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Abstrakt 

Tato diplomová práce je zamě ena na návrh marketingové strategie zavedení nového 

produktu cukrá ské dílny Tak to upeč, kterým jsou kurzy pečení. Podkladem pro 

vytvo ení vhodné marketingové strategie jsou teoretické poznatky a údaje získané 

z vybraných analýz a aplikace zvolených marketingových metod. Výstupem diplomové 

práce jsou návrhy konkrétní marketingové strategie v podobě rozší eného 

marketingového mixu. 

 

Abstract 

This diploma thesis is focused to a marketing strategy for the introduction of the new 

product of the confectionary shop "Tak to upec". The new product is baking lessons. 

The basis for developing an appropriate marketing strategy is the theoretical knowledge 

and data obtained from selected analyzes and the use of selected marketing methods. 

The output of the diploma thesis is the suggestion of a specific marketing strategy in the 

form of expanded marketing mix. 
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ÚVOD 

V ekonomickém prost edí se objevují stále noví podnikatelé, kte í se snaží na trhu 

uchytit, r st a upev ovat svoji pozici v daném oboru. Je d ležité tyto začínající 

podnikatele s potenciálem podporovat a dát jim šanci ukázat sv j talent a píli. Jedním 

takovým začínajícím podnikatelem je i slečna Markéta, ta po vystudování Lesnictví, 

které ji neoslovilo, šla na obor Cukrá . Po dokončení studia pracovala jako cukrá ka pro 

kavárnu Galerie Caffe a v roce Ň017 začala sama podnikat. Založila si cukrá skou dílnu 

Tak to upeč a již více než p l roku vyrábí cukrá ské produkty na zakázku. V rámci 

rozší ení svého podnikání a pokrytí větší části poptávky, se slečna Markéta rozhodla 

p ijít s novým produktem na trh a po ádat kurzy pečení.  

Marketing získává stále více na d ležitosti v oblasti obchodu a podnikání. Hlavním 

cílem každé společnosti je plnit p ání zákazníka, uspokojit jejich pot eby a tím i cíle 

společnosti. Tomuto napomáhá právě marketing a účinné marketingové strategie. 

Tato práce se zamě uje na vytvo ení marketingové strategie pro nový produkt – kurzy 

pečení. Práce je rozdělena na čty i hlavní části. První část shrnuje vymezení problému a 

cíle práce. V teoretické části práce jsou sepsány poznatky získané studiem, jako podklad 

pro praktickou část. T etí část se zabývá analýzou současné situace a vlastním 

pr zkumem, kde je p edstaven subjekt Tak to upeč a jsou provedeny analýzy vnit ního 

a vnějšího prost edí. Na základě Porterovy analýzy, SLEPT analýzy a Marketingového 

mixu je sestavena SWOT analýza. Následně je provedena analýza dotazníkového 

šet ení, shluková analýza a analýza marketingové komunikace. Poslední část se věnuje 

samotným návrh m marketingové strategie na období jeden a p l roku, které jsou 

sestaveny do podoby rozší eného marketingového mixu. 

Téma této diplomové práce jsem si zvolila z d vodu mého zájmu o začínající 

podnikatele v oborech tvorby produkt , jelikož se zajímám o marketing a sama plánuji 

podnikat v oboru se zamě ením na ruční tvorbu. 
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1 Vymezení problému a cíle práce 

Slečna Markéta je cukrá ka. Jako OSVČ rozjíždí svoji cukrá skou dílnu Tak to upeč. 

Doposud se zabývala pečením pro cukrárny, svatby, oslavy, ale protože se chce nyní ve 

svém oboru posunout dál a více se rozvíjet, rozhodla se po ádat kurzy pečení. Pronajala 

si tedy prostory v Brně, kde má cukrá skou dílnu. Toto místo bude sloužit jí, ale také 

jako prostor pro po ádání kurz .  

Ráda by rozjela projekt se stejnojmenným názvem „Tak to upeč.“, který bude zahrnovat 

i cukrá ské kurzy. Budou to kurzy jak pro začínající, tak pro pokročilé. Já sama plánuji 

po dostudování podnikat v jiném oboru ruční tvorby, proto mě tento projekt zaujal jako 

téma diplomové práce. 

1.1 Cíle 

Cílem diplomové práce je na základě provedených analýz okolí podniku a vlastního 

pr zkumu vypracovat marketingovou strategii na vybraný produkt. 

Metody práce:  

- Teoretická východiska práce 

o Rešerše literárních zdroj  – slouží jako podklad pro teoretickou část 

diplomové práce 

- ůnalýza problému a současné situace  

o ůnalýza vnějšího prost edí – SLEPTE 

o ůnalýza oborového okolí – Porterova analýza 

o ůnalýza vnit ního prost edí – marketingový mix dle 5P 

o SWOT analýza – p ehledně shrnuje výsledky p edešlých analýz, a slouží 

jako podklad pro tvorbu návrh  marketingové strategie 

o Vlastní marketingový pr zkum – dotazníkové šet ení 

 Shluková analýza 

 Regresní analýza 

- Vlastní návrhy ešení a jejich p ínos  

o Dedukce – vyvozování závěr  ze získaných informací pro tvorbu návrhu 

marketingové strategie 



13 

 

2 Teoretická východiska práce 

Teoretická východiska práce vysvětlují jednotlivé pojmy, které se v této práci objevují a 

týkají se tématu marketingové strategie. 

2.1 Marketing 

V dnešní době si pod pojmem marketing většina lidí p edstaví hlavně reklamu, nicméně 

se v této oblasti skrývá mnohem více. P esné vymezení pojmu marketing, tak aby bylo 

úplné, není snadné. Jednotlivé definice marketingu se od sebe liší r znými p ístupy 

jejich autor . Obchodní manaže i definují marketing obvykle jako „prodej“ nebo 

„reklamu“, což je sice součástí marketingu, ale zdaleka jej to nevystihuje celý. ( 

Mccarthy, 1995) 

V knize pojednání o podstatě a p vodu bohatství národ  z roku 1776 se Adam Smith 

zmínil o marketingu slovy: „Jediným účelem a smyslem veškeré výroby je přece 

spotřeba, a zájmů výrobce se má dbát potud, pokud to vyžadují zájmy spotřebitele.“ 

Stejně tak cílem dnešního marketingu je nalezení rovnováhy mezi dvěma poměrně 

protich dnými stranami. Na straně jedné je zákazník a na druhé manažer firmy. 

Hlavním úkolem manažera firmy je tvo it zisk, heslem správného marketingu je 

orientace na zákazníka a jeho pot eby, díky kterému firma zisku dosáhne. (Horáková, 

1992) 

Marketing se podílí na vytvá ení a realizaci strategie podniku, která vede k uspokojení 

podnikových cíl . Zákazník neboli klient by měl být pro podnik tou nejvýznamnější 

osobou. Zákazníkem m že být osoba, domácnost, firma, stát, nezisková organizace 

nebo zahraniční zákazník, tedy subjekt, který určitou formou zaplatí za produkt nebo 

službu za účelem vlastnictví nebo spot eby, díky čemuž získá očekávaný užitek. ůby 

podnik v tržním prost edí uspěl, musí se zamě it a vyhodnocovat, jak se zákazník 

chová, rozhoduje a co jej motivuje k uskutečnění koupě. (Jakubíková, 2013) 
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Pro marketing existuje mnoho definicí, a žádná se nedá označit za tu jednu správnou. 

Mezi ty nejznámější pat í nap íklad tyto definice: 

 „Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají 

to, co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny 

jednotlivých výrobků s ostatními.“ (Kotler, 2007) 

 „Marketing je aktivitou, souborem institucí a procesů pro vytváření, 

komunikaci, dodání a směnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, 

partnery a celou širokou veřejnost.“ (American Marketing Association, 2007) 

 „Marketing je proces, v němž jednotlivci a skupiny získávají prostřednictvím 

tvorby a směny produktů a hodnot to, co požadují.“ (Zamazalová, 2010) 

Lze jej tedy definovat jako proces ízení, který zjišťuje a uspokojuje pot eby zákazníka 

a tím umož uje plnění firemních cíl . Fungující marketing zabezpečuje firmě výrobu a 

prodej zboží, po kterém je poptávka. (Jakubíková, 2013) 

2.2 Marketingový mix 

Marketingový mix je d ležitou součástí moderního marketingu. Je skupinou taktických 

marketingových nástroj , které firma využívá k upravování nabídky a stimulování 

prodeje. Zabývá se vším, co m že firma ovlivnit a změnit, aby zvýšila poptávku po 

svém produktu. Základní marketingový mix se dělí do čty  proměnlivých skupin, 

nazývajících se 4P (Kotler, Ň007): 

 Produkt, výrobek (product) 

 Cena (price) 

 Místo, distribuce (place) 

 Propagace (promotion) 
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Stejně jako marketing se rozvíjel i marketingový mix. M žeme se tedy setkat i 

s rozší ením 4P o další složky jako jsou kup íkladu (Kotler a Keller, 2013): 

 Lidské zdroje (people) 

 Procesy (processes) 

 Vzhled (physical evidence) 

 Balení (packaging) 

Model 4P p edstavuje strategie a ízení z pohledu prodejce. Vedle tohoto modelu se 

tedy objevil i marketingový mix z perspektivy zákazníka označovaný jako 4C. Podle 

Kotlera je pot eba na marketingový mix pohlížet z pozice kupujícího. Model 4C 

obsahuje skupiny (Kotler, 2007): 

 Hodnota pro zákazníka (customer value) 

 Náklady zákazníka (customer costs) 

 Pohodlí, neboli dostupnost (convenience) 

 Komunikace (communication) 

V literatu e existuje také varianta marketingového mixu označená jako 4ů. Tuto 

strategii používá společnost Coca-Cola. Tato varianta je obměnou klasického 

marketingového mixu a obsahuje skupiny (Jakubíková, Ň01Ň): 

 Povědomí (awareness) 

 Místní dostupnost (availavility) 

 Cenová dostupnost (affardability) 

 P ijatelnost (acceptability) 

Jednodušší variantou pro marketéra je začít se sestavením modelu 4C z pohledu 

cílového zákazníka, a na základě něj určit marketingový mix 4P. Používání 

marketingových nástroj  závisí na konkrétní etapě životního cyklu výrobku, velikosti 

firmy a její konkurenceschopnosti na daném trhu. ůby byl marketing efektivní, musí 

marketingový mix fungovat jako jednotný celek. (Kotler, 2007) 
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2.2.1 Produkt 

V marketingu pojem produkt znamená jakoukoli nabídku zákazníkovi. Produkt m že 

být v podobě hmotné, jako jsou výrobky a zboží, nebo v podobě nehmotné – nejčastěji 

služeb. Další nehmotné podoby produkt  m žou být také služba, událost, myšlenka, 

místo, kampa , zkušenost, zážitek atp. (Kotler, 2007) 

 

Výrobky a zboží 

Výrobky je možné dělit dle jejich trvanlivosti na trvanlivé a netrvanlivé zboží. 

Netrvanlivé výrobky jsou takové, které je t eba v určité omezené době spot ebovat, 

nebo jsou na jedno či několik málo použití. Do této kategorie se adí hlavně potraviny, 

nápoje apod. Trvanlivé výrobky naopak vydrží ádově mnohem delší časový úsek, 

obvykle několik let. Jedná se nap íklad o automobily nebo elektroniku atp. (Kotler, 

2007) 

Výrobek lze definovat jako výsledek kombinace r zných zdroj , jako jsou lidé, 

suroviny, technologie, znalosti a informace, které jsou využity takovým zp sobem, aby 

výsledný výrobek vyhovoval požadavk m cílové skupiny spot ebitel . (Zamazalová, 

2010) 

Firma má na výběr čty i druhy nabídky: 

 Prodávat to, co už existuje 

 Vyrábět to, po čem je poptávka 

 P edvídat, že po něčem začne být poptávka 

 Vyrábět něco nového, o co zatím zájem nebyl, ale zákazník m to p inese užitek 

Poslední zp sob nabídky je nejriskantnější, m že být naprostým neúspěchem, ale také 

velikým úspěchem a zdrojem zisku, pokud p ijde ve správné chvíli a ve správné 

podobě. 

Služby 

Kotler definoval služby jako aktivity, výhody nebo uspokojení, které jsou na prodej. 

Základem podnikání, které je orientováno na klienta, je poskytování kvalitních služeb. 
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Mnoho firem poskytování služeb omezuje, a jsou pro ně pouze dodatečným nákladem 

bez dalšího potenciálu rozvoje. Na trhu jsou také firmy, jejichž nabídku tvo í z velké 

části služby. V dnešní době se stále více rozmáhá delegování činností na externí 

subjekty, ať už u firem nebo u osob. Lidé jsou často zaneprázdněni nebo pot ebují 

pomoc a tak poptávají služby. Kromě poskytování kvalitních služeb, je t eba, být na 

trhu v něčem lepší než konkurence, nabídnout p idanou hodnotu a dokázat se lépe 

p izp sobit požadavk m cílového zákazníka. (Kotler, 2007) 

 

2.2.2 Cena 

Cenová politika zahrnuje všechna opat ení a rozhodnutí orientovaná na trh, která se 

týkají ceny produktu, služby či jiných výsledk  podnikatelské činnosti. Cena vyjad uje 

hodnotu zboží nebo služby, která je dána faktickou a psychologickou užitečností a 

zpravidla bývá pomě ována penězi. (Horáková, 1992) 

Zákazníky, kte í se podle toho rozhodují, láká nízká cena, ta bude podniku p inášet 

relativně vysoké tržby, ale už ne tak vysoký zisk. Reakce klient  na nízkou cenu m žou 

být také naopak negativní, kdy levný produkt budou považovat za nekvalitní. Je-li 

stanovená úrove  ceny naopak p íliš vysoká, hrozí ztráta klient  a tím i pokles tržeb.  

Stanovení ceny se obvykle provádí pomocí zjištění náklad , ke kterým je p ipočtena 

požadovaná zisková p irážka. Prodej je t eba budovat na kvalitě produktu, ne na úrovni 

ceny. (Kotler, 2007) 

Určování ceny je tedy proces hledání vhodného kompromisu. Na cenovou politiku 

p sobí mnoho okolností a faktor , které mohou tlačit cenu nahoru nebo ji naopak 

srážejí dol . Nejd ležitější roli p i rozhodování mají náklady, zákazníci a konkurence.  

V dnešní době mají velký vliv i globalizace, hyperkonkurence a internet, které p sobí 

na snižování cen. Výroby se p esunují do levnějších oblastí, konkurenční boje jsou čím 

dál složitější a zákazník si pomocí internetu m že ceny snadno srovnávat. Efektivní 

marketing dokáže reagovat na p sobení těchto sil, a i p es to zachovat podniku danou 

úrove  cen a zisku. D ležité je budovat silnou značku a pracovat na komunikaci se 

zákazníky. (Horáková, 1992) 
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Existuje mnoho cenových strategií, které si podnik volí dle toho, čeho chce dosáhnout. 

Podle Kozla existují dva základní p ístupy ke stanovení ceny, nákladový a hodnotový 

princip.  

Nákladový princip 

Cena je stanovena pomocí součtu náklad  na po ízení či výrobu produktu, náklad  na 

jeho prodej a obchodníkovy p irážky (marže).  

 

Hodnotový princip 

Tento zp sob stanovení ceny se odvíjí od skutečnosti, jaké hodnoty a užitek produkt 

p ináší zákazníkovi. Vychází se ze t í faktor  – servisní výhody, produktové výhody a 

image. Servisní výhody mohou být poskytovaný servis či snadná dostupnost zboží, do 

produktových výhod se adí rychlejší inovace nebo širší nabídka a image znázor uje 

pocit jedinečnosti z užívání značky.  

I když se nákladový princip dnes používá velice z ídka, firmy se soust edí na budování 

značky, aby mohly čerpat z její prestižnosti. (Kozel, 2011) 

2.2.3 Distribuce 

Distribuční politika se zabývá tím, jakými cestami (distribučními kanály) se produkt 

dostane od výrobce na trh ke konečnému spot ebiteli. Trh je t eba porýt tak, aby měl 

zákazník p ístup k dostatečnému množství zboží a sortimentu, ve správné kvalitě na 

p íhodném místě a ve vyhovující době. Protože právě zákazník je zdrojem zisku pro 

firmu, je nutné, aby byl kladen d raz na jeho pot eby a tím na vytvo ení vzájemně 

fungujícího vztahu mezi firmou a zákazníkem. (Jakubíková, Ň00Ř) 

Distribuční kanály, odkazují na systém marketingových institucí, pomocí kterých jsou 

zboží a služby p epravovány od p vodního výrobce ke koncovému spot ebiteli. P esun 

produktu většinou probíhá p ímou distribuční cestou, m že ale také dojít k využití 

mezičlánk  a vytvo ení nep ímé distribuční cesty.  
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P ímá distribuce 

Probíhá mezi výrobcem a nakupujícím. Její výhodou je, že výrobce je v p ímém 

kontaktu se zákazníkem. 

Nep ímá distribuce 

Zboží je od výrobce dodáváno zákazníkovi pomocí distribučních mezičlánk . 

Zprost edkovateli mohou být velkoobchod, maloobchod, nezávislí prodejní agenti atp. 

(Zamazalová, 2010) 

 

Obrázek 1: Distribuční cesty (Vlastní zpracování, Zdroj: 
http://www.malamarketingova.cz/marketingovymixdistribuce.html) 

 

Zp sob , jak m že v dnešní době firma uvést produkt na trh, je mnoho. Vždy je 

d ležité mít jasnou strategii uvedení na trh. Náklady vynaložené na uvedení produktu na 

trh bývají vyšší než náklady na jeho samotnou výrobu. Mnoho výrobc  považuje 

zprost edkovatele za p íliš drahé, nicméně obejít se bez nich nemusí být jednoduché. 

