat, a to na ulici Oslavanská, Krumlovská a Palackého náměstí. Osazení na sloup 

veřejného osvětlení povoluje městská rada města Ivančic. 

 

Grafické zpracování návrhu směrové tabule včetně možnosti osazení na sloup veřejného 

osvětlení je vidět na obrázku č. 12. 

 

Obr. č. 12: Směrová tabule včetně možnosti osazení na sloup veřejného osvětlení (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

 

Směrová tabule by obsahovala kovový rám s úchyty na sloup. Do tohoto rámu by 

se vsadila hliníková deska, která by byla polepena tištěnou grafikou. Rozměry této 

tabule by byly 650 mm x 950 mm. Cena jedné směrové tabule, včetně DPH a montáže 

by byla 4 030 Kč. Tedy celkové náklady na pořízení a montáž tří těchto směrových 

tabulí činí 12 090 Kč (Večeřa, 2018). 
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3.3.2  Inzerce v regionální Televizi Ivančice 

Regionální vysílání zajišťuje TIV – Televize Ivančice. Ta vysílá v Ivančicích 

a ve velkých okolních městech. Jedná se o města Rosice, Neslovice, Oslavany, 

Moravské Bránice, Nové Bránice a Moravský Krumlov. Hlavním programem této 

televize je vysílání inzerce, která je pouze 3x denně přerušena zprávami, a to v 9, 18 

a 22 hodin (Zídková, 2018). 

 

Výhodou této inzerce je to, že se fyzicky nemusí natáčet žádná reklama. Tato inzerce je 

založena na informačním obsahu textové zprávy, která se může doplnit o nějaký 

obrázek či fotku, která se umístí na pozadí. Inzerce v této televizi probíhá 

v pravidelných blocích, kdy se každý blok po určitém časovém intervalu opakuje. Jeden 

časový blok trvá většinou 20 minut, ale záleží na aktuálním množstvím inzerovaných 

zpráv. Tyto časové bloky běží v televizi 24 hodin denně. Nejkratší doba vysílání 

inzerované zprávy je jeden týden a cena se odvíjí od délky sdělení (Zídková, 2018). 

 

Obsah inzerované zprávy by byl následující: „CBA Potraviny Premium – vždy čerstvé 

potraviny. Navštivte prodejnu na adrese Palackého náměstí 198/2, Ivančice a přesvědčte 

se sami. Otevírací doba: PO – PÁ 5:30 – 20:00 a SO – NE 7:00 – 19:00.“ Tato zpráva 

by mohla být doplněna logem či fotkou obchodu. 

 

V následující tabulce č. 7 jsou shrnuty vysílací dny a výdaje na inzerci v jednotlivých 

měsících roku 2018. Byla zvolena týdenní frekvence vysílání inzerce v každém měsíci 

až do konce roku. Cenovou nabídku jsem obdržela od paní Zítkové, zaměstnankyně 

Televize Ivančice. Výdaje na inzerci v TIV by se měla tedy pohybovat okolo 8 616 Kč 

včetně DPH. 

 

Tab. č. 7: Vysílací dny a výdaje na inzerci (Zdroj: vlastní zpracování) 

Rok 2018 Vysílací dny Výdaje na inzerci 

Červenec 16. 7. – 22. 7. 1 436 Kč 

Srpen 13. 8. – 19. 8. 1 436 Kč 

Září 10. 9. – 16. 9. 1 436 Kč 

Říjen 22. 10. – 28. 10. 1 436 Kč 
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Listopad 12. 11. – 18. 11. 1 436 Kč 

Prosinec 10. 12. – 16. 12. 1 436 Kč 

Celkem - 8 616 Kč 

 

3.3.3  Inzerce v Nezávislém regionálním čtrnáctideníku ZRCADLO 

Další možností propagace obchodu by mohla být inzerce v Nezávislém regionálním 

čtrnáctideníku ZRCADLO. Vydavatel těchto novin je Občanské sdružení ALMA, které 

sídlí v Moravském Krumlově. Tyto noviny jsou každých 14 dní distribuovány zdarma 

do schránek domů v Ivančicích, v Miroslavi, v Moravském Krumlově a v Oslavanech. 

