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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá komunikačním mixem společnosti Sonnentor s.r.o. 

Hlavním cílem je rozšíření stávajícího komunikačního mixu, který by měl především 

přilákat nové zákazníky a zlepšit aktuální propagaci. V první části jsou definována 

teoretická východiska, na která navazuje analytická část, kde je popsán současný stav 

společnosti. V poslední části jsou předloženy návrhy a doporučení pro zvýšení 

spokojenosti zákazníků a budoucích tržeb. 

 

ABSTRACT 

This diploma thesis deals with communication mix of company Sonnentor s.r.o. The 

main aim of the thesis is to extend current communication mix which should mainly 

attract new potential customers and improve current propagation. Theoretical solutions 

defined in the first part of thesis are followed by analytic part where current status of the 

company is described. The last part suggests changes and recommendations which 

should be oriented to improvement of customers satisfaction and future revenues. 
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ÚVOD 

V současnosti některé společnosti zaměřují pozornost na velikost svého tržního podílu   

a nesledují již tolik spokojenost zákazníků, což je velkou chybou. Neboť spokojený   

a věrný zákazník je pro společnost velmi důležitý a rozhoduje také o budoucích 

výsledcích.  

Mezi jednu z cest vedoucí k úspěchu je právě efektivní marketing a marketingová 

komunikace se zákazníky. V dnešní době je potřeba dobrý marketing důkladně plánovat 

a následně provést. Trh je specifikován rychlým vývojem technologií a neustále vzniká 

velká konkurence a boj o zákazníky a právě v tomto případě je velmi důležitá 

komunikace. Díky vhodně zvolené komunikaci lze získat konkurenční výhodu na trhu, 

což se projeví především spokojenými zákazníky. Podstatné je, aby každá společnost 

zvážila komunikační prostředky a kanály, které bude chtít využít.  

V diplomové práci se věnuji společnosti Sonnentor s.r.o., která se zabývá výrobou BIO 

čajů, koření a kávy. Hlavní myšlenkou společnosti je trvale udržitelný rozvoj   

a společensky odpovědné chování. K této společnosti mám velmi pozitivní vztah, 

protože zde již několik let pracuji jako brigádník a měla jsem možnost poznat chod 

společnosti, seznámit se s produkty, myšlenkami a zaměstnanci. Mimo jiné jsem osobně 

spokojeným a věrným zákazníkem a všeobecně se zajímám o zdravou výživu a BIO 

produkty.  

Z vlastních zkušeností můžu usoudit, že v Sonnentoru s.r.o. se každoročně zvyšuje 

poptávka po výrobcích. Po osobní konzultaci jsem se dozvěděla, že do budoucna plánují 

rozšiřování svých aktivit a to především v oblasti marketingového rozvoje. I tento 

důvod mě vedl ke zvolení tohoto tématu diplomové práce a zaměřila jsem se na 

rozšíření stávajícího komunikačního mixu. Problematikou, kterou se zde zabývám, se 

snažím propojit se studovaným oborem a snažím se využít všech znalostí, které jsem 

studiem získala. 
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CÍLE A METODIKA PRÁCE 

Hlavním cílem diplomové práce je rozšíření stávajícího komunikačního mixu 

společnosti Sonnentor s.r.o. Tento rozšířený komunikační mix by měl zlepšit stávající 

situaci společnosti, zvýšit podíl nových i stávajících zákazníků a zlepšit aktuální 

propagaci společnosti. Diplomová práce se dělí na tři hlavní části: teoretickou, 

analytickou a návrhovou část.  

Teoretická část se věnuje základním východiskům sloužící pro zpracování celé 

diplomové práce. Zabývá se především pojmy týkající se marketingu, spokojenosti   

a věrnosti zákazníka a v neposlední řadě popisuje marketingový výzkum se zaměřením 

na dotazníkové šetření. Veškeré informace, které jsou obsaženy v této části, jsou 

získané z odborné literatury a charakterizují pojmy, které jsou nutné k pochopení dané 

problematiky. 

V analytické části jsem využila poznatky z předchozí kapitoly a dále z materiálů, které 

mi byly poskytnuty ve společnosti Sonnentor s.r.o. Zaměřuji se zde především na popis 

společnosti, historii a organizační strukturu. V této části je využita zejména analýza 

vnitřního a vnějšího prostředí společnosti. Vnější prostředí je zkoumáno na základě 

analýzy SLEPT, kde analyzuji sociální, legislativní, ekonomické, politické   

a technologické faktory. Dále je v této části využit Porterův model pěti konkurenčních 

sil, který analyzuje konkurenční prostředí společnosti. Vnitřní prostředí je zkoumáno 

pomocí marketingového mixu, kam patří produkt, cena, distribuce, propagace   

a rozebírá i komunikační mix společnosti. Dále je zde zhodnocena finanční situace   

a jsou zde zahrnuty i výsledky dotazníkového šetření. Poté následuje sestavení 

přehledné SWOT matice, kde pomocí plus-mínus matice vyhodnocuji nejdůležitější 

faktory. Dotazníkové šetření by mělo především zjistit spokojenost zákazníků se 

společností a zjistit, co by si zákazníci přáli vylepšit anebo co ve společnosti postrádají. 

Návrhová část pak vychází z provedených analýz a dotazníkové šetření. V této části 

jsou navrhnuta opatření, která by měla vést k rozšíření stávajícího komunikačního mixu 

a ke zvýšení spokojenosti stálých i nových zákazníků a mimo to i ke zvyšování tržeb 

společnosti (1). 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická část diplomové práce se věnuje základním pojmům týkající se marketingu, 

spokojenosti a věrnosti zákazníka. Dále definuje pojmy, které se týkají marketingového 

prostředí a marketingového mixu. V této části nechybí také popis SWOT analýzy   

a marketingového výzkumu.  

1.1 Marketing 

Marketing je zaměřen na zjišťování a uspokojování společenských a lidských potřeb, je 

to proces, který je používaný buď jednotlivci či skupinami lidí. Mezi cíl marketingu 

patří zejména naplnění přání a potřeb zákazníků a dále má za úkol vzbudit 

v zákazníkovi nové potřeby, o kterých neměl dříve tušení. Veškeré marketingové 

aktivity slouží k propojení vnitřního a vnějšího prostředí společnosti a k získání 

a udržení konkurenčního postavení na trhu. Marketing se snaží nalézt rovnovážný vztah 

mezi zájmy zákazníků a podnikatelských či nepodnikatelských subjektů (2),(3). 

Společnosti mohou mít stanovené různé cíle, kterých by rády dosáhly, ale mezi hlavní 

cíl patří získání a dlouhodobé nabytí konkurenční výhody na trhu. V dnešní době, kdy je 

mnoho moderních technologií, vzniká stále větší konkurenční boj a může se stát, že   

i velké společnosti se bojí malých konkurentů (4). 

1.2 Moderní marketing 

Moderní marketing se oproti klasickému marketingu zaměřuje více na konkrétní 

zákazníky (tzv. vztahový marketing). Tento moderní marketing můžeme členit na tzv. 

3C:  

 náklady, které jsou spojené s nákupem (Total Customer Cost),  

 zákazníkovo pohodlí (Convenience),  

 prospěch, který vzniká zákazníkovi (Customer benefits). 

Moderní marketing je založen na klasickém marketingu a je zde kladen větší důraz na 

partnerský vztah, který je oboustranně prospěšný, jak pro dodavatele, tak pro zákazníka. 

Mezi hlavní cíl tohoto marketingu patří dosažení a udržení konkurenční výhody a dále 

pak uspokojení potřeb zákazníka, a to při dostatečné úrovni nákladů pro zákazníka. 
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Snahou moderního marketingu je dlouhodobě udržet určitého zákazníka. Především 

klade velký důraz na obousměrnou komunikaci a na osobní kontakt s odběratelem. Toto 

pojetí marketingu vyžaduje také využití interního marketingu, mezi který můžeme 

zařadit například: vzdělání a motivace zaměstnanců, komunikace mezi zaměstnanci   

a managementem či představení cílů společnosti (2),(4). 

Vztahový marketing klade velký důraz na retenci zákazníků, a to z toho důvodu, že 

pokud by společnost chtěla získat nového zákazníka, mohlo by ji to stát až pětkrát více, 

než udržení stávajícího zákazníka. Každé narušení vztahů se odrazí ve výsledcích 

společnosti, která si vede tzv. soupis o silných a slabých stránkách a o případných 

hrozbách a příležitostech. Pokud by došlo k narušení tohoto vztahu, tak by měla 

společnost ihned reagovat a snažit se o změnu vztahu (2),(5). 

 

Obrázek 1: Vztahový marketing (Vlastní zpracování dle (4)) 

 

1.3 Marketingové prostředí 

Marketingové prostředí může představovat nejen příležitosti, ale také hrozby. 

Společnost by si měla uvědomit, jak je důležité sledovat neustále změny v prostředí 

a umět se jim přizpůsobit (2). 

Na základě tohoto sledování by měla společnost vyhodnocovat dopady z vnitřního   

a vnějšího prostředí. Zjištěné analýzy se pak stávají podkladem pro definování 
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marketingových strategií, plánů a cílů. Mezi důležité faktory vnějšího prostředí, které 

mají vliv na vnitřní prostředí, se řadí globalizace, sociální a demografické trendy   

a informační technologie. Mezi vnitřní prostředí společnosti patří mikroprostředí a do 

vnějšího prostředí lze řadit makroprostředí a mezoprostředí (6). 

 

 

Obrázek 2: Marketingové prostředí (Vlastní zpracování dle (6)) 

1.3.1 Makroprostředí 

Toto prostředí je širším a vnějším prostředím společnosti a jsou zde zahrnuty faktory, 

které ovlivňují plánování a tvorbu strategie. Analýza makroprostředí je velmi důležitá, 

protože může odhalit klíčové trendy a změny a je využita k předpovědi budoucího 

vývoje a plánování. Makroprostředí lze zkoumat na základě SLEPT analýzy, která je 

definovaná pěti faktory (6): 

Sociální faktory - mezi tyto faktory řadíme demografické prostředí – což je studium 

lidské populace z hlediska velikosti, věku, pohlaví, rasy, vzdělání, hustoty osídlení, 

struktury domácnosti a dalších údajů. Toto prostředí je pro marketingové pracovníky 

velmi důležité, protože se týká lidí, na které se zaměřují z hlediska tvorby nabídky, 

propagace atd. Demografický vývoj většinou postupuje předvídatelným tempem. 

Mezi sociální faktory lze dále řadit i kulturní prostředí, které ovlivňuje vnímání sebe 

sama, ostatních, organizací, přírody, vesmíru a vnímaní společnosti a jejich názory. 

Mezi kulturní faktory lze řadit například: hodnoty, jazyk, neverbální komunikace, 

vnímání přírody, životní styl a tradice (6),(7). 

Legislativní a politické faktory - velmi ovlivňují marketingová rozhodnutí. Tyto 

faktory odráží mezinárodní i vnitrostátní dění a silně ovlivňují stav na trhu. Patří sem 
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zejména zákony, vládní agentury a zájmové skupiny, které dovedou ve společnosti 

ovlivnit organizace i jednotlivce. Společnosti musí dodržovat právní předpisy, které se 

týkají financí, obchodního styku, výrobků, reklamy atd. (2). 

Ekonomické faktory - působí na kupní sílu spotřebitelů a nákupní zvyky, což závisí na 

aktuálním příjmu, cenách, zadluženosti a úsporách. Pokud se reálně zvýší příjmy 

domácností, dojde většinou také ke zvýšení výdajů na produkty, služby a lidé více 

investují do zdraví, sportu a vzdělání. Mezi důležité faktory, které ovlivňují ekonomické 

prostředí, řadíme hospodářský cyklus, ve kterém se ekonomika právě nachází, vývoj 

HDP, úrokové sazby, úroveň cen, průměrné mzdy, míra nezaměstnanosti, míra inflace 

atd. (2),(3). 

Přírodní neboli ekologické faktory - zahrnují přírodní zdroje, které tvoří vstupy a tyto 

zdroje jsou vyčerpatelné. V posledních letech roste velký zájem o životní prostředí   

a jeho ochranu. Ekologie je zaměřená na vztah lidí k přírodě a vzbuzuje zodpovědnost 

v chování nejen společností, ale i člověka samotného. Přírodní prostředí směřuje 

zejména k ochraně životního prostředí, zpracování odpadů, k udržitelnému rozvoji atd. 

(7). 

Technologické faktory - lze považovat za nejdůležitější faktor, který může vytvářet 

budoucí život. Tyto faktory mohou vytvářet nové technologie a produkty a z toho 

důvodu i další nové příležitosti na trhu. Toto prostředí zaznamenává velmi rychlé 

změny a společnost by měla udržovat kontakt s technologickým pokrokem (3). 

1.3.2 Mezoprostředí 

Toto prostředí lze považovat za vnější mikroprostředí, ve kterém společnost vyvíjí své 

aktivity, kterými je ovlivňována. Mezoprostředí zahrnuje zejména:  

Zákazníky - tvoří důležitý faktor pro společnost, lze je rozdělit na finální spotřebitele 

(jednotlivci, domácnosti, státní a veřejné organizace) a obchodní a výrobní společnosti.  

Vztahy mezi zákazníkem a společností se nazývají B2C (business-to-customer) a vztahy 

se společnostmi se nazývají B2B (business-to-business). Propojení se zákazníky je 

v dnešní době velmi důležité, protože nestačí zákazníky pouze informovat, ale je 

potřeba je zapojovat také do tvorby produktů a do marketingové komunikace. Z toho 
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důvodu musí společnost pečlivě sledovat trhy svých zákazníků (6). Více informací 

o zákaznicích je v kapitole 1.6. 

Konkurenci - tvořená společnostmi, které poskytují stejné či shodné produkty. 

K dosažení úspěchu musí společnost poskytnout vyšší hodnotu pro zákazníka, než 

kterou by mu poskytla konkurence. Z toho důvodu je potřeba se neustále přizpůsobovat 

potřebám zákazníků (3). 

Pokud analyzujeme konkurenci, je vhodné si klást například následující otázky: 

Jakou komunikaci konkurence uplatňuje? 

Jaký počet konkurentů působí v daném odvětví, do kterého patří společnost? 

Jaké mohou být silné a slabé stránky oboru, ve kterém společnost působí? 

Jak velké výrobní kapacity náleží konkurentům? 

Jaké je chování zaměstnanců konkurenční společnosti (6)? 

 

 Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí:  

Tento model vychází z předpokladu, že pozice společnosti je stanovaná zejména 

působením pěti základních faktorů, mezi které patří: 

Vyjednávací síla zákazníků - vyjednávací síla zákazníků roste, pokud jsou 

organizovanější a koncentrovanější nebo v případě, že na trhu existuje velké množství 

substitutů. 

Vyjednávací síla dodavatelů - jejich schopnost ovlivnit cenu a nabízené množství 

produktů. Vyjednávací síla je považována za velkou, pokud neexistují substituty   

a změna dodavatele by se tak pro společnost stala velmi náročnou. Segment se stává 

neatraktivní, pokud je v moci dodavatelů zvyšovat ceny či snižovat dodávané množství. 

Hrozba vstupu nových konkurentů - pokud jsou bariéry vstupu na trh vysoké, 

dochází k nevyužití kapacit a stagnaci příjmů. Na druhou stranu pokud jsou bariéry 

nízké, mohou do odvětví snadno vstoupit noví konkurenti a sníží se tak rentabilita. 

Hrozba substitutů (náhražek) - ceny konkurenčních výrobků mají vliv na ceny 

určitých produktů a limitují ceny a zisky. 
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Rivalita společností působících na daném trhu - trh je méně atraktivní, pokud se na 

něm nachází větší počet silných konkurentů (4),(8),(9). 

 

 

Obrázek 3: Porterův model pěti sil (Vlastní zpracování dle (6)) 

 

Dodavatele - podílí se na konečném produktu společnosti, na celkové kvalitě, pověsti   

a značce a to na základě svých poskytovaných služeb či produktů. Mezi důležitou úlohu 

patří provedení pečlivé analýzy dodavatelů především z hlediska kvality poskytovaných 

produktů, žádoucí ceny, parametrů, jejich celkové spolehlivosti s dodávkami atd. 

Všeobecně je doporučeno, aby společnost spolupracovala s více dodavateli a aby se 

například při zpoždění jedné dodávky nedostala do problémů.   

S obchodními partnery by měly být upřednostňovány dlouhodobé smlouvy, které by 

vedly ke snižování rizik (6),(7). 

Marketingoví zprostředkovatelé - zajišťují zprostředkování zboží za finanční odměnu 

tzv. provizi, sami si tedy zboží nekupují. Se samotným zbožím souvisí i jeho 

skladování, distribuce, finanční transakce a marketingové služby (3). 

Veřejnost - se tvoří se zájmových skupin, které mají vliv na určitou organizaci. Mezi 

tyto skupiny lze řadit například: banky, média, vládní instituce a občanské iniciativy (3). 
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1.3.3 Mikroprostředí 

Mikroprostředí, (vnitřní prostředí) zahrnuje faktory, které jsou blízké společnosti a které 

ovlivňují schopnost uspokojovat zákazníky. Toto prostředí je tvořeno podmínkami   

a úrovní technického rozvoje, marketingových aktivit, řízení výroby, lidských zdrojů 

atd. Mezi hlavní účel analýzy mikroprostředí patří identifikace silných a slabých stránek 

společnosti. Důležitý vliv na řízení organizace má vrcholový management a jeho úroveň 

se promítne i do celkového hospodaření a finálního finančního zázemí. Prostředí 

v organizaci ovlivňuje zejména vhodně zvolená organizační struktura, vysoká úroveň 

procesního managementu, propojení činnosti jednotlivých útvarů v organizaci atd. 

Významnou částí mikroprostředí tvoří zaměstnanci, především jejich vhodná struktura, 

kompetence a loajalita ke společnosti. 

Mikroprostředí může z velké části ovlivnit společnost sama svými činnostmi, chováním, 

vhodným výběrem zdrojů a schopností jejich efektivního využití (6),(9). 

1.4 Marketingový mix 

Marketingový mix je považován za soubor taktických nástrojů, kterými může marketing 

ovlivňovat tržby. Manažeři tyto nástroje využívají k dosažení marketingových cílů na 

cílovém trhu. Všechny prvky, které jsou obsaženy v marketingovém mixu, vytváří jeden 

celek. V marketingovém mixu je zahrnuto vše, co společnost může udělat, aby ovlivnila 

poptávku po výrobcích a službách. 

Mezi tradiční nástroje toho mixu, které jsou označovány jako 4P patří: produkt 

(Product), cena (Price), místo (Place) a propagace (Promotion). Někdy bývají 

zmiňovány i modely 5P, kde jsou ještě navíc zmiňováni lidé (People). U služeb je pak 

typický marketingový mix s modelem 7P, kde jsou ještě navíc zaměstnanci (Personnel), 

fyzický důkaz (Physical evidence) a proces (Process) (5),(3),(10).  

1.4.1 Produkt 

Produkt zahrnuje všechny výrobky a služby, které nabízí společnost cílovému trhu. 

Může zahrnovat fyzické předměty, služby, osoby, organizace, místa a myšlenky. 

Produkt lze nabídnout k upoutání pozornosti, ke koupi, ke spotřebě a slouží 

k uspokojení potřeb a přání. O produktech lze přemýšlet na třech úrovních, z nichž 
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každá sledovaná úroveň zvyšuje hodnotu pro zákazníka. Jsou rozlišovány tři hlavní 

vrstvy, které jsou znázorněny na obrázku níže (3): 

Jádro - zahrnuje základní produkt a vyjadřuje užitečný efekt a základní funkci 

produktu. 

Vlastní produkt - zahrnuje až pět charakteristik, mezi které patří: funkce produktu, 

design, úroveň kvality, balení a název značky. 

Rozšířený produkt - nabízí zákazníkům doplňkové služby, které komplexně řeší určitý 

problém. Tyto služby jsou spojené se základním a vlastním produktem. Může se jednat 

například o: instalaci, servis, opravy, záruky, poradenství a finanční služby (6). 

 

Obrázek 4: Úrovně produktu (Vlastní zpracování dle (3)) 

Klasifikace produktů: 

Produkty lze rozdělit podle toho, jak rychle jsou spotřebovány a podle hmatatelnosti.  

Mezi výrobky, které mají krátkodobou spotřebu a jsou na jedno či několik málo použití 

řadíme například: potraviny a kosmetiku. Na druhou stranu trvanlivé výrobky se 

používají na další dobu a často vydrží několik let, patří mezi ně například: nábytek, 

dopravní prostředky, elektronika. Dále lze produkty klasifikovat podle způsobu využití 

a to na: zboží každodenní spotřeby (základní potraviny), nakupované zboží (oblečení, 

nábytek, spotřebiče), nehledané zboží (vyžaduje reklamu, zákazníci o něm běžně neví), 

speciální zboží (značkové, jedinečné vlastnosti) (3). 
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Znaky produktu: 

Vývoj produktu zahrnuje definování přínosů, které vybraný produkt nabízí. Tyto 

přínosy mohou být sdělovány prostřednictvím hmotných vlastností produktu, jako jsou 

funkce, kvalita, styl a design. 

Funkce produktu - společnost může k nabízenému produktu navíc poskytovat další 

funkce, které jsou konkurenčním nástrojem a slouží k odlišení produktu od konkurence. 

U každé funkce je velmi důležité, aby společnost zhodnotila náklady, které jí vzniknou 

a hodnotu pro zákazníka. 

Kvalita produktu - dopadá přímo na výkon produktu a z toho důvodu se váže na 

hodnotu a spokojenost zákazníka. Mezi komplexní techniku, která klade důraz na řízení 

kvality, zdokonalování produktů a služeb patří přístup TQM (Total Quality 

Management). 

Styl a design produktu - využití těchto vlastností, paří mezi další způsob, jak zvýšit 

hodnotu pro zákazníka. Styl se týká většinou pouze vzhledu produktu a může zaujmout 

zákazníka, ale není zárukou výhodnějšího výkonu. Design naopak není pouze povrchní 

záležitost, ale vychází z jádra produktu. Pokud je design kvalitní, zlepšuje tím vzhled   

a zároveň zvyšuje prospěšnost produktu (6),(7). 

1.4.2 Cena 

Cena vyjadřuje sumu peněz, kterou zaplatí zákazník za produkt nebo službu. Cena 

představuje pro společnost zdroj příjmů a obecně je definována jako protihodnota, za 

kterou je prodávající ochoten nabízený produkt nebo službu vyměnit. Stanovení ceny 

patří mezi důležité marketingové rozhodnutí, protože jako jediná generuje zisky   

a příjmy společnosti. Cenová strategie by se měla shodovat s očekáváním trhu   

a s marketingovou strategií společnosti. Ceny, které si společnosti zvolí, by měly být 

přijímané trhem (zákazníci by měli být ochotni zaplatit) a měly by vytvářet zisk. 