Mezi zp soby, jak produkt uvést na trh pat í obchodní zástupci, televize, webové 

stránky, obchodní a strategičtí partne i, prodejci dodávající p idanou hodnotu, aukce a 

další.  (Kotler a Keller, 2013) 
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2.2.4 Propagace 

Mezi nejd ležitější marketingové dovednosti pat í marketingová komunikace a 

propagace. Komunikací není myšlená pouze eč, ale také vnější vystupování a vzhled. 

Vše, co p sobí na zákazníky a cílové spot ebitele, a ovliv uje tak jejich vnímání značky 

či produktu. Propagace je forma komunikace, p edstavující firemní sdělení určené 

k vytvo ení a posílení povědomí o značce nebo produktu. Cílem propagace je vyvolat 

v zákazníkovi zájem a motivaci ke koupi. (Kotler, 2007) 

Komunikační politiku lze definovat jako každou formu komunikace, kterou firma 

používá k informování, p esvědčování nebo ovliv ování současných nebo budoucích 

zákazník . (Zamazalová, 2009) 

V rámci komunikační politiky se využívají čty i hlavní nástroje: reklama, podpora 

prodeje, vztahy s ve ejností (public relations) a osobní prodej. 

Reklama 

Reklamou se nazývá placená neosobní forma komunikace, která se zprost edkovává 

p es r zné druhy médií. Reklamy se objevují v televizi, na internetu, ale také ve 

fyzické podobě r zných leták  a billboard . Reklama má p esvědčit p eddefinovanou 

cílovou skupinu ke koupi produktu a prosazuje filosofii dané společnosti. Účinná 

reklama cílí p ímo na potencionální zákazníky, aby tak došlo k největšímu úspěchu a 

dosažení konverze. (P ikrylová, Ň010) 

Podpora prodeje 

Podpora prodeje zahrnuje mnoho krátkodobých aktivit, které napomáhají prodeji 

daného produktu nebo služby. Do nástroj  podpory prodeje pat í nap íklad slevové 

poukazy, vzorky zdarma, soutěže a další cenová zvýhodnění. Podpora prodeje také cílí 

na širokou skupinu potencionálních zákazník , aby je nalákala a p esvědčila ke koupi. 

Často je kombinována s některými formami reklamy, aby se tak posílil výsledný vliv. 

V rámci r zných akcí m že firma také rozdávat upomínkové p edměty s vlastním 

logem. Účelem těchto p edmět  je upoutat pozornost na samotnou firmu, zvýšit její 

atraktivitu pro zákazníka a podpo it tak prodej jiného produktu. (Vaštíková, Ň00Ř) 
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Vztahy s ve ejností 

Jednou z nejd ležitějších součástí marketingu jsou Public Relations – vztahy a 

komunikace s ve ejností. Využívány jsou osobní nebo neosobní zp soby komunikace. 

Osobní komunikace je tou nejstarší formou, ale zárove  také nejúčinnější. Jedná se o 

komunikaci, kdy zákazník jedná p ímo s pově enou osobou z firmy. Neosobní 

komunikace potom využívá vhodného mezičlánku, který zabra uje zpětné vazbě. 

Nejčastěji je využíváno tiskových médií, elektronických médií, velkoplošné venkovní 

reklamy nebo internetu. (Svoboda, 2009) 

Osobní prodej 

Osobní prodej je nejstarším zp sobem propagace a komunikace. Stále se využívá, i p es 

vývoj komunikačních technologií a vznik nových médií. Velkou výhodou osobního 

prodeje je p ímý kontakt se zákazníkem. Obchodníkovi umož uje p istupovat ke 

každému zákazníkovi zvlášť a operativně reagovat na jeho požadavky a argumenty. 

Díky osobní komunikaci se p i úspěšném prodeji vytvá í dobrý vztah mezi prodejcem a 

zákazníkem. Zákazník v p ípadě jakéhokoliv problému či nové poptávky neváhá 

takového prodejce kontaktovat. (Karlíček, Ň011) 
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2.3 Marketingová strategie 

Marketingová strategie je proces, který vychází ze strategického ídícího procesu firmy. 

Dělí se do t í etap: plánování, realizace a kontrola. Jedna z definic marketingové 

strategie íká, že: „Veškerá marketingová strategie je založena na STP – segmentaci, 

targetingu a positioningu. Společnost vyhledává na trhu odlišné potřeby a skupiny 

s cílem na ty, které může uspokojit lépe než ostatní a pak komunikuje svoji nabídku tak, 

aby si cílový trh všiml této odlišnosti a jiné image.“ (Kotler a Keller, 2013) 

Pomocí marketingového ízení jsou identifikovány pot eby a požadavky cílových 

zákazník  a tím se ovliv uje nabídka správným načasováním a složením, aby 

korespondovala se strategií podniku. Cílem firmy je vytvo it a prezentovat svoji 

hodnotu na trhu. O tohle se stará právě strategický marketing. Úkolem marketingového 

oddělení firmy je zvolit cílový trh a následně strategii uvedení hodnoty na trh. 

(Jakubíková, 2008) 

2.3.1 Plánovací etapa 

Do plánovací etapy pat í analýza společnosti a poptávky po jejích produktech, stanovení 

marketingových cíl  a strategií, analýza trhu a konkurence, sestavení marketingového 

plánu. Plánovací etapa má za úkol skloubit zdroje a schopnosti firmy s p íležitostmi na 

trhu, aby tak dosáhla svých cíl . (Boučková, Ň00ň) 

ůnalýza 

Zahrnuje segmentaci, targeting, positioning, pr zkum trhu a provedení analýz, jako jsou 

Porterova analýza, SWOT, SLEPT atp.  

Marketingové cíle 

Od základních cíl  podniku, které si stanovil, se odvíjí jeho marketingové cíle. 

Z provedené situační analýzy vycházejí marketingové cíle, které vyjad ují jednotlivé 

úkoly, a jejich dosažení je očekáváno do určitého časového rámce. (Horáková, Ň00ň) 
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Marketingové cíle se týkají:  

 Existujících výrobk  na stávajících trzích 

 Nových výrobk  na stávajících trzích 

 Nových výrobk  na nových trzích 

Marketingový plán 

Jako každý proces i marketingová strategie má výstup, podle kterého se firma na cestě 

k dosažení svých cíl  ídí. V tomto p ípadě je na konci sestaven marketingový plán, 

který je d ležitým a pot ebným dokumentem pro úspěšné ízení firmy.  

Sestavení marketingového plánu vyžaduje určitý postup, který se skládá z několika 

základních krok . (Kotler, 2007) 

1) ůnalýza současné marketingové situace  

2) ůnalýza rizik a p íležitostí 

3) Stanovení marketingových cíl  

4) Formulace marketingové strategie 

5) Sestavení prováděcího plánu 

6) Rozpočty 

7) Kontrola  

Pro marketingové plánování a strategii je d ležité mít dostatečné množství kvalitních 

informací. Díky správným informacím m že podnik vyhodnocovat mnohé ukazatele. 

Informace slouží společnosti nejen jako pomoc p i rozhodování, ale také tvo í 

marketingový kapitál, který firmě m že zajistit konkurenční výhodu. (Kotler Ň007) 

2.3.2 Realizační etapa 

V realizační etapě dochází k aplikaci marketingového plánu do praxe. Po sestavení 

plánu je t eba jej správně realizovat. Realizace je rozdělena do výroby a prodeje 

výrobku nebo služby. Základem úspěšné marketingové strategie není jen sestavit 

marketingový plán, ale uvést jej do provozu tak, aby fungoval. Marketingová 

implementace tvo í z marketingových plán  a strategií marketingové akce, které 

dopomáhají k plnění cíl  podniku.  
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Úspěšnost realizační etapy se odvíjí od rozhodovacího procesu firmy, motivace a 

schopností jejích pracovník , organizační struktury a také firemní kultury. (Kotler, 

Armstrong 2004) 

Marketingové cíle se p evedou na taktické úkoly na daný rok a následně implementují 

do jednotlivých strategických jednotek firmy. Organizační jednotky musejí dodržovat 

strategický marketingový plán a reagovat na vzniklé problémy p i jeho plnění. 

(Boučková, Ň003) 

2.3.3 Kontrolní etapa 

V poslední etapě procesu marketingové strategie dochází ke kontrole. Po zavedení 

marketingového plánu do provozu je t eba zjistit, zda zvolená strategie je úspěšná a 

pomáhá k plnění podnikových cíl . Provádí se kontrola dosažených výsledk , ale také 

kontrola realizace úkol  stanovených plánem. Nejprve se kontroluje, zda je vybraný 

směr postupu správný, výchozí hypotézy jsou platné a zvolená marketingová strategie 

bude mít za výsledek ešení klíčových problém  a dosažení cíl . Poté se srovnávají 

namě ené výsledky s p edchozími standardy firmy a vyhodnocuje se, zda je výkonnost 

firmy vyšší nebo nižší a tedy jestli je zvolená strategie pro podnik p ínosná. 

(Zamazalová Ň010) 
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2.4 Marketingový výzkum  

Marketingový výzkum lze definovat jako proces, který propojuje spot ebitele 

(zákazníky) a další zájmové skupiny s firmou pomocí informací, které jsou využívány 

pro definici a zjišťování marketingových p íležitostí a problém , zlepšování a 

hodnocení marketingových činností a lepší porozumění marketingovému procesu. Tento 

proces definuje marketingové p íležitosti a problémy, díky systematickému sbírání a 

analyzování informací. Díky tomu lze doporučit opat ení pro zlepšení marketingových 

strategií a aktivit společnosti. (Berkowitz, 1994) 

Marketingový výzkum lze definovat jako systematické a objektivní shromažďování, 

zaznamenávání, analýzu, interpretaci a podávání informací o existujících nebo 

potencionálních trzích. Modernímu manažerovi tento výzkum umož uje uplat ovat 

analytický zp sob rozhodování. (Giles, 1994) 

Pro společnost je v dnešní době d ležité znát svoji konkurenci, potencionální zákazníky 

i společensko-politické prost edí, aby dokázala správně volit strategii. Tyto poznatky 

zajišťuje marketingový výzkum, který m žeme rozdělit do následujících etap 

(McCarthy, 1995; Tomek a Vávrová, 2007): 

 Definování problému 

 Návrh projektu výzkumu 

 Stanovení zdroj  a rozsahu získávaných informací 

 Určení metod výzkumu 

 ůnalýza situace 

 Vlastní sběr dat 

 Vyhodnocení výzkumu a interpretace zjištěných výsledk  

 Vy ešení problému  

2.4.1 Projekt a cíle výzkumu 

V první fázi marketingového výzkumu je t eba si zvolit projekt výzkumu, a to podle 

cíl , kterých chce firma dosáhnout. Je d ležité rozvrhnout harmonogram výzkumu a 

rozdělit zodpovědnosti a pravomoci k jeho provádění.  
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Následně si firma stanoví rozpočet, rozsah výzkumu a metody získávání informací. Dle 

stanovených cíl  m žeme výzkumy rozdělit na: 

Informativní výzkum 

Sleduje všechny informace z marketingových výzkum . Využívá se většinou pro volbu 

strategie a situační analýzu. Jeho cílem je získat p edběžné informace, díky kterým lze 

lépe definovat problémy a navrhnout hypotézy.  

Deskriptivní výzkum 

Cílem deskriptivního výzkumu je lepší definování marketingových problém , jako je 

hodnocení situace na trhu, pot eby a charakteristiky zákazník  nebo postavení 

konkurenčních produkt  na trhu.  

Kauzální výzkum 

Jeho cílem je testování hypotéz o vztazích. Získává podklady pro analýzu p íčin 

skutečností, které nastaly a jejich následk . Zamě uje se také na vztahy mezi faktory 

makro i mikroprost edí. (Tomek a Vávrová, Ň007) 

2.4.2 Metody marketingového výzkumu 

Rozlišujeme získávání informací pomocí primárního nebo sekundárního výzkumu. 

Pomocí primárního výzkumu zjišťujeme nové skutečnosti pomocí r zných specifických 

metod a v sekundárním výzkumu využíváme informace, které již existují.  

Sekundární výzkum 

Pracuje s informacemi, které již byly nashromážděny z jiného d vodu. Takové 

informace lze čerpat i z online databází a jiných internetových zdroj . Sekundární 

zdroje mohou mít jisté nevýhody, a sice, že informace nejsou dostatečně p esné, 

současné, relevantní nebo nestranné. (Ka ovská a Schüller, 2015) 

Primární výzkum 

Shromažďuje informace získané z vlastního výzkumu. Tyto informace m žeme 

následně dělit na kvantitativní a kvalitativní. Kvalitativní výzkum zjišťuje postoj, 

motivaci a charakteristiku chování zákazníka.  
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Většinou se zamě uje na menší vzorek respondent , ale poskytuje hlubší a detailnější 

výstup informací. Mezi metody kvalitativního výzkumu pat í: 

 Hloubkové rozhovory 

 Skupinové rozhovory 

 Projektivní techniky (dokončení věty, doplnění obrázku apod.) 

Kvantitativní výzkum pracuje s větším vzorkem respondent  a jeho výsledkem jsou 

spíše statistické údaje. Nep ináší tak detailní informace jako kvalitativní výzkum. Běžné 

metody kvantitativního výzkumu jsou: 

 Pozorování  

 Dotazování 

 Experimentální výzkum  

Pozorování 

Dochází ke shromažďování informací pomocí pozorování chování osob a jejich situací. 

Pozorování provádí vyškolení pracovníci a využívá se pro zjištění smyslově vnímané 

skutečnosti. Není t eba, aby byl respondent p ipraven poskytovat informace, jako je 

tomu u dotazování, protože nedochází k p ímé komunikaci. Pozorováním se dá 

nap íklad zjistit kolik lidí ve vlaku čte noviny, nebo kolik lidí si na p ednášku p ineslo 

kávu. Pozorování se v praxi rozděluje na zúčastněné, kdy je respondent osobně 

sledován pozorovatelem, nebo nezúčastněné, kdy jej sleduje na fotografii nebo 

obrazovce. (Foret 2011) 

Dotazování  

Je nejčastější metodou používanou v marketingovém výzkumu. Jedná se o kladení 

otázek lidem, týkajících se jejich znalostí, preferencí, postoj  a nákupního chování. 

Dotazování m že být písemné, telefonické, elektronické, ústní, monotématické a 

vícetématické. Největší dosah má písemné dotazování. Dotazníky jsou anonymní a za 

nižší náklady lze obsáhnout větší počet respondent . Výhodou telefonického dotazování 

je rychlost a nulové náklady na tištěné materiály, nevýhodou je získávání kontakt .  
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Ústní dotazování má formu rozhovoru, který m že být individuální, hloubkový, 

skupinový atp. Nejčastějším typem dotazování v dnešní době jsou online dotazníky. 

(Kotler, 2007) 

Otázky v dotazníku musí být srozumitelné, jasné a měl by existovat jeden zp sob 

zaznamenávání odpovědi. Forma otázek m že být otev ená, kdy respondent odpovídá 

na otázku formou textu, nebo uzav ená, kdy vybírá z množiny odpovědí. Zásady pro 

správnou tvorbu dotazníku jsou (Tomek a Vávrová, Ň007): 

 Otázky mohou být kontaktní, k věci, kontrolní nebo k dotazované osobě 

 Otázky jsou azeny od snadných ke složitějším 

 Obecné otázky p edcházejí konkrétnějším 

 Vyzýváme respondenta k p eskočení otázky, a p echod na další, pokud se jej 

otázka netýká 

 Necháváme dostatečný prostor na odpovědi u volných otázek 

Po sestavení dotazníku je vhodné jej vyzkoušet na menší skupině lidí, aby mohly být 

odhaleny nedostatky. 

Experimentální výzkum 

Pomocí experimentu se získávají údaje od vybraných skupin respondent  a jejích reakcí 

v r zných podmínkách pod kontrolovanými faktory. Pomocí experimentu je možné 

zkoumat vliv nezávislé proměnné jako je cena, obal nebo umístění na prodeje či zisk 

společnosti. Experimenty se dělí dle místa realizace na laboratorní a prováděné 

v p irozených podmínkách, dle časového sledu na p edchozí a následný test a dle 

p evahy metod výzkumu na pozorovací a dotazovací. Terénní výzkum je objektivní, 

jelikož testované subjekty o experimentu neví a chovají se tak p irozeně. Na rozdíl od 

laboratorního výzkumu, kdy se respondenti snaží své chování kontrolovat. P i 

experimentálním výzkumu je pot eba dodržet podmínku ceteris paribus – za jinak 

nezměněných podmínek – jedná se o p edpoklad, že p i zkoumání vlivu určené 

proměnné na výsledek, z stávají ostatní parametry stejné. (Karlíček, Ň011) 
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2.4.3 Sběr a vyhodnocení výsledk  

Pomocí marketingového výzkumu dostaneme náhodné veličiny. Náhodná veličina je 

proměnná, jejíž hodnota je určena výsledkem náhodného pokusu. Náhodné veličiny se 

rozlišují na: 

 Nominální – obsahují jména a názvy (nap .: bílá, černá), nedají se se adit podle 

velikosti, charakteristikou jejich polohy je modus. 

 Ordinální – lze je se adit podle velikosti, charakteristikou jejich polohy jsou 

kvantily. 

 Intervalové – pomocí sčítání nebo odečítání je možné určit, o kolik je jedna 

hodnota větší či menší oproti jiné hodnotě. Charakteristikou polohy je pr měr. 

 Poměrové – lze provádět násobení nebo dělení u zjištěných hodnot, v této 

náhodné veličině existuje p irozená nula. Pat í sem veličiny, které nelze mě it 

v záporných hodnotách, jako nap íklad váha. Charakteristikou polohy je pr měr. 