Během letních prázdnin, tedy v červenci a v srpnu jsou noviny vydávány jen jednou 

za měsíc (ALMA, 2018). 

 

Obsah inzerované zprávy by byl stejný jako u inzerce v Televizi Ivančice. Jednalo by 

se o klasický komerční inzerát, který by byl vytištěn tučně s orámováním textu. Částka 

za tuto inzerci by činila 484 Kč včetně DPH (ALMA, 2018). 

 

V následující tabulce č. 8 jsou znázorněny dny, v kterých budou noviny v roce 2018 

vydávány a výdaje spojené s inzercí. 

 

Tab. č. 8: Dny vydávání novin a výdaje na inzerci (Zdroj: vlastní zpracování) 

Rok 2018 Den vydání novin Výdaje na inzerci 

Červenec 13. 07. 484 Kč 

Srpen 10. 08. 484 Kč 

Září 07. 09. a 21. 09. 968 Kč 

Říjen 05. 10. a 19. 10. 968 Kč 

Listopad 02. 11. a 16. 11. a 30. 11. 1 452 Kč 

Prosinec 14. 12. 484 Kč 

Celkem X 4 840 Kč 

 

Celkové náklady na inzerci do konce roku 2018 v těchto novinách by činily 4 840 Kč 

včetně DPH.  
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3.4  Osobní prodej 

Osobní prodej je pro obchod velmi důležitý, jelikož prodavačky přichází vždy 

do přímého kontaktu se zákazníkem. Majitel obchodu by měl proškolit prodavačky 

v oblasti navazování kontaktů se zákazníkem. Zvýšila by se pravděpodobnost, že 

se zákazník bude vracet, což je jeden z cílů obchodu. 

 

K usměvavé prodavačce, která vždy pozdraví s úsměvem na tváři a zeptá se zákazníka 

například jak se má, se vždy lidé budou rádi vracet, jelikož je to v dnešní době něco 

nevídaného a každý si to v pozitivním směru zapamatuje. Proto bych doporučila 

majiteli, aby si se zaměstnanci promluvil a obeznámil je s touto problematikou. 

Zaměstnanci by také mohli být motivováni k dodržování těchto zásad určitou finanční 

odměnou. Dodržování těchto zásad by si zkontroloval sám pan majitel, protože se stará 

o každodenní chod obchodu a tráví zde mnoho času. 

 

Majiteli bych dále doporučila, aby se zajímal o zpětnou vazbu od svých zákazníků. Jak 

jsem již zmiňovala, prodejnu často navštěvují lidé, kteří jsou ve spěchu a nemají čas 

si s někým povídat nebo vyplňovat dotazníky. Proto bych navrhla zavést ke dveřím 

prodejny terminál s tlačítky, která by vyjádřila míru spokojenosti zákazníka s nákupem. 

Zákazníka to nijak nezdrží, pouze zmáčkne příslušné tlačítko a odejde z prodejny. 

Možná podoba terminálu je vidět na obrázku č. 13. 

 

Obr. č. 13: Terminál s tlačítky (Zdroj: HappyOrNot, 2018) 
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Toto zařízení by přeneslo data do počítače pana Maše, kde by se mohl dozvědět, jak 

jsou jeho zákazníci spokojeni s nákupem právě v jeho obchodě. Na základě těchto 

informací by mohl podniknout potřebné kroky, aby spokojenost zákazníků ještě zvýšil. 

 

Za instalaci terminálu se hradí počáteční jednorázový poplatek 4 179 Kč. Každý měsíc 

používání terminálu stojí 1 029 Kč. Terminál by se mohl pronajmout na 3 měsíce – 

červenec, srpen, září. Celkové výdaje na pořízení a užívání tohoto terminálu by 

činily 7 266 Kč. 

 

 

3.5  Podpora prodeje 

Pan Maša se snaží podpořit prodej prostřednictvím různých slev a akcí. Doporučila 

bych také zahrnout rozdávání reklamních produktů, jako jsou propisky s logem obchodu 

či klíčenky s žetony do nákupních košíků, též s logem obchodu. Logo obchodu bych 

také umístila na čokoládu Carla. 