Rozhodnutí o ceně jsou ovlivňovány vnějšími (typ trhu a poptávky, vláda, ekonomika, 

konkurence) a vnitřními (marketingové cíle, náklady, cenová organizace a strategie 

marketingového mixu) faktory prostředí (2). 
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Společnosti si volí obecné postupy tvorby cen, které zkoumají následující možné 

metody: 

Stanovení cen podle konkurence - zákazník posuzuje hodnotu sledovaného produktu 

podle cen, které za podobné produkty žádá konkurence. 

Nákladově orientovaná cena - nejjednodušší metoda cenové tvorby. Na ceně se 

neodráží skutečnosti ve vnějším prostředí, ale je stanovena pouze s ohledem na vnitřní 

podmínky společnosti. 

Stanovení cen podle kupujícího - hodnotově orientovaná tvorba cen je stanovena 

podle hodnoty, kterou vnímá zákazník. Společnosti se snaží zvyšovat hodnotu produktu 

a to například prostřednictvím internetu, reklamy a prodejců (11). 

Vnímání ceny: 

Souvislost kvality a ceny - zákazník velmi často cenu vnímá jako ukazatele kvality. 

Vysoka cena je spojována s luxusním zbožím, jedinečností, vzácností a s garancí 

kvality. 

Referenční ceny - slouží k orientaci v určité kategorii produktů a tvoří rámec pro jejich 

rozhodování. Pokud se zákazníci rozhodují o koupi, použijí ke srovnání ceny produktu 

vnitřní referenční cenu, poslední placenou, kterou si pamatují či externí referenční 

rámec. Mezi další referenční ceny zákazníka patří spravedlivá cena, nejvyšší přijatelná 

cena a nejnižší přijatelná cena. 

Cenové koncovky - očekává se, že pokud ceny končící lichým číslem jsou vnímány 

jako nižší, tato taktika však není doporučena u luxusního zboží. Zákazníci si mohou 

ceny více zapamatovat, pokud končí nulou nebo pětkou (2),(6),(11). 

Cenové úpravy: 

U produktů není většinou stanovena pouze jediná cena, ale společnosti přizpůsobují 

základní ceny podle zákazníků a měnící se situace. Mezi strategie cenových úprav patří 

například: 

Slevy a náhrady - přizpůsobení ceníkových cen např. za včasnou platbu, což může vést 

ke snížení ceny pro kupujícího, kteří zaplatí společnosti za produkty včas. 

Množstevní slevy - poskytována zákazníkům, kteří nakupují velký objem produkce. 

Sezonní sleva - nabízena zákazníkům, kteří kupují produkty mimo sezónu (například: 

lyže pořízené v létě). 
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Obchodní sleva - snížení ceny prodávajícím článkům distribučního řetězce (například: 

vedení záznamů a skladování). 

Propagační sleva - snížení ceny pro dealery výměnou za účast v reklamě či v jiných 

projektech na podporu prodeje. 

Akční ceny – speciální ceny pro výjimečné události a pro zvláštní zákazníky. 

Geografický pricing - strategická úprava cen podle území. U této strategie je brán 

zřetel na vliv měnového kurzu, protiobchody a distribuční náklady. 

Diferencované slevy - využívaná určitá forma diskriminace (například: nabízeny jiné 

ceny vstupenek pro studenty a děti atd.) (3),(6). 

1.4.3 Distribuce 

Zde jsou zahrnuty činnosti společnosti, které činí, aby byl produkt dostupný konečným 

spotřebitelům. Místo lze chápat jako určitý proces distribuce produktu z místa jeho 

výroby k zákazníkovi. Úkolem distribuce je zákazníkovi vybraný produkt co nejvíce 

přiblížit. Zákazníky může velmi ovlivnit to, jak jsou k nim výrobky a služby 

dopravovány, především to ovlivňuje, jak zákazník vnímá kvalitu a celkovou hodnotu. 

Společnosti mohou marketingové cesty navrhnout několika způsoby. Distribuce přímá 

má na starost přímé dodání produktu konečnému zákazníkovi. Za hlavní výhodu lze 

považovat přímý kontakt se zákazníkem, možnost kontroly až do okamžiku prodeje   

a také nižší náklady. V druhém případě distribuce nepřímá využívá jiných služeb tzv. 

mezičlánků. Výhodou distribuce nepřímé může být zbavení se obtíží při hledání 

zákazníků a zajištění nabídky produktů na vhodných místech díky mezičlánkům 

(3),(10). 

1.4.4 Propagace 

Zahrnuje aktivity společnosti, které sdělují přednosti produktu a snaží se přesvědčit 

zákazníky, aby si ho koupili. Každá společnost by měla umět komunikovat se svými 

potencionálními i současnými zákazníky. Propagace je velmi často označována jako 

marketingová komunikace, která je blíže popsaná v kapitole 1.5 (3),(6). 

Jak již bylo uvedeno, používá se také rozšířený marketingový mix, který pomáhá 

postihnout celý příběh. Tento aktualizovaný marketingový mix s modelem 7P je 

rozšířen o: 
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Lidé (People) - patří sem všichni, kteří zastupují určitou roli v procesu poskytování 

služeb. Řadíme sem tedy zákazníky a zaměstnance, kteří reprezentují vnitřní marketing 

a jsou velmi důležití pro jeho úspěch. Pracovníci přidávají nabízenému sortimentu nebo 

službě hodnotu, a to v podobě zkušeností, znalostí či know-how. Požaduje se od nich 

zejména zdvořilost, spolehlivost, kvalifikovanost, důvěryhodnost a vnímavost (3),(6). 

Materiální prostředí (Physical evidence) - zahrnuje prostředí, ve kterém je určitá 

služba poskytována a mimo to i hmotné věci, které poskytnutí služby umožňují. 

Materiálním prostředí může být například budova, kanceláře, oděvy zaměstnanců atd. 

(3),(6). 

Procesy (Process) - zde jsou zahrnuty veškeré aktivity, které souvisí s poskytnutím 

služby. Je velmi důležité provádět analýzy těchto procesů a vytvářet schémata   

a optimalizovat jednotlivé kroky (3),(2). 

1.5 Komunikační mix 

Patří mezi podsystém marketingového mixu a součástí tohoto mixu jsou osobní   

a neosobní komunikace. Do osobní formy komunikace patří: osobní prodej a do 

neosobní formy se řadí: reklama, podpora prodeje, přímý marketing, public relations   

a sponzoring. Kombinací dvou zmiňovaných forem komunikace jsou pak výstavy   

a veletrhy. Marketingová komunikace má zákazníky především informovat, 

přesvědčovat a připomínat produkt (12). 

1.5.1 Osobní prodej 

Jedná se o přímou formu komunikace, kdy prodávající prezentuje výrobek nebo službu 

osobně kupujícímu. U této oboustranné komunikace není cílem pouze prodat produkt, 

ale také vytvářet pozitivní vztahy se zákazníky. Mezi výhody této formy komunikace 

patří zejména okamžitá zpětná vazba. Za nevýhodu lze považovat vysoké náklady, které 

jsou vynaloženy na kontakt (13). 

1.5.2 Reklama 

Patří mezi placenou formu komunikace a je to určitá pobídka ke koupi produktu či 

určitá propagace filozofie společnosti. Reklama je nejviditelnějším nástrojem 
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marketingové komunikace a pro mnoho lidí to dokonce odpovídá marketingu nebo 

marketingové komunikaci jako celku. Tato forma komunikace je obecně velmi 

nákladná, pokud jde o celkové náklady na komunikaci. Na druhé straně však může být 

relativně levná, pokud jde o náklady, které je třeba vynaložit na dosažení jednoho 

příjemce. Právě vysoké celkové náklady na reklamu představují největší nevýhodu 

tohoto komunikačního nástroje. To je způsobeno skutečností, že společnosti vždy musí 

platit za mediální prostor, který používají pro reklamu. Výrobní náklady na reklamní 

kampaně mohou být velmi vysoké, zvláště v případě televizních reklam (13). 

Reklama je velmi dobrým způsobem, jak společnost informovat a motivovat k nákupu 

sortimentu. Velmi důležité je, aby byl stanoven cíl reklamy, kterým je konkrétní úkol   

a míra jeho splnění za určitý čas a v rámci určitého publika. Reklama je značně 

neosobní forma komunikace, výrobek nelze předvést a nákup nelze přímo ovlivnit. 

Reklamu lze členit na: 

Informativní - cílem je informovat zákazníka o novém produktu, který je na trhu nový 

a který by pro něj mohl být užitečný.  

Přesvědčovací -  úkolem je vytvořit přesvědčení, aby si zákazník danou službu nebo 

výrobek koupil. Spotřebitel produkt může znát a nemusí. 

Obhajovací reklama - jedná se o formu přesvědčovací reklamy. Úkolem je pozitivně 

ovlivnit veřejné mínění a případně pomoci prosadit změny. 

Připomínací - upozorňuje na existenci výrobku nebo služby, které zákazník zná. Cílem 

je motivovat k opakovanému nákupu produktu. 

Utvrzující - má za úkol ujistit zákazníky, že s pořízením produktu udělali správné 

rozhodnutí. 

Srovnávací reklama - produkty společnosti jsou srovnávány s konkurenční společností. 

Tuto strategii často využívají společnosti, které mají malé postavení na trhu a snaží se 

své produkty přirovnat k produktům, které na trhu mají lepší postavení (14),(15). 
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Mezi reklamní nosiče lze řadit například: 

Inzeráty v novinách (Výhody: jsou aktuální a mají dobré pokrytí místního trhu. 

Nevýhody: špatná kvalita tisku, nízká míra dalšího předávání a krátká životnost). 

Televizní reklamy (Výhody: kombinace obrazu, zvuku i pohybu, je jí věnována vysoká 

pozornost. Nejúčinnější reklamní médium. Nevýhody: vysoké náklady a vysoká míra 

zahlcení). 

Rozhlas (Výhody: nízké náklady, hromadné používání. Nevýhody: věnována nižší 

pozornost, protože je využita pouze zvuková prezentace). 

Reklama v časopisech (Výhody: vysoká kvalitu tisku, dlouhá životnost, 

důvěryhodnost. Nevýhody: náklady na zakoupení reklamního prostoru). 

Venkovní reklama (billboardy, plakáty, reklama v dopravních prostředcích atd.) 

Výhody: vysoká účinnost, dlouhodobé a pravidelné působení. Nevýhody: výběr místa, 

stručnost sdělení a srozumitelnost) (2),(6). 

1.5.3 Podpora prodeje 

Lze chápat jako krátkodobou pobídku, která je zaměřena na zvýšení prodeje výrobků   

a služeb na základě poskytnutých výhod zákazníkům. Podpora prodeje pobízí 

zákazníky, aby si produkt koupili právě teď. Jak již bylo zmíněno, zahrnuje široké 

spektrum cenových zvýhodnění a to například:  

Slevové kupóny - umožňují držiteli využít úspory při nákupu určitého výrobku nebo 

služby. Mohou být umístěny například v novinách a časopisech nebo jsou přiložené 

k jinému výrobku.   

Výhodné balíčky - nabízí úsporu peněz oproti obvyklé ceně výrobku. Může se jednat 

například o variantu, kdy jsou nabízeny dva produkty za cenu jednoho. 

Vzorky zdarma - pobízení zákazníka k vyzkoušení výrobku nebo služby zdarma. 

Vzorky se mohou rozdávat přímo v obchodě nebo mohou být součástí jiného výrobku 

nebo jako součást reklamy. 

Dárky - slouží jako podnět k nákupu určitého výrobku, jedná se o zboží, které je 

nabízeno zdarma nebo s poměrně nízkými náklady. 
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Věrnostní programy - odměňují zákazníky, kteří využívají výrobky či služby 

společnosti a chtějí si zajistit i jejich budoucí důvěru. Pravidelné nákupy zákazníků jsou 

zaznamenány na věrnostní kartě, která často nabízí získání dalších výhod a slev. Díky 

tomu pak společnosti získávají potřebné údaje o zákaznících a jejich chování. 

Reklamní předměty - zahrnují přínosné a levné položky, které jsou označeny názvem 

společnosti. Tyto předměty jsou nabízeny současným i potencionálním zákazníkům. 

K nejčastějším reklamním předmětům patří propisky, tašky, kalendáře, klíčenky atd. 

Výstavy a veletrhy - tento případ spojuje neosobní i osobní formu komunikace. 

Prodávající se snaží získat nové prodejní příležitosti, prezentovat zboží a služby, 

setkávají se se stávajícími i novými zákazníky, prezentuji zde své produkty pomocí 

vlastních publikací a videí. Mezi nevýhodu této formy lze považovat vysoká 

nákladovost a krátkodobé působení (10),(14). 

1.5.4 Přímý marketing 

Jedná se o přímý kontakt společnosti s cílovými zákazníky a není zde potřeba 

marketingových prostředníků. Hlavním účelem je získání odezvy či vyvolání dialogu. 

Většina společností se v dnešní době snaží vybudovat dlouhodobé vztahy se zákazníky. 

Snaží se svým zákazníkům posílat například malé dárky k narozeninám a informační 

materiály. K oslovení současných i potencionálních zákazníků mohou společnosti 

využít například: webové stránky, mobilní zařízení, direct mail či katalogový marketing. 

Za výhodu této komunikace lze považovat efektivní zacílení na určitý segment trhu   

a nízké náklady na jeden kontakt. Další pozitivní stránkou tohoto nástroje je snadná 

měřitelnost odezvy reklamního sdělení a rychlejší oslovování zákazníků. Přímý 

marketing oslovuje případné zákazníky v okamžiku, kdy projeví o nabídku produktu 

zájem a z toho důvodu si ho spíše všimnou (6),(13). 

1.5.5 Public Relations 

Obecně platí, že v porovnání s reklamou se aktivity PR zaměřují na různé cílové 

skupiny, které lze rozdělit na osoby, které jsou se společností úzce propojeny, jako jsou 

zaměstnanci, vedoucí společnosti, dodavatelé nebo místní komunita. Nástroje, které 

jsou zaměřené na zlepšení a upevnění vztahů uvnitř společnosti mohou být například 



29 

 

firemní noviny, různá shromáždění, kulturní a sportovní kluby, oslavy narozenin. 

Externí veřejnost se skládá ze vzdálených cílových skupin, jako jsou zákazníci   

a potenciální zákazníci, široká veřejnost, ale také národní vlády a správní orgány, 

zájmové skupiny nebo zástupci médií. Velmi důležité je budování dobrých vztahů 

s různými skupinami. Public relations vyvolává vyšší důvěru než reklama a může zaujat 

i obtížnější zákazníky, kteří přímou propagaci nevyhledávají. Široké a různorodé cílové 

skupiny naznačují, že PR musí využívat široké spektrum aktivit, aby je ovlivnilo. 

Nejdůležitějšími aktivitami v oblasti PR jsou sponzoring, vztahy s médii, komunikace   

s vedoucími osobností veřejného mínění, publicita, vnitřní PR, lobování a firemní 

identita. Za hlavní výhodu lze považovat to, že je to relativně levná forma komunikace   

a také vysoký stupeň důvěryhodnosti a individuálního působení (12),(13). 

1.5.6 Sponzoring 

Jak již bylo zmíněno lze zařadit do nástrojů Public Relations. Jedná se o komunikační 

techniku, založenou na principu služby a protislužby. Společnost podporuje například 

jinou organizaci a veřejně se k tomu hlásí. Společnost si tak může vylepšovat svou 

pověst. Kromě výše uvedených nástrojů komunikačního mixu lze navíc řadit 

interaktivní marketing a ústní šíření (6),(12). 

1.5.7 Interaktivní marketing 

Online aktivity, které mají zvýšit povědomí o společnosti, o sortimentu, zlepšení image 

atd. Tento tip je velmi účinný a umožňuje rychle reagovat na jednání zákazníků. 

Společnosti mohou spotřebitelům rozesílat různá sdělení, která se zaměřují na konkrétní 

zájmy a chování (14). 

1.5.8 Ústní šíření 

Zákazníci si sdělují zkušenosti z nákupu a z používání produktů. Informace má velmi 

silný význam, pokud pochází od důvěryhodných zákazníků. Ústní šíření je velmi 

důležité pro malé společnosti, u které mohou spotřebitelé cítit osobnější vazby (14). 
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1.6 Zákazník  

V dnešní době je velmi důležité, aby se společnost nemířila pouze na výrobu produktů, 

ale aby se zaměřila i na získání zákazníků. Doporučuje se, aby zaměstnanci přemýšleli 

jako zákazníci a snažili se na přímém uspokojování potřeb zákazníků. Společnost by 

měla zákazníky chápat jako finanční aktiva, které je nutné vést   

a maximalizovat je stejně tak jako ostatní aktiva. Některé společnosti věnují bohužel 

větší pozornost k získání nových zákazníků a nevěnují již tolik času těm stávajícím. 

Často vynakládají další peníze na to, aby přilákaly nové zákazníky, i když většinu 

příjmu jim zaručují právě ti současní. Z tohoto důvodu mohou společnosti přijít 

každoročně téměř o 10 až 30 procent zákazníků. V dnešní době už není podstatné 

zákazníky pouze uspokojovat, ale především se snažit zajišťovat větší spokojenost, než 

kterou by jim poskytla konkurence. Velmi důležité je také, aby společnost porozuměla 

zákazníkům a vytvořila pro ně nejvhodnější nabídky a výstupy (5), (10). 

1.6.1 Segmentace zákazníků 

Ne každému spotřebiteli se bude líbit ten stejný produkt a z toho důvodu musí manažeři 

trh rozčlenit na dílčí celky. Segmenty trhu lze definovat třemi způsoby a to na 

demografické skupiny (například muži v určitém věku). Mezi druhou kategorii řadíme 

segment podle potřeb zákazníků, které můžeme uspokojit několika řešeními. Mezi třetí 

kategorii patří segmentace podle chování (5). 

1.7 Spokojenost zákazníků 

Spokojenost zákazníků je velmi důležitá, protože v případě, že nebude mít společnost 

již tolik spojených zákazníků, bude se tím pádem snižovat i podíl na trhu. Z toho 

důvodu musí společnosti sledovat spokojenost zákazníků a usilovat o jejich zvyšování, 

protože platí pravidlo, že čím více jsou spokojení zákazníci, tím více jich bude i nadále 

věrných. Jak již bylo zmíněno, tak spokojenost zákazníků nemusí být vždy dostatečným 

cílem, společnost by se měla snažit své zákazníky něčím zaujat a překonat zákazníkovo 

očekávání a ne je pouze uspokojit (5),(10). 

Spokojenost je pocitem potěšení či zklamání člověka, který porovnává skutečný výkon 

s vlastním očekáváním. Spokojenost lze definovat jako míru naplnění očekávání, které 
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má zákazník. To jak zákazník hodnotí výkon, záleží na mnoha faktorech, například na 

typu věrnostního vztahu, který má zákazník se společností. I když prioritou zákaznicky 

orientované společnosti je dosažení vysoké spokojenosti svých zákazníků, nemělo by to 

být tím nejdůležitějším cílem. Pokud by se měla zvyšovat spokojenost zákazníků tím, že 

se bude snižovat cena, nebo že se budou rozšiřovat služby, mohlo by to vést k nižší 

ziskovosti. Z toho důvodu je cílem marketingu vytvářet pro zákazníky hodnotu, která 

přináší společnosti zisk (10),(17). 

1.7.1 Sledování spokojenosti 

Spokojenost zákazníků by se měla měřit pravidelně, protože je jedním z klíčů 

k jejich udržení. Pokud je zákazník velmi spokojený s produktem, pak zůstává značce 

oddaný po delší dobu, nakupuje další sortiment, o značce se vyjadřuje pozitivně, méně 

vnímá nabídky konkurence a také je méně citlivý na cenu a případné změny. Takový 

zákazník může společnosti poskytovat své nápady na tvorbu nových produktů (2),(3). 

Společnost by měla sledovat spokojenost zákazníků a využívat pravidelných   

a systematických průzkumů. Tyto průzkumy by měly sloužit k odhalování příčin 

spokojenosti či nespokojenosti. Ke sledování spokojenosti či nespokojenosti lze použít 

několik metod, mezi které patří například: 

Systém přání a stížností - společnosti, které jsou orientované na zákazníka, mohou 

svým odběratelům usnadnit proces sdělování přání a stížností. Například mohou 

využívat schránky na připomínky, zavádět zákaznické linky zdarma, založit knihu přání 

a stížností atd. Tento systém však nemusí vždy poskytnout kompletní pohled na 

spokojenost zákazníka. Někteří zákazníci změní hned dodavatele namísto stížností   

a společnosti tak zbytečně přijdou o zákazníky. 

Pravidelné dotazování - spokojenost zákazníků můžeme sledovat přímo a popřípadě se 

i ptát na další dotazy, které se týkají opakovaných nákupů, případně doporučení od 

respondenta ostatním. Společnosti mohou například rozesílat různé dotazníky, nebo 

prostřednictvím internetu či telefonicky osloví současné zákazníky, aby zjistili, jaký 

mají názor na jednotlivé aspekty chování společnosti. Podrobnější informace   

o dotazníku jsou uvedeny v kapitole 1.9.4. 
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Mystery shopping - v tomto případě pracovníci určitého výzkumu vystupují jako 

zákazníci. Tito zákazníci mohou přijít s konkrétním problémem a zjistit, jak 

zaměstnanci společnosti řeší složité situace. Takový zákazníci mohou společnost 

informovat o přednostech a slabinách, kterých si při nákupu všimli. 

Analýza bývalých zákazníků - společnosti by měly oslovit zákazníky, kteří přešli ke 

konkurenci a zjistit, co bylo hlavním důvodem takového rozhodnutí. Doporučuje se 

monitorovat míru ztráty zákazníků (loss rate), kdy rostoucí míra svědčí o tom, že 

společnost své zákazníky neuspokojuje a naopak (2),(3),(6). 

1.7.2 Měření spokojenosti pomocí Net Promoter Score 

Net Promoter Score (NPS) je metoda, která je v dnešní době velmi často využívaná pro 

měření a zlepšování loajality zákazníků. Na základě ní má společnost možnost získat 

zpětnou vazbu od zákazníků, a zjistit, jak vnímají společnost. Jedná se tedy o ochotu 

zákazníka doporučit značku (18). 

Výzkum dokazuje, že nespokojení zákazníci mají desetkrát větší pravděpodobnost, že si 

stěžují na špatné výrobky nebo služby, než zákazník, který je s produktem spokojený. 