D ležitou součástí každého výzkumu je závěrečná interpretace výsledk . Jde o 

p evedení výsledk  mě ení a analýz do doporučení a návrh  na zlepšení zkoumaného 

problému. P ed samotnou interpretací je t eba zkontrolovat správnost výzkumu a 

vyhodnocení stanovených hypotéz. Součástí interpretace musí být zjištění, zda zvolené 

hypotézy byly potvrzeny nebo vyvráceny. Je t eba specifikovat faktory, které ovlivnily 

výsledky mě ení. Výzkum vypovídá pouze o výsledcích zjištěných od zvoleného vzorku 

respondent , poskytuje tedy pouze p ibližné hodnoty. Interpretované návrhy musejí 

vycházet ze zadaných cíl , kterých chce podnik dosáhnout. Výstupem marketingového 

výzkumu je tedy určení zjištěných skutečností a stanovení návrh . (Kozel Ň006) 

Shluková analýza  

Pat í mezi vícerozměrné statistické metody. Slouží ke klasifikaci objekt  a jejich t ídění 

do skupin neboli shluk , na základě jejich podobnosti. Zmi ovaná podobnost m že mít 

podobu korelační míry, míry asociace nebo míry vzdálenosti. Shluková analýza se 

používá nap íklad pro segmentaci zákazník , rozlišení komunit ve velkých skupinách 

atp. Metody shlukování mohou být hierarchické a nehierarchické, podle zp sobu 

shlukování.  
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Korelační koeficient 

Korelační koeficient se používá k odhalení a mě ení vzájemného vztahu mezi dvěma 

proměnnými. Korelačních koeficient  je mnoho a liší se r znými kombinacemi 

proměnných podle jejich typu a počtu kategorií. Jedním z korelačních koeficient  je 

Spearman v korelační koeficient. (Tahal, 2017) 

Spearman v korelační koeficient 

Je neparametrický korelační koeficient, nevychází z hodnot, ale z jejich po adí. Udává 

statistickou závislost mezi dvěma veličinami.  

Friedman v analytický test 

Neboli také Friedmanova ANOVA, vyvinutá Miltonem Friedmanem, je neparametrický 

statistický test pro závislá mě ení. Používá se pro jednorozměrnou analýzu rozptylu s 

opakovaným mě ením. (Skalská, Ň01ň) 
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2.5 Marketingová situační analýza 

Situační analýza se zabývá rozborem aktuální marketingové situace firmy. Dělí se na 

analýzu vnit ního a vnějšího prost edí firmy, které zahrnuje analýzu makroprost edí a 

mikroprost edí. Zamě uje se na vyhodnocování faktor , které současně ovliv ují nebo 

do budoucna mohou ovliv ovat postavení společnosti. Shrnutím získaných poznatk  

bývá SWOT analýza, na jejímž základě společnost sestavuje marketingové cíle a 

strategie. (Zamazalová, Ň010) 

ůnalýza se zabývá zkoumáním t í časových horizont  firmy – dosavadní vývoj, 

aktuální stav a odhad možného budoucího vývoje. Pro p ehlednost se situační analýza 

dělí na t i části (Jakubíková, Ň01Ň): 

 Datová a informační část – v rámci tohoto celku jsou sbírány data a informace 

o vnit ním a vnějším prost edí firmy, a následně vyhodnocovány.  

 Porovnávací část -  generuje množinu možných strategií a interpretuje data 

pomocí r zných metod jako jsou Porterova analýza, SWOT, SLEPTE apod. 

 Implementační a rozhodovací část – v poslední části je provedeno objektivní 

vyhodnocení zvažovaných strategií, jsou formulovány závěry, shrnutí a 

doporučení návrh . 

2.5.1 Porterova analýza 

Známá taky jako Porter v model pěti sil, je analýzou odvětví neboli také mikroprost edí 

podniku. Oborové okolí společnosti tvo í p edevším zákazníci, konkurence a dodavatelé 

firmy. Porter identifikoval pět sil, které p sobí na atraktivitu podniku p sobícího na 

trhu. Porterova analýza slouží ke zmapovaní konkurenční pozice podniku v odvětví, ve 

kterém p sobí. Zkoumá p íležitosti a hrozby a konkurenční síly, které firmu mohou 

v jejím odvětví potkat. (Kotler a Keller, 2007) 

Pro správné podnikání a tvorbu zisku pot ebuje společnost znát své zákazníky, jejich 

pot eba a očekávání a tím také odhadnout nové potencionální zákazníky. V tomto 

p ípadě jsou d ležité vlivy, které na zákazníky v rozhodování p sobí. (Hanzelková, 

2009) 
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Porter v model se zabývá analýzou následujících vliv : 

 Síla stávající konkurence 

 Rizika nově vstupujících konkurent  

 Vyjednávací síla a vliv odběratel  a zákazník  

 Vyjednávací síla a vliv dodavatel  

 Hrozba substitučních produkt  

Potencionální konkurenci tvo í veškeré subjekty, které se zatím v daném prost edí 

nepohybují, ale existuje možnost, že by mohli vstoupit na trh, na kterém firma p sobí a 

tak jí konkurovat. Mezi stávající konkurencí m že docházet k tzv. „cenovým válkám“, 

když je konkurence opravdu vysoká. Cenové války zp sobují pokles výnos  a zisku. 

Čím aktivnější je konkurenční boj v daném odvětví, tím méně je trh atraktivní pro nově 

vstupující subjekty. Vyjednávací síla kupujících se projevuje nap íklad tlakem 

zákazník  na zvýšení kvality, pokles ceny atp. Pokud jsou na trhu dostupné substituty 

produktu, je pro firmu d ležité, že zákazník nakupuje právě u ní. Záleží také na 

koncentraci zákazník . Mají-li vysoký vliv zákazníci, stává se trh neatraktivním. 

Dodavatelé mohou uplat ovat svoji sílu pomocí cen a množství dodávek. Jejich síla 

nar stá, pokud jsou organizovaní, seskupení a nejsou k dispozici substituční produkty, 

tedy ani p echod k jinému dodavateli. Nově vstupující substituty na trh nahrazují 

produkty firmy, čímž snižují ceny, a tudíž i zisk. (Kotler, Ň007) 
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Obrázek 2: Porter v model pěti sil (Vlastní zpracování; Kotler, 2007) 

 

2.5.2 SWOT analýza 

ůnalýza SWOT je nejpoužívanější a nejznámější analýzou prost edí podniku. Používá 

se ke shrnutí výsledk  ostatních analýz a jejich kombinování. Rozděluje klíčové 

faktory, které vyplynuly ze situační analýzy do čty  skupin, jejichž názvy tvo í zkratku 

SWOT. Cílem této analýzy je zjistit, jak je současná strategie podniku schopna reagovat 

na možné změny, které mohou nastat v jeho prost edí. SWOT analýza vyhodnocuje 

(Jakubíková Ň01ň): 

 Strenghts – silné stránky firmy 

 Weaknesses – slabé stránky firmy 

 Opportunities – p íležitosti firmy 

 Threats – hrozby firmy 
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Marketingový specialista sleduje situaci na trhu a vyhodnocuje šance pro uvedení 

produktu na trh. Podnik by se měl snažit omezovat slabé stránky a rozvíjet dvoje silné 

stránky, využívat p íležitosti a p ipravit se proti odhadovaným hrozbám. (Kotler, Ň007) 

Pro p ehledné zpracování výsledk  SWOT analýzy slouží matice. 

 

Obrázek 3: SWOT analýza (Vlastní zpracování; Sedláčková, 2006) 
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2.5.3 SLEPT analýza 

SLEPT nebo také SLEPTE analýza je jednou z nejpoužívanějších analýz obecného 

okolí nebo také makroprost edí. V makroprost edí p sobí velké množství vliv , proto je 

t eba je monitorovat a systematicky analyzovat, abychom mohli odhadnout následky 

jejich p sobení. ůnalýza se soust edí na komplexní pohled na prost edí státu, regionu, 

kraje či obce, kde firma p sobí. Hodnotí se spíše situace budoucí než současná. SLEPT 

analýzu tvo í z pravidla pět oblastí, které jsou zkoumány (Kozel, 2006): 

 Social – sociální faktory související se zp sobem života lidí, jejich hodnot, 

pr měrnou délku života, rodinné faktory, vzdělanost, životní styl v dané oblasti 

atp. 

 Legal – legislativní či právní faktory p sobící mezinárodně, v rámci Evropy 

nebo v rámci státu. Mohou to být také národní legislativy na jakost, výrobu a 

vývoj potravin. 

 Economic – ekonomické faktory souvisí s makroekonomickým vývojem trhu, 

který ovliv ují výkyvy měnových kurz , dovoz a vývoz, pohyb zboží a služeb, 

zaměstnanost, platové podmínky, konkurence atp. 

 Political – politické faktory zobrazují existující a budoucí politické dění na trhu, 

které m že mít taky podstatný vliv na podnikání. 

 Technological – technologické faktory souvisejí s vývojem výrobních 

prost edk , proces , materiálu nebo know-how. Vývoj nových technologií má 

velký vliv na konkurenceschopnost a dopad na firmu. 

ůnalýza SLEPT m že být rozší ena o další faktor, a to sice Environmental – 

znázor ující vliv ekologie a životního prost edí. (Hanzelková, 2009) 
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3 ůnalýza problému a současné situace  

V analytické části jsou uvedeny informace o subjektu, analýza jeho současného stavu 

pomocí Porterovy analýzy, SLEPTE analýzy, SWOT analýzy a marketingového mixu. 

Dále jsou analyzovány výsledky dotazníkového šet ení pomocí shlukové analýzy a 

korelačního koeficientu a rozbor  jednotlivých výsledk . 

3.1 Základní informace  

Podnikatelka (OSVČ) rozjíždí firmu Tak to upeč p sobící hlavně v Brně a okolí. 

Vyučená cukrá ka se již šest let zabývá pečením cukroví, dort  apod. na zakázku a od 

roku Ň017 začala podnikat. Nyní si pronajala i speciální prostory v Brně pro cukrá skou 

výrobu a plánuje rozší it svoje podnikání o kurzy pečení. S administrativou jí pomáhá 

její p ítel, který také zajišťuje dopravu surovin i hotových výrobk . 

 Název značky: Tak to upeč 

 Subjekt: Markéta Sládečková 

 IČO: 06410341 

 Vznik živnostenského oprávnění: 6.9.2017 

 P edmět podnikání:  

o Výroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách 1 až ň živnostenského 

zákona 

o Peka ství, cukrá ství 

 Provozovna: Cejl 858/7, 602 00, Brno – Zábrdovice 

 Zahájení provozování: 2.10.2017 
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3.2 Finanční výsledek podnikání 

Slečna Markéta podniká krátkou dobu a zatím nepoužívá podvojné účetnictví, vede si 

pouze p íjmy v pokladním systému, který používá také na vydávání účtenek pro 

odběratele místo faktury. Tento systém má i funkci EET. Výdaje uplat uje paušálně ve 

výši 60% z p íjm . 

Poskytnutým podkladem pro tuto diplomovou práci bylo da ové p iznání za část roku 

Ň017, a sice za dobu t í měsíc . V následující tabulce jsou shrnuty nejd ležitější údaje 

z da ového p iznání: 

Tabulka 1: Údaje z daňového p iznání 2017 (Zdroj: Daňové p iznání, Vlastní zpracování) 

Údaje z da ového p iznání Ň017 

Datum zahájení činnosti 1.10.2017 

Počet měsíc  činnosti 3 

P íjmy podle §7 zákona 80 169 Kč 

Výdaje související s p íjmy podle §7 zákona 48 101 Kč 

Výsledek hospoda ení / Zisk 32 068 Kč 

 

3.3 Porterova analýza 

Pomocí Porterovy analýzy je zkoumáno oborové okolí subjektu a pět sil, které na něj 

p sobí: 

 Síla stávající konkurence 

 Rizika nově vstupujících konkurent  

 Vyjednávací síla a vliv odběratel  a zákazník  

 Vyjednávací síla a vliv dodavatel  

 Hrozba substitučních produkt  

3.3.1 Síla stávající konkurence 

Brno jako větší město nabízí více možností. Co se cukrá ských kurz  týče, konkurence 

je, ale ne p íliš veliká. Společnost Dortissimo má pobočky po celé ČR a jednu menší i 

Brně, kde po ádá kurzy. Jedná se spíše o cukrá ské kurzy pro pokročilé.  
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Další konkurencí m že být nap íklad Meg v kuchyni, která se zabývá spíše moderní 

zdravou cukra inou. Také gastronomické centrum Kuliner, zabývající se va ením i 

cukra inou nebo NcM Vzdělávací st edisko po ádající cukrá ské kurzy jako jsou 

nap íklad makronky, zdobení cupcakes nebo dorty.  

Dá se íci, že v Brně je zastoupeno spíše va ení, co se kurz  týče. Firmy po ádající 

kurzy va ení do sortimentu občas za adí i nějaký ten kurz pečení, ale vyloženě se na něj 

nespecializují.  

Název konkurence Místo p sobení Nabízené kurzy 

Dortisimo Mojmírovo náměstí 6,  

612 00 Brno 

Kurzy pečení pro pokročilé 

Kuliner, gastronomické 

centrum 

Bohunická cesta 7Ň7/15  

664 48 Moravany 

Kurzy va ení, slavnostní 

dorty, cupcakes 

NcM Vzdělávací st edisko ůntonína Macka 1/Ň 

612 00 Brno 

Kurzy pečení dort , výroby 

makronek, zdobení 

cupcakes 

People's bistro & cooking 

school 

Purky ova 1Ň7 

612 00 Brno 

Kurz va ení, vánoční 

cukroví 
 

Tabulka 2: Stávající konkurence Tak to upeč (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

3.3.2 Rizika nově vstupujících konkurent  

V oboru výroby peka ských, cukrá ských a jiných moučných výrobk  a vzdělávání 

v této oblasti, dá se íci, nejsou velké bariéry vstupu na trh. Nejd ležitější je vlastnit 

vybavení a schválený prostor (kuchy ), nebo pronajmout již schválenou za ízenou 

kuchyni. Hygienické schválení je t eba také p i úmyslu po ádání kurz . Ideální, pokud 

člověk má kuchy  a dělá kucha inu nebo cukrá  a dělá cukra inu. Riziko vstupu nových 

konkurent  na trh snižuje fakt, že většina cukrá  vyrábí a prodává hotové produkty, 

místo aby rozši ovali svá know-how do povědomí ostatních.  
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Bariéry vstupu na trh: 

 Vyhovující prostory 

 Získání hygienického schválení 

 Náklady na pot ebné vybavení 

3.3.3 Vyjednávací síla a vliv odběratel   

Kurzy pečení se po ádají hlavně ve větších městech, takže není zase tak velký výběr, 

aby měli odběratelé p íliš vysokou vyjednávací sílu. V Brně a okolí jich je opravdu jen 

pár, tudíž i tlak na cenu nebude tak velký ze strany zákazník . Maminky na mate ské 

mají velký zájem o začátečnické kurzy pečení. Odběrateli hotových produkt  jsou 

hlavně:  

 Nevěsty 

 Pracující ženy a maminky 

 Point Café, Brno   

Největší vyjednávací sílu mají stálí odběratelé, jako je právě kavárna Point Café, 

protože jejich spokojenost znamená stálý p íjem. 

3.3.4 Vyjednávací síla a vliv dodavatel  

Jelikož je subjektem podnikatelka, fyzická osoba, není zatím tak veliká, aby odebírala 

suroviny od velkoobchod  ve větším množství. Nejčastěji suroviny nakupuje 

v obchodní síti Makro nebo Lidl. V Makru se dají po ídit suroviny ve větších baleních a 

v Lidlu mají zase kvalitní produkty. Vajíčka odebírá ve větším nap íklad od podnikatele 

Kroutila nebo máslo z Madety či mlékárny Olešnice. Jelikož se v tomto oboru jedná 

p edevším o suroviny a potraviny, je výběr z dodavatel  obrovský.  
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Nejčastější dodavatelé jsou: 

 Makro – velká balení 

 Lidl – kvalitní produkty 

 Kroutil s.r.o. – čerstvá vejce 

 Madeta a.s. – máslo 

 Mlékárna Olešnice, RMD – mléčné výrobky 

Vzhledem k velkému množství dostupných a vyhovujících dodavatel  je jejich 

vyjednávací síla nízká. 

3.3.5 Hrozba substitučních produkt  

Jak již bylo zmíněno, kurzy pečení v Brně jsou, ale více se vyskytují kurzy va ení. Kurz 

pečení pro začátečníky v Brně chybí. Trh je p esycen „zdravými“ produkty a recepty a 

poctivá cukra ina se vytrácí, proto o ni mají lidé velký zájem.  

V rámci hotových výrobk  je hrozba substitučních produkt  velká, je mnoho druh  

cukroví, a stále jsou oblíbené jiné. Co se týče kurz , hrozbou mohou být i naučná videa 

na internetu, tato hrozba je ale malá, protože zde chybí ten osobní kontakt a kvalita 

provedení.  
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3.4 SLEPT analýza 

Pomocí SLEPT analýzy budeme zkoumat obecné okolí subjektu Tak to upeč. ůnalýza 

se zamě uje na p sobení následujících faktor : 

 Sociální faktory 

 Legislativní faktory 

 Ekonomické faktory 

 Politické faktory 

 Technologické faktory 

3.4.1 Sociální faktory 

V Jihomoravském kraji k 30.09.2017 je celkový počet obyvatel 1 180 997, z toho 

p evažují ženy. Celkový počet obyvatel se zvýšil oproti minulému roku o 0,Ň %. 

Konkrétní čísla pro okres Brno-město jsou 378 081 obyvatel a pro okres Brno-venkov 

219 365 obyvatel. Jako zajímavost demografického vývoje lze uvést, že větší podíl 

obyvatel tvo í ženy. V roce Ň017 čerpalo rodičovskou dovolenou celkem ň1 ŇŘ0 rodič . 