 

3.5.1  Reklamní produkty 

Jedna z možností by bylo rozdávání propisek s logem obchodu při nákupu nad 300 Kč. 

Tato forma rozšiřování povědomí o obchodě není příliš nákladná. Hodnotu nákupu 

300 Kč jsem zvolila kvůli tomu, že obchodem během dne projde velké množství 

zákazníků, ale jejich nákupní košík má v průměru hodnotu 90 Kč. Reklamním 

produktem bych chtěla zákazníky motivovat k většímu nákupu.  

 

Základní cena propisky LIDO je 2,90 Kč za kus. Propiska je znázorněna 

na následujícím obrázku č. 14. 

 

Obr. č. 14: Propiska LIDO (Zdroj: REPROP, 2018a) 

 

Potisk této propisky je také cenově dostupný a je znázorněn v následující tabulce č. 9. 

Na propisce by bylo zobrazeno logo CBA Potraviny Premium v červené barvě.  
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Tab. č. 9: Potisk propisky (REPROP, 2018b) 

 

 

Určitě bych na začátek doporučila objednat alespoň 350 ks těchto propisek. Cena jedné 

propisky včetně potisku by vyšla na 5,50 Kč + 21 % DPH. Při koupi 350 kusů propisek 

s potiskem by celková částka činila 1925 Kč + 404,25 Kč DPH, tedy 2 329 Kč. 

 

Nemusí se nutně jednat pouze o reklamní produkty formou propisek, může jít také 

například o klíčenky s žetony do nákupních vozíků s logem obchodu. Klíčenka 

s žetonem je vidět na následujícím obrázku č. 15. 

                                          

Obr. č. 15: Klíčenka s žetonem (CZECH IMAGE GROUP, 2018a) 

https://www.czechimage.cz/pictures/11021133-05-hi.jpg
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Na druhou stranu zde jsou již náklady o něco vyšší. Při minimálním odběru 500 ks 

klíčenek je cena za jeden kus 3,70 Kč. Kalkulaci potisku žetonů je znázorněn 

v následující tabulce č. 10. Na žetonu by bylo zobrazeno logo CBA Potraviny Premium 

v červené barvě. 

 

Tab. č. 10: Potisk žetonu (CZECH IMAGE GROUP, 2018b) 

 

 

Jedna klíčenka s žetonem by vyšla na 6,60 Kč + 21 % DPH. Při minimálním odběru 

500 ks klíčenek, včetně potisknu, by výsledná hodnota nákupu činila 3 300 Kč + 693 Kč 

DPH, tedy 3 993 Kč. 

 

3.5.2  Čokoláda Carla 

Pan Maša je jediným prodejcem mléčné a hořké čokolády Carla s motivem Ivančic, 

kterou si zákazníci mohou zakoupit jako suvenýr. Přední strana obalu čokolády Carla 

znázorňuje historické náměstí města Ivančic. Na zadní straně obalu nalezneme složení 

a výživové hodnoty čokolády, dále údaje o výrobci, čárový kód a minimální trvanlivost 

produktu. Pan Maša by měl na tuto zadní stranu umístit také základní údaje o jediném 

prodejci této čokolády, aby lidé věděli, kde si mohou tuto čokoládu zakoupit.  

 

Na zadní straně čokolády by tedy bylo navíc uvedeno: „Prodejce: CBA Potraviny 

Premium, Palackého náměstí 198/2, 664 91 Ivančice, Česká republika“. 
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Potisk jedné čokolády by se pohyboval okolo 2,20 Kč bez DPH za kus. Pan Maša 

nakupuje tyto čokolády jednou za 3 měsíce. Nejbližší objednávku plánuje na červenec 

roku 2018 a poté na říjen 2018. Většinou objednává 300 ks mléčných a 200 ks hořkých 

čokolád. V tomto roce tedy plánuje nákup 1 000 ks čokolád. Potisk na tyto čokolády by 

vyšel na 2 200 Kč + 462 Kč DPH, tedy na 2 662 Kč. Náklady na nákup čokolád 

do celkových nákladů nezapočítávám, protože budou následně tyto čokolády prodány. 