Zákazníci jsou dotázáni na jedinou otázku, která zní: "Jak moc je pravděpodobné, že 

doporučíte společnost příteli nebo kolegům?" Zákazníci reagují s hodnocením 0-10 

bodů, přičemž 10 bodu značí, že je zákazník velmi věrný a společnost doporučuje. 

Následně jsou vytvořené tři stupně věrnosti zákazníků založené na celkovém skóre. 

 Příznivci (Promoters): (hodnocení 9-10), jedná se o věrné nadšence, kteří 

budou kupovat produkty a budou společnost doporučovat i třetím stranám. 

 Pasivní (Passives): (hodnocení 7-8), zákazníci jsou spokojení, ale jejich 

loajalita není tak vysoká. Mohou zvažovat konkurenční nabídky. 

 Odpůrci (Detractors): (hodnocení 0-6), zákazníci jsou nespokojení a nevěří 

společnosti. Mohou ovlivnit budoucnost společnosti, tím, že šíří negativní 

názory. 

NPS (Net Promoter Score) = % Příznivců - % Odpůrců 

Logika výpočtu NPS spočívá v tom, že příznivci nakupují produkty společnosti a snaží 

se přimět ostatní, aby poháněli pověst společnosti a bránili růstu negativních názorů. 
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Za dobré skóre se považuje skóre 50 % nebo vyšší. Skóre světové třídy by se 

pohybovalo v rozmezí 70 až 80%. Většina organizací však dosahuje méně než 15 % 

(18),(19). 

1.8 Věrnost zákazníků 

Pokud je zákazník trvale spokojený s daným produktem a další nabídkou společnosti 

může to vést k zákaznické věrnosti. Tento vztah je postavený na emocionálním základě, 

věrnost zákazníků není pouze založená na racionálním posuzování kladů a záporů. 

Vznik pevných a silných vazeb se zákazníky je důležité pro každého marketéra a velmi 

často tyty vazby vedou k dlouhodobému marketingovému úspěchu. Společnosti, které si 

chtějí vybudovat se zákazníky silný vztah, by se měly především zaměřit na následující 

úvahy: 

 Vyrobit pro cílené zákazníky jedinečné produkty a zkušenosti. 

 Snažit se zapojit všechna oddělení společnosti, která by se snažila o spokojenost 

a udržení zákazníků. 

 Nabídnout zákazníkům možnost obrátit se na konkrétní zaměstnance společnosti 

a informovat je o potřebách, postřezích a stížnostech. 

 Zapojení zákazníků a zaznamenání jejich požadavků. 

 Zhodnotit přínosy klubových a věrnostních programů (2),(10),(17). 

1.8.1 Věrnostní program 

Věrnostní programy odměňují zákazníky, kteří nakupují ve společnosti ve velkém 

množství a často a patří mezi klasický nástroj podpory prodeje. Tyto programy slouží 

především k uspokojení a odměňování zákazníka a také k prohloubení vztahů. 

Věrnostní programy mohou dodávat pocit elity a výjimečnosti, což na zákazníky může 

platit a motivuje je k dalšímu nákupu. Zákazníkům se při zapojení do těchto programů 

nabízí různé slevy a dárky. Věrnostní programy lze rozdělit do tří kategorií: 

Cenový - nabídnuta nižší cena za konkrétní výrobky či služby. 

Bodový - přidělovány body za určitou výši nákupu a za tyto získané body má zákazník 

možnost čerpat slevy a jiné výhody. 
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Kombinace - opět se sbírají body, za které následuje odměna při určité výši. Mezi 

výhodu patří, že body se mohou sbírat u skupiny společností, které jsou součástí 

programu (14),(20). 

1.9 Marketingový výzkum 

„Marketingový výzkum je systematický sběr, analýza a interpretace informací týkajících 

se určité marketingové situace, se kterou se podnik nebo organizace setkává“((21), s. 2) 

Marketingový výzkum přináší manažerům informace, které slouží jako podklad pro 

každodenní činnosti ve společnosti a také jsou podkladem pro dlouhodobé strategické 

plánování. V závěru by měl marketingový výzkum informovat společnost, aby lépe 

poznala zákazníky, konkurenci, dodavatele a další účastníky. 

Hlavním cílem výzkumu je porozumět zákazníkovi a to především jeho nákupnímu 

chování, motivujícím faktorům a rozhodovacím procesům. Společnosti může 

marketingový výzkum především pomoci při tvorbě cen a při zavádění nových 

produktů. Výzkum je použitý zejména pokud společnost aplikuje cílený marketing, což 

znamená, že je důležité znát trh, provést jeho segmentaci a vybrat, na které segmenty se 

zamířit a aplikovat na ně vhodnou strategii (21),(23). 

1.9.1 Fáze marketingového výzkumu 

Dělí se do šesti kroků, které na sebe vzájemně navazují. 

1) Definice problému (především stanovení cíle výzkumu a stanovení hypotéz, 

dávat pozor na to, aby zadání nebylo určeno příliš široce anebo příliš úzce). 

2) Výběr metodiky výzkumu (odvíjí se od účelu a finančních nákladů na výzkum. 

Mělo by být zvoleno bližší uspořádání výzkumu). 

3) Určení velikosti vzorku (určit kolik respondentů bude osloveno a jakým 

způsobem budou vybráni). 

4) Sběr dat (pozorování, dotazování, experiment atd., tato fáze výzkumu a její 

efektivita má podstatný vliv na celkové náklady společnosti). 

5) Analýza a interpretace údajů (zpracování údajů, pokud se jedná 

o kvantitativní výzkum, spočívá analýza v aplikaci statistických metod na 
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získaná data. Na druhou stranu při kvalitativním výzkumu spočívá analýza 

v sociologickém rozboru získaných informací). 

6) Závěrečná zpráva (vypracování zprávy a návrhy doporučení, prezentace 

písemná či ústní) (21),(22). 

 

Obrázek 5: Fáze marketingového výzkumu (Vlastní zpracování dle (23)) 

Metody sběru dat: 

Zvolení metody sběru dat se vyvíjí z několika faktoru, kterými mohou být: 

 cíl a účel výzkumu (rozhodují o kvalitě a množství), 

 míra dostupnosti dat, 

 vlastnictví zdrojů (finanční, lidské a časové možnosti) (6). 

1.9.2 Kvalitativní výzkum 

Hlavním cílem tohoto výzkumu je porozumět zákazníkům a to především způsobu 

jejich rozhodování a myšlenkovým pochodům, které takové rozhodování doprovází. 
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Tento výzkum se snaží zejména odpovědět na otázku PROČ. Pracuje především 

s malými skupinami či jedním výzkumníkem a hlavním smyslem je obsahová analýza 

pořízených dat. Kvalitativní výzkumné techniky pomáhají získat tzv. měkká data 

(obvykle vznikají dotazováním či pozorováním). Měkká data podávají informace, které 

společnosti mohou pomoci při vývoji produktu a vhodné strategii marketingové 

komunikace (23). 

1.9.3 Kvantitativní výzkum 

Zjišťuje, kolik jednotek se chová určitým způsobem, odpovídá tedy na otázku KOLIK. 

Tento výzkum může pro sběr dat využit experiment, pozorování, dotazování. Výzkum 

může být využit i pro testování hypotéz. 

Pokud by ve výzkumném projektu byly využity oba výzkumy, bude se obvykle začínat 

s kvalitativním výzkumem, což vede ke zjištění, co lidi motivuje a jaké je jejich 

rozhodnutí (23). 

1.9.4 Primární výzkum 

Jedná se o veškerá data, která v dané podobě dříve neexistovala a jsou pořízena za 

účelem konkrétního výzkumu v aktuální čas. Jedná se o sběr informací, které jsou 

zjištěny vlastními silami, nebo touto prací společnost někoho pověří. Primární data jsou 

získávána především formou dotazování, pozorování či experimentem (21). 

Dotazování je považováno za nejčastější metodu při sběru primárních dat. Hlavním 

cílem je zjištění názorů, spokojenosti, preferenci, znalostí a měří jejich rozsah v rámci 

celé populace. Dotazování je uskutečňováno prostřednictvím dotazníků či záznamových 

archů a důležité je, aby byla vhodně zvolená komunikace s nositelem informací 

(respondentem) a výzkumníkem. Dotazování může probíhat přímo, kdy spolu 

komunikují přímo výzkumník a dotazovaná osoba, anebo prostřednictvím tazatele, který 

vstupuje mezi výzkumníka a dotazovaného (22). 

Dotazování lze provádět písemnou formou, v tomto případě jsou dotazníky 

doručovány osobně tazatelem, anebo zaslány poštou. Tento druh dotazování je poměrně 

levný a dostupný. Za nevýhodu lze považovat nutná znalost adres dotazovaných a také 

nízká návratnost dotazníků. 



37 

 

Osobní forma dotazníků probíhá přímým kontaktem, kdy tazatel otázky předčítá   

a respondent na ně reaguje. Tyto odpovědi mohou být zaznamenány prostřednictvím 

papírových dotazníků anebo za pomocí notebooku či počítače tzv. CAPI – Computer 

Assisted Personal Interviewing). Mezi hlavní výhodu tohoto dotazování patří vysoká 

návratnost dotazníků. 

Dotazování na základně telefonického rozhovoru technikou tzv. CATI – Computer 

Assisted Telephone Interviewing. V tomto případě se odpovědi zaznamenají do 

speciálního programu v počítači. Výhodou této techniky je, že mohou být osloveni   

i problémový respondenti, k zajištění potřebné infrastruktury však existují vysoké 

vstupní náklady. 

On – line elektronické dotazování tzv. CAWI – Computer Assisted Web Interviewing 

je uskutečňováno prostřednictvím dotazníků, které jsou vystaveny na webových 

stránkách či na e-mailu (6). 

Dotazník: 

Dotazník by měl zejména upoutat pozornost respondenta, což velmi ovlivní to, jak bude 

na respondenta působit. Správné složení dotazníku je velmi důležité. Pokud je dotazník 

sestaven nevhodným způsobem, mohou být jeho výsledky zpochybněny a nemusí 

odpovídat cílům výzkumu. Dobrý dotazník by měl mít následující charakteristiky: 

1. Srozumitelnost - důležité je, aby respondent všemu rozuměl a mělo by být 

zřejmé, co po něm chceme a jak má přesně postupovat. 

2. Přiměřený počet otázek -  brát ohledem na věk respondentů, časové možnosti   

a cíl výzkumu. 

3. Dobré stylistické sestavení 

4. Účelově technické otázky - přesně zodpovězení otázek, které nás zajímají 

(21),(22). 

Druhy otázek: 

Uzavřené - obsahují omezený počet odpovědí. Respondentovi jsou nabídnuty odpovědi, 

ze kterých vybere jednu nebo více odpovědí. Výhodou je snadné zpracování, ale 

nevystihují tolik vlastní názor respondenta.  
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Otevřené - neobsahují žádné varianty odpovědí, respondent odpovídá sám na zvolené 

místo dle vlastního mínění. 

Otázky identifikační - rozdělují respondenti do skupin a umožňují je blíže 

charakterizovat (např. podle vzdělání, věku, bydliště, příjmu). Tyto otázky jsou vhodné 

položit až na závěr dotazníku. 

Otázky filtrační - zaměřuje se pouze na respondenty, kteří mají s danou otázkou 

zkušenost a která se jich týká. 

Otázky kontrolní - mají na starost ověření správnosti odpovědí, u kterých lze očekávat 

úmyslné zkreslení odpovědí (6),(23). 

1.9.5  Sekundární výzkum 

Tento výzkum se zaměřuje na využití dat, která byla již v minulosti shromážděna 

a zpracována jako výzkum primární. Tyto sekundární data řadíme obvykle mezi 

nejrychlejší, nejlevnější a nejjednodušší cestu, jak získat informace o zkoumané 

problematice. Jedná se zejména o data, která jsou získaná z různých databází   

a výročních zpráv společnosti. Velmi často je využíván Český statistický úřad, kde lze 

najít informace o struktuře obyvatel, výdajích domácností a jiné (21). 

1.10 Analýza rizik 

Analýza rizik je nezbytná pro identifikaci rizik, která mohou nastat při plánovaném 

zavedení změny. Nezbytné je tato rizika včas identifikovat a vyhodnotit, do jaké míry 

by mohla být pro společnost závažná. V neposlední řadě je pak důležité stanovit vhodná 

opatření, která by rizika eliminovala nebo zmírnila. Důležité je si umět stanovit úroveň, 

na jakou by se chtěla společnost eliminovat. Ve většině případů se riziko nevyskytuje 

samostatně, ale jedná se obvykle o kombinaci rizik (53). 

1.11 SWOT analýza  

SWOT analýza slouží k rozpoznání silných (Strenght) a slabých (Weakness) stránek 

společnosti a dále analyzuje ohrožení (Threath) a příležitosti (Oportunities), které se 
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mohou objevit z vnějšího prostředí. SWOT analýza bývá většinou vstupem pro primární 

výzkum a výstupem pro sekundární analýzu.  

K interní situaci společnosti jsou vztahovány silné a slabé stránky, které zhodnocují 

zejména zdroje společnosti a jejich využití a plnění stanovených cílů. Silné a slabé 

stránky nejsou absolutní, ale jsou pouze podmíněné a měly by být založené především 

na faktech. 

Z externího prostředí, které na danou společnost působí, pak vyplývají příležitosti   

a hrozby, které by měla společnost rozpoznat. Nestačí najít pouze dobrou příležitost, ale 

je důležité, aby byla společnost schopná takovou příležitost využít, z toho důvodu je 

velmi důležité, aby zvážila silné a slabé stránky. SWOT analýza určuje kritické faktory 

úspěchu na sledovaném trhu, který hodnotí slabé a silné stránky společnosti v porovnání 

s konkurencí (2),(16). 

I když se SWOT analýza zdá, že je velmi jednoduchá, může být její využití spojeno 

s řadou problémů. Aby byla SWOT analýza pro společnost užitečná je důležité, aby 

marketéři tento nástroj dobře ovládali. V této analýze by nemělo byt uvedeno příliš 

mnoho faktorů, ale měly by být uvedeny pouze ty nejdůležitější z nich. SWOT analýza 

by neměla sloužit pouze k popisu současného stavu, ale ohled by měl být brán také na 

nové trendy (7). 

Jak již bylo zmíněno, příležitosti i hrozby se řadí mezi faktory vnějšího prostředí. 

Atraktivní příležitosti se mohou nacházet tam, kde nemá zákazník uspokojené své 

potřeby. Na druhou stranu příležitostí může být například využití finančních prostředků 

z různých projektů. Z toho vyplývá, že příležitosti mohou být tedy spojené s jinou 

společností. Příležitosti by se měly identifikovat a poté zhodnocovat (6). 
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Obrázek 6: SWOT analýza (Vlastní zpracování dle (2)) 

1.11.1 Plus-mínus matice SWOT analýzy 

Patří mezi jednu z metod, která slouží k vyhodnocení SWOT analýzy. Tato metoda 

umožňuje zkoumat silné a slabé stránky vzájemně s příležitostmi a ohroženími. Cílem 

metody je odhalit nejdůležitější silné stránky a příležitostí a stejně tak objevit 

nejpodstatnější slabiny a hrozby. Může nastat například situace, kdy se ve vnějším 

prostředí objeví vhodné příležitosti a společnost nebude mít dostatečné lidské či 

finanční zdroje, aby je mohla využít, tak ke zhodnocení nepřijde. Vyhodnocení matice 

je realizováno na základě párového srovnání, ze kterého vyplyne pořadí sledovaných 

silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení. 

Vzájemné vazby se hodnotí následovně: 

 silná oboustranně pozitivní vazba: ++  

 slabší pozitivní vazba: +  

 žádný vzájemný vztah: 0   

 silná oboustranně negativní vazba : - -  

 slabší negativní vazba : -  
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Součty hodnot řádků a sloupců matice dávají přehled pořadí klíčových faktorů, o které 

by se měla společnost opírat a využít jako základ pro budoucí strategii společnosti (6). 

1.12 Shrnutí teoretické části 

V teoretické části diplomové práce jsou vymezeny základní pojmy týkající se 

marketingu. Dále se zaměřuji na oblast týkající se spokojenosti a věrnosti zákazníků. 

Veškeré poznatky budou dále využity v analytické části této práce.  
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Analytická část diplomové práce představuje společnost Sonnentor s. r. o. Zaměřuje se 

na základní informace o společnosti a analyzuje současnou situaci týkající se tržeb, 

marketingového mixu, marketingového prostředí a sleduje jak silné a slabé stránky, tak 

příležitosti a hrozby, které působí na společnost. V závěru této části jsou interpretovány 

výsledky dotazníkového šetření, které budou sloužit jako podklad pro návrhovou část. 

Mimo dotazníkové šetření jsou dalším zdrojem pro zpracování analytické části 

dokumenty společnosti a rozhovory se zaměstnanci.  

2.1 Základní informace o společnosti 

Obchodní název: Sonnentor s. r. o. 

Sídlo: Příhon 943, 696 15 Čejkovice  

Právní forma: Společnost s ručením omezením (s. r .o.) 

Základní kapitál: 200 000 Kč 

Zápis společnosti do obchodního rejstříku: 2. dubna 1992 (u Krajského soudu 

v Brně) 

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

živnostenského zákona (26). 

Sonnentor s. r. o. se nachází na českém trhu s biopotravinami a zaměřuje se zejména na 

výrobu BIO čajů, koření a kávy. Společnost byla založená společníky Tomášem 

Mitáčkem a Johannesem Gutmannem v roce 1992 a sídlí v Jihomoravské vesnici 

Čejkovice. Sonnentor s. r. o. působí jako dceřiná společnost rakouské stejnojmenné 

společnosti, která byla založena Johannesem Gutmannem v roce 1988. Díky 

specializaci na BIO-produkty se může řadit mezi průkopníky kontrolovaného 

ekologického zemědělství v České republice. Společnost Sonnentor s. r. o. uvádí deset 

nejdůležitějších důvodů, proč je právě BIO lepší. Tyto důvody jsou součástí přílohy 

diplomové práce. Hlavním cílem společnosti je šířit ekologický přístup k přírodě i mezi 

veřejnost a snaží se naplňovat ideu trvale udržitelného rozvoje ve všech aspektech 

procesu výroby. Společníci podporují ekologické zemědělství a znovuoživují staré 

výrobní prostory, které již přestaly splňovat svoji původní funkci. Společnost se všemi 
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partnery obchoduje v duchu „fair trade“ a stojí pevně na přímém obchodu se zemědělci 

z celého světa. Nakupují veškeré suroviny přímo od pěstitelů za poctivou výkupní cenu 

(24),(47). 

V Sonnentoru s.r.o. se neustále rozšiřuje sortiment a každoročně se uvádí na trh kolem 

třiceti nových výrobků. Logo společnosti znázorňuje usměvavé slunce, které má 

dvacetčtyři paprsků a je znázorněno na obrázku 7. Toto slunce bylo často vidět na 

branách rodinných statků, které získaly nezávislost. Důležité je uvést také motto 

společnosti, které vystihuje spolehlivě její činnost: „Tady roste radost!“ Na začátku 

své činnosti ve společnosti pracovali pouze tři zaměstnanci a v roce 2018 společnost 

zaměstnává již 130 zaměstnanců. Přes letní měsíce poskytuje zaměstnavatel práci 

i brigádníkům, kteří se specializují na kompletování a ruční skládání BIO produktů 

(24),(25). 

 

Obrázek 7: Logo společnosti (Převzato se společnosti Sonnentor s. r. o.) 
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Obrázek 8: Filozofie společnosti (Převzato ze společnosti Sonnentor s. r. o.) 

 

Na výše uvedeném obrázku je vyobrazena filozofie společnosti, která je  velmi 

zajímává a poutavá. Svým přístupem se snaží oslovit a motivovat všechny 

spolupracovníky, zákazníky a dodavatele. 

V následující tabulce je přehledný vývoj událostí společnosti a to v letech 1992 až 

2017. 
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Tabulka 1: Vývoj společnosti v letech 1992 – 2017 (Vlastní zpracování dle vnitropodnikových 

informací) 

Rok Událost 

1992 Založení českého Sonnentoru s.r.o. 

1993 Pořízení Havlíčkova mlýna a jeho rekonstrukce, vznik sypaného čaje Dobrá 

nálada 

1994 Kontakt s prvními českými pěstiteli 

1995 Obrat: 5 mil. Kč, počet zaměstnanců: 3 

1996 Dokončení rekonstrukce Havlíčkova mlýnu, otevření malé firemní prodejny 

1997 Výroba prvních porcovaných čajů 

1999 Rozšíření výroby porcovaných čajů 

2000 Rekonstrukce areálu starého kravína, výstavba výrobní a skladové haly Mlaty 

 
2003 Obrat: 50 mil. Kč, počet zaměstnanců: 25 

2007 Stavba nové haly Akropolis (sklad a výroba čajů) 

2008 Obrat: 100 mil. Kč 

2009 Jednatel společnosti: Josef Dvořáček, nákup moderních balících strojů, vznik 

první partnerské prodejny (Hradec Králové) 

2010 První Čejkovické bylinkové slavnosti 

2011 Projekt kompostovaného materiálu 

2012 Přestavba haly Mlaty, vznik Bylinkového ráje Sonnentor (exkurze do výroby), 

otevření nové prodejny v Čejkovicích 

2013 Otevření prodejny v Brně (v budově u Modré Hvězdy na Šilingrově náměstí) 

 
2014 Raráškův bylinkový ráj (dětské exkurze ve výrobě), otevření vyhlídky na výsluní 

(výhled ze zelené střechy). 

 
2015 Obrat: 210 mil. Kč, otevření Čajového salonu s kavárnou ČAS NA ČAJ. 

2016 Otevření bylinkové zahrady s terasou, první bylinkový tábor pro děti 

zaměstnanců 

2017 Obrat: 250 mil. Kč, počet zaměstnanců: 120, společnosti slaví 25 let 
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2.2 Organizační struktura 

Ve společnosti Sonnentor s.r.o. se vztahy mezi jednotlivými zaměstnanci řídí na základě 

organizační struktury, která se rozděluje se na následující oddělení: 

 Bylinkový ráj, 

 Marketing, 

 Obchod, 

 Sklad zboží, 

 Zpracování surovin, 

 Suroviny: nákup a sklad, 

 Plánování výroby, 

 Management výrobních procesů, 

 Nákup materiálu a logistika, 

 Údržba a správa budov, 

 Účetnictví a finance. 

O každé oddělení se stará odpovědný vedoucí, který má i svého zástupce. Výše uvedená 

oddělení se dále člení na jednotlivá pododdělení (25). 