Z toho bylo 30 Ř16 žen a 464 muž . O kurzy jeví zájem značné množství maminek na 

mate ské dovolené, které se tento čas snaží zpest it získáním nových dovedností. 

(czso.cz, 2017)  
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 V následujícím grafu m žeme vidět, že v Jihomoravském kraji byl t etí nejvyšší počet 

maminek na mate ské dovolené ve sledovaném období.  

 

Graf 1: Počet maminek na mate ské dovolené v ČR, rozdělený do kraj  2016/2017 (Zdroj: czso.cz, Vlastní 
zpracování) 

3.4.2 Politicko-legislativní faktory 

Politická situace v České republice je aktuálně stabilní a také podmínky pro podnikání 

jsou p íznivé. Cukrá skou dílnu ovliv ují zákony zejména: ústavní zákon č. 1/1řřň Sb., 

ústavní zákon č. Ň/1řřň Sb., o daních z p íjm , zákon č. Ňň5/Ň004 Sb., o dani z p idané 

hodnoty, zákon č. Řř/Ň01Ň Sb., občanský zákoník, zákon č. ř0/Ň01Ň Sb., o obchodních 

korporacích, zákon č. 116/1řř0 Sb.,  o nájmu a podnájmu nebytových prostor, zákon č. 

ňň7/1řřŇ Sb., o správě daní  a poplatk , zákon č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních z p íjm , 

zákon č. 16/1řřň Sb., o dani silniční, zákon č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví a navazující 

pokyny Ministerstva financí, zákon č. Ň6Ň/Ň006 Sb., zákoník práce, zákon č. 101/Ň000 

Sb., o ochraně osobních údaj  a spousta dalších. Podnikatelka je OSVČ -  Fyzická 

osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejst íku. 

Nejd ležitější je, aby školitel měl živnost a osvědčení na lektorství a schválené prostory 

na po ádání kurz  od hygieny. (businessinfo.cz, Ň017)  
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3.4.3 Ekonomické faktory 

Dle dat Českého statistického ú adu bylo k začátku roku Ň017 evidováno 

v Jihomoravském kraji 577,ř tis. zaměstnaných, Ňň,Ň tis. nezaměstnaných a ňř4,7 

ekonomicky neaktivních osob. Obecná míra nezaměstnanosti se tedy pohybuje kolem 

3,9%. V okrese Brno-venkov se v roce Ň017 ucházelo o práci 4 Ř47 lidí z toho 2 694 

žen. Pracovních míst dle ú adu práce bylo 4 1Ř5. Podíl nezaměstnaných osob byl 

3,41%. Okres Brno-město měl 14 5řŘ uchazeč  o práci, z toho 7 Ř75 žen. Nabízelo se 

6 593 pracovních míst a podíl nezaměstnaných osob byl 5,47%. Na jedno volné 

pracovní místo v Jihomoravském kraji p ipadali 4 uchazeči o práci. V roce 2017 

dosáhla pr měrná mzda v České Republice ŇŘ 761 Kč, v meziročním srovnání činil 

p ír stek 1 77ň Kč (6,6 %). Spot ebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o Ň,4 %, 

reálně se tedy mzda zvýšila o 4,1 %. Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji má 

v meziročním srovnání velice p íznivý vývoj, její klesající tendence dosáhla v roce 2017 

na hodnotu 4,6 % z počtu obyvatel.  (czso.cz, 2017)  

Nízká míra nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji znázorněná v následujícím grafu 

svědčí o tom, že lidé mají peněžní prost edky a mohou si tak dovolit nap íklad i kurzy 

pečení. 

 

Graf 2: Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji 2007-2017 (Zdroj: czso.cz, Vlastní zpracování) 
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3.4.4 Technologické faktory 

I v dnešní době lidi stále láká emeslná práce, obzvláště když mnoho výroby už se 

provádí strojově. Ruční práce je stále zajímavá, a roste o ni zájem. Nap íklad kvalita a 

chuť cukroví upečeného cukrá kou se nedá srovnat s cukrovím strojním. I tento obor 

ovliv uje technologický pokrok a trendy, obzvláště p icházející z Francie, která je 

nejlepší na cukra inu. Makronky, které jsou již na ústupu, se u nás taky staly velkým 

hitem, dále t eba dezerty a našlehané pěny, či molekulární gastronomie. Na tradiční 

českou cukra inu, kterou ovládaly naše babičky a prababičky se již ale pomalu 

zapomíná, a dnešní generace už ji neumí. I proto jak jsou tyto tradiční české cukrovinky 

lahodné, mají lidé zájem se tyto recepty a postupy naučit. Pečení a tvorba cukrovinek i 

po ádání kurz  v tomto oboru se neobejde bez pot ebného vybavení. V prostorách 

cukrá ské dílny tak to upeč je následující vybavení: 

Tabulka 3: Seznam vybavení cukrá ské dílny (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název Počet Stá í 

Lednice gastro 2 ks 3 roky 

Gastro trouba horkovzdušná 1 ks 3 roky 

Nerezový st l 5 ks 3 roky 

Nerezový st l s d evěnou deskou 1 ks 7 měsíc  

Šlehací robot 2 ks 7 měsíc  

Malá osobní trouba 1 ks 4 roky 

Indukční plotýnka 1 ks 3 roky 

Nerezový d ez 2 ks 3 roky 

 

Dále je to vybavení skladu, a sice regálový systém a vybavení kancelá e, mezi které 

pat í osobní laptop slečny Markéty, tiskárna a pokladní systém Storyous, který je 

navržen p ímo gastronomii. 
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3.5 Marketingový mix 

K analyzování aktuálního vnit ního prost edí subjektu použijeme marketingový mix dle 

5P, jehož jednotlivými faktory jsou: produkt (product), cena (price), distribuce (place), 

propagace (promotion), lidské zdroje (people). 

3.5.1 Produkt 

V současné době je jediným produktem Tak to upeč zakázková výroba dort , zákusk  a 

dalších cukrá ských výrobk . Novým produktem budou kurzy, které chce 

podnikatelka po ádat. Základním kurzem bude kurz pečení pro začátečníky, kde se na 

začátku vyberou tradiční recepty, které by potencionální zákazníky mohly zajímat. 

Nabídka kurz  bude uzp sobena zájmu lidí a poptávce. Jak již bylo zmíněno 

v Porterově analýze, hlavními zákazníky odebírajícími hotové produkty jsou nevěsty, 

pracující ženy a také kavárna Point Café v Brně. Následující tabulka shrnuje základní 

nabídku produkt  a jejich ceny:  

Tabulka 4: Produkty Tak to upeč a jejich ceny (Zdroj: Ceník Tak to upeč, Vlastní zpracování) 

Název Množství Cena 

Drobné cukroví 1 kg 500 Kč 

Dorty 1 kg 470-500 Kč 

Pralinky 100 g 1Ň0 Kč 

Minidezerty 1 ks 5-Ň0 Kč 

Velké dezerty 1 ks 25-50 Kč 

 

3.5.2 Cena 

Cenová strategie subjektu se odvíjí od několika zásadních faktor . Prvním jsou náklady, 

do kterých pat í provozní náklady zahrnující energie a nájem prostor , ve kterých 

subjekt p sobí, dále také pom cky a suroviny, které jsou spot ebovány na objednané 

produkty, p ičemž ceny těchto surovin, které tvo í hlavně potraviny, se mohou často 

měnit (např.: náhlý nárůst ceny másla před Vánoci 2017). Dalším d ležitým nákladem 

jsou osobní náklady, do kterých pat í mzda majitelky i p ípadné odměny lektor , 

vyučujících na kurzech.  
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Některé kurzy bude vést sama majitelka, ale na jiné bude domlouvat externí školitele. 

Dalším d ležitým faktorem je vliv konkurence. Pro lepší konkurenceschopnost je 

zásadní mít kvalitní výrobky za dostupné ceny. Tuto podmínku se slečna Markéta v Tak 

to upeč snaží dodržovat velmi obstojně. I v p ípadě kurz  je t eba p izp sobit cenu 

s ohledem na ceny konkurence, aby byla pro zákazníky atraktivní. Právě na cenu jsou 

zákazníci velice citliví, a s tím souvisí další faktor, a to hodnota produktu pro 

zákazníky. Tato skutečnost bude posouzena i díky dotazníku, kde bude zjištěno, jakou 

hodnotu takový kurz pro potencionální zákazníky má, a kolik by za něj byli ochotni 

zaplatit. V následující tabulce m žete vidět orientační ceny za podobné kurzy u 

konkurence: 

Tabulka 5: P ibližné ceny konkurence za kurzy pečení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název konkurence Orientační cena za kurz 

Dortisimo 1 000 Kč 

Kuliner, gastronomické centrum Ň ř00 Kč 

NcM Vzdělávací st edisko 1 700 Kč 

People's bistro & cooking school 1 7ř0 Kč 

 

3.5.3 Distribuce 

Sídlo subjektu a cukrá ská dílna, kde se budou po ádat kurzy, se nachází blízko centra 

na adrese Cejl 7, Brno 602 00, kousek od zastávky Malinovské náměstí. Dílna je ve 

dvo e na začátku ulice Cejl, kde je možné i parkování. Distribuce cukrá ských výrobk  

probíhá p ímo mezi podnikatelkou a zákazníkem, nebo p es kavárnu, do které cukrá ka 

také peče dorty a zákusky. Cukrá ská dílna je plně vybavená a svými prostory umož uje 

po ádání kurz . Pokud by ale byl o kurzy velký zájem, časem by se prostory musely 

rozší it, nebo p esunout kurzy do dalších prostor.  
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Následující mapka znázor uje, kde se cukrá ská dílna nachází. 

Adresa cukrá ské dílny: Cejl 858/7, 602 00, Brno - Zábrdovice 

 

Obrázek 4: Mapa s umístěním cukrá ské dílny Tak to upeč (Zdroj: Google Maps) 

3.5.4 Propagace 

Vzhledem ke krátké době fungování subjektu, marketingové aktivity jsou stále 

v začátcích. Co se internetového marketingu týče, Tak to upeč má zatím pouze stránku 

na Facebooku a účet na Instagramu. V blízké době plánuje i založení webových stránek. 

Další formou propagace jsou i po ádané ochutnávky, které chystá subjekt ve spojení se 

svatebními koordinátorkami. Účast na svatebních a podobných veletrzích je značně 

nákladná, proto je lepší být nabízen p ímo těmito organizátory. Jedna z forem 

propagace je i distribuce svých výrobk  do kaváren v Brně, kdy je snadné získat 

informaci, kdo produkty vytvo il. V následující tabulce je znázorněn p ehled propagace 

a komunikační média, která subjekt používá. 

Tabulka 6: P ehled propagace Tak to upeč (Zdroj: Facebook, Instagram; Vlastní zpracování) 

Komunikační média Start Četnost p íspěvk  Druh p íspěvk  

Facebook íjen Ň017 3-4krát týdně 

fotky výrobk  

fotky od zákazník  

sdílení tematických 
videí 
novinky 

d ležité informace 

Instagram íjen Ň017 3-4krát týdně 
fotky výrobk  

fotky od zákazník  
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Na následujících obrázcích m žeme vidět náhled na jednotlivé profily. 

 

Obrázek 5: Náhled Facebookové stránky Tak to upeč (Zdroj: Facebook) 

Facebooková stránka by dle mého názoru pot ebovala ještě vylepšit. Opakující se 

obrázek jak na profilové fotce, tak i v záhlaví v úvodní fotce nep sobí na návštěvníka 

této stránky moc dob e. Logo si slečna Markéta nechala vytvo it šikovnou grafičkou, 

proto bych ho určitě využila, ale na úvodní fotku bych použila spíše koláž z fotek 

výrobk , obrázek s graficky zpracovanými novinkami a podobně. Změnila bych také 

po adí panel  na stránce. Stavový ádek, umož ující návštěvník m p idávat p íspěvky 

na stránku bych odstranila, jelikož se pro tento typ stránky nehodí. Recenze i fotky 

mohou stále návštěvníci p idávat do sekce hodnocení a pokud je něco zajímá, mohou 

napsat soukromou zprávu či okomentovat existující p íspěvky.  
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Co se Instagramového účtu týče, jeho vzhled i vypovídající část je dle mého v po ádku. 

V nejvíce používané mobilní verzi této sociální sítě, je krásně vidět v informační části 

adresa cukrá ské dílny, telefonní číslo, e-mail i trasa, jak se tam dostat. 

 

Obrázek 6: Nákled Instagramového účtu Tak to upeč (Zdroj: Instagram) 

 

3.5.5 Lidské zdroje 

Charakter produktu jako jsou kurzy, vyžaduje lidský p ístup a tento faktor zde hraje 

významnou roli. P i cukrá ském kurzu je d ležité know-how, které je zákazník m 

p edáváno, ale p ístup lektora a celkově vystupování subjektu je v tomto p ípadě 

klíčové. Lidé se musejí cítit dob e, odnášet si nejen samotný výrobek, pocit z dob e 

odvedené práce nebo obohacení nejen o nové znalosti, ale také p íjemné strávení 

volného času v hezkém prost edí. U po ádání kurz  je t eba, aby měl lektor pot ebnou 

kvalifikaci a oprávnění k této činnosti. V cukrá ské dílně Tak to upeč p sobí slečna 

Markéta jako OSVČ a vypomáhá jí její p ítel. Ten plní roli závozníka hotových 

objednávek k zákazník m, dělá administrativní podporu a drobné práce, když je pot eba 

(nap .: umývání nádobí atp.). 
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3.6 SWOT analýza 

Z p edchozích analýz vyplývá SWOT analýza, která je shrnutím zjištěných skutečností 

z ostatních analýz. Zamě uje se na vnější a vnit ní prost edí firmy. Ve vnit ním 

prost edí se zamě uje na silné a slabé stránky firmy (S,W) a ve vnějším na její 

p íležitosti a hrozby (O,T) . 

3.6.1 Silné stránky 

Mezi nejsilnější stránky subjektu se dá za adit neexistence stejného kurzu cukra iny 

v Brně. Podnikatelka si zakládá na tradiční receptu e a kvalitních surovinách. K tomu se 

pojí i silná stránka v podobě know-how a originálních nápad , což m že být zajímavé 

pro mnoho potencionálních zákazník . Další silnou stránkou je mnoho let zkušeností 

cukrá ky. Prostory již schválené hygienou jsou také silnou stránkou. Na kurzy, jelikož 

budou pro začátečníky, m že p ijít kdokoli, a nepot ebuje k tomu žádné vlastní 

pom cky ani znalosti.  

3.6.2 Slabé stránky 

Za slabou stránku považuji fakt, že prostory využívané pro po ádání kurz  budou v této 

době obsazeny, a tak nebude možné pro podnikatelku zde provádět ostatní zakázkovou 

výrobu, která zde jinak probíhá. Nalákat zákazníky na kurz je obtížné, ale bude d ležité, 

aby z stali věrní, a na kurzy se vraceli a doporučovali je známým. Cukrá ská dílna 

zatím funguje pouze o dvou lidech, a to m že být do budoucna problém. Je pot eba 

stíhat a plnit na sto procent všechny činnosti okolo podnikání, a na to málo zaměstnanc  

m že mít špatný vliv. Jak bylo zmíněno výše, subjekt používá pro propagaci zatím jen 

sociální sítě. V tomto p ípadě je úrove  propagace poměrně slabá, na to jak široké okolí 

potenciálních zákazník  m že subjekt zaujmout a oslovit. 

3.6.3 P íležitosti 

Trh v brně není p esycen tímto produktem, proto je velká p íležitost zaujmout velkou 

skupinu lidí a nalákat je na tradiční kurzy pro začátečníky. P i p ípadném zájmu je 

možnost rozší it nabídku kurz  a tím zaujmout větší okruh potencionálních zákazník . 

O jídlo bude zájem vždy, tudíž i o cukrovinky a sladké.  
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Lidé v současné době hodně utrácejí, tráví čas účastí na kurzech, protože je to lepší než 

se učit něco z internetu. Více mlsají a nakupují jídlo. Také je více láká emeslná a 

vlastnoruční výroba. O rostoucím zájmu o r zné recepty a jídla vypovídá i nový trend 

food festival  o který je velký zájem. Tyto festivaly jsou velkou p íležitostí pro 

propagaci. 

3.6.4 Hrozby 

Mezi hrozby firmy pat í zajisté nová konkurence, která by se mohla objevit a nabídnout 

zajímavou p idanou hodnotu. ůvšak pokud je subjekt jedním z prvních poskytovatel  

tohoto produktu, pokud si zákazníky udrží je to jistá výhoda. Změnit se mohou 

preference zákazník , kte í budou požadovat více „zdravých“ produkt , na takovou 

změnu by bylo pot eba operativně reagovat. Zvýšení náklad  m že ohrozit každého 

podnikatele, v tomto p ípadě by to byly provozní náklady, ale také náklady na základní 

suroviny jako jsou mléko, máslo či mouka. Jak již bylo zmíněno, slečna Markéta 

v cukrá ské dílně p sobí sama, s pomocí jejího p ítele, tudíž je nezastupitelná. 

V p ípadě její nemoci by mohly nastat značné komplikace a prodlevy s výrobou 

produkt  i po ádání kurz . 
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V následující tabulce jsou p ehledně shrnuty výsledky SWOT analýzy. 