Nikdy se panu Mašovi nestalo, že by nějaké z nakoupených čokolád neprodal. 

 

 

3.6  Public relations 

Pan Maša pravidelně přispívá do tombol na plesech města Ivančic a na plesech 

pořádaných fotbalovým klubem FC Ivančice. Je pravidelným sponzorem zimní ligy 

a jiných turnajů pořádaných FC Ivančice. Na tyto akce přispívá přímo svým zbožím. 

Tato varianta není moc dobrá, protože nevytváří potřebu jít nakupovat přímo do jeho 

obchodu. Proto bych doporučila, aby místo zboží z prodejny dal do tomboly vouchery 

neboli dárkové poukazy na nákup v jeho obchodě. Nemusí se jednat o horentní sumy, 

ale může jít například o vouchery v hodnotě 200 Kč. Pan Maša by mohl věnovat 

8 voucherů do tombol a 8 voucherů výhercům sportovních turnajů. Celková hodnota 

těchto voucherů by byla 3 200 Kč. 

 

Jak by mohl dárkový poukaz vypadat, je znázorněno na obrázku č. 16. 

 

Obr. č. 16: Dárkový poukaz (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Výroba tohoto dárkového poukazu vyjde na 10 Kč bez DPH. Tedy náklady na výrobu 

16 voucherů by se pohybovaly okolo 194 Kč. Celkové náklady, které by pan Maša 

vynaložil na tento způsob komunikace, by činily 3 394 Kč. 

 

 

3.7  Přímý marketing 

Obchod CBA Potraviny Premium nemá zřízenou žádnou webovou stránku, e-shop 

ani e-mail, kde by se mohli potencionální zákazníci dozvědět či informovat o obchodě 

a jeho prodávaném zboží. V tomto vidím velký problém, protože jak vyplynulo 

z marketingového průzkumu, 51,83 % oslovených respondentů dává přednost 

komunikaci právě přes internetové stránky či e-mail. 

 

Rozhodně bych doporučila zřízení alespoň základních webových stránek a stránky 

na sociální síti Facebook, kde se budou moci zákazníci informovat například o otevírací 

době, o různých akcích a slevách. 

 

3.7.1  Webové stránky 

Pro zřízení webových stránek bych doporučila využít služeb společnosti ANT studio. 

Společnost se zabývá tvorbou webových stránek již řadu let a má od svých zákazníků 

velmi kladné hodnocení. Mimo jiné společnost ANT studio nabízí kompletní zpracování 

a správu webových stránek. Přistupují ke svým zákazníkům individuálně, a to by mohlo 

být přesně to, co pan Maša potřebuje (ANT studio, 2018). 

 

Kompletní zpracování a následná údržba webových stránek by vyšla na 24 000 Kč 

bez DPH, tedy na 29 040 Kč. Jedná se o individuální nabídku, která se může upravit 

podle konkrétních potřeb majitele obchodu. 

 

3.7.2  Stránka na sociální síti Facebook 

V současné době je velmi populární komunikace prostřednictvím různých sociálních 

sítí. V České republice je momentálně nejpoužívanější sociální sítí právě Facebook. 

Přes Facebook se může o obchodu CBA Potraviny Premium dozvědět téměř celý svět. 
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Velkou výhodou je to, že Facebook je forma komunikace a prezentace na internetu, 

která nevyžaduje finanční prostředky a také žádné výjimečné technické dovednosti.  

 

Tato stránka bude sloužit pro komunikaci ze strany zákazníků ale hlavně 

pro komunikaci pana Maše, který sem bude umísťovat informace o zboží, slevách 

či sportovních a kulturních akcích, které bude sponzorovat. Lidé zde najdou také 

základní informace o obchodu, fotografie interiéru a exteriéru a provozní dobu obchodu. 