Organizační strukturu společnosti lze naleznout v příloze této diplomové práce. 

2.3 Analýza vnějšího prostředí 

Makroprostředí společnost neboli vnější prostředí lze klasifikovat z několika faktorů, 

které ovlivňují především plánování a tvorbu strategie. Pro tuto analýzu je využita 

SLEPT analýza, která se dělí na pět základních oblastí ovlivňujících makroprostředí. 

1. Sociální faktory 

Jak již bylo v teoretické části zmíněno, řadí se mezi tyto faktory demografické a dále 

pak kulturní prostředí, které se zaměřuje zejména na vnímání přírody a životního stylu.  
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Spotřeba biopotravin 

Aktuálně se více lidí zajímá o kvalitu jídla a spotřeba biopotravin každoročně roste. 

V roce 2016 dosáhla celková spotřeba biopotravin hodnoty 2,55 miliard Kč, což 

představuje růst o 13,5 % oproti minulému roku. Tato hodnota je nejvyšší od roku 2008. 

Podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů činil v ČR celkově 0,9 %. Dle 

statistik lidé nejvíce nakupují v bio kvalitě mléko a mléčné výrobky, čaje, kávu 

a dětskou výživu. Čeští spotřebitelé nakupují bioprodukty převážně v maloobchodních 

řetězcích a na dalším místě pak v prodejnách zdravé výživy. Společnost Sonnentor s.r.o. 

se drží již od svého založení zásady nedodávat do obchodních řetězců. Produkty nabízí 

pouze v partnerských prodejnách a maloobchodních lokálních obchodech. I přesto 

dosahuje každoročně vyšších tržeb. Na konci roku 2016 bylo v České republice 

registrováno 603 výrobců biopotravin, což je oproti předchozímu roku růst o 11,3 %. 

Následující tabulka znázorňuje vývoj trhu biopotravin v České republice. Lze usoudit, 

že trh s biopotravinami každoročně narůstá. A potvrzuje to fakt, že lidé mají 

o biopotraviny stále větší zájem (30). 

Tabulka 2: Vývoj trhu biopotravin v letech 2012 - 2015 (Vlastní zpracování dle (30)) 

Ukazatel (v mld. 

Kč) 
2012 2013 2014 2015 2016 

Celkový obrat 

s biopotravinami 

(včetně vývozu)  

2,40 2,72 3,19 3,73 4,19 

Spotřeba 

biopotravin v ČR 
1,78 1,95 2,02 2,25 2,55 

Průměrná spotřeba 

na obyvatele za rok 

(Kč) 

169 185 191 213 241 

 

Nakupování přes internet 

Velmi rostoucím trendem v České republice je využívání internetu a téměř polovina 

Čechů nakupuje na internetu. V roce 2017 mělo dle statistik přístup k internetu 77 % 

českých domácností a velmi se zvyšuje také počet uživatelů, kteří přes internet 
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nakupují. V roce 2007 na internetu nakupovalo pouze 15 % dospělé české populace, což 

je zhruba 1,3 miliónu lidí. V roce 2017 tento počet vzrostl na 4,5 miliónu lidí, kteří 

v tomto roce nakoupili na internetu minimálně jednou. Stále více obyvatel České 

republiky využívá e-shopy i k nákupu potravin. Od roku 2010 vzrostl podíl lidí, kteří 

nakupují potraviny na internetu z 1 % na 11 %. Pokud srovnáme Českou republiku 

s Evropou, jsou Češi v nákupu přes internet mírně pod průměrem, v minulém roce 

nakoupilo on-line celkem 47 % populace (31). 

2. Legislativní a politické faktory 

Tyto faktory ovlivňují marketingová rozhodnutí a v české legislativě dochází 

k neustálým změnám, na které musí společnost včas reagovat. Mezi základní předpisy, 

které upravují podnikání na území České republiky a kterými se musí společnost řídit, 

patří především: 

 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a jiné s tímto související předpisy 

 Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství 

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

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

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 

 Zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád 

 Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb 

 

Od března roku 2017 začaly vydávat účtenky s kódy EET všechny velkoobchody 

a obchody, které prodávají za hotové nebo přijímají platební karty. Toto zavedení 

elektronické evidence tržeb se týká i společnosti Sonnentor s.r.o. V roce 2018 se chystal 

náběh 3. a 4. etapa EET, ale byl zrušen rozhodnutím Ústavního soudu. Mimo jiné se ke 

dni 28. 2. 2018 ruší povinnost evidovat tržby, které jsou hrazené kartou, evidovat tržby 

při platbách on-line a nemusí se na účtenkách uvádět identifikační číslo poplatníka (32). 
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Novinka se týká i přísnější kontroly bioproduktů v celé EU. Na prvním místě by měla 

být bezpečnost, která zvýší důvěru zákazníků v bioprodukty. Nová legislativa by měla 

zlepšit kontrolu při dodržování pravidel bezpečnosti potravin. Orgány, které budou 

provádět audit, by měly monitorovat nejen finální výrobky, ale také samotnou výrobu, 

produkci a následnou distribuci. Tato kontrola by měla být prováděná minimálně jednou 

ročně pomocí fyzického dohledu. Výhodou nové legislativy může být zlepšení 

certifikace bioproduktů, u kterých bude možnost požádat o skupinovou certifikaci, 

snahou je především snížení nákladů a administrativy. Produkty, které budou dovážené 

do EU ze třetích zemí, budou podrobeny přísnějšímu dohledu (33). 

3. Ekonomické faktory 

Mezi faktory, které působí na kupní sílu a ovlivňují kupní chování spotřebitelů, patří 

zejména vývoj HDP, míra inflace, průměrné mzdy a míra nezaměstnanosti. Pro 

zhodnocení ekonomického vývoje byly zvoleny tyto faktory, které jsou níže podrobněji 

analyzovány. 

Hrubý domácí produkt se používá především ke stanovení výkonnosti ekonomiky 

a vyjadřuje se v peněžních jednotkách. Jedná se o celkovou peněžní hodnotu všech 

statků a služeb vyprodukovaných na území daného státu za určité období, kterým je 

obvykle jeden kalendářní rok (34). 

Míra inflace je vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen a 

vyjadřuje % změnu průměrné cenové hladiny a to za posledních 12 měsíců oproti 

průměru 12 předchozích měsíců. V roce 2017 byla míra inflace 2,5 %, což je nejvyšší 

hodnota za posledních 5 let. Tato inflace měla v minulém roce ovlivnit zejména nárůst 

cen potravin a nealkoholických nápojů. I přes tento nárůst lze říci, že rostoucí mzdy 

a důchody obyvatel pokryly i rostoucí náklady obyvatelstva (35). 
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Tabulka 3: Vývoj HDP a míry inflace v ČR v letech 2014 - 2018 (Vlastní zpracování dle 

(36),(35),(37)) 

Meziroční růst v % 2014 2015 2016 2017 
prognóza 

2018 

HDP 2 4,3 2,3 4,5 3,4 

Míra inflace  0,4 0,3 0,7 2,5 2,2 

 

Průměrná mzda je měsíční odměna, která patří jednomu zaměstnanci za měsíc. Výše 

průměrné mzdy určuje, kolik si může zákazník dovolit utratit za produkty a služby. Tato 

mzda ovlivňuje poptávku po zboží a službách, které nabízí analyzovaná společnost. 

Pokud mají lidé nižší mzdu je omezený i jejich disponibilní důchod, se kterým mohou 

nakládat. V tomto případě mohou svoje výdaje omezit pouze na nezbytné potřeby, kam 

produkty společnosti Sonnentor s.r.o. většinou nepatří, může tak vzniknout hrozba 

snížení poptávky po výrobcích, které společnost vyrábí. 

V současné době má však průměrná mzda v České republice mírně rostoucí trend, což 

lze zaznamenat i pro Jihomoravský kraj. Průměrná měsíční mzda dosáhla za 12 měsíců 

roku 2017 celkové částky 28 549 Kč a v  krajském srovnání byla tato mzda čtvrtá 

nejvyšší. V porovnání s průměrem republiky byla tato mzda o 955 Kč nižší. Vývoj 

průměrné mzdy můžeme sledovat v tabulce 7 (38), (39). 

Tabulka 4: Vývoj průměrné měsíční mzdy v Jihomoravském kraji v letech 2014 – 2017 (Vlastní 

zpracování dle (38)) 

Rok 2014 2015 2016 2017 

Průměrná mzda  24 770 25 625 26 752 28 549 

 

Míra nezaměstnaných vyjadřuje podíl nezaměstnaných osob k ekonomicky aktivním, 

mezi které počítáme celkový součet zaměstnaných i nezaměstnaných osob. 

V následující tabulce můžeme vidět, že v okrese Hodonín se počet nezaměstnaných 

mírně snižuje. I společnost Sonnentor s.r.o. se snaží tuto situaci zlepšit a řadí se mezi 

významného zaměstnavatele a to právě v okrese Hodonín, který je postižen vysokou 

nezaměstnaností. Zaměstnanci společnosti se výrazně podílí na ekonomickém růstu 
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společnosti. V roce 2018 se podařilo ve společnosti navýšit počet o 18 nových 

zaměstnanců, v procentním vyjádření je to pak nárůst o 19 % (42),(43) . 

Tabulka 5: Míra nezaměstnanosti v okrese Hodonín v letech 2014 - 2017 (Vlastní zpracování dle 

(43),(44)) 

Rok 2014 2015 2016 2017 

Míra 

nezaměstnanosti  
10,41 8,98 7,98 6,19 

 

Budoucnost trhu s biopotravinami 

V posledních letech stále více lidí z České republiky v rámci svého spotřebitelského 

chování zohledňují zodpovědnost vůči životnímu prostředí. To především dokládá 

rostoucí množství prodejců, kteří se specializují na ekologické zemědělství a také jejich 

každoroční nárůst tržeb. Růstový trend má také světový sektor biopotravin, kde velmi 

dobrých výsledků dosahují evropské trhy. Německý trh s biopotravinami vzrost v roce 

2016 téměř o 10 %. Lze předpokládat, že trh s biopotravinami má před sebou pozitivní 

budoucnost (40),(41). 

Podpora biopotravin 

Stát se snaží také podporovat biopotraviny a jejich produkci, což je zároveň i podporou 

krajiny a ekonomiky. Zájem o biopotraviny je neustále větší a veřejnost se stále více 

zajímá o kvalitu a původ výrobků. Ve většině případů však chybí dostatečné informace 

a z toho důvodu byl vytvořen projekt BIO v regionu. Tento projekt pomůže rozšířit 

znalosti z oblasti biopotravin a dostupnosti v ČR (44). 

Mimo jiné se snaží biopotraviny a jejich spotřebu podporovat i ministerstvo 

zemědělství. V roce 2014 schválila vláda ,,Akční plán ČR pro rozvoj ekologického 

zemědělství v letech 2016–2020“. Tento program je zpracován již po třetí v řadě a snaží 

se zejména podporovat růst ekologického zemědělství v ČR. Mezi hlavní cíle tohoto 

plánu patří: zlepšit ekonomickou životaschopnost ekofarem, zvýšit podíl domácích 

biopotravin na trhu a zvýšit spotřebu biopotravin. Za dílčí cíle si tento program stanovil 

například: Zvýšení kvality biopotravin, snížit náklady na biopotraviny, zlepšit odbyt 

bioproduktů (45). 
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Vývoj kurzu 

V předchozím roce došlo k posilování kurzu koruny vůči euru, což se očekává i v roce 

2018. Pro tento rok se uvažuje, že se kurz dostane k hranici 25 EUR/CZK. Toto je 

částečně zapříčiněno i postupným zvyšováním úrokových sazeb Českou národní 

bankou. V tomto roce se očekává 2-3 zvýšení. Sonnentor s.r.o. je vývojem devizového 

trhu ovlivněn a to z důvodu exportu zboží do zahraničí (46). 

4. Ekologické faktory 

V dnešní době je na ekologii brán stále větší zřetel. Velkým cílem společnosti 

Sonnentor s.r.o. je šířit ekologický přístup k přírodě a mezi veřejnost. 

Z hlediska ekologie může být u společnosti zmíněno ekologické třídění odpadu, což má 

velký ekologický význam. Obec Čejkovice již celou řadu let patří mezi obce s nejlepší 

recyklací odpadů v České republice. Dále společnost klade velký důraz na obalové 

materiály a používá především takové, které jsou recyklovatelné nebo kompostovatelné.  

Mimo jiné společnost také revitalizuje staré výrobní areály, které již neplní svoji funkci 

a vnáší do nich nový život. Společnost tak tedy nezabírá další zemědělskou půdu. Za 

pozitivní lze také považovat to, že obec Čejkovice má nejvyšší počet hodin slunečního 

svitu v ČR a z toho důvodu jsou zde umístěny panely fotovoltaické elektrárny a veškerá 

sluneční energie je ve společnosti spotřebovávána. Mezi další ekologický faktor lze 

řadit používání automobilů na CNG pohon. Tyto vozidla na zemní plyn produkují 

mnohem méně škodlivin a mimo šetření životního prostředí vznikají nižší náklady na 

dopravu (24),(25).  

5. Technologické faktory  

Tento faktor lze považovat za nejdůležitější pro budoucí vývoj a směřuje neustále 

dopředu. Společnost Sonnentor s.r.o. také neustále zdokonaluje výrobní proces 

a investuje do nových výrobních technologií. V účetním období 2015 byla dokončena 

stavba nové haly, díky které se zlepšily kapacitní podmínky pro skladování a dále díky 

nákupu balícího a celofánovacího stroje došlo ke zvýšení výrobní kapacity. Celková 

výše investice činila přibližně 50 mil. Kč. I do budoucna společnost plánuje další 

rozšiřování svých aktivit především v oblasti marketingového rozvoje, vzdělávání a také 
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rozvoje výroby (nákup modernějších strojů pro šetrnější zpracování produktů). Jsou 

naplánované také investice týkající se úspory energií. 

Při zpracování čajů jsou ve společnosti používány stroje IMA, TEAMAC a FUSO. 

Každý stroj vyrábí jiný druh čajového sáčku. Velká část pracovního úkonu je však 

prováděna ručně přímo zaměstnanci společnosti (25),(26). 

2.3.2 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

V této kapitole je popsáno oborové prostředí společnosti pomocí Porterovy analýzy pěti 

konkurenčních sil, která bere v úvahu konkurenční síly, které na společnost působí. 

1. Vyjednávací síla zákazníků 

Sonnentor s.r.o. si zakládá především na bio kvalitě svých produktů a také na 

vzájemném uznání a respektu vůči svým zákazníkům. Naslouchá přání zákazníků 

a snaží se tyto přání do jisté míry uspokojit. Mezi nejvýznamnější odběratele patří 

společnosti: 

 PROBIO - výrobce a významný dodavatel biopotravin v České republice 

a působí na trhu od roku 1992. Tato společnost odebírá pravidelně od 

Sonnentoru s.r.o. zboží v hodnotě okolo 5 000 000 Kč ročně. Z tohoto důvodu, 

lze řadit tuto společnost mezi významného odběratele. 

 

 Country Life s.r.o. - tato společnost se zaměřuje na provoz sítí obchodů zdravé 

výživy, restaurací, ekologické drogerie, ekologické farmu atd. Zboží, které 

společnost odebírá je přibližně okolo 2 500 000 Kč ročně. 

 

Mimo zmiňované významné odběratele je důležité zmínit i menší zákazníky, díky 

kterým má společnost možnost širokého rozmístění produktů po celé České republice. 

Společnost celkově v roce 2017 uvádí okolo 5 500 zákazníků. 

O produkty mají zájem zejména lidé, kteří mají vztah k přírodě, bio produktům 

a zajímají se o zdravý životní styl. Všeobecně větší zájem o bio potraviny mají ženy. 

Především v letní měsíce je společnost také turistickým cílem pro cyklisty a turisty, 

kteří patří mezi nadšené zákazníky. Drobní zákazníci si mohou zakoupit výrobky 

v kamenných a partnerských prodejnách a mimo to i na e-shopu společnosti. Jak již 
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bylo výše zmíněno v kamenných prodejnách (v Čejkovicích, Brně a Praze) lze využít 

i zákaznickou kartu. Společnost vyváží produkty do více jak 50 států. Je tedy zřejmé, že 

má příznivce téměř po celém světě. Celkový podíl exportu na tržbách společnosti 

v účetním období 2016/2017 činil 73 %. Společnost se snaží svým odběratelům vyjít 

vstříc a tak lze usoudit, že vyjednávací síla zákazníků je středně silná (25),(26). 

2. Vyjednávací síla dodavatelů  

Společnost si bylinky sama nepěstuje, ale spolupracuje se zemědělci, kterých má ve 

více než 30 zemích světa. Mezi dodavatele společnosti patří především bio zemědělci, 

kteří poskytují suroviny na výrobu čajů a koření. Sonnentor s.r.o. spolupracuje v roce 

2017 se 180 bio-pěstiteli z celého světa (Rumunsko, Albánie, Nikaragua, Tanzánie, 

Čína, Španělsko a další).  

V rámci ČR uzavřela partnerství s téměř 30 pěstiteli, kteří dodali okolo 55 000 kg bylin 

a koření, z kterých se dále zpracovávají výrobky společnosti. V tomto roce společnost 

vyprodukovala přes 170 druhů bylin a koření. 

Se všemi pěstiteli spolupracují prostřednictvím přímého obchodu a zakládají si na 

poctivosti a důvěře se všemi partnery. Na základě Fair Trade vykupují veškeré bylinky 

za férové ceny a snaží se tak pomoct lidem z rozvojových zemí jako je například: Asie, 

Afrika a Latinská Amerika. 

Výkup všech bylinek probíhá prostřednictvím smlouvy, která se každým rokem nově 

uzavírá. Pokud se pěstitelé rozhodnou o spolupráci musí nejdříve získat certifikát, aby 

mohli své produkty prodávat pod značkou BIO. Získání certifikátu může trvat i několik 

let, protože pověřené instituce prověřují několik důležitých skutečností (prostory 

k pěstování, kvalitu surovin, rozbory půdy atd.). Po tomto kroku společnost ještě sama 

provede kontrolní audit a to tak, že bio-pěstitele sama navštíví a osobně uzavřou 

smlouvu (24),(25). 

Mezi nejvýznamnější české BIO dodavatele patří například: 

 Ondřej Podstavek - vlastnící malou rodinnou farmu, kde kromě chovu zvířat 

pěstuje také měsíček, heřmánek, chrpu, růži, slunečnici a sléz. 

 Rodina Šulcova - významní pěstitelé, kteří pro společnost pěstují mátu, 

meduňku, sléz, šalvěj a jitrocel. 
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 Kubišová Eva - bydlí v Hroznové Lhotě, kde pro společnost pěstuje zejména 

voňavé růže, které se používají do čajů. 

 Janíček Vít - bydlí ve vesnici Kozojídky, kde pěstuje meduňku, šalvěj, mátu, 

yzop, přesličku a sléz. 

 

Z výše uvedeného lze předpokládat, že vyjednávací síla dodavatelů je poměrně silná. 

Společnost je na pěstitelích velmi závislá, protože bez nich by nedosahovala takového 

úspěchu. Společnost má sepsané smlouvy také s dodavateli, kteří poskytují nejrůznější 

obalový materiál, jako jsou krabičky, přebaly, visačky, fólie, nitky, kartonáž atd. 

V tomto směru vyhledává dodavatele, kteří nabízí materiály, které jsou co nejvíce šetrné 

k životnímu prostředí a nejlépe plně kompostovatelné (25), (47).  

3. Hrozba vstupu nových konkurentů 

Pro společnost není vstup nové konkurence do odvětví příliš velkým rizikem, a to 

zejména z důvodu, že Sonnentor s.r.o. má dlouholetou tradici, kvalitní hodnotu 

produktů a vysoký podíl na trhu. Mezi další výhodu lze také považovat, že veškerý 

sortiment je v BIO kvalitě, která je vždy na prvním místě. Z toho důvodu může být 

vstup na trh pro společnosti velmi obtížný. I v tomto případě by však měla společnost 

brát konkurenci v potaz. Ostatní konkurence nabízí zejména standardní produkty nebo 

pouze část produktů v BIO kvalitě. I tento fakt se však může změnit, a proto by neměla 

společnost brát konkurenci na lehkou váhu (25). 

4. Hrozba substitutů 

Za substituční společnosti lze považovat ty, které nabízí náhražky a poskytují stejný 

užitek pro zákazníka, ale většinou za přijatelnější cenu. Jak již bylo zmíněno, společnost 

se specializuje na vysoce kvalitní bioprodukty, čímž zákazníky může zaujmout. Mezi 

čaje, které se vyrábí v Čejkovicích, patří: jednodruhové, bylinné, ovocné, pyramidální, 

ledové, Chai a kořeněné, bílé, zelené, černé a dětská řada bio-Raráčci. Společnost nabízí 

unikátní produkty a z toho lze usoudit, že zákazníky zaujme více než konkurence. 

Nicméně odběratele může odradit například vyšší cena bioproduktů. Ty mohou být 

nahrazeny za čaje jiných společností, které se mohou lišit především kvalitou, chutěmi, 

velikostí či balením výrobků. Zákazníci mohou čaje vyměnit také za instantní čaje, 

které Sonnentor s.r.o. nevyrábí (24),(25). 
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5. Rivalita společností působící na daném trhu 

Společnost se odlišuje od ostatních potencionálních konkurentů, a to především tím, že 

se specializuje pouze na kvalitní BIO produkty. Z toho důvodu Sonnentor s.r.o. nemá 

žádné přímé konkurenty, kteří by působili na daném trhu. I v tomto případě by měla mít 

společnost povědomí o tom, jaké případné konkurenční výhody mají ostatní společnosti 

a co je potřeba zlepšit (25). 

Nyní si představíme tři konkurenty společnosti, za které lze považovat Oxalis, spol. 

s.r.o., Mediate s.r.o. a Leros, s.r.o. 

 

 OXALIS, spol. s r. o. 

Tato společnost se zaměřuje na výrobu sypaných čajů a kávy. Jedná se o českou 

společnost, která vznikla v roce 1993 a má přístup ke zdravému životnímu stylu. Od 

roku 2013 se OXALIS, spol. s.r.o. stala jednou z největších pražíren kávy v České 

republice. Její sortiment je velmi rozsáhlý, v současné době společnost nabízí přes více 

jak 400 druhů čaje a 40 druhů kávy. Celkový sortiment pak obsahuje přes 1600 položek. 

V současnosti zde pracuje 101 zaměstnanců.  Na konci roku 2017 měla společnost na 

českém i zahraničním trhu 37 vlastních prodejen a 29 v rámci franchisové spolupráce. 