 Pozitivní faktory Negativní faktory 
In

te
rn

í v
liv

 

 

SILNÉ STRÁNKY 

 

S1 – Neexistence stejného kurzu 

S2 – Know-how  

S3 – Tradice 

S4 – Vybavené zázemí 

S5 – Design 

S6 – Originální nápady 

S7 – Kvalitní suroviny 

 

 

SLůBÉ STRÁNKY 

 

W1 – Společný prostor na pečení i 

po ádání kurz  

W2 – Malé povědomí o subjektu 

W3 – Nedostatečná propagace 

W4 – Málo zaměstnanc   

Ex
te

rn
í v

liv
 

 

P ÍLEŽITOSTI 

 

O1 – Rozší ení základny p íznivc  a 

zákazník  

O2 – Rozší ení nabídky 

O3 – Dobrá ekonomická situace 

O4 – Velký zájem o ruční tvorbu 

O5 – Velký zájem o jídlo 

O6 – Rostoucí trend food festival  

 

HROZBY 

 

T1 – Vznik nové konkurence 

T2 – Změna preferencí zákazník  

T3 – Zvýšení cen základních surovin 

T4 – Zvýšení provozních náklad  

T5 – Nemoc  

 

Tabulka 7: Matice SWOT analýzy subjektu Tak to upeč (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.6.5 Matice SWOT analýzy 

Pomocí plus minus matice SWOT analýzy je posouzena váha kritérií. Metoda 

porovnává vzájemné vazby mezi zvolenými faktory vnit ního prost edí v souvislosti 

s faktory vnějšího prost edí. Vzájemný vztah je subjektivně hodnocen stupnicí: silný 

oboustranně pozitivní vliv „++“, silný oboustranně negativní vliv „--“ , slabší pozitivní 

vliv „+“, slabší negativní vliv „-“  a žádný vzájemný vztah „0“.  Součty hodnot ádk  a 

sloupc  určují po adí faktor . Z této matice tak vyplývají klíčové faktory, na jejichž 

základě je subjektu Tak to upeč vytvo eno doporučení.  

Tabulka 8: Plus minus matice SWOT analýzy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

SWO

T 
O1 O2 O3 O4 O5 O6 T1 T2 T3 T4 T5 suma po adí 

S1 ++ + 0 + 0 0 -- - 0 0 - 0 7. 

S2 ++ + 0 + 0 0 0 - 0 0 0 3 3. 

S3 ++ 0 0 ++ + + - -- - 0 0 2 4.-5. 

S4 + + + + 0 0 - - 0 - 0 1 6. 

S5 ++ 0 0 ++ 0 + -- - 0 0 0 2 4.-5. 

S6 ++ ++ + ++ + ++ - 0 0 0 0 9 1. 

S7 ++ 0 ++ 0 ++ ++ 0 0 -- -- 0 4 2. 

W1 0 -- - 0 0 - - 0 0 -- 0 -7 3.-4. 

W2 -- - - - 0 0 -- 0 0 0 - -8 2. 

W3 -- - - - 0 0 -- 0 - -- -- -12 1. 

W4 - - 0 0 0 - -- 0 0 0 -- -7 3.-4. 

Suma 8 1 1 7 4 4 -15 -7 -5 -8 -6   

po ad
í 1. 5.-6. 5.-6. 2. 3.-4. 3.-4. 1. 3. 5. 2. 4.   
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Vyhodnocení plus minus matice SWOT analýzy 

Po vyčíslení plus minus matice SWOT analýzy bylo zjištěno, které faktory mohou 

subjekt ovliv ovat nejvíce.  

Z vnit ního okolí subjektu jsou nejsilnějším faktorem originální nápady, kterými subjekt 

m že nejvíce na trhu zaujmout. Hned poté jsou to také kvalitní suroviny, na které si 

zákazníci v dnešní době opravdu potrpí. Nejslabším faktorem je jednoznačně 

nedostatečná propagace, v jejíž p ípadě je nutné naplánovat a provést nutné změny. 

Nejvýznamnější p íležitostí vnějšího prost edí je získání rozsáhlé a stabilní základny 

zákazník  a p íznivc . Tahle p íležitost by se měla momentálně stát nejd ležitějším 

cílem pro subjekt Tak to upeč. Jako nejsilnější hrozba se jeví vznik nové konkurence. 

Tato hrozba trápí většinu podnikatel  a firem, jelikož nikdy si nem že být subjekt jist, 

zda někdo nep ijde na trh s něčím lepším, co odláká zákazníky ke konkurenci. Proti této 

hrozbě se dá nejlépe bojovat právě podporováním a zdokonalováním těch nejsilnějších 

stránek, sledováním trhu a také pot eb a poptávky zákazník .  
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3.7 Plán pr zkumu 

D ležitým podkladem pro tvorbu návrh  marketingové strategie subjektu Tak to upeč je 

vlastní pr zkum, který obsahuje dotazníkové šet ení. Jelikož je kurz pečení nový 

produkt, se kterým subjekt vstupuje na trh, bylo pot eba pomocí dotazování zjistit, jaký 

by byl o kurz zájem, kdo jsou potencionální zákazníci, jak by podle nich měl kurz 

vypadat a kolik stát, jakou komunikační a propagační formu preferují atp.  

3.7.1 Časový harmonogram 

Dotazníkový výzkum se skládá hned z několika částí. Nejprve je p ípravná fáze, u té 

byla využita metoda „focus groups“, kdy byla oslovena skupina potencionálních 

zákazník . Informace získané v těchto rozhovorech byly d ležitým podkladem pro 

sestavení otázek v dotazníku. Dotazník byl vytvo en v elektronické podobě, jelikož pro 

naše účely bylo vhodnější ší it ho online. Hotový dotazník byl zkonzultován jak se 

subjektem Tak to upeč, tak s vzorkem potencionálních zákazník , aby byla otestována 

jeho srozumitelnost.  Hotový dotazník byl p edložen k vyplnění relevantním 

respondent m. Po získání pot ebného počtu elektronicky odeslaných odpovědí byla 

zahájena analýza výsledk  dotazníkového šet ení. Tento marketingový pr zkum je 

nejd ležitější a podstatnou součástí sestavování marketingové strategie. Tabulka 

p ehledně znázor uje jednotlivé fáze vlastního pr zkumu a jejich časové rozmezí.  

Tabulka 9: Časový harmonogram vlastního pr zkumu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Fáze pr zkumu Časové rozmezí 

P ípravná fáze 
5.2.-

25.2.2018 
     

Focus groups  
26.2.-11. 

3.2018 
    

Vytvo ení 
dotazníku 

  12.3.2018    

Pilotáž    
13.3.-

18.3.2018 
  

Sběr dat     
19.3.-

29.4.2018 
 

ůnalýza výsledk       
30.4.-

5.5.2018 
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3.7.2 Dotazníkové šet ení 

Jak již bylo zmíněno, dotazník byl vytvo en v elektronické podobě a ší en online cestou. 

Byly vytypovány skupiny potencionálních respondent  na internetu, podle jejich zájmu 

o pečení a tvo ivé kurzy. Jelikož se jedná o kurz po ádaný v Brně, byla snaha cílit na 

respondenty hlavně v blízkém okolí, ale jelikož takových kurz  není moc a odehrávají 

se p evážně ve velkých městech, dá se počítat také s tím, že by zákazníci mohli kv li 

kurzu p ijet. Věkové omezení žádné nebylo, jelikož péct m že každý.  

Dotazník se skládá z otev ených, uzav ených i škálových otázek. U většiny uzav ených 

otázek lze volit jen jednu možnost, až na otázku, která se ptá na zamě ení kurzu. 

Osobními otázkami je zjišťován nap íklad věk, pohlaví nebo také kraj, ve kterém 

respondent bydlí. Škálové otázky se týkají hlavně komunikačních médií, které zákazník 

preferuje. V otev ených otázkách respondenti vypl ují částku, kterou by byli za kurz 

ochotni zaplatit a také jak dlouho by měla jedna lekce kurzu trvat. Dotazník obsahuje 

1ř. otázek a byly nasbírány odpovědi od ň73 respondent . 

Popis respondent    

Respondenti byli sbírání ze skupin na Facebooku, které se specializují na téma pečení a 

tvo ení cukrovinek. Dále to byly skupiny zamě ující se na akce a kurzy po ádané 

v Brně, aby se zacílilo co nejvíce právě na Jihomoravský kraj. Zacílení se povedlo, a 

z celkového počtu ň7ň respondent  jich je 5ň% z Jihomoravského kraje. Co se 

věkového rozdělení týče, na dotazník odpovídali nejčastěji respondenti ve věku 1Ř-28 

let, jejich odpovědi tvo ily 68% celku. V následujícím grafu je vidět rozdělení celku 373 

respondent  na muže a ženy.  

 

Graf 3: Rozdělení respondent  dle pohlaví (Zdroj: Dotazník, Vlastní zpracování) 

14% 

86% 

Rozděle í respo de tů dle pohlaví 

Muž

Že a
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3.8 ůnalýza marketingového pr zkumu 

V této části diplomové práce jsou vyhodnoceny výsledky a informace získané 

dotazníkovým šet ením. Nejprve je provedena shluková analýza, která rozdělí vzorek 

respondent  na segmenty, z d vodu lepšího zacílení strategie. Dále se analýza zamě uje 

na vyhodnocení odpovědí na jednotlivé otázky. Na závěr je provedena analýza regresní, 

která se zamě uje p ímo na marketingovou komunikaci a komunikační média. K výběru 

respondent  byla použita metoda kvótního výběru, kdy je vzorek charakterizován 

pomocí pohlaví, věku a kraje (bydliště). 

3.8.1 Popis segmentu pomocí shlukové analýzy  

Pomocí shlukové analýzy a segmentace respondent  podle zkoumaných faktor  se 

m žeme zamě it na nejvhodnější skupinu potenciálních zákazník  a vyhovět jejich 

požadavk m. ůnalýza byla provedena pomocí programu STATISTICA, a sice 

shlukování metodou K-pr měru. Celý objem dotazník  se rozdělí do jednotlivých 

shluk  (segment ) podle podobnosti odpovědí. Rozdělení bylo provedeno dle dvou 

proměnných, a sice dle ceny, kterou je respondent ochoten za jednu lekci zaplatit a dle 

velikosti zájmu o daný kurz. Pro vyhodnocení shlukové analýzy bylo zvoleno rozdělení 

do 3 shluk .  

Tabulka 10: Pr měry shluk  - Shluková analýza Tak to upeč (Zdroj: STůTISTICů, vlastní zpracování) 

 
Shluk 1 

 

Shluk 2 
 

Shluk 3 
 

 Cena 
 

1998,276 938,6364 407,9412 

 Zájem 
 

6,190 5,8455 5,2647 

 Počet respondent  58 110 205 

 

V tabulce m žeme vidět 3 shluky a jejich pr měrnou cenu, kterou jsou ochotni 

zákazníci za lekci pečení zaplatit a také zájem, který o tento kurz mají. Cenu 

respondenti vypl ovali do otev ené otázky v Kč a zájem byl sledován škálou 1-10 (1 = 

žádný, 10 = hodně velký). Dle počtu respondent  v jednotlivých shlucích m žeme 

poznat, který shluk je silný. Z výsledk  je zjevné, že nejsilnějšími shluky jsou 2 a 3, 

ovšem ve shluku 3 je sice největší počet respondent , nicméně s nejnižším zájmem o 

kurz a také nejnižšími nabídnutými částkami.  
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Za tak malou částku by nebylo pro subjekt možné ani pokrýt náklady na kurz. Nejvyšší 

zájem i množství peněz obsahuje shluk 1, ale je v něm nejméně respondent .  

Aby subjekt mohl úspěšně kurz po ádat, je t eba pokrýt náklady na něj a zárove  docílit 

nějakého zisku. Reálná cena kurzu o jedné lekci se pohybuje od 1000 Kč nahoru, proto 

se jako nejideálnější segment pro další zpracování jeví shluk 2, který je početně silný, 

zájem respondent  je druhý nejvyšší a cena se pohybuje v naší mezi. 

Bodový graf z Zájem proti Cena; kategorizovaný shluk
Tak to upeč - Odpovědi z dotazníku

Shluková analýza

Cena

Zá
je

m

shluk: 1
shluk: 2
shluk: 3-1000 0 1000 2000 3000 4000 5000

0

2

4

6

8

10

12

 

Graf 4: Graf shlukové analýzy pro 3 shluky (Zdroj: STůTISTICů, Vlastní zpracování) 

 

3.8.2 ůnalýza dotazníku 

Jak již bylo zmíněno, dotazník byl vypl ován online a obsahoval 1ř otázek. 

V p edchozí analýze jsme vybrali co nejvíce relevantní shluk respondent , u kterého 

budeme dále vyhodnocovat zjištěné odpovědi. Jedná se o Shluk Ň ze shlukové analýzy a 

obsahuje 110 respondent . Jejich odpovědi jsou p ehledně znázorněny pomocí graf  a 

následně okomentovány. 
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Otázka č. 1:  Pohlaví respondenta 

Z vybraného shluku 110 respondent  je ř9 odpovědí od žen (ř0%) a 11 odpovědí od 

muž  (10%). Z pr zkumu lze tedy vyčíst, že o pečení a kurzy na toto téma mají 

majoritní zájem ženy. Potěšující skutečností ale je, že i v tomto p ípadě se zde najde i 

část muž . 

 

Graf 5: Pohlaví respondet  (Zdroj: Dotazník, Vlastní zpracování) 

Otázka č. 2:  Věkové rozmezí respondenta 

Z dotazníkového pr zkumu je zjevné, že odpovídala největší část respondent  ve věku 

18-ŇŘ let (6ř%), značnou část také zastupuje věkové rozmezí Ňř-ňř let (17%) a úplně 

nejmenší část tvo í respondenti pod 1Ř a nad 51 let. Tato skutečnost m že vypovídat o 

větším zájmu mladých lidí o kurzy pečení, ale také o větší aktivitě těchto respondent  

na internetu.  

 

Graf 6: Věk respondent  (Zdroj: Dotazník, Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 3:  Kraj, ve kterém respondent bydlí 

Kurzy pečení se budou odehrávat v Brně, tudíž byl d ležitým faktorem i kraj, ve kterém 

respondenti bydlí. Podstatnou část (56%) dotazník  vyplnili právě respondenti 

z Jihomoravského kraje. 16% tvo í také Olomoucký kraj, odkud by dojíždění nemuselo 

být ještě tak složité. 

 

Graf 7: Kraj bydliště respondent  (Zdroj: Dotazník, Vlastní zpracování) 

 

Otázka č. 4:  Nejvyšší dosažené vzdělání 

Otázka na vzdělání respondent  byla spíše navíc, jako zajímavost o respondentech, kte í 

mají zájem se kurz  pečení zúčastnit. St ední i vysoké vzdělání jsou témě  ve stejném 

poměru, což je p íjemná skutečnost.  

 

Graf 8: Vzdělání respondent  (Zdroj: Dotazník, Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 5:  Jak často pečete? 

 Do dotazníku byly také za azeny otázky, týkající se p ímo pečení, kde jsem se 

respondent  ptala, jak často pečou. Podle této otázky se dá také poznat, jakou zálibu 

respondenti v pečení mají. Nejčastěji respondenti pečou měsíčně, tato část tvo í 50%. 

Velké zastoupení (ň6%) tvo í také týdenní pečení. Tato čísla vypovídají o značné zálibě 

v pečení. Pouhá ň% respondent  peče denně, což je opravdu často a naopak 11% 

respondent  peče jen výjimečně (ročně).  

 

Graf 9: Četnost pečení respondent  (Zdroj: Dotazník, Vlastní zpracování) 

 

Otázka č. 6:  Úroveň v pečení 

Další otázkou ohledně pečení respondent  byla jejich úrove  v pečení, kde se jedná o 

nasbírané zkušenosti a jejich subjektivní posouzení. Zde jsou výsledky témě  p l na p l, 

lehce p evažují začátečníci (54%). Nabízí se tu možnost po ádat kurzy zamě ené jak na 

začátečníky, tak složitější kurzy pro pokročilé.  

 

Graf 10: Úroveň pečení respondent  (Zdroj: Dotazník, Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 7:  Na co by měl být kurz zamě en? 

Zamě ení kurzu bylo jednou z nejd ležitějších otázek, aby se dle výsledk  mohlo 

rozhodnout, které kurzy po ádat a o jaké by zákazníci měli největší zájem. V této otázce 

mohli respondenti zaškrtnout 1-6 odpovědí, v tabulce m žeme vidět četnost 

jednotlivých výběr . Největší zájem mají respondenti o kurzy pečení dort , dále 

oblíbené dortíky cupcakes a klasickou cukra inu jako jsou zákusky typu větrník , 

trubiček, indiánk  atp.  

 

Graf 11: Zamě ení kurzu pečení (Zdroj: Dotazník, Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 

72 

40 39 

52 

34 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Cupcakes Dorty Makronky Řezy a rolády Klasi ká
ukraři a

Pralinky a

bombony

Odpovědi: )a ěře í kurzu 

Jed otky: [počet vý ěrů] 



63 

 

Otázka č. 8:  Kolik [Kč] jste ochotni zaplatit za 1 lekci (trvající 4 hodiny) ? 

P edmětem shlukové analýzy byl také faktor ceny a sice kolik jsou respondenti ochotni 

zaplatit nap íklad za 1 lekci kurzu trvající 4 hodiny (pro p edstavu). Byla zvolena 

otev ená otázka, aby respondenti mohli uvést libovolné číslo. Jak již bylo zmíněno výše, 

tento typ kurz  se pohybuje od 1 000 Kč za jednu lekci, kdy se cena odvíjí od složitosti 

kurzu, náročnosti na suroviny a další náklady. Pomocí shlukové analýzy byl vybrán 

shluk, také podle nejp ijatelnějších nabídnutých hodnot. 57% respondent  uvedlo 1 000 

Kč, ŇŘ% pouze Ř00 Kč a 7% dotázaných dokonce 1 Ň00 Kč. Tyto částky jsou také 

subjektivně ovlivněny faktem, že lidé nemusí znát výši náklad  na tyto kurzy, a jak se 

jejich ceny reálně pohybují.  

 

Graf 12: Cena jedné lekce kurzu (Zdroj: Dotazník, Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 9:  Jak dlouho by měla jedna lekce trvat? 