 

Časová náročnost tohoto návrhu se odhaduje přibližně na 10 hodin měsíčně. Pan Maša 

by se měl každý den alespoň 10 minut dopoledne a 10 minut odpoledne věnovat 

případným dotazům ze strany zákazníků a také aktualizaci této facebookové stránky. 

Čas strávený na Facebooku nevyžaduje žádné výdaje, avšak z pohledu ekonomických 

nákladů, by se mohlo uvažovat o nákladech obětované příležitosti, které by při jiném 

využití času pana Maše mohly činit 9 600 Kč za rok, při 80 Kč za hodinu. Tyto náklady 

ale nejsou zahrnuty v účetnictví, a proto s nimi dále nepočítám. 

 

 

3.8  Souhrnné ekonomické zhodnocení návrhů  

V následující tabulce č. 11 jsou vyčísleny jednotlivé finanční prostředky, které je nutno 

vynaložit na realizaci nových prvků komunikačního mixu obchodu CBA Potraviny 

Premium.  

 

Tab. č. 11: Souhrnné ekonomické zhodnocení návrhů (Zdroj: vlastní zpracování) 

Návrh 
Finanční výdaje v Kč s 

DPH 
Přínos 

Světelný banner 15 915 Zviditelnění obchodu 

3 x směrová tabule 12 090 Zviditelnění obchodu 

Inzerce v TIV 8 616 Zvýšení povědomí o obchodu 

Inzerce v Nezávislém 

regionálním čtrnáctideníku 

ZRCADLO 

4 840 Zvýšení povědomí o obchodu 

Proškolení prodavaček 0 Zvýšení spokojenosti zákazníků 
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Terminál s tlačítky 7 266 Zjištění spokojenosti zákazníků 

Propiska s logem 2 329 Motivace k většímu nákupu 

Klíčenka s žetonem 

do nákupního košíku s logem 
3 993 Motivace k většímu nákupu 

Čokoláda Carla 2 662 Zvýšení efektu propagace 

16 x dárkový poukaz 3 394 Přilákání nových zákazníků 

Webové stránky 29 040 Zvýšení povědomí o obchodu 

Stránka na sociální síti –

Facebook 
0 

Získání nového zákaznického 

segmentu 

Celkem 90 145 - 

 

Celkový finanční rozpočet, který je potřeba na uskutečnění všech návrhů na zlepšení 

komunikačního mixu na rok 2018 vyšel na 90 145 Kč. Limit finančního rozpočtu byl 

stanoven ve výši 90 000 Kč. Z výše uvedené tabulky vychází, že předem stanovený 

limit finančního rozpočtu byl překročen o 145 Kč, což si myslím, že je zanedbatelná 

částka. Některé finanční výdaje jsou pouze přibližné a mohou se měnit v závislosti 

na množství či frekvenci poskytnutých služeb.  

 

V následující tabulce č. 12 jsou uvedeny předpokládané počty zákazníků, které mohou 

uvedené návrhy oslovit a motivovat je k nákupu právě v obchodu CBA Potraviny 

Premium.  

 

Tab. č. 12: Předpokládaný počet nových zákazníků (Zdroj: vlastní zpracování) 

Návrh Předpokládaný počet nových zákazníků 

Světelný banner 3 772 

3 x směrová tabule 1258 

Inzerce v TIV 515 

Inzerce v Nezávislém regionálním 

čtrnáctideníku ZRCADLO 
605 

Proškolení prodavaček 184 

Terminál s tlačítky 368 

Propiska s logem 140 

Klíčenka s žetonem 
70 

do nákupního košíku s logem 

Čokoláda Carla 1 200 
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16 x dárkový poukaz 16 

Webové stránky 241 

Stránka na sociální síti – Facebook 140 

Celkem 8 509 

 

Předpokládaný počet nových zákazníků jsem u jednotlivých návrhů stanovila 

na základě konzultací s pověřenými osobami, zkušeností pana Maše a vlastního 

subjektivního odhadu. Výpočet odhadu byl následující: 

 Světelný banner – V Ivančicích žije 9 678 obyvatel a ve správním obvodu města 

Ivančice 24 150 obyvatel. Okolo světelného banneru může projít 60 % obyvatel 

Ivančic a 15 % obyvatel okolních měst. Z toho 40 % lidí by mohl světelný 

banner zaujmout natolik, aby zde nakoupili. 