Roční prodeje se pohybují okolo 400 tun čaje a kávy. Společnost také exportuje své 

výrobky do 36 zemí světa. Sídlí ve Slušovicích, které se nachází ve Zlínském kraji. 

Prodejny společnosti OXALIS, spol. s. r.o. můžeme většinou najít v nákupních centrech 

větších měst. 

Dle mého názoru má Oxalis, spol. s.r.o. na velmi dobré úrovni věrnostní systém se 

zaměřením na věrnostní karty, díky kterým mohou zákazníci čerpat výhody. Zákaznicí 

sbírají za každou 1 Kč jeden věrnostní bod. Při dosažení určitého počtu bodů (3000 

bodů) má zákazník možnost využít slevu 170 Kč, kterou může využít při nákupu 

v prodejně Oxalis. Mimo věrnostní body mohou registrovaní zákaznici využít 

i zvýhodněnou slevu 20 % na akční položky (48). 
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Obrázek 9: Logo společnosti OXALIS, spol. s.r.o. (Převzato ze společnosti) 

 

 MEDIATE s.r.o.  

Tato společnost je známá pod značkou APOTHEKE, kterou lze vidět na trhu lékáren   

a prodejen zdravých výživ. Řadí se mezi českého výrobce bylinných a ovocných čajů. 

Společnost MEDIATE s.r.o. byla založena v roce 1996 a o rok později otevřela vlastní 

prodejnu v Letohradě. V roce 2007 dostala certifikaci na zpracování BIO surovin. Rok 

2011 byl pro společnost velmi zásadním, protože se zapojila do projektu Zelená firma   

a umožňuje svým zaměstnancům zbavit se ekologickým způsobem vysloužilých 

drobných elektrospotřebičů a baterií, čímž rozšiřují svoje aktivity v oblasti ochrany 

životního prostředí.  Stejně jako společnost Oxalis, spol. s.r.o. má i tato společnost 

věrnostní systém pro zákazníky. V tomto případě mohou zájemci využívat výhodných 

akcí, pravidelně získávat informace o novinkách a navíc pro věrné zákazníky je zde 

možnost čerpat výhody BONUS PROGRAMU. V tomto případě lze získat slevu 

v celkové výši pět, sedm a deset procent (49). 

 

 

Obrázek 10: Logo společnosti Mediate s.r.o. (Převzato ze společnosti) 
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 LEROS, s. r. o. 

Společnost LEROS, s.r.o. vznikla v roce 1994 a pokračovala tak ve výrobním programu 

společnosti Léčivé rostliny. Hlavním cílem společnosti je nabízet kvalitní bylinné čaje, 

černé čaje, zelené a ovocné čaje. Důležité je, aby veškeré suroviny byly velmi kvalitní, 

z toho důvodu striktně sledují výkup, sušení a uskladnění bylinek. Veškerá výroba čajů 

se provádí v sídle společnosti na Zbraslavi (Praha 5) a dále pak ve výrobním závodě ve 

Strážnici (Jihomoravský kraj). Sortiment společnosti lze nalézt například v lékárnách, 

drogeriích a obchodních řetězcích. Kamennou prodejnu můžeme navštívit v sídle 

společnosti (50). 

 

Obrázek 11: Logo společnosti Leros, s.r.o. (Převzato ze společnosti) 

 

V následující tabulce je přehlednější srovnání konkurence, kde jsem se zaměřila na 

důležité oblasti, které budou sloužit k případným návrhům.  
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Tabulka 6: Srovnání konkurence (Vlastní zpracování dle (48),(49),(50)) 
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Reklama na sociálních 

sítích 
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E
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Facebook Instagram 

OXALIS 

s.r.o. 

Sypané čaje 

a káva 
ANO ANO 

ANO  

(25 238 

sledujících) 

ANO 

(3 422 

sledujících) 

ANO 

ANO 

(Live 

chat) 

MEDIATE 

s.r.o. 

 

Bylinné a 

ovocné čaje 
ANO ANO 

ANO  

(539 

sledujících) 

NE NE ANO 

LEROS, 

s.r.o. 

 

Bylinné, 

černé, zelené 

a ovocné čaje 

NE ANO 

ANO  

(766 

sledujících) 

NE NE NE 

 

Co se týče sociálních sítí a e-shopu mají společnosti OXALIS a MEDIATE nabídky 

různých slev, akcí a soutěží, které mohou zákazníci využít. Zejména věrnostní program 

u společnosti OXALIS, spol s.r.o. je dle mého názoru velmi poutavý. Tato společnost 

pomocí sociálních sítí pořádá různé zajímavé soutěže, nabízí zajímavé slevy na e-shopu, 

dny dopravy zdarma a výprodeje. 

2.4 Analýza vnitřního prostředí 

Jak již bylo v kapitole 1.3.3 zmíněno, vnitřní prostředí zahrnuje faktory, které jsou 

blízké společnosti a které ovlivňují schopnost uspokojovat zákazníky. V této části se 

zaměřím na zaměstnance společnosti, finanční situaci a marketingový mix společnosti. 
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2.4.1 Zaměstnanci společnosti 

V roce 2018 je v Sonnentoru zaměstnáno celkem 130 zaměstnanců. Do budoucna 

společníci plánují udržení stávajících pracovních míst a počítají také s mírným růstem. 

Většina zaměstnanců pochází z okolí Čejkovic, což může být výhodou především ve 

snížení nákladů na dopravu související s dojížděním do zaměstnání. V následující 

tabulce je přehledně zpracovaný přehled počtu zaměstnanců v letech 2008 až 2018 

(25),(26). 

Tabulka 7: Vývoj počtu zaměstnanců v letech 2008 – 2018 (Vlastní zpracování dle (25),(26)) 

Rok Počet zaměstnanců 

2008 52 

2009 52 

2010 63 

2011 73 

2012 75 

2013 78 

2014 80 

2015 100 

2016 103 

2017 120 

2018 130 

 

2.4.2 Finanční situace společnosti 

Pro bližší hodnocení finanční situace společnosti je v této části diplomové práce 

analyzován vývoj tržeb v jednotlivých letech. Hlavním podkladem pro zjištění finanční 

situace jsou účetní výkazy, mezi které patří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash 

flow. Tyto výroční zprávy jsou zpracované podle § 21 zákona č. 563/1991 Sb.,   

o účetnictví. Účetním obdobím ve společnosti Sonnentor s.r.o. je hospodářský rok, 

začínající v měsíci dubnu a končící v měsíci březnu následujícího roku. Tyto výkazy lze 

nalézt ve sbírce listin v obchodním rejstříku. Finanční analýza se zaměřuje na období 

roku  2012/2013 - 2016/2017, a to z toho důvodu, že v době zpracování diplomové 
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práce nejsou účetní výkazy za rok 2017/2018 uzavřeny a budou zveřejněny až po 

termínu odevzdání diplomové práce (26). 

Tržby 

Tržby patří mezi část výnosů, které společnost nabyla prodejem výrobků a služeb, a to 

za určité časové období. Všeobecně mají velký podíl na hodnotě výnosů a oba tyto 

ukazatele, by měl management společnosti sledovat, protože z velké části je mohou 

ovlivnit. Níže uvedená tabulka znázorňuje přehledný vývoj tržeb společnosti od roku 

2013 do roku 2017 (51). 

Tabulka 8: Tržby společnosti (Vlastní zpracování dle (25), (26)) 

Ukazatel tržeb v tis. Kč 2013 2014 2015 2016 2017 

Tržby a prodej zboží 21 649 24 830 28 047 29 728 29 390 

Tržby za prodej 

výrobků a služeb 
133 348 157 389 178 836 193 523 209 607 

Tržby celkem 154 997 182 219 206 883 223 251 238 997 

 

Ve společnosti každoročně rostou tržby a to zejména díky zvyšování sortimentu 

a zvyšování poptávky po výrobcích. V červnu 2015 došlo k investici do čajového 

salonu s kavárnou a dále pak byly vybudovány nové venkovní prostory kavárny. Díky 

těmto investicím společnost zvýšila tržby z přímého prodeje a také turistický ruch přímo 

v Čejkovicích (25). 

V hospodářském roce 2015/2016 bylo v meziročním srovnání dosaženo růstu tržeb 

o 7,66 %. Růst tržeb je ovlivněn růstem prodeje výrobků, zboží a služeb. V účetním 

období 2016/2017 došlo k navýšení tržeb o 7,30 %, k čemuž přispěli zejména spokojení 

zákazníci. Tento mírný pokles je zapříčiněn vývojem trhu, kdy v předchozím období 

byla provedena směna Eura s výhodnějším kurzem oproti aktuálnímu účetnímu období. 
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Výraznou měrou se na růstu tržeb podílely aktivity v rámci Bylinkového ráje, tedy 

činnosti spojené s exkurzemi ve výrobě. Do budoucna společnost plánuje další 

rozšiřování svých aktivit. Zejména by se chtěla zaměřit na oblast marketingového 

rozvoje, vzdělávání a také zdokonalení výroby (26). 

2.5  Marketingový mix 

Následující kapitola se zabývá komunikačním mixem společnosti. Zde je zahrnuto vše, 

co společnost může udělat pro to, aby ovlivnila poptávku po svých produktech. Nástroje 

komunikačního mixu jsou označené jako 4P a řadíme mezi ně: produkt, cenu, distribuci 

a propagaci. Z provedených analýz lze usoudit, že marketing ve společnosti Sonnentor 

s.r.o. je na dobré úrovni a i do budoucna plánují rozšiřovat aktivity v oblasti 

marketingového rozvoje. 

2.5.1 Produkt 

Produkty společnosti jsou každoročně rozšiřovány a v současnosti nabízí česká pobočka 

více než 700 druhů produktů. Tyto produkty jsou převážně vyrobeny ručně a díky tomu 

společnost vytváří nová pracovní místa. Ruční práce zajišťují vysokou kvalitu, 

protože žádný stroj nemůže nahradit lidský faktor. Každoročně se zde zpracuje přes 

200 tun surovin. Společnost Sonnentor s.r.o. v České republice se zaměřuje zejména na 

výrobu bio-čajů, ale má i širší sortiment, s jehož výrobou pomáhá mateřská společnost 

v Rakousku. Všechny produkty jsou v BIO kvalitě a patří mezi ně zejména (24),(25): 

 Čaje 

 Koření 

 Káva 

 Kakao 

 Pochutiny (čokolády a gumoví medvídci) 

 Koncentráty 

 Éterické oleje 

 Medy 

 Dárkové zboží 

 Keramika 
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Další část je věnována pouze bio-čajům, které jsou vyráběny v českém Sonnentoru. 

Společnost vyrábí několik druhů čajů a také několik typů čajových sáčků, které jsou 

podle druhu čaje baleny do sáčků nebo krabiček (24),(25). 

Čaje se podrobněji člení na následující tři typy: 

1. Sypané čaje - bylinky jsou zde nahrubo pořezané a díky tomu je v nich 

zachována původní vůně bylinek. Tento druh čaje patří sice k nejkvalitnějším 

čajům, ale může být bohužel považován za náročnější na přípravu. Pořezané 

bylinky jsou baleny do papírového sáčku (s ochranou proti vlhkosti), který je ve 

spodní části nahrazen průhledným okýnkem z celulózy, díky kterému lze na 

bylinky nahlédnout. Zákazník může tedy vidět, co kupuje a nedochází tak 

k jakémukoliv nedorozumění.  Sypané čaje jsou baleny buď jednopruhově, nebo 

jako směsi různých bylinek. Čaje jsou baleny do sáčku po 40 – 100 gramech. 

2. Porcované čaje - nachází se v klasických sáčcích a tvoří většinu výroby 

v Čejkovicích a patří k nejvíce poptávaným čajům v České republice. Kvalita 

těchto čajů není již tak vysoká jako tomu je u sypaných čajů. Podle konkrétního 

druhu čaje je namíchána struktura bylinek a stroj pak vyrobí buď 

jednokomorové sáčky (1 - 1,5 gramu) nebo dvoukomorové sáčky (1,5 - 3 

gramy). 

3. Pyramidální čaje - patří do moderního způsobu balení čaje a může být 

považován za přechod mezi porcovaným a sypaným čajem. Čaje jsou baleny do 

kompostovatelných obalů a do speciálních sáčků z kukuřičného škrobu. Podle 

složení bylinek je hmotnost sáčku od 1,5 do 3 gramů. Tyto sáčky jsou pak 

vloženy do krabičky po 12 kusech. Celé balení působí velmi luxusně. 

Nejdříve se společnost zaměřovala pouze na sypané čaje, ale postupně kvůli narůstající 

poptávce rozšířila svoji výrobu i o porcované čaje, které jsou balené na moderních 

strojích. I přesto se však společnost specializuje především na ruční výrobu (25). 
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Obrázek 12: Produkty společnosti (Převzato ze společnosti Sonnentor s.r.o.) 

 

Obaly 

Většina obalů společnosti tvoří papírové krabičky, které jsou recyklovatelné. Veškeré 

produkty jsou pro informovanost zákazníků označeny původem a likvidací. Díky tomu 

lze přesně zjistit, o který materiál se jedná a jak se ho pro ochranu přírody správně 

zbavit. Folie, do kterých jsou baleny produkty, se vyrábí z celulózy, což je obnovitelný 

zdroj a je možné jej kompostovat v domácím kompostéru. Díky fólii lze uchovat 

aromata všech produktů (47). 

 

Obrázek 13: Logo označující původ a likvidaci (Převzato ze společnosti Sonnentor s.r.o.) 
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Etikety 

Veškeré ilustrace Sonnentoru s.r.o. jsou známé tím, že jsou veselé a barevné a při 

pohledu na ně by se měl člověku hned na tváři vykouzlit úsměv. Etikety se snaží grafici 

navrhnout tak, aby vypadaly vždy přirozeně. Součástí každé etikety je vždy logo 

společnosti. Dále se z etikety lze dozvědět vše o složení produktu, skladování, gramáži 

atd. (47). 

2.5.2 Cena 

Cenová politika ve společnosti je velmi různorodá, protože vyrábí velké množství 

různých produktů. U ceny se musí brát také ohled na to, že společnost se zaměřuje na 

výrobu a zpracování produktů z kontrolovaného ekologického zemědělství, což se také 

odráží v celkové ceně produktů. Produkty mohou být až třikrát dražší než klasické 

zboží. Zákazníci by si měli uvědomit především kvalitu nabízených produktů 

a rozhodnout se, zda cenu výrobků přijmou. Takové rozhodnutí zákazníka je 

samozřejmě také závislé na jeho finančních možnostech. Ceny jsou zde stanoveny na 

základě nákladů (25). 

Společnost každoročně vydává ceník pro nadcházející rok, který je určen pouze pro 

obchodníky a je k  dispozici v tištěné i elektronické formě. V tomto ceníku jsou 

uvedeny také všechny novinky, které budou platné v dalším roce. V katalogu jsou 

všechny výrobky přehledně rozděleny do kategorií podle druhu a je u nich uvedeno: 

číslo artiklu, přesný název produktu, gramáž, počet kusů v balení a doporučovaná 

koncová cena s DPH (25). 

Ceny se mohou lišit podle místa, kde jsou produkty nabízeny. V případě, že společnost 

prodává produkty v kamenných prodejnách (Čejkovice, Brno, Praha) a přes e-shop jsou 

ceny stejné. Jiné ceny mohou být uvedeny v partnerských prodejnách, které nakupují od 

Sonnentoru produkty ve sjednaných nákupních cenách a následně si pak určí vlastní 

prodejní cenu. Společnost při stanovování cen využívá kulatých cen, což znamená, že 

většina cen končí nulou. Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí může být snaha 

o odlišení se od prodejců, kteří stanovují tzv. baťovské ceny (končící číslem 9) (25). 
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Cenové rozpětí čaje se pohybuje v rozmezí od 40 Kč do 130 Kč (včetně DPH). Tyto 

ceny jsou závislé na druhu čaje, typu balení a gramáži. Následující tabulka zobrazuje 

cenové rozpětí bio-čajů (25). 

Tabulka 9: Cenové srovnání produktů (Vlastní zpracování dle vnitropodnikových informací a ceníku 

společnosti) 

Produkt Cena v Kč 

Sypané čaje  

Jednodruhové 

 
70 - 120 

Ovocné čaje 80 - 130 

Bylinné a kořeněné směsi 

 
70 - 110 

Černé, zelené a bílé čaje 

 
100 - 110 

Porcované čaje  

Jednodruhové 

 
40 - 70 

Ovocné čaje 65 - 95 

Bylinné a kořeněné směsi 

 
65 - 95 

Černé, zelené a bílé čaje 

 
50 - 80 

Ochutnávkové sady 

 
95 - 130 

Pyramidální čaje  

Ovocné, bylinné a jednodruhové 105 - 130 

2.5.3 Distribuce 

Patří mezi důležitou část marketingového mixu, protože se zabývá distribucí produktu 

konečným zákazníkům. Jak již bylo uvedeno, společnost nepůsobí pouze na českém 

trhu, ale vyváží produkty také do zahraničí a to celkově do 48 států. Mezi důležité 
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exportní země patří například: Rakousko, Německo, Itálie, Slovensko, Japonsko, 

Malajsie, Austrálie a další (47). 

Společnost své výrobky dostane nejjednodušeji do vlastních prodejen, které jsou v místě 

sídla společnosti v Čejkovicích, v Brně na Šilingrově náměstí a v roce 2017 otevřela 

novou prodejnu v samém srdci Prahy a to blízko Jindřišské věže. Všechny tyto kamenné 

prodejny jsou podobně vybavené a mají i stejný sortiment. Zboží si sem dopravují 

zaměstnanci společnosti vlastními vozy. V kamenných prodejnách lze platit platební 

kartou. A zákazníci si mohou v těchto prodejnách založit zákaznickou kartu, kterou 

mohou využívat k nákupu a získají tak při každém nákupu slevu 2,5 % z celkové 

účtované částky (24),(25). 

Společnost spolupracuje také s partnerskými prodejnami, kde je pro sortiment 

společnosti vyčleněné určité místo (tzv. obchod v obchodě). Partnerské prodejny se 

nachází například v: Praze, Brně, Šumperku, Litomyšli, Hradci Králové, Olomouci a ve 

Zlíně (25). 

Pokud se jedná o konečné zákazníky a partnerské prodejny probíhá zde distribuce 

následovně: 

 Osobní odběr - časově i finančně nenáročné a využití je především u 

drobných zákazníků. 

 Vlastní doprava - vhodné pro velkoobchody. 

 Vlastní přeprava společností Sonnentor - individuální zvláštní zakázky 

a rozvoz do vlastních prodejen v Brně a v Praze. 

 Balíková přeprava PPL. 

 Paletová přeprava PPL - zboží ve velkém objemu, které je umístěné na 

paletách (24). 

Kromě výše uvedených možností prodává svůj sortiment i přes e-shop, který najdeme 

na webových stránkách www.sonnentor.cz. Pokud objednávka překročí částku 700 Kč, 

neúčtuje společnost přepravní náklady. Na druhou stranu při objednávce do 700 Kč 

účtuje manipulační poplatek (balné a poštovné) v celkové výši 89 Kč. Tuto dopravu 

zajišťuje společnost PPL. Termín dodání zboží může trvat až sedm pracovních dní. 

http://www.sonnentor.cz/
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Platba zboží je možná dvěma způsoby a to platební kartou předem anebo dobírkou při 

převzetí zboží (24). 

Produkty společnosti zákazník nenajde v klasických obchodech, protože společnost 

chce ukázat zákazníkům, že jejich sortiment nepatří mezi klasické běžné potraviny, ale 

že se odlišují svojí kvalitou a jedinečností. Sonnentor s.r.o. se snaží, aby výrobky 

nabízeli proškolení zaměstnanci, a tak pro ně každoročně pořádá Sluneční školení, kde 

prodejce informuje o všech novinkách a zaškoluje (25). 

 

Obrázek 14: Mapa polohy společnosti (Převzato ze společnosti Sonnentor s.r.o.) 

2.5.4 Propagace 

Marketingové aktivity společnosti Sonnentor s.r.o. jsou velmi rozmanité a na vysoké 

úrovni. Společnost využívá téměř všechny nástroje komunikačního mixu, do kterého lze 

řadit: reklamu, podporu prodeje, přímý marketing, public relations a sponzoring. 

 Reklama 

Společnost využívá především venkovní reklamu a to prostřednictvím reklamních 

tabulí, které jsou umístěny v místě sídla společnosti v Čejkovicích. Jak je známo, tak 
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v Sonnentoru s.r.o. se pořád něco děje a v tomto případě jsou před každou pořádanou 

akcí rozmístěny informační letáčky do okolních vesnic a měst. Kromě toho lze reklamní 

materiály k určité akci vidět i na internetu a v časopisech o zdravé výživě (25). 

Mezi další formu reklamy patří mobilní reklama. V tomto případě společnost opatřila 

vozidla reklamním potiskem s kontaktními údaji, logem a sloganem. Tento druh 

reklamy je velmi přínosný, protože zaměstnanci využívají často automobily pro 

obchodní činnost. Všechny vozy společnosti jsou na zemní plyn a produkují méně 

škodlivin. Mimo šetrnosti k životnímu prostředí jsou i náklady na dopravu nižší než 

v případě jiných paliv. Od roku 2015 vlastní Sonnentor elektrokolo a elektroauto, které 

jsou také součástí mobilní reklamy a zaměstnanci je využívají na služební cesty po 

nejbližším okolí (25). 

Televizní reklamě se společnost vyhýbá a vedení tvrdí, že se nepotřebuje zviditelňovat 

v televizi a dokážou být úspěšní i bez této formy komunikace. Reklama je považována 

za nejdražší formu reklamy, a tak lze z tohoto rozhodnutí vyvodit finanční úspory (25). 

Reklama v tisku tento propagační kanál má kvůli vysokým nákladům klesající 

tendenci. Jeho velkou nevýhodou je, že se velmi těžce vyhodnocuje a společnost nemá 

žádnou zpětnou vazbu, do jaké míry se vložené prostředky vracejí. V roce 2018 inzerují 

pravidelně v časopise Krásný rok (původní Krásný venkov), dále v okolních 

zpravodajích (do cca 20 km) - a to pouze propagace akcí společnosti. Další propagaci, 

kterou využívá Sonnentor je formou redakčních tipů, sloupků apod. Je to např. Xantypa, 

Zahradnický zpravodaj - síť zahradnických center v ČR, Glanc (24),(25). 
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Obrázek 15: Dopravní prostředky společnosti (Převzato ze společnosti Sonnentor s.r.o.) 