Další otev enou otázkou byla délka lekce, kde respondenti opět vepisovali libovolné 

číslo, znázor ující počet hodin. Délka lekce se liší od náročnosti výrobku, kterého se 

kurz týká. ň7% odpovědí tvo í 4 hodinová lekce, kde se respondenti mohli inspirovat i u 

p edchozí modelové otázky. 1ř% respondent  by stačil pouze dvouhodinový kurz, 

nejspíš jednoduššího charakteru a pouze ň% dotázaných je ochotno na kurzu strávit až Ř 

hodin.  

 

Graf 13: Délka jedné lekce (Zdroj: Dotazník, Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 10:  Kolik lekcí by kurz měl mít? 

Pro p ípravu kurz  je t eba vědět, zda by účastníci měli zájem o jednorázové kurzy, 

nebo by raději chodili na kurz o více lekcích. 54% dotázaných by mělo zájem o více 

lekcí a 44% o jednorázový kurz. Otázka měla i t etí otev enou možnost, kde se objevily 

další návrhy, které mohou být promyšleny. Na základě výsledk  by bylo dobré zvážit, 

zda podle velikosti projeveného zájmu časem nenabízet oba typy kurz .  

 

Graf 14: Počet lekcí v jednom kurzu (Zdroj: Dotazník, Vlastní zpracování) 

 

Otázka č. 11:  Kterou část kurzu up ednostňujete? 

Zdá se, že v oblasti kurz  pečení respondenty zajímá témě  jednoznačně praktická část. 

ůž na 4 jedince z vybraného vzorku mají lidé zájem o to, se něco naučit a rovnou si to 

prakticky vyzkoušet. Tomu odpovídá i fakt, že je aktuálně velký zájem o ruční tvorbu.  

 

Graf 15: D ležitost částí kurzu (Zdroj: Dotazník, Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 12:  Kdy by měl kurz probíhat? 

Vzhledem k r znorodosti časových možností potencionálních uchazeč  o kurz, byly do 

dotazníku za azeny i otázky týkající se termínu kurzu. Odpovědi se rozdělily témě  

stejnými díly k jednotlivým možnostem. Tento výsledek potvrzuje i skutečnost, že ať už 

studenti, nebo pracující mají r zné časové možnosti, odvíjející se od jejich pracovní 

doby, studia či dalších aktivit. Největší, ale nikoli nejpodstatnější část tvo í odpolední 

kurzy. Bylo by dobré zvolit několik termín  v r zných časech, aby bylo vyhověno všem 

skupinám, a dle obsazenosti těchto kurz  by se s termínem dále pracovalo.   

 

Graf 16: Termín kurzu - část dne (Zdroj: Dotazník, Vlastní zpracování) 

 

Otázka č. 13:  Ve který den by měl kurz probíhat? 

Otázka 1ň navazuje na p edchozí otázku 1Ň, liší se pouze rozdělením času na pracovní 

dny a víkend. Zde opět vidíme, že rozdělení je p l na p l, tudíž by se termíny kurz  

měly vyskytovat v obou časových oblastech, aby bylo účastník m vyhověno.  

 

Graf 17: Termín kurzu - část týdne (Zdroj: Dotazník, Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 14:  Jak velká skupina by pro Vás byla vyhovující? 

D ležitou skutečností je, jak velkou kapacitu kurzy budou mít. Tento počet závisí 

v první adě na prostorových možnostech dílny, kde se kurzy po ádají, na lepší 

nákladové vyváženosti kurzu dle počtu účastník , ale také na velikosti skupiny, ve které 

se účastníci budou cítit p íjemně. 5ř% respondent  odpovědělo, že by měli zájem o 

kurz s 5 – 10 lidmi a 40% respondent  by up ednostnilo skupinu maximálně pěti lidí. O 

individuální kurz v tomto vzorku respondent  neprojevil zájem nikdo.  

 

Graf 18: Velikost skupiny účastník  kurzu (Zdroj: Dotazník, Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

65 

1 

Odpovědi: Velikost skupi y 

I dividuál í kurz

Mé ě ež  lidí

 -  lidí

Ví e ež  lidí

Jed otky: [počet respo de tů] 



68 

 

Otázka č. 15:  Co je pro Vás d ležité p i výběru kurzu? 

P í výběru kurz  lidé zohled ují několik faktor , které jsou pro ně d ležité. Ty 

nejčastější byly vybrány do dotazníku, a respondenti jim měli p idělit číslo dle 

d ležitosti ve škále 1-5, kdy 1 = nejméně d ležité a 5 = nejvíce d ležité. V následujícím 

grafu m žeme vidět pr měrné hodnoty hodnocení jednotlivých faktor . D ležitost 

jednotlivých kritérií výběru je velice vyrovnaná. T i nejd ležitější hodnoty by se daly 

se adit od nejd ležitějších získaných zkušeností, dále termínu kurzu a školitele. 

Zajímavé je, že faktor ceny se umístil až na 5. místě ze sedmi v našem žeb íčku, pro 

respondenty je d ležitější kvalita kurzu a co se zde naučí. 

 

Graf 19: D ležitost kritérií p i výběru kurzu (Zdroj: Dotazník, Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 16:  Jaká komunikační média preferujete pro získávání informací o 

novinkách a kurzu? 

Marketingová strategie pracuje taky s propagací a s plánem, která komunikační média 

zvolit pro sdílení informací s okolím a potencionálními uchazeči a zákazníky. Tato 

komunikační média tedy musí volit subjekt tak, aby jejich dopad byl co nejefektivnější 

a také vyhovoval zákazník m. Stejně jako v p edchozí otázce bylo na respondentech 

hodnocení preferencí prost ednictvím škály 1-10, kdy 1 = nejméně preferuji, 10 = 

nejvíce preferuji. Z výsledk  pr měrných hodnocení vyplývá, že respondenti nejvíce 

preferují sociální sítě a hned po nich webové stránky a e-mailovou komunikaci. 

 

Graf 20: Preference komunikačních médií (Zdroj: Dotazník, Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 17:  Jak vysokou úroveň komunikace očekáváte ze strany Tak to upeč? 

Otázka 17 navazuje na p edchozí otázku zabývající se preferencí komunikačních médií 

v rámci získávání informací o kurzech a subjektu Tak to upeč. Respondenti udělovali 

hodnoceni na škále 1-10, kdy 1 = nízká úrove  a 10 = vysoká úrove . Z výsledk  je 

patrné, že nízké hodnoty nevolil žádný respondent, graf má rostoucí tendenci a nejvíce 

se zde vyskytuje zájem o vysokou úrove  komunikace na maximální hodnotě 10.  

 

Graf 21: Očekávaná úroveň komunikace (Zdroj: Dotazník, Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 18:  Jak velký máte zájem o kurz pečení v Tak to upeč? 

Nejpodstatnějším výsledkem dotazníku je zjištěný zájem o kurz. Bereme v potaz fakt, 

že kurz je zatím v p ípravné fázi a respondenti neměli pot ebné konkrétní informace, 

které by je mohly ovlivnit a vzbudit v nich vyšší zájem o kurz. Zájem byl opět 

hodnocen škálou 1-10, kdy 1 = žádný zájem, 10 = vysoký zájem. Ze shlukové analýzy 

výše jsme zjistili, že tento shluk respondent  má druhý nejvyšší zájem o kurz na 

pr měrné úrovni 5,8455. Tato skutečnost nám íká, že o kurzy respondenti jeví zájem, 

je t eba ale pomocí marketingové strategie uchazeče zaujmout a jejich zájem tak 

navýšit. 

 

Graf 22: Zájem o kurz (Zdroj: Dotazník, Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 19:  Už jste o cukrá ské dílně Tak to upeč slyšeli? 

Odpovědi na poslední informativní otázku nám pouze potvrzují již výše zmíněnou 

slabou stránku subjektu (ve SWOT analýze), kterou je nedostatečná propagace. 

Povědomí o cukrá ské dílně je opravdu malé a je t eba zapracovat na marketingové 

strategii a propagaci, díky které se subjekt zviditelní a m že tak získat potencionální 

zákazníky a uchazeče o kurzy pečení.  

 

Graf 23: Povědomí o subjektu (Zdroj: Dotazník, Vlastní zpracování) 
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3.8.3 ůnalýza úrovně marketingové komunikace 

Jak již bylo zmíněno výše ve vyhodnocení otázky 16 z dotazníku, je d ležité používat 

pro sdílení informací a komunikaci s potencionálními i stálými zákazníky vhodná 

komunikační média. Respondenti hodnotili 7 r zných druh  komunikačních kanál  

pomocí škály 1-10 (1 = nejméně preferuji, 10 = nejvíce preferuji). Pro zjištění 

preferencí respondent  v ohledu komunikačních médií, byly provedeny analýzy pomocí 

pr měru, mediánu, korelačního koeficientu a Friedmanova analytického testu.  

V následující tabulce jsou pr měrná hodnocení jednotlivých médií a jejich medián, tedy 

st ední hodnota voleného hodnocení. Výsledky jsou se azeny sestupně, díky čemuž je 

jasně vidět, že první t i p íčky preferencí respondent  obsadili sociální sítě, webové 

stránky a e-mail.  

Tabulka 11: Popisné statistiky (Zdroj: STůTISTICů, Vlastní zpracování) 

 
Proměnná 

Popisné statistiky (Tak to upeč - Shluk 2) 

Průměr 
 

Medián 
 

Sociální sítě 
 

6,954545 8,000000 

Webové stránky 
 

6,172727 7,000000 

E-mail 
 

6,045455 7,000000 

SMS 
 

3,809091 3,000000 

Plakáty, letáky 
 

3,118182 2,000000 

Radio 
 

3,009091 2,000000 

Noviny 
 

2,800000 2,000000 

Telefonicky 
 

2,736364 2,000000 

 

Spearman v korelační koeficient 

Spearman v korelační koeficient udává, zda spolu jednotlivá média korelují a hodnotu 

této korelace. Jak lze vidět v následující tabulce, proměnné spolu navzájem značně 

korelují, tedy spolu jejich dění souvisí a ovliv ují se ať už opačným nebo stejným 

směrem. Pouze u dvojic sociální sítě a noviny, sociální sítě a telefonická komunikace, e-

mail a rádio, není vzájemná korelace. To znamená, že tato média se navzájem nijak 

neovliv ují. D vodem je nejspíše r znorodost informací sdílených těmito médii, nebo 

také r znorodost osob, které tato média používají.  
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V následující tabulce jsou zapsány výsledky Spearmanovy korelace. 

Tabulka 12: Spearmanovy korelace (Zdroj: STůTISTICů, Vlastní zpracování) 

 

Proměnná 

Spearmanovy korelace (Tak to upeč - Shluk Ň) ChD vynechány párově Označ. 
korelace jsou významné na hl. p <,05000 

E-mail 
 

Sociální 
sítě 

 

Webové 
stránky 

 

Noviny 
 

Plakáty, 
letáky 

 

Telefon. 
 

SMS 
 

Radio 
 

E-mail 
 

1,000000 0,472489 0,544195 0,265988 0,327002 0,271018 0,359909 0,156246 

Sociální sítě 
 

0,472489 1,000000 0,641695 0,186117 0,362162 0,177796 0,263879 0,309319 

Webové stránky 
 

0,544195 0,641695 1,000000 0,304795 0,348850 0,190369 0,189905 0,273456 

Noviny 
 

0,265988 0,186117 0,304795 1,000000 0,704784 0,408881 0,278430 0,555982 

Plakáty, letáky 
 

0,327002 0,362162 0,348850 0,704784 1,000000 0,438602 0,297750 0,659027 

Telefonicky 
 

0,271018 0,177796 0,190369 0,408881 0,438602 1,000000 0,724806 0,375844 

SMS 
 

0,359909 0,263879 0,189905 0,278430 0,297750 0,724806 1,000000 0,280386 

Radio 
 

0,156246 0,309319 0,273456 0,555982 0,659027 0,375844 0,280386 1,000000 

 

Freadman v analytický test 

Friedman v analytický test vykazuje hodnotu p na úrovni 0,00000, což znamená, že 

jsou statisticky významné rozdíly v hodnocení mezi dvojicemi proměnných. Na základě 

Friedmanova testu a následující tabulky byl vytvo en krabicový graf, který p ehledně 

znázor uje výsledky provedené analýzy. 

Tabulka 13: Friedmanova ANOVA (Zdroj: STATISTICA, Vlastní zpracování) 

 

Proměnná 

Friedmanova ůNOVů (Tak to upeč - Shluk 2)            

(N = 110, sv = 7) = 337,6473 p =0,00000  

Pr měrné 

po adí 
 

Součet 
po adí 

 

Pr měr 
 

E-mail 
 

5,936364 653,0000 6,045455 

Sociální sítě 
 

6,677273 734,5000 6,954545 

Webové stránky 
 

6,009091 661,0000 6,172727 

Noviny 
 

3,250000 357,5000 2,800000 

Plakáty, letáky 
 

3,472727 382,0000 3,118182 

Telefonicky 
 

3,090909 340,0000 2,736364 

SMS 
 

4,190909 461,0000 3,809091 

Radio 
 

3,372727 371,0000 3,009091 
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Graf 24: Krabicový graf (Zdroj: STůTISTICů, Vlastní zpracování) 

 

Na krabicovém grafu je znázorněno hodnocení jednotlivých komunikačních médií i 

mediány těchto hodnocení. Stejně jako z p edchozích analýz vyšlo, že respondenti 

preferují nejvíce jako formu komunikace a sdílení informací od subjektu Tak to upeč 

sociální sítě, webové stránky a e-mail. Na základě tohoto zjištění budou zpracovány 

návrhy v poslední části práce.  
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4 Vlastní návrhy ešení, p ínos návrh  ešení 

V následující návrhové části jsou zhodnoceny výsledky všech provedených výzkum  a 

analýz, a na jejich podkladě je subjektu Tak to upeč doporučena marketingová strategie, 

kterou by se mohl inspirovat. Na základě marketingového mixu chce slečna Markéta 

rozší it svoje podnikání a navržená marketingová strategie jí má účelně pomoci 

dosáhnout hlavních marketingových cíl .  V současné době je velký zájem o kurzy a 

ruční tvorbu, lidé mají také rádi dobré jídlo, které chutná a současně i vypadá dob e. 

Rozmohlo se pečení r zných kreativních dort  a zákusk  a celkově se objevují stále 

novinky v oblasti pečení a gastronomie. Ovšem ani tradiční zákusky, které pekly již 

naše babičky nevycházejí z módy, d íve se recepty p edávaly a učily z generace na 

generaci, ale dnes již to tak není. Tato znalost není už tak rozší ená, ale je o ni veliký 

zájem mezi lidmi. Mnoho lidí si také rádo odpočne a zrelaxuje od práce p i nějakém 

kurzu, kde manuálně vytvo í vlastní výrobek. Cukrá ská dílna Tak to upeč d íve 

sloužila jen pro pečení na zakázku pro jednotlivce, oslavy, svatby či pro kavárny, nyní 

se ale majitelka rozhodla rozší it nabídku, a kromě hotových produkt  po ádat i kurzy, 

kde se m že každý naučit nějaký ten sladký výrobek upéct či vytvo it.  

4.1 Návrh marketingové strategie 

P i tvorbě marketingové strategie pro cukrá skou dílnu Tak to upeč budeme vycházet ze 

získaných informací a výsledk  z pr zkum  a analýz. Podkladem pro tvorbu 

marketingové strategie je SWOT analýza, vycházející z Porterovy analýzy pěti sil, 

SLEPT analýzy a Marketingového mixu, a vyhodnocení dotazníku, kde byla provedena 

také shluková analýza a analýza úrovně marketingové komunikace. Marketingovou 

strategii budeme zpracovávat pomocí do podoby marketingového mixu, který se 

zamě uje na dosažení cíl  společnosti i spokojenost zákazníka.  

4.1.1 Produkt 

Produktem je již zmi ovaný kurz pečení po ádaný subjektem Tak to upeč. Jedná se o 

kurz či kurzy zamě ené na r zné druhy sladkých výrobk , které se každý m že naučit 

upéct za pomoci zkušeného školitele. Nyní je d ležité, který typ kurzu vybrat a nabízet, 

aby se uspokojil zájem a pot eby zákazník  a potencionálních uchazeč . 
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Z dotazníkového šet ení vyšlo, že největší zájem respondenti projevili o pečení dort  a 

zákusk  (klasická cukra ina). Na základě tohoto zjištění navrhuji nabídnout první dva 

kurzy se zamě ením právě na tato témata. Dále měli respondenti určit vyhovující 

termíny kurz , zde byly témě  shodně pokryty všechny možnosti. 

Kurz pečení dort  

Kurz pečení dort  bude mít pouze jednu lekci, bude trvat 4 hodiny a termíny budou 

vypsány t i týdně. Na tento kurz se vejdou maximálně dva účastníci. Náplní kurzu bude 

pečení jednoduchého jednopatrového dortu od namíchání těsta, upečení korpus , tvorby 

krému, polevy a následné nazdobení dortu.  

Kurz klasické cukra iny (zákusky) 

Druhý kurz bude zamě en na klasickou cukra inu a bude rozdělen do t í lekcí. Každá 

lekce bude zamě ena na tvorbu jiného druhu zákusk . Na tento kurz se m žou p ihlásit 

až t i účastníci a bude trvat ň hodiny. Termíny budou opět vypsány t ikrát týdně a lekce 

na sebe budou navazovat týdně ve stejný čas. Kurz klasické cukra iny by byl otevírán až 

p i minimální obsazenosti Ň osob. Lekce mohou být rozděleny následovně: 

 1. lekce – trubičky 

 2. lekce – věnečky 

 3. lekce – indiánky 

Kurzy budou po ádány první ň měsíce v následujícím rozvržení:  

Tabulka 14: Harmonogram pilotáže po ádaných kurz  (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kurz Termíny Počet lekcí Délka 
lekce 

Max. 

kapacita 

Pečení dort  1x měsíčně 1 4 hodiny Ň účastníci 

Zákusky  1x měsíčně 3 3hodiny ň účastníci 
 

Na základě projeveného zájmu a účasti by se mohlo posunovat s termíny i časy kurz  

tak, aby byly vždy obsazené a zákazníci byli spokojení. Pokud by byl velký zájem o 

dopolední kurzy, mohou se p idat i ty.  
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Jelikož je cukrá ská dílna prvoplánově p ipravená na pečení, nemá nějak velkou 

kapacitu, aby pobrala větší množství účastník  kurzu. Zohlednit se musí také počet 

vybavení, které jim bude po dobu kurzu zap jčeno pro výrobu. Jak bylo výše zmíněno 

v analýze dotazníku, dle úspěšnosti kurz  by bylo dobré do budoucna uvažovat o 

rozdělení kurz  dle obtížnosti pro začátečníky a pokročilé, s ohledem na zájem 

uchazeč .  