 3x směrová tabule – U směrových tabulí jsem opět vycházela z počtu obyvatel 

Ivančic a přilehlého okolí. Směrové tabule jsou umístěny na ulici Oslavanská, 

Krumlovská a Palackého náměstí. Směrových tabulí by si mohlo všimnout 20 % 

obyvatel Ivančic a 5 % obyvatel okolních měst. Z toho 40 % lidí by se mohli stát 

novými zákazníky obchodu CBA Potraviny Premium. 

 Inzerce v TIV – Tato televize vysílá v Ivančicích, v Rosicích, v Neslovicích, 

v Oslavanech, v Moravských Bránicích, v Nových Bránicích a v Moravském 

Krumlově. Dohromady jde o 30 681 obyvatel. Zhruba 70 % obyvatel by mohlo 

mít tuto televizi naladěno a z toho 30 % by jí v průběhu vysílání mohlo alespoň 

1x zachytil. Odhaduji, že 8 % lidí, kteří inzerci shlédli by se mohli stát novými 

zákazníky. 

 Inzerce v Nezávislém regionálním čtrnáctideníku ZRCADLO – Tyto noviny 

jsou distribuovány do 12 000 domácností po širokém okolí. Kdyby každou 

domácnost v průměru tvořily 3 členové, tak možnost přečíst si právě tyto noviny 

má 36 000 lidí. 70 % lidí by si tyto noviny mohli skutečně přečíst a z toho 30 % 

lidí by si mohli všimnout právě inzerce pana Maše. Odhaduji, že 8 % lidí, kteří 

si inzerce všimli by mohli jít nakoupit právě do tohoto obchodu. 

 Proškolení prodavaček – Zde jsem vycházela z předpokladu, že pokud alespoň 

na jednoho zákazníka denně udělá dojem příjemnost obsluhy, mohl by tuto 

informaci předat jednomu dalšími člověku, který se přijde podívat do tohoto 

obchodu. 
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 Terminál s tlačítky – Zde jsem vycházela ze stejného předpokladu jako 

u proškolení prodavaček, pouze odhaduji, že informace o zjišťování zpětné 

vazby přes terminál s tlačítky přiláká 2x tolik nových zákazníků. 

 Propiska s logem a klíčenka s žetonem do nákupního košíku s logem – 

V obchodě CBA Potraviny Premium nakoupí v průměru 21 000 zákazníků 

měsíčně. Z toho zhruba 5 % nákupů jsou v cenové hodnotě větší jak 300 Kč, to 

se jedná o 1 050 zákazníků. 700 zákazníků by si mohli zvolit za svůj nákup 

propisku a zbylých 350 zákazníků klíčenku s žetonem do nákupního košíku. 

Odhaduji, že těchto 1 050 obdarovaných lidí přinese zhruba 20 % nových 

zákazníků. 

 Čokoláda Carla – Do konce roku 2018 se plánuje prodat 1 000 ks hořké 

a mléčné čokolády Carla. Podle zkušeností pana Maše tuto čokoládu s motivem 

Ivančic lidé kupují většinou jako dárek či suvenýr z tohoto města. Tedy 

předpokládám, že by mohla zaujmout alespoň 60 % kupujících či obdarovaných 

touto čokoládou. 

 16 x dárkový poukaz – Odhaduji, že novými zákazníky se stanou výherci těchto 

dárkových poukazů. 

 Webové stránky – Tyto stránky budou sloužit hlavně pro místní obyvatele 

a pro obyvatele správního obvodu města Ivančic. Očekávám, že to přinese 

zhruba 1 % nových zákazníků z těchto obyvatel. 

 Stránka na sociální síti – Facebook – U této stránky očekávám, že bude mít 

alespoň 700 fanoušků. Z toho 20 % by mohlo přijít nakupovat do obchodu CBA 

Potraviny Premium. 