 Podpora prodeje 

Co se týče podpory prodeje, využívá společnost Sluneční zákaznickou kartu, která 

byla ve společnosti zavedená v roce 2013. Tuto kartu lze využít ve všech kamenných 

prodejnách. Za nevýhodu lze považovat, že zmiňovaná karta nelze využít při nákupu 

přes e-shop. Zákazník, který se rozhodne o založení věrnostní karty, dostane malý dárek 

na přivítanou a pokud uvede svoji e-mailovou adresu, může být pravidelně 

informován o novinkách, aktuálních akcích i slevách. Při předložení Sluneční 

zákaznické karty lze získat slevu 2,5 % na všechny produkty. Sleva se vztahuje i na 

již zlevněné zboží (24). 

Na většině akcí pořádaných společností jsou poskytovány i různé slevy pro 

zaměstnance, kdy je nabídnuta 20 % sleva na všechen sortiment. Mimo tuto slevu 

dostávají všichni zaměstnanci a brigádníci oblečení s logem a sloganem 

společnosti. Jedná se o pracovní boty, kalhoty, trička, mikiny a kšiltovky (25). 

Na těchto akcích jsou rozdávány i vzorky na ochutnání zdarma. Jedná se 

například o vzorky: čajů, koření a cukrovinek. Ve svých kamenných prodejnách 

a také prostřednictvím e-shopu poskytuje společnost další způsob podpory prodeje, 

kterým můžou být: dětské samolepky, sluneční noviny, magazín pro přátele 

Sonnentoru - Radost, Sluneční noviny, letáky, nafukovací balonky atd . (25). 
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Mezi propagační materiály, které společnost nabízí, jako odměnu či dárek svým 

partnerům a zaměstnancům patří: dřevěné propisky, keramické šálky, tašky z bio 

bavlny a odznáčky (25). 

 

Obrázek 16: Sluneční zákaznická karta (Převzato ze společnosti Sonnentor s.r.o.) 

 Přímý marketing 

Ve společnosti je využívaná komunikace prostřednictvím e-mailu, na jehož základě 

společnost komunikuje se svými zákazníky. Ti jsou rozdělení do určitých skupin podle 

délky spolupráce, podle velikosti (velkoobchody a maloobchody) a dále na běžné 

zákazníky. Komunikace přes telefon je velmi využívaná a ve společnosti jsou 

zaměstnanci, kteří mají velmi dobré jazykové znalosti a to především znalost 

německého a anglického jazyka (25). 

 Public Relations 

Tento druh komunikace je využíván nejvíce a společnost se každoročně snaží využít 

příležitosti a uspořádat nejrůznější akce, tak aby přilákala nové zákazníky a zvýšila 

spokojenost stávajících. Mezi akce, které Sonnentor s.r.o. pořád patří: 

Předvelikonoční jarmark - zde mohou zákazníci poznat tradice slavení Velikonoc. Je 

zde bohatý program pro děti, jako jsou dětské velikonoční dílničky, kde se mohou malí 

zájemci naučit plést pomlázku a jiné věci.  
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Sluneční máj a oslava Dne matek - na této akci se oslavují májové jarní dny. A je zde 

připraven program pro maminky a jejich děti.  

Raráškův prázdninový víkend - je vhodný pro všechny děti, které mají rádi 

dobrodružství. Návštěvníci se mohou těšit na divadlo pro děti, exkurze a mnoho 

dalších.  

Čejkovické bylinkové slavnosti - patří mezi nejznámější akci pořádanou společností 

a je pořádána vždy první neděli v záři a to již od roku 2010. Návštěvníci se mohou těšit 

na příjemné prostředí, milé lidi, výborné bioprodukty a bohatý program. Na tuto akci se 

každoročně dostavilo mnoho zájemců a v  roce 2017 byl tento počet přes 7 500 

návštěvníků.  

Sluneční mikulášský jarmark - tato akce je pořádána nejbližší víkend po sv. Mikuláši. 

A účastníci se mohou těšit na program pro děti i dospělé. Připravená je mikulášská 

nadílka, exkurze do pekla, tvořivé dílničky pro děti a adventní jarmark.  

Vstup na všechny výše uvedené akce je zdarma. 

Sluneční bylinkobraní - tato akce je pořádána na farmě ve Velkých Hostěrádkách 

a zájemci si mohou vyzkoušet práce na polích a sběr bylinek (měsíček, chrpu a sléz) 

následně jsou všichni pozvání do sídla společnosti, kde je pro účastníky připravená 

speciální exkurze. Poté je pro účastníky nachystaná bohatá večeře, kterou připravuje 

Bio restaurace Rebio z Brna. Cena bylinkobraní je 880 Kč a zahrnuje celodenní dopravu 

autobusem, přednášky, ochutnávky, vzorky a vegetariánské menu. 

Sluneční ochutnávání - v tento den si mohou zájemci užít plno výborných ochutnávek 

a načerpat tak další inspiraci. Pro účastníky je nachystaná exkurze ve výrobě čajů. Cena 

této akce činí 220 Kč a je zde zahrnuta snídaně a oběd a ochutnávkový program 

s exkurzí. 

Sluneční bylinková praxe - jedná se o měsíční prázdninovou stáž, kterou mohou 

absolvovat studenti, kteří mají zájem o ekologii a zdravý životní styl. Absolventy 

čeká měsíční odměna 4 000 Kč a navíc poukaz na nákup produktů v hodnotě   

4 000 Kč. 
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Všechny tyto uvedené akce jsou každoročně pořádány společností, která o nich 

informuje především na svých stránkách a také pomocí letáčků, které jsou vystavené 

v okolních vesnicích a městech (25), (47). 

 Sponzoring 

Sonnentor s.r.o. se snaží být prospěšný a pomáhat lidem. Příkladem je spolupráce se 

sociální společností Přirozenou cestou s.r.o., kde jsou zaměstnaní lidé, kteří jsou 

znevýhodnění na trhu práce. Těmto účastníkům poskytuje společnost možnost zkusit si 

naskládat čajové sáčky do krabičky, které si následně mohou prodat. Celkem se jedná   

o čtyři krabičky, kdy na každé je fotografie jednoho města - Prahy, Brna, Ostravy   

a Olomouce. Mezi další společnost, které Sonnentor s.r.o. pomáhá, patří spolek Klára 

pomáha z.s., pro které distribuuje nákupní tašky, které jsou ušité z balónoviny. Tyto 

tašky vyrábí pečující a senioři, pokud jim to jejich zdravotní stav dovolí. Dále 

podporuje zdravotní programy, jako je projekt Dobrý anděl nebo Zdravotní klauni 

(25),(47). 

 On-line marketing 

On-line propagace je ve společnosti lépe měřitelná, a přestože je jasné, že i tady mohou 

být výsledky nepřesné, pořád se jedná o efektivnější cílení na zákazníka, než je tomu 

u jiných forem. 

Marketing na internetu je ve společnosti velmi používaný, a to především na webových 

stránkách, kterou lze najít na adrese www.sonnentor.cz, tyto stránky byly v roce 2017 

aktualizované a nyní jsou velmi přehledné a zákazníci zde kromě nákupu v e-shopu 

mohou vyzkoušet různé recepty, tipy a dozvědět se více informací o společnosti. 

Mimo to můžeme společnost najít také na sociální síti www.facebook.com. V roce 2018 

zde má okolo 115 500 sledujících uživatelů. Sonnentor s.r.o. je také aktivní v aplikaci 

www.instagram.com, kde sdílí fotografie a videa. Aplikace byla vytvořená na začátku 

roku 2016. V roce 2018 společnost sleduje okolo 1900 uživatelů. 

V neposlední řade lze společnost najít na adrese www.youtube.com, kam přidává 

zejména videa z akcí a pozvánky. V Sonnentoru nejdou žádnou agresivní cestou (např. 

bannery, co naskakuji v momentě, kdy byť jen na chvíli někdo navštíví web). Snaží se 

zákazníkovi ponechat „volnost“, ten buď bude chtít vědět více sám, nebo naopak (25). 

http://www.facebook.com/
http://www.instagram.com/
http://www.youtube.com/
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2.5.5 Lidé 

Jak již bylo uvedeno, Sonnentor s.r.o. se dle počtu zaměstnanců řadí mezi střední 

společnosti a v současné době zaměstnává celkem 130 zaměstnanců. Tito lidé mají 

rozdělené své práva a povinnosti dle organizační struktury. V sídle společnosti je pro 

zákazníky umístěna také prodejna a kavárna Čas na čaj, která je blíže popsána v dalších 

kapitolách. Ve zmiňovaných prostorech jsou zákazníkům nabízeny produkty společnosti 

a služby kavárny. V této části se zaměřím na zaměstnance, kteří pracují právě v kavárně 

Čas na čaj. Ti zde zastávají funkci baristů, přijímají objednávky od zákazníků, se 

kterými komunikují a následně pak objednávky připravují. Dále mají zodpovědnost za 

pokladnu, kam přijímají a vydávají peníze. Každá směna má svého nadřízeného, který 

sleduje zásoby v kavárně a zajišťuje veškeré zásobovací procesy a komunikuje 

s managementem o cenách, nabízených akcích atd. (24),(25). 

Zákazníci kavárny jsou především z Jihomoravského kraje, kde má společnost sídlo. 

Nejvíce návštěvníků má kavárna v období letních prázdnin, a to zejména turisty 

a cyklisty, kteří si mohou mimo posezení a odpočinek v kavárně užít také zajímavou 

exkurzi po celé společnosti (25). 

2.5.6 Procesy 

Hlavním procesem v kavárně je přijetí a následná realizace objednávky. V tomto 

případě barista pomocí tabletu příjme objednávku od zákazníka. Tato objednávka je 

zapsána do informačního systému a přiřazena k určitému stolu. Následně pak 

zaměstnanci objednávku připraví a servírují zákazníkovi. Co se týče platby, je možnost 

zaplatit v hotovosti nebo pomocí karty přes platební terminál. Veškerý sortiment, který 

kavárna nabízí je popsán v kapitole 2.6. Nejvíce se zde prodává právě káva, u které 

neexistuje žádný předepsaný manuál, ale každý nápoj je připraven podle požadavků 

zákazníka (množství kávy, hrubost, teplota atd.). Personál kavárny je velmi příjemný 

a usměvavý a snaží se, aby zákaznicí byly maximálně spokojení. Může však nastat 

situace, kdy by došlo ke stížnosti nebo reklamaci. V tomto případě se problém řeší nově 

připravenou objednávkou (24),(25). 
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2.5.7 Materiální prostředí 

Veškeré prostory společnosti jsou velmi moderní a elegantní, stejně je tomu i u kavárny, 

která na zákazníky působí velmi pozitivně. V těchto prostorech nabízí společnost 

veřejnosti i pořádání různých meetingu, přednášek, školení, seminářů, rodinné oslavy 

a jiné. Kapacita je 70 osob a v letní měsíce je otevřená i terasa, kde je navíc ještě   

35 míst. Samozřejmostí kavárny je klimatizace, ozvučení, data projektor, promítací 

plátno, bezplatná WI-FI a bezbariérové WC. Jelikož je Sonnentor s.r.o. potravinářská 

společnost je v celém areálu zákaz kouření a do kavárny si zákazníci nemohou vzít ani 

své domácí mazlíčky (24). 

2.6 Bylinkový ráj 

Společnost Sonnentor s.r.o. od svého vzniku oslovila velké množství zákazníků a z toho 

důvodu se v roce 2012 management rozhodl pro projekt nazvaný Bylinkový ráj. 

V bylinkovém ráji mohou zákazníci prožít své zážitky a nahlédnout do chodu 

společnosti. Tento turistický projekt ročně navštíví okolo 35 tisíc návštěvníků. Součástí 

bylinkového ráje je (25): 

1. Zážitková exkurze ve výrobě čajů - v tomto případě provádí proškolení průvodci 

všechny zájemce výrobními prostory a oni tak mají možnost nahlédnout na chod 

společnosti, do skladů bylin a dozvědět se vše o čajích a pěstování bylin. Součástí této 

exkurze je krátké video o historii společnosti, pěstitelích, zpracování produktů atd. 

Doba exkurze je přibližně 60 minut (24). 

Vstupné na tyto exkurze je pro rok 2018 následující: 

 Dospělí: 60 Kč 

 Studenti, důchodci, ZTP: 40 Kč 

 Děti od 6 do 15 let: 10 Kč 

 Děti do 6 let: ZDARMA 

 Skupiny 30 a více osob: 40 Kč 

Exkurze jsou prováděny každý den ve vyhrazený termín. Bylinkový ráj je velmi 

populární v letních měsících. Je vhodný na školní exkurze, pro turisty a cyklisty, 

firemní exkurze atd. 
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2. Prodejna v Čejkovicích - zde si mohou zákazníci vybrat ze širokého sortimentu 

biočajů, biokoření a dalších bio produktů. I v této prodejně mohou zákazníci narazit na 

usměvavý a příjemný personál, který pomůže s výběrem. 

3. Čajový salon s kavárnou Čas na čaj - v tomto čajovém salóně si můžou návštěvníci 

vychutnat pravou chuť kávy a čajové speciality společnosti. Tato kavárna byla otevřená 

v roce 2015 a každý rok se zde zvyšuje počet zákazníků. Mimo čaje a výbornou kávu 

Single Origin mohou hosté ochutnat i domácí limonády, ledové čajové nápoje a výborné 

domácí dezerty a zmrzlinu od místní zmrzlinářky. 

Čajový salon s kavárnou Čas na čaj je otevřen mimo velikonoční a vánoční svátky 

celoročně. 

Otevírací doba je následující: 

 pondělí - pátek: 9:00 - 17:00 hod. 

 sobota - neděle, státní svátky: 10:00 - 18:00 hod 

V kavárně pracuje celkem okolo 15 osob, které se zde pravidelně střídají. Větší část této 

obsluhy tvoří pomocné brigádnice. Od pondělí do pátku je v kavárně potřeba 3 - 5 osob. 

O víkendu je pak tento počet navýšen podle situace (24),(25),(47). 

 

Obrázek 17: Kavárna Čas na čaj (Převzato ze společnosti Sonnentor s.r.o.) 
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4. Bylinková zahrada sv. Hildegardy - tato zahrada dostala v roce 2013 ocenění 

Přírodní zahrady. A i na tomto místě mohou lidé relaxovat a prožít plno zážitků, nachází 

se zde také dětský naučný koutek, ve kterém děti poznávají bylinky. 

5. Vyhlídka na výsluní - na tomto místě je krásný výhled na okolní krajinu a zájemci si 

zde mohou pořídit fotografii z fotopointu, kterou lze následně stáhnout na stránkách 

společnosti. Vyhlídka je ve výšce 245 metrů nad mořem. 

6. Raráškův bylinkový ráj - Sonnentor s.r.o. se snaží myslet i na nejmenší děti, a 

z toho důvodu vznikl Raráškův bylinkový ráj. Jedná se o zajímavý naučný program, 

který mohou využít školky a školy. Celý program trvá asi 90 minut a v závěru dostane 

každé dítě dárek a speciální certifikát o absolvování. Tento program je náročnější na 

přípravu, a tak je nezbytná předchozí domluva. Naučný program lze ve společnosti 

využít v měsících duben, květen, červen, září a říjen. Exkurze jsou nejčastěji 

připravovány pro 20 až 40 dětí. 

Vstupné pro rok 2018: 

 Děti: 65 Kč/1 dítě 

 Pedagogický dozor: zdarma (24),(25),(47). 

2.7 Dotazníkové šetření 

V následující kapitole je popsán marketingový výzkum společnosti, který slouží 

především k zjištění vnímání společnosti širokou veřejností. Tento výzkum poslouží pro 

návrhovou část diplomové práce. 

Cíl dotazníkového šetření 

Hlavním cílem dotazníkového šetření bylo především, zjistit jaké je povědomí 

zákazníků o Sonnentoru a jejich produktech a co je potřeba zlepšit. Součástí byla také 

analýza vnímání marketingových aktivit a komunikačního mixu, který je ve společnosti 

aplikován. O tomto marketingovém výzkumu jsem se radila s managementem 

společnosti a následně jsem sestavila otázky. 
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Výběr respondentů 

Předmětem šetření byli stávající i potencionální zákazníci společnosti. Zákazníci se liší 

podle věkových skupin, pohlaví a sociálního postavení. Marketingový výzkum 

dotazníkového šetření byl zaměřen spíše na studenty, a to pro zjištění jejich názoru na 

společnost a výrobky. Toto však nebyla podmínka šetření a na dotazník mohli 

odpovědět i jiné skupiny lidí, protože společnost navštěvují všechny věkové kategorie. 

Důvodem zaměření na studenty bylo zejména přání společnosti, která se chtěla na tuto 

věkovou kategorii více orientovat. Díky projektu Bylinkový ráj navštěvují společnost 

různé školy a i to je důvodem, proč vyhovět právě této skupině a snažit se jim nabídnout 

specifické produkty. 

Sběr dat 

Dotazník byl vytvořen pomocí internetových stránek www.survio.cz. Na tomto portálu 

se dalo získat bezplatně 100 odpovědí od respondentů. Dotazník jsem rozesílala pomocí 

sociálních sítí a e-mailem. Hlavním důvodem sdílení dotazníku na sociálních sítích bylo 

široké zaměření na zákazníky, kteří se nachází na různých místech ČR popřípadě 

v zahraničí. Tato metoda písemného dotazování byla zvolena za účelem sběru dat 

kvantitativního výzkumu. 

Mimo výše zmiňované metody dotazování jsem využila také osobní formu, u které jsem 

se zaměřila na přímé dotazování stávajících zákazníků v prodejně v Čejkovicích. 

V marketingovém průzkumu jsem chtěla znát i názor žáků a studentů, a tak jsem se 

zaměřila i na školy. Oslovila jsem středoškolské studenty z Obchodní akademie 

v Hodoníně, kde jsem sama studovala a také byli oslovení kolegové, kteří studují 

vysokou školu. 

Časový harmonogram 

Sběr dat byl zahájen 8.1.2018 a ukončen k 15.2.2018. Po získání všech potřebných dat 

byly jednotlivé odpovědi vyhodnoceny pomocí programu Microsoft Office Excel 

a následně byly graficky znázorněny. Z výsledků dotazníkového šetření pak budou 

následně odvozeny návrhy. 

Celkově byl dotazník nabídnut 250 respondentům, z toho se vrátilo 208 správně 

vyplněných, což představuje úspěšnost návratnosti 83 %. 

http://www.survio.cz/
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Struktura dotazníku 

Dotazník obsahoval celkově 14 otázek, z toho 13 uzavřených (výběrové otázky, otázky 

typu ano/ne či Likertova škála) a dále pak jednu otevřenou. V úvodu dotazníku byla 

informace pro respondenty a prosba o vyplnění dotazníku. První část obsahovala 

otázky, ze kterých jsem zjistila, jestli se lidé zajímají o biopotraviny a všeobecné údaje 

týkající se společnosti. Druhá část byla zaměřena zejména na čaje společnosti, 

spokojenost zákazníků s vybranými faktory a respondenti zde měli prostor vyjádřit se, 

co by popřípadě ve společnosti vylepšili. Poslední část se zaměřila na demografické 

údaje (pohlaví, bydliště, věk a ekonomickou aktivitu). Všechny otázky byly označeny 

jako povinné, mimo dvě. V první nepovinné otázce měli zákazníci hodnotit spokojenost 

s uvedenými faktory společnosti, v tomto případě zde byla poznámka, aby respondenti, 

kteří neznají společnost, neodpovídali, aby nepřišlo ke zkreslení výsledků. Ve druhé 

nepovinné otázce měli respondenti možnost vyjádřit se k případnému vylepšení ve 

společnosti. 

2.7.1 Výsledky dotazníkové šetření 

V následující podkapitole jsou analyzovány jednotlivé otázky dotazníkového šetření. 

 

První otázka: Zajímáte se o biopotraviny a zdravou výživu? 

Tato otázka měla sloužit pro zjištění vztahu všech respondentů k biopotravinám 

a zdravé výživě. Zjištění je pro společnost velmi důležité, protože celý sortiment je 

v BIO kvalitě. Respondenti mohli vybrat pouze ze dvou odpovědí ano/ne. Z celkového 

počtu 208 respondentů projevilo o biopotraviny a zdravou výživu zájem 149 

dotazovaných, což je 71,63 %. Na druhou stranu 59 lidí (28,37 %) zájem nemá. Z toho 

lze usoudit, že zájem u lidí všeobecně roste a lze tak potvrdit současnou situaci na trhu 

s biopotravinami, která je popsána v SLEPT analýze. 

 

Druhá otázka: Jak dobře znáte společnost Sonnentor s.r.o.? 

Tato otázka byla povinná a hlavním úkolem bylo zjistit, jak dobře znají respondenti 

společnost a jak pravidelně nakupují/používají její produkty. Největší část 48,56 % 
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tvořili zákaznici, kteří příležitostně nakupuji/používají produkty společnosti. Zákazníků, 

kteří pravidelně nakupuji/používají výrobky bylo 30,29 %. Menší část (12,89 %) pak 

tvořila ty, kteří společnost znají, ale nikdy jejich produkty nepoužili. O společnosti 

nikdy neslyšelo 17 dotazovaných (8,17 %). 

 

Třetí otázka: Chutnají Vám čaje společnosti Sonnentor s.r.o.? 

Dotaz měl za úkol zjistit, jak lidé vnímají všeobecně čaje společnosti a jak moc jim 

chutnají či nechutnají. Bylo zjištěno, že čaje společnosti chutnají 166 dotazovaných lidí 

(79,81 %). V opačném případě 19 respondentů (9,13 %) tyto čaje neocenilo. Poslední 

možnosti využilo 23 dotazovaných (11,06 %) a uvedlo, že čaje společnosti nezná. 

Výsledek této otázky ukázal, že většina dotazovaných má o čaje společnosti zájem a 

oceňují jejich chuť. 

 

Čtvrtá otázka: Které čaje máte nejraději? 

U této otázky mohl každý respondent zvolit maximálně dva produkty. Dotaz nebyl 

zaměřen pouze na sortiment společnosti, ale na veškeré čaje. V následující tabulce je 

uspořádaný přehled čajů, které jsou mezi respondenty nejvíce oblíbené. Největší zájem 

je o ovocné čaje (27,39 %) a dále pak o čaje bylinné (20,67 %). Menší zájem je 

o kořeněné, bílé a ledové čaje. Ledové čaje jsou velmi oblíbené v letních měsících a dle 

mého názoru by se v toto časové období umístily na vyšších pozicích. 
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Tabulka 10: Které čaje máte nejraději? (Vlastní zpracování) 

 Počet respondentů Podíl v % 

Ovocné čaje 106 27,39 

Bylinné čaje 80 20,67 

Zelené čaje 40 10,34 

Černé čaje 34 8,79 

Pyramidální čaje 33 8,53 

Ledové čaje 12 3,1 

Poznávací sada 41 10,59 

Kořeněné a bílé čaje 16 4,13 

Dětské čaje (Bio-

Rarášci) 

25 6,46 

Jiné 0 0 

  

Oblíbenost čajů znázorňuje i následující přehledný graf, ve kterém jsou čaje sestupně 

uspořádány. 