Kurzy se budou odehrávat každý jednou za měsíc, tedy měsíčně budou dva kurzy. 

V rámci pilotáže bude vybrané rozvržení fungovat ň měsíce, a po uplynutí této doby 

bude dle zájmu zákazník  a jejich zpětné vazby upraven plán termín  kurz  a jejich 

četnost. 

4.1.2 Cena 

V cenové strategii je t eba zohlednit d ležité faktory jako jsou náklady, konkurence a 

také p izp sobení zákazník m. Mezi náklady pat í poplatky spojené s provozem a 

pronájmem prostor, dále také suroviny, které jsou na kurzu spot ebovány a v neposlední 

adě odměna pro školitele. V našem p ípadě by tyto základní kurzy školila p ímo 

majitelka cukrá ské dílny Tak to upeč, tudíž by mzdové náklady nebyly tak velké. P i 

větším zájmu a p idání dalších i složitějších kurz  by byla možnost najmout nějakého 

školitele/školitelku a tomu by pak náležela smluvená odměna. Na základě měsíčního 

nájmu a náklad  na energii byly vypočítány p ibližné provozní náklady na jednotlivé 

kurzy a k nim byly p ičteny náklady na spot ebované suroviny. Ceny kurz  byly na 

základě cenové politiky a zohlednění všech faktor  stanoveny následovně: 

Tabulka 15: Ceny kurz  (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kurz Počet lekcí Doba trvání lekce Cena za osobu 

Pečení dort  1 4 hodiny 1 000 Kč 

Klasická cukra ina 3 3 hodiny 2 000 Kč 

 

Ceny za jednu lekci se pohybují mezi 670 a 1 000 Kč, což odpovídá rozmezí cen, 

nabízených respondenty v dotazníkovém šet ení. Tyto ceny jsou také velice 

konkurenceschopné ve srovnání s konkurenčními kurzy a stále je p itom generován 

zisk.  
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Po výpočtu náklad  i stanovení cen byla sestavena kalkulace jednotlivých kurz . 

Tabulka 16: Kalkulace kurzu pečení dort  (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kalkulace kurzu pečení dort  

Obsazenost kurzu 1 účastník Ň účastníci 

Provozní náklady 100 Kč 100 Kč 

Suroviny 500 Kč 1 000 Kč 

Mzda  ň40 Kč ň40 Kč 

Celkové náklady 940 Kč 1 440 Kč 

Výnos 1 000 Kč 2 000 Kč 

Zisk 60 Kč 660 Kč 

 

Tabulka 17: Kalkulace kurzu klasické cukra iny (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kalkulace kurzu klasické cukra iny 

Obsazenost kurzu Ň účastníci ň účastníci 

Provozní náklady 225 Kč 225 Kč 

Suroviny 900 Kč 1 800 Kč 

Mzda  765 Kč 765 Kč 

Celkové náklady 1 890 Kč 2 790 Kč 

Výnos 2 000 Kč 4 000 Kč 

Zisk 110 Kč 1 121 Kč 

 

Kurz pečení dort  je orientačně vyčíslen po plné i poloviční obsazení a kurz klasické 

cukra iny pro Ň a ň účastníky. Jak bylo výše zmíněno kurz klasické cukra iny se skládá 

ze ň lekcí, tudíž by byl otev en až od Ň p ihlášených účastník . P i plném naplnění jsou 

samoz ejmě lépe využita kapacita a ušet eny provozní náklady. Je už na subjektu a 

budoucí situaci, zda bude pokračovat v tomto trendu, nebo bude kurzy otevírat pouze 

pokud se naplní do maximální kapacity. Jelikož u těchto kurz  počítáme s tím, že se 

nebude platit externímu školiteli, ale školit bude p ímo po adatelka kurz , je na jejím 

rozhodnutí, jak naloží s vygenerovaným ziskem, který obsahuje i její odměnu (mzdu). 
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4.1.3 Distribuční strategie  

Kurzy budou po ádány v cukrá ské dílně v centru Brna, kde probíhá normálně i provoz 

pečení na zakázku. Vchod do prostor se nachází ve dvo e, kde je i několik málo 

parkovacích míst. Dílna se nachází nedaleko od zastávky tramvaje, kam cesta 

z hlavního nádraží trvá asi 5 minut. Zastávku obsluhují čty i r zné tramvajové linky, 

tudíž se sem zákazníci dostanou poměrně jednoduše ze všech částí Brna. V areálu jsou i 

další firmy, takže by bylo pot eba zjistit, jak obsazená jsou tam parkovací místa, 

pop ípadě jedno až dvě pro zákazníky rezervovat alespo  v době trvání kurz .  

Jak již bylo zmíněno, kapacita cukrá ské dílny je omezená na Ň – ň účastníky 

maximálně. P i úspěšnosti kurz  doporučuji do budoucna zvážit pronájem větších 

prostor, kde by se mohly kurzy po ádat. Navýšila by se tím kapacita, pokud by byl najat 

školitel a majitelka by ušet ený čas mohla věnovat jiné výrobě, kurz m, či dalším 

pot ebným aktivitám.  

Pro objednávání na kurzy doporučuji vytvo it on-line rezervaci na webových stránkách 

(které je pot eba také vytvo it). Rezervace tak nebude muset vy izovat majitelka 

osobně, pouze v p ípadě dotaz  či prosby ji mohou zájemci kontaktovat telefonicky. Na 

webu bude vytvo en také registrační systém, kde by účastník zadal své údaje. Pomocí 

systému Reservio se zájemci budou moci p ihlásit na vyhovující kurz a termín. Systém 

bude rovnou zobrazovat aktuální stav obsazenosti. Na webových stránkách budou 

p ehledně rozepsány informace o kurzech i dalších d ležitých novinkách a produktech 

cukrá ské dílny Tak to upeč. 

Tabulka 18: Shrnutí návrh  distribuční strategie (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Návrhy distribuční strategie 

Rezervační systém Reservio (Starter) 1řř Kč/měsíc 

Nájem nových prostor v Brně 15 000 Kč/měsíc 
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4.1.4 Propagace 

Součástí marketingové strategie je rovněž propagace a marketingová komunikace. 

Z p edešlých analýz, zejména SWOT a analýzy dotazníku vyplynulo, že slabou 

stránkou a nedostatkem subjektu je nedostatečná propagace. Na otázku jakou formou 

propagace povědomí o subjektu efektivně zvýšit nám odpovídají data z analýz úrovně a 

preference marketingové komunikace. Cukrá ská dílna funguje teprve krátkou dobu a 

prozatím využívala p evážně bezplatných a lehce dostupných komunikačních kanál . 

Získat pot ebný efekt touto marketingovou komunikací, která je zdarma, není 

jednoduché a mívá zpravidla nízký dopad a výsledky. V současné situaci subjekt Tak to 

upeč p sobí pouze na sociálních sítích, kde má profil na Facebooku a Instagramu. Je 

t eba se zamě it na posílení propagace. Na základě provedeného výzkumu a jeho 

výsledk  byly zvoleny následující návrhy:  

Tabulka 19: Shrnutí návrh  propagační strategie (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Návrhy propagační strategie 

Propagace Lidský faktor Specifikace Náklady 

Facebook Slečna Markéta P íspěvky 500 Kč/Ň týdny 

Instagram Slečna Markéta P íspěvky 500 Kč/Ň týdny 

Webové stránky Externí specialista Tvorba 5 000 Kč 

E-mail P ítel sl. Markéty Newsletter 100 Kč 

Food festivaly Slečna Markéta Účast 2 -3tis Kč/den 

Letáčky Slečna Markéta Food festivaly, apod. 500 Kč 

Dotazník spokojenosti Slečna Markéta Tvorba Ň00 Kč 

 

V tabulce jsou vyčísleny náklady na jednotlivé propagace, u některých náklad  jsou to 

paušální poplatky, které daný propagační kanál vyžaduje a jinde je zahrnut také lidský 

faktor, tedy náklady na čas věnovaný propagaci. Jak již bylo zmíněno, veškeré činnosti 

týkající se cukrá ské dílny Tak to upeč plní majitelka Markéta a její p ítel, ušet í tak 

náklady na další zaměstnance. V p ípadě rozr stání firmy budou tyto náklady a další 

zaměstnanci nezbytní.  
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Sociální sítě (Instagram, Facebook) 

Propagace pomocí sociálních sítí pat í mezi ty cenově dostupnější a zárove  má dobrý 

dosah. Prvním návrhem je posílit komunikaci a celkově reklamu na Instagramu a 

Facebooku. Jídlo je jednou z nejvyskytovanějších kategorií na Instagramu, uživatele 

lákají pěkné fotografie jídla. Je t eba po ídit kvalitní a lákavé fotky, na které má slečna 

Markéta i vhodný foťák, nebo zaujmout okolí nap íklad poutavou reklamou na kurzy 

pečení, kde se mohou st ídat fotky z prost edí a také fotky hotových produkt . Zvolila 

bych placenou reklamu, jelikož dle mého její efektivita bude velká. Na sociálních sítích 

se reklama dá konkrétně zacílit na konkrétní skupinu potencionálních zákazník . Tam 

by výběr mohl vycházet z již zjištěných kritérií dotazníkového výzkumu, jako jsou věk, 

kraj, pohlaví, nebo také záliby uživatel . Facebook by se dal využít p edevším pro 

tvo ení událostí na jednotlivé kurzy, což je bezplatná funkce. Doporučila bych vytvo it 

něco jako dny otev ených dve í a události typu „P ijďte se podívat do cukrá ské dílny“, 

kde na lidi m že zap sobit i prost edí a nabídka návštěvy jim p ijde zajímavá. Stejně 

jako na Instagramu lze na Facebooku vytvá et placené reklamy s p esným zacílením na 

pot ebný segment lidí. Další bezplatnou p íležitostí, jak se zviditelnit na Facebooku je 

sdílení p íspěvk  a událostí ve skupinách, které se týkají pečení nebo nap íklad kurz  

v Brně.  

Na sociálních sítích taky velice dob e fungují soutěže jako forma propagace, nap íklad 

pokud budou lidé sdílet p íspěvek a odpoví, které vánoční cukroví mají nejraději, 

mohou vyhrát poukaz na libovolný kurz zdarma nebo jen částečnou slevu.  

Placené reklamy na Facebooku a Instagramu se dají nastavit na p esnou částku, která 

určuje počet dní a také četnost s jakou se bude reklama zobrazovat. V tomto p ípadě 

doporučuji st ídat na sociálních sítích jeden placený p íspěvek měsíčně, který se bude 

zobrazovat dva týdny. P íspěvky na sociálních sítích mají možnost naplánování, takže 

slečna Markéta si nafotí produkty, vytvo í p íspěvky a současně jich ve vymezeném 

čase vytvo í a naplánuje na zve ejnění více najednou. 
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Tabulka 20: Schéma p íspěvk  na sociálních sítích (Zdroj: Vlastní zpracování) 

P íspěvky na sociálních sítích 

Facebook 
3-4 p íspěvky týdně  

1 placený za Ň měsíce 

Fotky výrobk  

Fotky od zákazník  

Fotky z kurz  

Tématická videa 

Rady, tipy a recepty 

Události 
Soutěže 

Instagram 
3-4 p íspěvky týdně 

1 placený za 2 měsíce 

Instagram 

Fotky výrobk  

Fotky od zákazník  

Fotky z kurz  

Krátká videa 

 

Webové stránky 

Dalším návrhem pro zlepšení propagace a komunikace se zákazníky je vytvo ení webu. 

Na stránkách m že mít cukrá ská dílna všechny d ležité informace, kontakty, adresu a 

mapu, kde se nachází. Budou zde také vypsané kurzy a jejich detaily, jaká je jejich 

obsahová nápl , co je t eba si vzít s sebou, co si uchazeč odnese dom , kdy a kde se 

kurz koná a také cena. D ležitou součástí webové stránky bude rezervační systém, který 

bude sloužit k p ihláškám do kurz . V systému bude zobrazován aktuální stav kurz  a 

jejich obsazenost, možnost upozornění, když se někdo z plného kurzu odhlásí. 

Návštěvníci webu se budou také moci p ihlásit k odběru novinek pomocí mailu. Design 

webových stránek je t eba mít nápaditý a poutavý, aby byl p íjemný a uživatelsky 

praktický. Tvorba webových stránek bude zadána externímu specialistovi, který bude 

následně dělat i jejich podporu. Web bude obsahovat: 

 Informace o Tak to upeč  

 Kontakt 

 Adresu s mapou 

 Nabídku a ceník produkt  

 Fotky produkt  

 Nabídku kurz , jejich ceny a informace 

 Rezervační a registrační systém 

 P ihlášení k odebírání novinek pomocí e-mailu 
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E-mail 

Jak již bylo zmíněno výše, návštěvníci webu se budou moci p ihlásit do odběru novinek 

pomocí e-mailu. Také p i registraci na webu se budou sbírat do databáze e-mailové 

adresy, na které se potom budou zasílat newslettery (zprávy s novinkami). Tato forma 

propagace je stále dost využívána, e-maily by neměly ale obtěžovat, nebo být rozesílány 

v takovém množství, aby padaly do spamu. Je pot eba volit vhodný obsah i interval 

zasílaných zpráv. Newsletter bude stručný, jasný, aby pověděl hlavní zprávu. Dále 

v něm bude fotka, pro lepší grafické znázornění. 

Tabulka 21: Schéma propagace prost ednictvím e-mailu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Propagace p es e-mail 

Newsletter  1 za 14 dní zpráva s novinkami 

 

Food festivaly 

Dalším mým návrhem je účast na rozši ujících se food festivalech zamě ených na 

gastronomii. V Jihomoravském kraji a konkrétně v Brně se jich v pr běhu roku 

odehrává hned několik. Festivaly, kde se vyskytují i cukrá ské výrobky jsou nap íklad: 

 Špilberk Food Festival, Brno (květen, červen) 

 Burger festival, Brno (květen, zá í) 

 Slavnosti dobrého jídla, Brno (květen) 

Jako forma propagace m že být účast s p ímou ochutnávkou a prodejem, nebo také 

rozdávání letáčk  i bez p ímé účasti na festivalu. 

Tabulka 22: Schéma propagace na Food festivalech (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Propagace na Food festivalech 

Burger festival  1-2 za rok účast, prodej 

Food festivaly 1-2 za rok rozdávání letáčk  
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Dotazník spokojenosti 

Ve fázi, kdy už budou kurzy probíhat, bude p ínosné účastník m kurzu po jeho 

skončení dát k vyplnění krátký a jednoduchý dotazník spokojenosti s ohodnocením dle 

číselné škály a místem na p ípadné další p ipomínky a p ání. Díky těmto výsledk m se 

m žou kurzy a jejich po ádání neustále zlepšovat, protože zpětná vazba je v podnikání 

velice d ležitá. Podoba dotazníku: 

Tabulka 23: Návrh dotazníku spokojenosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dotazník spokojenosti 

Jak jste byl/a spokojen/a s náplní kurzu? Škála 1-10 

Jak jste byl/a spokojen/a s termínem kurzu? Škála 1-10 

Jaký jiný kurz by Vás zajímal z oblasti cukra iny? napsat 

Jaký jiný termín by Vám více vyhovoval? napsat 

Plánujete se zúčastnit ještě některého kurzu Tak to upeč? Ano/Ne 

Další p ipomínky: napsat 

 

V následující tabulce je navržen měsíční harmonogram pro propagační aktivity: 

Tabulka 24: Časový harmonogram propagačních aktivit (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Měsíční harmonogram propagačních aktivit 
Pondělí Úterý  St eda Čtvrtek Pátek Sobota Neděle 

FB 

p íspěvek  
Aktualizace 

webu 

Newsletter 

FB sdílení 
události 

IG fotka  

FB 

sdílení 
události 

IG fotka 

FB 

p íspěvek  
Aktualizace 

webu 

FB sdílení 
události IG fotka 

Soutěž 
na FB 

FB 

sdílení 
události 

IG fotka 

FB 

p íspěvek  
Aktualizace 

webu 

Newsletter 

FB sdílení 
události 

IG fotka  

FB 

sdílení 
události 

IG fotka 

FB 

p íspěvek  
Aktualizace 

webu 

FB sdílení 
události IG fotka 

FB 

video 

FB 

sdílení 
události 

IG fotka 
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4.1.5 Lidské zdroje 

Vybraným produktem je služba poskytovaná zákazníkovi a v tomto p ípadě je lidský 

faktor velice d ležitý. Jak vyplývá i z dotazníkového šet ení je pro respondenty 

nejd ležitější kvalita získaných informací a také školitel. U toho je d ležitá 

profesionalita, nápaditost, vystupování a také celkový dojem, který z něj účastníci mají. 