 

Předpokládám, že obchod pana Maše navštíví 8 509 nových zákazníků. Kdyby každý 

zákazník nakoupil v hodnotě průměrného nákupního košíku 90 Kč, tak navrhované 

návrhy přinesou zvýšení tržeb o 765 810 Kč. 

 

3.9  Přínosy návrhů řešení 

Hlavním přínosem zvolených prvků marketingové komunikace je to, že se pan Maša 

vrací k marketingu a k celkové propagaci obchodu, která byla dlouhá léta opomíjena. 
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Komunikace se zákazníky se stává součástí nových vytyčených cílů, kterých chce 

ve svém podnikání pana Maša dosáhnout. 

 

Dalšími přínosy těchto návrhů je zlepšení vztahů s místními obyvateli, a tedy 

i potenciálními zákazníky, zvýšení povědomí o obchodu a vytvoření dobrého základu 

k tomu, aby měli lidé potřebu jít nakoupit právě do obchodu CBA Potraviny Premium.  

 

Velkým přínosem je i nová možnost komunikace zákazníků přes stránku sociální sítě 

Facebook či přes webové stránky obchodu, kde se mohou zákazníci dozvědět základní 

informace o obchodu, ale mohou zde také s prodejcem komunikovat, pokládat své 

dotazy či připomínky. Tato forma komunikace může sloužit také pro zjištění zpětné 

vazby od zákazníků. 

 

Dalším očekávaným přínosem je příliv nových zákazníků, tedy finančních prostředků, 

které povedou k růstu tržeb. 

 

Vzhledem k tomu, že hlavním cílem této práce bylo vytvořit návrhy pro zlepšení 

komunikačního mixu, které by zvýšily povědomí o podniku, přilákaly nové zákazníky 

a zvýšily tržby, si myslím, že tyto návrhy budou pro pana Maše přínosné a povedou 

ke splnění těchto vytyčených cílů. 
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ZÁVĚR 

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila „Návrh komunikačního mixu pro prodej 

potravin“. Oslovila jsem malého podnikatele, který se zabývá zprostředkováním 

prodeje potravinářského zboží. Toto zboží prodává prostřednictvím svého obchodu 

CBA Potraviny Premium, který sídlí ve městě Ivančice. Tento podnikatel, pan Maša, 

podniká na základě živnostenského oprávnění již od roku 2001, kdy také došlo 

k založení tohoto obchodu. 

 

V úvodní kapitole práce byly vymezeny problémy a cíle práce, kterých bude v závěru 

dosaženo. Následně byly také určeny postupy a metody, které byly využívány.  

 

První kapitola práce se zaměřuje na definování teoretických východisek k dané 

problematice. Jsou zde vysvětleny základní pojmy, jako je marketing, marketingový 

mix, komunikace, komunikační mix a jeho vliv na zákazníka.  

 

Po nastudování teoretických poznatků dochází k jejich aplikaci v analytické kapitole. 

Ta obsahuje analýzu současného stavu podniku CBA Potraviny Premium z hlediska 

makroprostředí a mikroprostředí, ve kterém se podnik nachází. Jsou zde popsány 

základní informace o podnikatelském subjektu a jeho současný komunikační mix. 

Součástí analýzy je také provedení marketingového výzkumu formou dotazníkového 

šetření. Výsledky všech analýz jsou shrnuty do souhrnné SWOT analýzy. 

Z provedených analýz byly zjištěny nedostatky a mezery v komunikaci mezi prodejcem 

a zákazníkem. Konkrétně se jedná o celkově nízkou úroveň marketingové komunikace, 

žádnou tiskovou, rozhlasovou ani televizní reklamu, neexistenci webové stránky, e-

shopu či e-mailu, kde by se mohli potencionální zákazníci dozvědět či informovat 

o obchodě a jeho prodávaném zboží, neexistenci světelného banneru nad obchodem 

či jiné poutače v Ivančicích, které by více zviditelnily existenci obchodu, nedostatečná 

zpětná vazba ze strany zákazníků. 