82 

 

 

Graf 1: Oblíbenost čajů (Vlastní zpracování) 

 

Pátá otázka: Z jakého důvodu nejčastěji pijete čaje? 

Uvedená otázka měla pomoct zanalyzovat, proč lidé čaje pijí. Bylo zde možnost výběru 

ze čtyř odpovědí. Celkem 76 respondentů (36,54 %) odpovědělo, že čaje pijí při 

odpočinku, relaxaci a zklidnění. Na druhém místě pak 71 dotazovaných (34,13 %) 

uvedlo jako důvod pití čaje nemoc a nachlazení. Na třetím místě s 51 hlasy (24,52 %) se 

umístila odpověď k posilnění koncentrace (např. studium, práce, atd.). Nabídku ,,jiný 

důvod“ využilo pouze 10 lidí a uvedlo, že čaje pijí ke snídani, běžně během dne a bez 

důvodu. 

 

Šestá otázka: Kde nejčastěji produkty společnosti Sonnentor s.r.o. nakupujete? 

Důvodem této otázky bylo zjistit, kde dotazování nejvíce nakupují produkty 

společnosti. Celkem 113 zákazníků (54,33 %) nakupuje výrobky v prodejně 

v Čejkovicích, tedy přímo v sídle společnosti. V prodejně v Brně nakupuje dle 

dotazníkového šetření 35 zákazníků (16,83 %). Třetí nejčastější způsob nakupování 

probíhá v partnerských prodejnách společnosti, kde nakupuje 21 lidí (10,1 %). 

Pohodlnějším způsobem a to přes e-shop pořizuje produkty 12 respondentů (5,77 %). 

Tento e-shop je umístěn na webových stránkách společnosti. V roce 2017 byla otevřená 
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nová prodejna v Praze, kterou z dotazovaných navštívilo 5 lidí (2,4 %). Respondentů, 

kteří nenakupují produkty společnosti, bylo celkem 21 (10,1 %). 

I u této otázky byla ponechána možnost vlastní odpovědi a této nabídky využil pouze 

jeden člověk, který uvedl, že produkty nakupuje na propagačních akcích společnosti 

Sonnentor s.r.o.  

 

Sedmá otázka: Ohodnoťte prosím, jak jste spokojení s následujícími faktory 

společnosti Sonnentor s.r.o.  

Tato otázka byla nepovinná, a to zejména pro respondenty, kteří neznají společnost   

a její produkty. Uvedené faktory měl každý ohodnotit na stupnici od 1 do 5, přičemž   

1 - velmi spokojeni, 3 - spokojení, 5 - velmi nespokojení. Důvodem této otázky bylo 

rozpoznat slabé a silné stránky společnosti. Na tyto otázky odpovědělo celkově 197 

dotazovaných. Následující tabulka ukazuje hodnocení jednotlivých faktorů. Všechny 

faktory jsou seřazené podle průměrného hodnocení podle toho, jak jsou s nimi zákazníci 

spokojení. 

Tabulka 11: Vyhodnocení spokojenosti s následujícími faktory (Vlastní zpracování) 

Faktor 
Hodnocení faktoru Průměrné 

hodnocení 1 2 3 4 5 

Akce pořádané společností 124 50 14 2 7 1,57 

BIO kvalita produktů 105 40 35 8 9 1,86 

Design balení produktů 91 60 30 12 4 1,87 

Originální názvy produktů 94 59 25 14 5 1,91 

Komunikace 71 73 34 10 9 2,05 

www.stránky a e-shop 68 60 33 29 7 2,22 

Cena produktů  

  
20 55 64 46 12 2,87 

Slevový systém (slevy a 

bonusy) 
27 39 58 57 16 2,98 

Zákaznická karty 

    
24 38 60 59 16 3,03 

http://www.stránky/
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Nejlepší průměr (1,57) získal faktor ,,akce pořádané společností “. Zákazníci jsou velmi 

spokojení s akcemi, které pořádá Sonnentor s.r.o., což potvrzuje stále větší návštěvnost. 

Druhého nejlepší hodnocení (1,86) dosáhla ,,BIO kvalita produktů“. Jak již bylo 

uvedeno, společnost si zakládá na vysoké kvalitě a veškerý sortiment je v BIO kvalitě. 

Tento faktor dle výsledků oceňují i zákazníci. Na třetím nejlépe hodnoceném místě 

(1,87) je pak ,,design balení produktů“. Ilustrace jsou známé tím, že jsou především 

barevné a veselé, což zákazníky také motivuje k nákupu. Na druhou stranu horšího 

hodnocení dosáhly faktory: ,,cena produktů“ (2,87), ,,slevový systém“ (2,98) 

a ,,zákaznické karty“ (3,03). Z těchto faktorů lze vyvodit, že zákazníci jsou relativně 

spokojení s výše uvedenými faktory a to z důvodu, že nejnižší hodnocení je 3,03 

a nikoliv nižší. Uvedený graf zobrazuje podrobněji všechny faktory a jejich hodnocení. 

 

Graf 2: Spokojenost s jednotlivými faktory společnosti (Vlastní zpracování) 

 

Osmá otázka: Jaký způsob reklamy upřednostňujete? 

Cílem otázky bylo zjistit, jaký druh reklamy je všeobecně nejvíce oblíbený mezi lidmi 

a jakou formu nejvíce využívají. Celkem 105 respondentů uvedlo, že upřednostňuje 

internetovou reklamu (např. sociální sítě). Tuto formu komunikace uvedlo nejvíce lidí 

do 18 let a ve věku 19 - 30 let. Na druhém místě se umístila venkovní reklama, na 

kterou reagovalo celkem 29 lidí. Tiskovou reklamu si vybralo 21 zájemců, tuto formu 
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zvolili především lidé ve věku od 51 let a více. Další místo obsadila televizní reklama 

s 17 respondenti. Reklama v rádiu a propagační letáky získaly každý 16 hlasů. 

Přehledné rozdělení a procentní vyjádření je znázorněné v následujícím grafu. 

 

Graf 3: Jaký způsob reklamy upřednostňujete? (Vlastní zpracování) 

 

Devátá otázka: Co byste ve společnosti vylepšili? 

Tato otevřená otázka byla nepovinná a respondenti zde měli možnost uvést případné 

námitky k vylepšení situace ve společnosti. Této možnosti využilo celkem   

65 dotazovaných a jejich návrhy se týkaly především: rozšíření pracovní doby kavárny 

Čas na čaj, zlepšení věrnostního programu, vylepšení zákaznických karet, zvýšit 

celkově povědomí o zákaznických kartách, slevách a pořádaných akcích společnosti, 

nabídka čajů pro studenty a celkový rozvoj marketingových aktivit. 

 

Desátá otázka: Doporučili byste společnost Sonnentor s.r.o. svým přátelům nebo 

známým? 

Tato otázka sloužila k zjištění zpětné vazby od zákazníků. Měla odhalit, jak respondenti 

vnímají společnost a jaká je jejich ochota doporučit značku a produkty. Otázka byla 
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nepovinná, a to zejména pro respondenty, kteří společnost neznají. Dotaz bylo možno 

ohodnotit na stupnici 0 až 10 bodů, přičemž 10 bodů vyjadřovalo velkou spokojenost 

a 0 bodů naopak velkou nespokojenost zákazníků. Celkově odpovědělo 188 

dotazovaných. Dle kapitoly 1.7.2 se zákazníci společnosti rozdělili do následujících 

skupin podle toho, jak společnost hodnotili. Výsledky jsou přehledně zpracovány 

v následující tabulce. 

Tabulka 12: Celkové hodnocení společnosti (Vlastní zpracování) 

 Hodnocení Počet respondentů Procentní poměr 

Příznivci 9 - 10 81 43,09 % 

Pasivní 7 - 8 60 31,91 % 

Odpůrci 0 - 6 47 25,00 % 

 

Na základě těchto poznatků, byla následně využita metoda Net Promoter Score (NPS), 

která slouží pro měření a zlepšení loajality zákazníků. K výpočtu byl použit následující 

vzoreček: 

NPS (Net Promoter Score) = % Příznivců - % Odpůrců 

NPS = 43,09 % - 25,00 % 

NPS (Net Promoter Score) = 18,09 % 

Net Promoter Score může dosáhnout hodnot od - 100 do 100. Jak již bylo zmíněno, 

skóre světové třídy se pohybuje v rozmezí 70 až 80 %. Většina společností však 

dosahuje méně než 15 %. V případě, že by hodnoty byly nižší, než 0 poukazuje to na 

potíže s loajalitou zákazníků. V našem případě tato hodnota dosáhla 18,09 %, což lze 

dle stupnice považovat za nadprůměrný rozsah. Toto procentní vyjádření konstatuje, že 

mezi zákazníky je o 18,09 % více příznivců než odpůrců (nespokojených). 
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Jedenáctá otázka: Jaké je Vaše pohlaví? 

Z celkového počtu 208 respondentů, odpovědělo 58 mužů (27,88 %) a 150 žen (72,12 

%). Značná převaha žen potvrzuje fakt, že mají všeobecně větší zájem o biopotraviny. 

 

Dvanáctá otázka: Ve kterém kraji bydlíte? 

V této otázce bylo možnost výběru ze 14 krajů České republiky a také možnost: bydlím 

mimo ČR. Respondenti dotazníku pocházeli z deseti krajů. Nicméně největší část 154 

(74,04 %) byla z Jihomoravského kraje, ve kterém má společnost sídlo a prodejnou. 

Mimo jiné má v tomto kraji i další prodejnu a to přímo v centru Brna na Šilingrově 

náměstí. Výsledky této otázky jsou sepsány v následující tabulce. 

Tabulka 13: Ve kterém kraji bydlíte? (Vlastní zpracování) 

 Počet respondentů Podíl v % 

Hlavní město Praha 6 2,88 

Vysočina 5 2,4 

Jihomoravský 154 74,04 

Olomoucký 13 6,25 

Zlínský 11 5,29 

Moravskoslezský 8 3,85 

Bydlím mimo ČR 1 0,48 

Středočeský 7 3,37 

Jihočeský 0 0 

Plzeňský 0 0 

Karlovarský 0 0 

Ústecký 1 0,48 

Liberecký 0 0 

Královéhradecký 0 0 

Pardubický 2 0,96 
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Třináctá otázka: Jaký je Váš věk? 

Dotaz byl zaměřen na zjištění věkové struktury zákazníků a bylo zjištěno, že největší 

část 114 lidí tvořila skupina mladých lidí ve věkovém rozmezí 19 - 30 let. Na druhém 

místě byla věková skupina do 18 let a to celkem 34 respondentů. Poté následovala 

skupina 31 - 40 let, ve které bylo 31 lidí. Ve věkovém rozmezí 41 - 50 let bylo   

15 respondentů. Celkem devět lidí bylo ve věku od 51 - 60 let. Poslední skupinu tvořilo 

pět lidí, kteří měli 61 let a více.  

 

Čtrnáctá otázka: Jaká je Vaše ekonomická aktivita? 

Tato otázka nabízela celkem devět možností, které jsou přehledně znázorněny 

v následujícím grafu.  

 

Graf 4: Jaká je Vaše ekonomická aktivita? (Vlastní zpracování) 

 

Z grafu je patrné, že nejpodstatnější část respondentů tvoří všeobecně žáci a studenti. 

Celkově 123 respondentů je studujících. Z dotazníku bylo dále zjištěno, že právě 

studenti tvoří největší skupinu, která se zajímá o bioprodukty a společnosti. 
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2.7.2 Shrnutí dotazníkové šetření 

Výsledky dotazníkové šetření uvedly, že respondenti se stále více zajímají   

o biopotraviny, zdravou výživu a že oceňují BIO kvalitu společnosti Sonnentor s.r.o. 

Dále poukázaly na to, že velmi pozitivně jsou vnímány akce, které pořádá společnost   

a celkový design balení i produktů. Na druhou stranu nedostatky byly zjištěny v oblasti 

slevového systému a zákaznických karet, na které se blíže zaměřuje návrhová část této 

práce. Mezi formu komunikace, kterou upřednostňuje nejvíce respondentů, patří 

internetová reklama, a to především sociální sítě. V otázce týkající se vylepšení 

společnosti se objevily obzvlášť reakce týkající se prodloužení pracovní doby kavárny 

Čas na čaj. A dále rozšíření nabídky produktů pro studenty a vylepšení věrnostního 

programu. Pozitivním výsledkem výzkumu bylo, že celkově je mezi zákazníky více 

příznivců než odpůrců. 

2.8 SWOT analýza 

Na základě získaných výsledků analýz a metody pozorování byla vytvořena matice 

SWOT analýzy. Tato analýza zkoumá vnitřní a vnější prostředí společnosti a dokáže 

určit celkové postavení společnosti. 

 Silné stránky 

Prosperující společnost a dlouholetá tradice - Česká společnost Sonnentor s.r.o. 

existuje již od roku 1992, tedy 26 let. Za celou tuto dobu si již zvládla vybudovat velmi 

dobré jméno a postavení na trhu. 

Ekologické zemědělství a BIO kvalita produktů - patří mezi další přednost společnosti 

a veškerý sortiment je v té největší možné kvalitě. 

Přímý obchod s partnery - veškeré suroviny nakupují prodejci společnosti přímo 

u pěstitelů a to za poctivou výkupní cenu a všechny tyto farmáře znají osobně. 

Design a originální názvy produktů - jsou velmi oblíbené a dobře zapamatovatelné. 

Akce pořádané společností - společnost pořádá každoročně několik událostí. V tomto 

případě mohou zákazníci přímo nahlédnout do chodu společnosti a osobně komunikovat 

se zaměstnanci. 
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Důsledné ekologické třídění odpadu - Prvořadým cílem společnosti je nezatěžovat 

planetu a přistupovat šetrně k životnímu prostředí, využívají zejména alternativní zdroje 

energie a používají pouze recyklovatelné obaly. 

Rozšiřování partnerských prodejen - společnost se snaží každoročně navázat kontakt 

s novou partnerskou prodejnou a v tomto roce je jich celkově 47. 

 Slabé stránky 

Vyšší ceny produktů - tento faktor nelze až tolik ovlivnit, protože cena produktů se 

odvíjí od nejvyšší BIO kvality. 

Nedostatečný věrnostní program pro zákazníky - tato informace vyplynula především 

z dotazníkového šetření a z analýzy konkurence. 

Otevírací doba kavárny Čas na čaj - stejně jako předchozí faktor i tato slabá stránka 

vychází z dotazníkového šetření. Většina zákazníků by uvítala prodloužení otevírací 

doby kavárny, a to zejména v letním období. 

Závislost na dodavatelích - společnost je na svých dodavatelích velmi závislá, protože 

veškeré suroviny pro společnost pěstují právě farmáři, se kterými spolupracují. 

 Příležitosti 

Slabá konkurence v rámci ČR - společnost se odlišuje od konkurence zejména BIO 

produkcí, filozofií a způsobem výroby. Potencionální konkurence byla zkoumána na 

základě Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil. 

Zvyšující se zájem o bioprodukty - vychází z analýzy vnějšího prostředí, která popisuje 

každoroční nárůst spotřeby biopotravin. 

Rozvoj marketingových aktivit - vychází ze SLEPT analýzy. V posledních letech se 

s nástupem moderních technologií rozšířila právě poptávka na e-shopu a stále více lidí 

využívá a upřednostňuje mobilní telefon. Toto zařízení využívají jak při samotném 

nákupu, tak při využívání věrnostního programu v mobilu atd.  

Vznik nových zákaznických segmentů - na základě dotazníkového šetření bylo 

odhaleno, že stále větší zájem o biopotraviny a zdravou výživu mají právě studenti. 
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Podpora od Ministerstva zemědělství - prostřednictvím SLEPT analýzy bylo zjištěno, 

že bioprodukci podporuje Ministerstvo zemědělství a společnost by mohla využít dotace 

z programu - Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství. 

Růst potřeby komunikace - na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že stále více 

upřednostňuje internetovou komunikaci, a to zejména prostřednictvím sociálních sítí. 

 Hrozby 

Politická a ekonomická situace ČR - podle SLEPT analýzy byly analyzovány 

legislativní a politické faktory, které se mohou v ČR neustále měnit a společnost by jim 

měla věnovat pozornost. Jak již bylo uvedeno, novinka se například týká přísnější 

kontroly bioproduktů v celé EU. 

Změna klimatu, přírodních podmínek - může docházet k znehodnocování půdy, a to 

jak lidskými tak přírodními faktory. Pokud by došlo k takové znehodnocení, mohlo by 

dojít k odebrání certifikátu společnosti a ta by pak přišla o své bio pěstitele. V tomto 

případě by pak musela hledat více zahraničních dodavatelů, což by mělo za následek 

zvýšení cen výrobků. 

Vstup nové konkurence na trh - na základě analýzy konkurence bylo zjištěno, že 

ostatní zkoumané společnosti se zaměřují také na bio produkci, i když ne v tak velkém 

měřítku jako Sonnentor s.r.o. I v tomto případě by měla společnost o své konkurenci 

vědět a nebrat nijak na lehkou váhu. 

Zvyšování ceny bylin - jak již bylo zmíněno, pokud by došlo ke změně přírodních 

podmínek v ČR, mohlo by to vést následně ke zvýšení cen bylinek. Tento nárůst cen by 

však mohly mít za následek i jiné faktory. 

Ztráta dlouholetých dodavatelů - tomu se společnost snaží zabránit pomocí přímého 

obchodu s pěstiteli a spolupráce v sobě nese přátelství a důvěru. Každoročně pořádají 

také různá setkání pěstitelů atd. 

V následující tabulce je přehled všech faktorů SWOT analýzy společnosti Sonnentor 

s.r.o. 
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Tabulka 14: SWOT analýza společnosti (Vlastní zpracování dle provedených analýz) 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

S1: Prosperující společnost a dlouholetá 

tradice  

S2: Ekologické zemědělství a BIO kvalita 

produktů 

S3: Přímý obchod s partnery 

S4: Design a originální názvy produktů 

S5: Akce pořádané společností 

S6: Důsledné ekologické třídění odpadu 

S7: Rozšiřování partnerských prodejen 

 

W1: Vyšší ceny produktů 

W2: Nedostatečný věrnostní program pro 

zákazníky 

W3: Otevírací doba kavárny Čas na čaj 

W4: Závislost na dodavatelích  

 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

O1: Slabá konkurence v rámci ČR 

O2: Zvyšující se zájem o bioprodukty 

O3: Rozvoj marketingových aktivit 

O4: Vznik nových zákaznických segmentů 

O5: Podpora od Ministerstva zemědělství 

O6: Růst potřeby komunikace 

T1: Politická a ekonomická situace ČR 

T2: Změna klimatu, přírodních podmínek 

T3: Vstup nové konkurence na trh 

T4: Zvyšování ceny bylin 

T5: Ztráta dlouholetých dodavatelů 

 

 

2.8.1 Plus – minus matice SWOT analýzy 

Pomocí provedené SWOT analýzy byla vytvořena plus – mínus matice, což je jedna 

z metod, která vyhodnocuje SWOT analýzu. Hlavním cílem je zjistit nejdůležitější silné 

stránky, příležitosti a objevit slabiny a hrozby společnosti. 

Jak již bylo v teoretické části uvedeno, vzájemné vazby se hodnotí následovně: 

 silná oboustranně pozitivní vazba: ++  

 slabší pozitivní vazba: +  
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 žádný vzájemný vztah: 0   

 silná oboustranně negativní vazba: - -  

 slabší negativní vazba: -  

 

Tabulka 15: Plus-mínus matice SWOT analýzy (Vlastní zpracování) 

 

 S – Silné stránky W – Slabé stránky Σ  

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 W1 W2 W3 W4  

P
o

řa
d
í 

O
 -

 P
ří

le
ži

to
st

i 

O1 ++ + 0 + + 0 + + - 0 0 6 

O2 ++ ++ + + + 0 + - - 0 - 5  

O3 ++ 0 + + ++ 0 + 0 + 0 0 8 1. 

O4 + + ++ + ++ 0 ++ - - - - 5  

O5 

O6 

++ ++ + 0 0 + 0 0 0 0 0 6 

4 

 

+ 0 ++ 0 + 0 + 0 - 0 0 

T
 -

 H
ro

zb
y
 

T1 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 -2  

T2 0 - - 0 0 0 0 0 - - 0 0 - -5  

T3 - 0 - 0 - 0 - - - - - -  0 -9 1. 

T4 - - - 0 0 0 - - - 0 0 - - -8  

T5 - - - 0 0 0 0 0 0 0 - - -5  

Σ 6 2 4 4 6 1 5 -8 -5 -2 -7   

Pořadí 1.    1.   1.      

 

Z následující tabulky lze zjistit nejsilnější a nejslabší stránku společnosti a zároveň 

důležité příležitosti a hrozby. Nejdůležitější silná stránka společnosti je dle tabulky 

prosperující společnost a dlouholetá tradice. Společnost Sonnentor s.r.o. působí na 

českém trhu již 26 let a je velmi úspěšná a neustále se rozvíjí. Akce pořádané 

společnosti se řadí také mezi nejsilnější stránku a každoročně mají velkou účast. Za 

slabou stránku lze považovat vyšší ceny produktů, což bylo potvrzeno i v dotazníkovém 

šetření a zjištěno na základě analýzy marketingového mixu společnosti. Jak již bylo 
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popsáno, u ceny se musí brát zřetel na to, že veškeré produkty jsou v BIO kvalitě 

a pochází z kontrolovaného ekologického zemědělství, což se právě odráží na koncové 

ceně produktů. Důležité je, aby si zákaznici uvědomili kvalitu výrobků a tuto vyšší cenu 

respektovali. Největší příležitostí pro společnost je právě rozvoj marketingových aktivit. 

Hrozbou společnosti může být vstup nové konkurence na trh, protože všechny 

konkurenční společnosti se alespoň částečně zaměřují na bioprodukty. Avšak 

i v případě slabší konkurence na českém trhu by neměla společnost nijak podcenit vstup 

nové konkurence do odvětví. Společnost by měla zejména eliminovat hrozby a slabé 

stránky. Návrhová část se bude zaměřovat na vyšší ceny produktů, a to zejména 

prostřednictvím poskytování slev a různých motivujících dárků pro zákazníky 

(především formou podpory prodeje). Jak již bylo uvedeno, tento faktor nelze až tolik 

ovlivnit, protože cena produktů se odvíjí od nejvyšší BIO kvality, kterou společnost 

nabízí. I další slabé stránky budou v této části zohledněny a navrhnuty případná 

opatření, která by vedla ke zlepšení. Závislost na dodavatelích se snaží Sonnentor s.r.o. 

neustále vylepšovat, a to tak, že oslovují neustále nové pěstitele. Tímto si chtějí pojistit 

nepřetržité dodávky bylinek. 