Školitel musí být také pot ebně kvalifikován, aby kvalita kurzu a p edaných informací 

byla vysoká. Jelikož cukrá ská dílna Tak to upeč funguje teprve chvíli, zastává většinu 

činností majitelka a její p ítel. Z počátku bude kurzy vést ona a časem budou zaplaceni 

externí školitelé, kte í mohou do kurz  p inést další zkušenosti a dovednosti. Co se 

plánování kurz , obstarávání webu a další propagace týče, budou se v ní st ídat 

prozatím oni dva. Pokud budou kurzy a celkové fungování subjektu úspěšné, bude na 

místě zvážit, zda na tyto činnosti nenajmout výpomoc či specialistu.  
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4.2 Shrnutí návrh  marketingové strategie a jejich kalkulace 

V následující tabulce jsou shrnuty jednotlivé návrhy a jejich náklady. 

Tabulka 25: Návrh marketingové strategie kurzu pečení (Zdroj: Marketingový mix , Vlastní zpracování) 

Návrh marketingové strategie produktu 

5P Název Specifikace Náklady 

Produkt 

Kurz pečení dort  

1 lekce 

lekce 4 hodiny 

max. 2 účastníci 
1 kurz za měsíc 

Provozní náklady: 
100 Kč 

Suroviny: 

1 000 Kč 

Kurz klasické cukra iny 

3 lekce 

lekce 3 hodiny 

max. ň účastníci 
1 kurz za měsíc 

Provozní náklady: 
ŇŇ5 Kč 

Suroviny: 

1 Ř00 Kč 

Cena 

Celkové náklady na kurz 
dort  

na jeden plně 
obsazený kurz 

1 440 Kč 

Celkové náklady na kurz 
klasické cukra iny 

na jeden plně 
obsazený kurz 

2 790 Kč 

Distribuce 

Cukrá ská dílna Tak to 
upeč 

měsíční nájem 6 000 Kč 

energie za měsíc 4 500 Kč 

Nové prostory nájem vč. energií 15 000 Kč 

Rezervační systém poplatky za měsíc 1řř Kč 

Propagace 

Sociální sítě 

Facebook, rozpočet 
placené reklamy 

měsíc 

500 Kč 

Instagram, rozpočet 
placené reklamy na 

měsíc 

500 Kč 

Webové stránky 
doména (za rok) 150 Kč 

tvorba webu 5 000 Kč 

E-mail 
Tvorba, zasílání 
novinek (newsl.) 

100 Kč 

Food festivaly 
letáčky 500 Kč 

Účast za den 2 500 Kč 

Dotazník spokojenosti Tvorba, tisk 200 Kč 

Lidské zdroje 

Kurzy  mzda za hodinu 85 Kč 

Propagace mzda za hodinu 70 Kč 

Web a objednávky mzda za hodinu 70 Kč 
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4.2.1 Časový harmonogram realizace marketingové strategie 

Časový harmonogram zobrazuje časové rozmístění jednotlivých navržených aktivit v horizontu jednoho a p l roku. 

Tabulka 26: Časový harmonogram marketingové strategie 2017-201ř (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

Pilotáž kurzů peče í
)hod o e í pilotáže
Kurzy peče í dortů
Kurzy klasi ké ukraři y
Tvorba webu

Aktualizace webu

Facebook

Instagram

E-mail (newsletter)

Food festivaly

Dotaz ík spokoje osti
)hod o e í dotaz íků

Časový har o ogra  arketi gové strategie a o do í ,  roku ěsí e/týd y

srpen září říje l istopad prosinec leden ú or řeze dubenČi ost
2017 2018 2019

l istopad prosinec ledenkvěte červe červe e srpen září říje
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4.2.1 Kalkulace marketingové strategie 

V následujících tabulkách je zpracována p ibližná kalkulace na stanovené návrhy. Pro část kurz  jsou stanoveny výnosy i náklady, a to 

z pohledu pesimistického i optimistického. V pesimistickém pohledu je znázorněna situace, kdy o kurzy pečení nebude velký zájem, a 

jejich četnost z stane nadále stejně malá. Optimistický pohled vyčísluje situaci rostoucího zájmu o kurzy, tedy po t íměsíční pilotáži bude 

z d vodu poptávky počet kurz  rozší en. 

Tabulka 27: Pesimistický pohled kalkulace marketingové strategie – kurzy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kalkulace marketingové strategie – kurzy/ pesimistický pohled 

Název Počet -Náklad/+Výnos 
za jednotku 

-Náklad/+Výnos 
za p l roku 

-Náklad/+Výnos 
za rok 

-Náklad/+Výnos 
za 1,5 roku 

Cena naplněného kurzu pečení dort  1x měsíčně +2 000 Kč +12 000 Kč +24 000 Kč +36 000 Kč 

Cena naplněného kurzu klasické 
cukra iny 

1x měsíčně +4 000 Kč +24 000 Kč +48 000 Kč +72 000 Kč 

Mzda za školení kurzu pečení dort  1x měsíčně +ň40 Kč +2 040 Kč +4 0Ř0 Kč +6 1Ň0 Kč 

Mzda za školení kurzu klasické cukr. 1x měsíčně +765 Kč +4 5ř0 Kč +9 1Ř0 Kč +13 770 Kč 

Výnosy kurz  pečení celkem  +121 770 Kč 

Náklady na naplněný kurz pečení dort  1x měsíčně -1 440 Kč -8 640 Kč -17 ŇŘ0 Kč -25 řŇ0 Kč 

Náklady na naplněný kurz klasické 
cukra iny 

1x měsíčně -2 7ř0 Kč -16 740 Kč -33 4Ř0 Kč -50 ŇŇ0 Kč 

Náklady na kurzy pečení celkem  -76 140 Kč 

Zisk  +45 630 Kč 
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Tabulka 28: Optimistický pohled kalkulace marketingové strategie – kurzy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kalkulace marketingové strategie – kurzy/ optimistický pohled 

Název Počet -Náklad/+Výnos 
za jednotku 

-Náklad/+Výnos 
za p l roku 

-Náklad/+Výnos 
za rok 

-Náklad/+Výnos 
za 1,5 roku 

Cena naplněného kurzu pečení dort  
1x měsíčně pilotáž 

4x měsíčně potom 
+2 000 Kč +30 000 Kč +96 000 Kč +126 000 Kč 

Cena naplněného kurzu klasické 
cukra iny 

1x měsíčně pilotáž 

Ňx měsíčně potom 
+4 000 Kč +36 000 Kč +96 000 Kč +132 000 Kč 

Mzda za školení kurzu pečení dort  
1x měsíčně pilotáž 

4x měsíčně potom 
+ň40 Kč +5 100 Kč +16 ňŇ0 Kč +21 4Ň0 Kč 

Mzda za školení kurzu klasické cukr. 1x měsíčně pilotáž 

Ňx měsíčně potom 
+765 Kč +6 ŘŘ5 Kč +18 ň60 Kč +25 245 Kč 

Výnosy kurz  pečení celkem  +304 665 Kč 

Náklady na naplněný kurz pečení 
dort  

1x měsíčně pilotáž 

4x měsíčně potom 
-1 440 Kč -21 600 Kč -69 1Ň0 Kč -90 720 Kč 

Náklady na naplněný kurz klasické 
cukra iny 

1x měsíčně pilotáž 

Ňx měsíčně potom 
-2 7ř0 Kč -25 110 Kč -66 ř60 Kč -92 070 Kč 

Náklady na kurzy pečení celkem  -182 790 Kč 

Zisk  +121 Ř75 Kč 
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Ve t etí tabulce je vyčíslena kalkulace propagačních činností, dle stanovených návhr . 

Tabulka 29: Kalkulace propagační činnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Kalkulace marketingové strategie – propagační činnosti 

Název Počet -Náklad/+Výnos 
za jednotku 

-Náklad/+Výnos 
za p l roku 

-Náklad/+Výnos 
za rok 

-Náklad/+Výnos 
za 1,5 roku 

Facebook – placený p íspěvek 6x za rok -500 Kč -1 500 Kč -3 000 Kč -4 500 Kč 

Instagram – placený p íspěvek 6x za rok -500 Kč -1 500 Kč -3 000 Kč -4 500 Kč 

Webové stránky - tvorba jednorázově -5 000 Kč -5 000 Kč -5 000 Kč -5 000 Kč 

Rezervační systém 1x měsíčně -1řř Kč -1 1ř4 Kč -2 ňŘŘ Kč -3 5ŘŇ Kč 

E-mail - newsletter Ňx měsíčně -100 Kč -1 Ň00 Kč -2 400 Kč -3 600 Kč 

Food festival Ňx ročně -3 000 Kč -ň 000 Kč -6 000 Kč -9 000 Kč 

Dotazník spokojenosti - tisk jednorázově -Ň00 Kč -Ň00 Kč -Ň00 Kč -Ň00 Kč 

Náklady na propagaci celkem  -30 3Ř2 Kč 
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V p edchozích tabulkách nejsou započítány výnosy, respektive zisk, který slečna 

Markéta má ze své p vodní činnosti pečení hotových produkt , jelikož tato činnost není 

p edmětem práce. Většina propagačních činností, tedy i náklad  ale souvisí se 

zmiňovanou p vodní činností, tudíž náklady na propagaci budou hrazeny i 

z tohoto zisku. Pro p edstavu pr měrný měsíční zisk z prodeje hotových produkt  tvo í 

v letních měsících a v prosinci 30 000 Kč a v ostatních měsících Ň0 000 Kč. 

Optimistická a pesimistická varianta kalkulace znázor uje r zné pohledy na budoucí 

vývoj dle úspěšnosti návrh  marketingové strategie.  

V následující tabulce jsou shrnuty výsledky kalkulací marketingové strategie spolu se 

zohledněním souvisejícího zisku z p vodní činnosti subjektu. 

Tabulka 30: Shrnutí výsledk  kalkulace (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

  

Shrnutí kalkulace 

Název Období 1,5 roku 

Pesimistický zisk z kurz  45 6ň0 Kč 

Optimistický zisk z kurz  121 Ř75 Kč 

Zisk z prodeje výrobk  420 000 Kč 

Náklady na propagaci -30 ňŘŇ Kč 
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4.3 ůnalýza rizik 

Následující kapitola je zamě ena na analýzu rizik, která zahrnuje jejich identifikaci, 

hodnocení a následné sestavení návrhu opat ení ke snížení těchto rizik 

4.3.1 Identifikace rizik 

V následující tabulce jsou sepsána a definována jednotlivá rizika a jejich následný 

scéná . Celkem bylo identifikováno x rizik. 

Tabulka 31: Identifikace rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Riziko Popis Scéná  

R1 Málo zaměstnanc  

Malý počet zaměstnanc  zp sobí, že bude 
méně pozornosti a času věnováno 
d ležitým oblastem podnikání a dojde 
k ušlému zisku a ztrátě zákazník  a 
uchazeč . Nebude možné r st a rozši ovat 
podnik. 

R2 Společné prostory pro kurzy i pečení 

V p ípadě velkého zájmu o produkty nebo 

kurzy pečení, bude problémem společný 
prostor pro obě tyto činnosti. Nebude 
možné rozši ovat kapacitu kurz , což 
povede opět k ušlému zisku a 
komplikacím. 

R3 Nedostatečná propagace 

Nízký zájem o kurzy a také nízká účast, 
zp sobená o malém povědomí o subjektu 
a kurzech, které po ádá. 

R4 Nespokojenost zákazník  

Stížnosti ší ící se mezi lidmi, špatné 
recenze na internetu a neopakovaná účast 
zákazník  na kurzech. 

 

4.3.2 Hodnocení rizik metodou FMEů 

Ke každému riziku jsou p iděleny váhy k jeho pravděpodobnosti a dopadu. Těmto 

dvěma faktor m jsou p idělena čísla na škále od 1 do 5, kdy 1 = nejnižší 

pravděpodobnost či dopad a 5 = nejvyšší pravděpodobnost či dopad. Pro hodnocení 

rizik vypočítáme číslo riskové priority (RPN, Risk Priority Number), které dostaneme 

vynásobením hodnot pravděpodobnosti a dopadu.  
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Tabulka 32: Hodnocení rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Riziko Popis Pravděpodobnost Dopad RPN 

R1 Málo zaměstnanc  3 4 12 

R2 Společné prostory pro kurzy i pečení 4 4 16 

R3 Nedostatečná propagace 3 5 15 

R4 Nespokojenost zákazník  2 5 10 

 

Následující mapa rizik graficky znázor uje p idělené váhy pravděpodobnosti a dopadu. 
Z mapy rizik lze vyčíst, že všechna rizika se nachází jen v kvadrantech R1, R2 a R3 

jsou nejkritičtější a riziko R4 nabývá významných hodnot. Rizik m je tedy pot eba 
věnovat dále vysokou pozornost. 
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Obrázek 7: Mapa rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.3.3 Snížení rizik 

K p vodním rizik m jsou navržena opat ení, která mají jejich hrozbu eliminovat. 

Hodnoty dopadu z stávají stejné, ale hodnoty pravděpodobnosti jsou p ehodnoceny 

podle použitého opat ení. Z hodnot p vodních dopad  a nově stanovených 

pravděpodobností je vypočítána nová hodnota RPN. 

Tabulka 33: Snížení rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Riziko Popis Opat ení Pravděpo
dobnost 

Dopad RPN 

R1 Málo zaměstnanc  

Najmutí nového 
zaměstnance či školitele 

kurzu 

2 4 8 

R2 
Společné prostory pro 
kurzy i pečení 

Pronájem nových prostor 
pro konání kurzu 

1 4 4 

R3 
Nedostatečná 
propagace 

Rozší ení propagačních 
aktivit 

1 5 5 

R4 
Nespokojenost 

zákazník  
Dotazník spokojenosti 1 5 5 

 

V následujícím paprskovém grafu je znázorněno snížení rizik pomocí p vodních a 
nových hodnot RPN. 

 

Graf 25: Paprskový graf snížení rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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5 Závěr 

Cílem mojí diplomové práce bylo navrhnout marketingovou strategii produktu 

cukrá ské dílny Tak to upeč na základě provedených analýz společnosti, vnit ního a 

vnějšího prost edí a vlastního marketingového pr zkumu. Zmíněným produktem byly 

kurzy pečení.  

V první části práce je popsán cíl práce, vymezení problém  a použité metody 

zpracování. Druhá část se věnuje teoretickým poznatk m s využitím literárních 

pramen , které slouží jako podklad pro následné správné provedení marketingových 

analýz. T etí část obsahuje samotnou analýzu současného stavu subjektu a vyhodnocení 

vlastního marketingového pr zkumu.  

Nejd íve byla provedena komplexní analýza současné situace subjektu a jeho okolí 

pomocí Porterovy analýzy, SLEPT analýzy a Marketingového mixu. Na základě 

výsledk  těchto analýz byla sestavena SWOT analýza s plus minus maticí.  

Další pr zkum byl proveden pomocí dotazníkového šet ení, které probíhalo online a 

bylo zacíleno na relevantní respondenty. Konečný vzorek ň7ň respondent  byl 

podroben shlukové analýze, kdy byla provedena užší a p esnější segmentace trhu, kdy 

byl vybrán segment respondent  s nejvíce relevantními výsledky. Dále byly odpovědi 

vybraného segmentu graficky znázorněny a vyhodnoceny. Poslední analýza se týkala 

marketingové komunikace a komunikačních médií, které respondenti preferují. 

Čtvrtá a poslední část této práce shrnuje zjištěné skutečnosti a zabývá se samotným 

návrhem marketingové strategie. Na základě p edešlých analýz a výsledk  byly 

sestaveny návrhy marketingové strategie pro cukrá skou dílnu Tak to upeč a její kurzy 

pečení. Návrhy jsou sestaveny do podoby rozší eného marketingového mixu. Jako 

produkt byly navrhnuty dva typy kurz , každý bude probíhat jednou za měsíc. 

V prvních t ech měsících bude probíhat pilotáž těchto kurz , kdy p i velkém zájmu 

m že být zvýšen počet kurz  za měsíc. V rámci cenové strategie jsou vyčísleny náklady 

na kurzy a jejich samotná cena. Distribuční strategie zmi uje návrh o p ípadném 

pronájmu dalších prostor pro po ádání kurz  za účelem rozší ení kapacity, jelikož 

v současných prostorech bude probíhat výroba produkt  i kurzy, a jejich kapacita je 

malá.  
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Návrh zasahující jak do distribuční, tak do propagační strategie je vytvo ení 

rezervačního online systému na webových stránkách subjektu, kde se zákazníci mohou 

p ihlašovat na jednotlivé kurzy. Samotné webové stránky jsou součástí návrhu 

propagačních aktivit stejně jako p idávání p íspěvk  na sociálních sítích a rozesílání 

novinek pomocí e-mailu. Do návrh  propagační strategie byla za azena také účast na 

food festivalech jako forma reklamy a dotazníky spokojenosti pro účastníky, kte í kurzy 

absolvují. V oblasti lidských zdroj  byla navržena budoucí spolupráce s externími 

školiteli kurz , čímž by slečna Markéta mohla ušet ený čas věnovat výrobě produkt  či 

dalším pot ebným aktivitám. Externí školitelé p inesou do kurz  také nové zkušenosti, 

dovednosti a další zamě ení. 

Návrhy jsou nakonec p ehledně shrnuty do tabulky spolu s vyčíslením náklad  a je 

provedena také kalkulace marketingové strategie na období jednoho roku, p l roku a 

jednoho a p l roku. Z časového hlediska marketingové strategie je vytvo en 

harmonogram, který znázor uje odehrávání jednotlivých aktivit v pr běhu plánovaného 

období jeden a p l roku. Na závěr je provedena analýza možných rizik vycházející ze 

SWOT analýzy a samotných návrh .  

Návrh marketingové strategie bude poskytnut slečně Markétě a její cukrá ské dílně Tak 

to upeč, jako podklad pro realizaci jejích plán . Jednotlivé poznatky a návrhy z této 

diplomové práce budou sloužit také jako d ležité zkušenosti pro m j budoucí 

podnikatelský plán v oboru ruční výroby bižuterie.  
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