 

Tyto výsledky sloužily jako podklad pro vypracování návrhové kapitoly diplomové 

práce. Návrhy byly sestaveny s přihlédnutím na předem stanovený finanční rozpočet, 

charakter trhu a možností pana Maše. Komunikační mix byl doplněn o následující prvky 
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– světelný banner nad obchodem, poutače se směrovkou k obchodu, inzerce 

v regionální Televizi Ivančice a v Nezávislém regionálním čtrnáctideníku ZRCADLO, 

proškolení prodavaček, terminál s tlačítky pro zpětnou vazbu, reklamní produkty, 

čokoládu Carlu, dárkové poukazy, webové stránky, stránka na sociální síti – Facebook. 

Po sečtení finančních nákladů na jednotlivé návrhy nových komunikačních prvků bylo 

zjištěno, že se předem stanovený rozpočet překročil o 145 Kč, což je zanedbatelná 

částka. Některé finanční výdaje jsou pouze přibližné a mohou se měnit v závislosti 

na množství či frekvenci poskytnutých služeb.  

 

Hlavním cílem diplomové práce bylo na základě teoretických poznatků a provedených 

analýz problémů a současného stavu návrh na zlepšení stávajícího komunikačního mixu 

obchodu s potravinami, který zvýší povědomí o obchodu, přiláká nové zákazníky 

a povede ke zvýšení tržeb. Vytvořené návrhy jsou odvozeny od potřeb a možností 

podnikatelského subjektu a také z preferencí od místních obyvatel. Předpokládám, že 

obchod pana Maše navštíví 8 509 nových zákazníků. Kdyby každý zákazník nakoupil 

v hodnotě průměrného nákupního košíku 90 Kč, tak navrhované návrhy přinesou 

zvýšení tržeb o 765 810 Kč. Myslím si, že návrhy na zlepšení stávajícího 

komunikačního mixu budou pro pana Maše přínosné, bude se snažit je realizovat 

a dojde ke splnění vytyčených cílů. 
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Příloha č. 1        

Dotazník 

Dobrý den, 

jmenuji se Bc. Pavla Horáková a tento dotazník slouží jako podklad pro zpracování mé 

diplomové práce, která se zaměřuje na analýzu komunikačních nástrojů obchodu 

s potravinami. 

 

Prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který by Vám neměl zabrat více než 5 minut. 

Dotazník je anonymní a informace, které zjistím, použiji pro vytvoření návrhů 

na zlepšení komunikace mezi prodejcem a zákazníkem a také bude k dispozici 

pro majitele obchodu. 

 

Děkuji Vám za váš čas. 

 

Zakroužkujte jednu vhodnou odpověď. 

 

1) Jakého jste pohlaví? 

 a) žena 

 b) muž 

 

2) Kolik je Vám let? 

 a) 0 – 18 

 b) 19 – 40 

 c) 41 – 60 

 d) 61 a více 

 

3) Znáte obchod CBA Potraviny Premium, který je umístěný na adrese Palackého 

náměstí 198/2 v Ivančicích? 

 a) ANO 

 b) NE 

 

 



 

 

 

4) Pokud ano, jak často zde nakupujete? 

 a) každý den 

 b) několikrát do týdne 

 c) několikrát do měsíce 

 d) příležitostně 

 e) vůbec 

 

5) Proč nakupujete právě v tomto obchodě? 

 a) umístnění obchodu 

 b) cena zboží 

 c) kvalita zboží 

 d) provozní doba 

 e) nenakupuji 

 f) jiné 

 

6) Jak jste se o tomto obchodě dozvěděli? 

 a) vím o něm léta 

 b) z kulturních a sportovních akcí 

 c) z venkovní reklamy 

 d) z letáků 

 e) z internetu 

 f) od známých a kamarádů 

 g) z tohoto dotazníku 

 h) jiné 

 

7) Jakému způsobu komunikace s prodejcem dáváte přednost? 

 a) osobní kontakt na prodejně 

 b) internetové stránky či e-mail 

 c) telefonický kontakt 

 d) přes sociální sítě, např. Facebook 

 e) jiné 

 