2.9 Shrnutí analytické část 

V analytické části byla stručně představena společnost Sonnentor s.r.o. Byly provedeny 

analýzy současné situace včetně dotazníkového šetření. Následně pak byly stanoveny 

silné a slabé stránky společnosti. Výsledky provedených analýz budou dále sloužit 

k návrhům na zlepšení stávajícího komunikačního mixu společnosti. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ  

Hlavním cílem třetí kapitoly je předložit společnosti jednotlivé návrhy řešení, na 

základě kterých může vylepšit aktuální situaci. Především se tato část diplomové práce 

zaměřuje na rozšíření stávajícího komunikačního mixu, který by mimo jiné měl zvýšit 

podíl nových i stávajících zákazníků, zlepšit současnou propagaci společnosti 

a následně podpořit nárůst budoucích tržeb. 

3.1 Typický zákazník 

Typickým zákazníkem společnosti jsou dle dotazníkového šetření lidé se zájmem o 

biopotraviny a zdravou výživu. Nejčastěji mezi ně patří studující ženy 

z Jihomoravského kraje (ve věku od 15 do 30 let). Z nabídky společnosti nejvíce 

oceňují ovocné a bylinné čaje, a to zejména z důvodu relaxace, odpočinku a zklidnění. 

Tito zákazníci upřednostňují nakupování v Čejkovicích, tedy přímo v sídle společnosti. 

Největší spokojenost byla projevena vůči akcím pořádaných společností, naopak značné 

nedostatky pociťují zákazníci se systém zákaznických karet. Co se týče reklamy, 

nejoblíbenější je u této skupiny internetová reklama. 

3.2 Podpora prodeje 

Podpora prodeje patří do marketingové propagace a má značný vliv na celkové tržby 

společnosti a také na celkovou spokojenost zákazníků. Jak je známo, hlavním cílem 

společnosti je rozšíření stávajícího komunikačního mixu a především zvýšit podíl 

nových i stávajících zákazníků a zvýšit současné tržby společnosti. Z toho důvodu 

navrhuji podporu prodeje zlepšit o nové myšlenky, které by především zákazníky 

motivovaly k častějším nákupům a k větší spokojenosti a loajalitě. Na základě 

dotazníkového šetření bylo zjištěno, že někteří zákazníci jsou nespokojení právě se 

zákaznickými kartami a celkovým věrnostním systémem společnosti. 

Na tento problém jsem se níže zaměřila a snažím se vylepšit právě tuto sluneční 

zákaznickou kartu, kterou lze nyní využít pouze v kamenných prodejnách (Čejkovice, 

Brno a Praha). Za negativní jev považuji i to, že tuto kartu nelze využít při nákupu na   

e-shopu, který každoročně využívá více zákazníků. I tento námět jsem zaznamenala 

v dotazníkovém šetření a osobně vypozorovala. Nicméně po osobní konzultaci ve 



96 

 

společnosti byl tento návrh týkající se využití zákaznické karty na e-shopu zamítnutý. 

Hlavním důvodem bylo to, že by nejdříve chtěli věrnostní karty zdokonalit v plastikové 

podobě a až po určitém čase by uvažovali o dalším využití na e-shopu. 

Zvýšení spokojenosti zákazníků a rozšíření marketingových aktivit bych chtěla docílit 

na základě vylepšení: 

 věrnostního programu (zákaznické karty), 

 slev a dárků k výjimečným situacím, 

 nabídka vstupu zdarma na exkurzi, 

 soutěží. 

Informovat zákazníky a další veřejnost o těchto druzích propagace budu 

prostřednictvím webových stránek, sociálních sítích, e-mailem a pomocí letáku, které 

budou umístěny v kamenných prodejnách společnosti. 

3.2.1 Věrnostní program 

Věrnostní program by měl zejména odměňovat věrné zákazníky společnosti. Nyní je ve 

společnosti využívána Sluneční zákaznická karta, díky které mohou být zákazníci 

informování o novinkách a aktuálních akcích i slevách. Mimo to je nabídnuta i 

sleva 2,5 % na všechny produkty společnosti. 

Věrnostní program slouží k motivaci zákazníka k dalším nákupům. Jak již bylo 

zmíněno, Sonnentor s.r.o. nyní využívá zákaznické karty, které bych doporučila 

vylepšit. Hlavním důvodem je, že sleva je pro všechny bez výjimky stejná a dle 

zákazníků není nijak zvlášť motivující. Ve společnosti není žádný systém, který by 

například členil zákazníky podle jejich častého nákupu atd.  

Tento stávající stav bych vylepšila následujícím způsobem. Zákaznici by na novou 

Sluneční zákaznickou kartu sbírali razítka a za každých utracených 100 Kč bude na 

zadní stranu karty natištěno jedno razítko ve tvaru slunce. Následně bude možné 

tyto body přeměnit za různé odměny a slevy. Hodnota těchto odměn bude závislá 

na množství nasbíraných bodů. Stav bodového konta se vynuluje po obdržení 

vybrané slevy. Následující tabulka znázorňuje možný počet bodů a navrhované 

odměny: 
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Tabulka 16: Odměny za nasbírané body (Vlastní zpracování) 

Počet nasbíraných 

bodů 

Celková utracená 

částka 
Odměna za další nákup 

20 bodů 2 000 Kč 10 % sleva na celý nákup 

40 bodů 4 000 Kč 15 % sleva na celý nákup 

60 bodů 6 000 Kč 20 % sleva na celý nákup 

80 bodů 8 000 Kč 
30 % sleva na celý nákup + exkurze pro dva 

do výroby 

100 bodů 10 000 Kč 
40 % sleva na celý nákup + exkurze pro dva 

do výroby 

 

Ve společnosti jsem tento návrh konzultovala a management odsouhlasil poskytování 

procentních slev. Mimo výše zmiňované řešení bylo ve společnosti navrhováno i využití 

mobilní aplikace či zapojení do věrnostního programu. Toto však bylo managementem 

zamítnuto především kvůli vysokým finančním nákladům na vývoj aplikace. Mimo to 

bylo zjištěno, že zákazníci Sonnentoru s.r.o. stále preferují plastové karty. 

Stávající Sluneční zákaznické karty budou mít stejnou podobu, ale navíc bude na zadní 

stranu této karty přilepen speciální samolepící papírek, který po domluvě navrhnou 

grafici společnosti. Tisk doporučuji zhotovit prozatím na 1 000 ks. Celkové náklady 

jsou stanoveny přibližně ve výši 1 000 Kč/1 000 ks. Razítko o velikosti otisku   

12 × 12 mm lze koupit ve společnosti REPRESS, spol. s.r.o., která má sídlo nedaleko 

Sonnentoru s.r.o.. Cena razítka je 229 Kč a je zde možnost nahrát vlastní grafiku 

(slunce). Celkové náklady tohoto návrhu budou ve výši 1 229 Kč (25). 
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3.2.2 Dárky a slevy k výjimečným situacím 

Při registraci zákaznické karty bych doporučila uvést také možnost data narození. Nyní 

tato možnost není využívána. V případě, že zákazník toto datum uvede, obdrží v den 

svých narozenin e-mail s blahopřáním a bude také informován o dárku, který si bude 

moct vyzvednout do pěti kalendářních dnů v kamenné prodejně. Většinou se bude 

jednat o reklamní předměty či čaj společnosti. Seznam těchto zákazníků by měli na 

starost prodejci, kteří by si vedli přehlednou evidenci. 

Co se týče slev k výjimečným situacím, jedná se zejména o období Vánoc a Velikonoc, 

kdy jsou v kamenných prodejnách a na e-shopu nejvíce poptávány jejich výrobky. 

V následující tabulce jsou pak příklady dalších možných slev. 

Tabulka 17: Navrhované dny k využití slev (Vlastní zpracování) 

Významný den Datum Poskytnutá sleva 

Mezinárodní den žen 8.3. 
Sleva 15 % na celý nákup 

pro všechny ženy 

Světový den zdraví 7.4. Sleva 10 % na celý nákup  

Den Země 22.4. Sleva 15 % na celý nákup 

Mezinárodní den čaje 15.12. Sleva 20 % na celý nákup 

 

Zmiňované slevy k výjimečným situacím budou zveřejněny prostřednictvím facebooku 

společnosti a budou lákat zákazníky poutavým obrázkem. Stejně jako předchozí návrh 

byl i tento konzultován ve společnosti, která souhlasila s poskytnutím slev na nákup 

k výjimečným situacím, které si do budoucna mohou zvolit dle vlastního uvážení. Právě 

tyto slevy, poskytnuté dárky a pozornosti společnosti působí kladně na zákazníky   

a ovlivňují objem prodejů. Je potvrzeno, že zákazníci při získání určité slevy navštěvují 

více prodejnu a zvyšují tak tržby společnosti. 
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3.2.3 Vstup zdarma na exkurze do výroby 

Jelikož se Sonnentor s.r.o. pravidelně účastní propagačních akcí, doporučila bych i zde 

zákazníky oslovit, aby si zkusili například zasoutěžit a mohli tak získat zajímavý dárek.  

Doporučila bych právě těchto akcí více využít a nabízet kartičky se vstupem zdarma na 

exkurze do výroby v Čejkovicích. Na tomto poukazu by mohla být uvedena i konkrétní 

akce, a to především pro účely marketingového oddělení, které by mohlo zjistit, kolik 

zákazníků se do společnosti vrací a z jakého místa. Výdaje, které by vznikly s touto 

marketingovou aktivitou, jsou především náklady na jejich vyhotovení. Tyto kupony by 

zájemci předložili průvodci před samotnou exkurzí. Doporučila bych vyhotovit 1 000 

poukazů na vstup zdarma na exkurzi do výroby. Platnost kuponů by byla po dobu šesti 

měsíců. Po konzultaci ve společnosti byly stanoveny celkové náklady ve výši 1 500 Kč 

na 1 000 kusů. Na kupón bych doporučila natisknout i kontakt na společnost a uvést 

informace o Bylinkovém ráji. Zpracování poukazů bych ponechala na kreativitě grafiků 

ve společnosti, kteří mají k dispozici i několik nápaditých šablon a vzorů. Po zjištění 

úspěšnosti tohoto návrhu bych ponechala na zvážení společnosti a rozhodnutí   

o navýšení počtu vydaných poukazů. 

Zážitkové exkurze jsou pořádány každý den ve vyhrazené termíny, které jsou blíže 

popsány i s ceníkem v kapitole 2.6. Nabídkou vstupu zdarma by společnosti nevznikaly 

žádné náklady, protože jsou pořádány pravidelně a pro neomezený počet návštěvníků. 

Navíc by Sonnentor s.r.o. díky těmto poukazům zdarma mohl oslovit a zaujmout další 

zákazníky, kteří by si mohli při této příležitosti nakoupit v prodejně či navštívit místní 

kavárnu. 

3.2.4 Soutěže 

Soutěže lze považovat za poměrně levný a účinný nástroj, jak se zákazníky 

komunikovat a nabídnout jim nějakou speciální nabídku. Tento způsob bych doporučila 

zrealizovat prostřednictvím facebookového profilu případně aplikace Instagram. 

Nabízená soutěž musí být poutavá, aby motivovala co nejvíce lidí. Mohlo by se jednat 

zejména o tyto soutěže: 

Tipovací soutěž - kde by zájemci měli možnost tipovat např.: Kolik čajů ,,Dobré 

nálady“ se prodalo za minulý měsíc? V tomto případě by zvítězil ten, kdo by se trefil do 
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nejbližšího počtu a byl by oceněn. Výběr dárků a odměn bych nechala na rozhodnutí 

společnosti. Doporučuji např. čaj společnosti či slevu na nákup produktů. 

Kreativní soutěž - fanoušci zde mají prostor pro svojí vlastní fantazii a mají možnost 

poslat fotografii, jak připravují či servírují produkty společnosti (např. čaj, jídlo atd.) Na 

facebookovém profilu by pak všechny fotografie zveřejnili a veřejnost by mohla dávat 

hlasy pomocí ,,lajků.“ Ten, kdo by získal největší podporu, vyhraje např. zásobu čajů. 

Vědomostní soutěž - vyhlášení soutěže např. na konkrétní čaj společnosti a otázka by 

měla tematicky souviset s tímto čajem. Např. Jaké druhy bylinek jsou obsaženy v tomto 

čaji? Soutěžící by opět napsali odpovědi do komentáře na Facebooku a první správná 

odpověď by vyhrála. 

Variant a způsobů je několik a záleží především na společnosti, pro jakou formu se 

rozhodne. Nicméně bych tento druh komunikace neopomíjela, protože právě na 

sociálních sítích se chtějí lidé bavit a společnost by se měla bavit společně s nimi   

a snažit se jim vryt ještě více do povědomí. Doporučila bych pověřit jednoho nebo dva 

zaměstnance, kteří by měli tvorbu a správu soutěží na starost. 

3.3 Speciální poznávací sada čajů 

Mezi cíl společnosti patří akvizice nových spokojených zákazníků a rádi by se zaměřili 

zejména na studenty. S touto věkovou skupinou chtějí vybudovat dobré vztahy a snažit 

se přizpůsobit i sortiment. 

Jak již bylo zmíněno, každoročně společnost navštěvuje více zákazníků a to právě   

i z řad studentů, což lze považovat za velkou příležitost. I po konzultaci 

s managementem společnosti bych právě na tuto věkovou skupinu ráda zaměřila tento 

návrh. Konkrétně by se jednalo o nový čaj poznávací sady, který by měl oslovit 

především tento segment.  

Poznávací sada by obsahovala 22 různých porcovaných čajů, které společnost vyrobila 

za svou existenci. Zákazníci by si tak mohli užít širokou rozmanitost a ochutnat   

22 nejlepších bylinných, ovocných, černých, zelených a bílých biočajů. Hlavním 

důvodem zvolení poznávací sady bylo to, že jsou ve společnosti velmi oblíbené a každý 

si může najít ten svůj šálek čaje. Sestavení 22 porcovaných čajů jsem konzultovala ve 
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společnosti, kde mi byly potřebné informace ochotně zodpovězeny. Zaměřili jsme se na 

nejoblíbenější čaje a také na ty čaje, které obsahují právě bylinky, které slouží 

k posilnění mysli, soustředění a relaxaci. Právě v tomto případě byly zvoleny čaje, které 

obsahují: meduňku, hloh, pelyněk, rozmarýn, ženšen, rozrazil atd. 

Společně s vedoucí oddělení byl sestaven následující seznam možných čajů, který je 

znázorněn v tabulce níže. 

Tabulka 18: Seznam čajů (Vlastní zpracování dle (25)) 

Pořadí Název čaje Druh čaje Gramáž 

1. Dobré ráno Bylinný  1,5 g 

2. Ovocný čaj dobré nálady Ovocný 2,5 g 

3. Čaj štěstí Bylinný 1,5 g 

4. Anděl strážný Bylinný 1,5 g 

5. Balzám na nervy Bylinný 1,5 g 

6. Klidná duše - Hildegarda Bylinný s ovocem 1 g 

7. Pěkné odpoledne Bylinný 1,5 g 

8. Pohodář Bylinný 1,5 g 

9. Energie - Hildegarda Bylinný 1 g 

10. Pevná vůle - Hildegarda Bylinný s kořením 1 g 

11. Relaxační - Hildegarda Bylinný 1 g 

12. 
Svobodná mysl - 

Hildegarda 
Bylinný s ovocem 1 g 

13. Ovocný sen  Ovocný 2,5 g 

14. Ovocná symfonie Ovocný 2,5 g 

15. Tady roste radost Bylinný 1, 5 g 

16. Brusinkový požitek Ovocný 2,5 g 

17. Meduňka Bylinný 1 g 

18. Zelený čaj – jemný čínský Zelený 1,5 g 

19. Uvolnění Bylinný 1,5 g 

20. Kouzelný nápoj Bylinný 1g 

21. Dobrý večer Bylinný 1,5 g 

22. Čepice plná spánku Bylinný 1,5 g 
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Jak je možno dle tabulky vidět, tak ovocné čaje zabírají svou gramáží více místa. 

Krabičky jsou vyráběny na 25 porcovaných čajů a kapacita je tedy dostačující. Celkem 

má všech 22 porcovaných čajů gramáž 33,5. Každý sáček má svůj speciální přebal, kde 

najdeme název, číslo a složení. Tyto informace by pak byly vypsané i na samotné 

krabičce, stejně jako je tomu u ostatních poznávacích sad. Do krabičky bych doporučila 

vložit také malou brožurku (10 × 5 cm), která by stručně informovala o Sonnentoru 

s.r.o. a také o čajích, které zde budou umístěny. Důležité by bylo vytvořit zajímavou 

etiketu, která by svým designem upoutala. Veškeré grafické práce bych nechala plně   

v kompetenci šikovných grafiků, kteří jsou součástí teamu společnosti.  

Výrobu této poznávací sady bych doporučila stanovit na 5 000 ks, a to pouze pro český 

trh. Podle odbytu prodeje by se pak výroba postupně rozšířila. 

V následující tabulce jsou stanoveny celkové náklady na jednu krabičku a 5 000 

krabiček poznávací sady, které byly vyčísleny dle vnitropodnikových informací. Režijní   

a mzdové náklady mi byly sděleny vedoucí oddělení, a to dle vnitropodnikových 

informací, které jsou propočteny na jednu krabičku. 

Tabulka 19: Celkové náklady na poznávací sadu čajů (Vlastní zpracování dle (25),(26)) 

 1 krabička 5 000 krabiček 

Náklady na suroviny 

(bylinky, sáček, krabička, 

vnější folie, etiketa) 

53 Kč 265 000 Kč 

Režijní a mzdové náklady 

(rozvržené na jednu 

krabičku) 

11 Kč 55 000 Kč 

Celkové náklady 64 Kč 320 000 Kč 

 

Společnost nabízí v letní měsíce brigády pro studenty a tak bych této situace využila   

a doporučila bych pět brigádnic, které by tyto poznávací sady naskládaly. Brigádnice 

vykonávají práci na základě dohody o provedení práce. 

Podle vnitropodnikových norem by měla za jeden den naskládat jedna osoba průměrně 

400 kusů krabiček. 
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Tabulka 20: Potřebný počet dnů na vyhotovení poznávací sady čajů (Vlastní zpracování dle (25)) 

Počet krabiček Počet brigádnic Počet dní 

5 000 ks 5 
5 000 ks : (5 brigádnic × 400 

ks/den/osoba) = 2,5 dne 

 

Bylo zjištěno, že na vyhotovení poznávací sady je potřeba celkem dva a půl dne. 

Prodejní cenu jedné čajové krabičky bych stanovila na 85 Kč. V tabulce 20 je vyčíslena 

obchodní marže a dále pak procentní vyjádření. 

Tabulka 21: Relativní obchodní marže společnosti (Vlastní zpracování dle (25),(26)) 

 1 krabička 5 000 krabiček 

Prodejní cena 85 Kč 85 × 5 000 = 425 000 Kč 

Obchodní marže (prodejní 

cena – celkové náklady) 
85 – 64 = 21 Kč 21 × 5 000 = 105 000 Kč 

Relativní obchodní marže 

(prodejní cena – celkové 

náklady) / prodejní cena × 

100 (%) 

(85 – 64)/85 × 100=24,71 % 24,71 % 

 

Celková relativní obchodní marže by tedy činila 24,71 %. 

Propagace produktu 

Co se týče propagace, doporučila bych tento čaj nabízet na exkurzích, které studenti 

často absolvují a umístit speciální stojan na tyto čaje do kamenných prodejen. Jednalo 

by se tedy o formu osobního prodeje, což obecně představuje vysokou efektivitu 

úspěšnosti. Dále bylo zjištěno dle dotazníkového šetření, že nejvíce studentů 

upřednostňuje internetovou reklamu (sociální sítě), i na toto místo bych reklamu 

doporučila umístit. Opět bych nechala veškerou propagaci na fantazii šikovných 

grafiků, kteří by mohli vytvořit poutavý letáček nebo příspěvek na internetu. Produkt by 

měl přilákat především studenty, ale je samozřejmě propagován a nabízen i ostatním 

zákazníkům. 
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Distribuce produktu 

Jak již bylo uvedeno, doporučuji tento produkt nabízet nejdříve na českém trhu. 

Nejdříve bych doporučila čaj umístit do kamenných prodejen v Čejkovicích, Brně 

a Praze. Dále pak do partnerských prodejen, kterých je v tomto roce celkem 47. 

Zaměstnanci společnosti by tento produkt rozváželi vlastními automobily, které jsou 

k dispozici ve společnosti. Nový produkt by byl také k dispozici na e-shopu, kde by si 

ho mohli zákazníci objednat klasickým způsobem. 

3.4 Otevírací doba kavárny Čas na čaj 

Tento návrh byl zvolen z důvodu, že v dotazníkovém šetření zaznělo několik 

připomínek k prodloužení otevírací doby kavárny Čas na čaj, která je součástí 

společnosti v Čejkovicích. Tato poznámka se mi potvrdila i z vlastního pozorování, kdy 

většina zákazníků směřuje tento dotaz osobně přímo v kavárně Čas na čaj. 

V kavárně jsou nabízeny produkty společnosti a dochází zde k osobnímu prodeji. 

Zaměstnanci jsou v přímém kontaktu se zákazníky, se kterými mohou individuálně 

komunikovat a vzniká tak okamžitá zpětná vazba. Jak již bylo zmíněno v procesech, tak 

baristé přijímají objednávky, následně je vychystávají a řeší případné stížnosti 

a reklamace. Mimo jiné jsou zákazníkům v těchto prostorech nabídnuty různé 

propagační materiály o společnosti a nabízí se i možnost návštěvy exkurze do výroby. 

Otevírací doba je celoročně následující: 

 pondělí - pátek: 9:00 - 17:00 hod. 

 sobota - neděle, státní svátky: 10:00 - 18:00 hod. 

Řešením je tedy prodloužit otevírací dobu kavárny, a to především v letních měsících, 

kdy společnost navštěvuje velké množství turistů a zákazníků všeobecně. Otevírací 

dobu bych navrhla prodloužit následujícím způsobem: 

 pondělí - pátek: 8:00 - 19:00 hod. 

 sobota - neděle, státní svátky: 09:00 - 20:00 hod. 

Díky dřívější otevírací době by kavárna mohla přilákat více zákazníků, a to na ranní 

kávu, čaj nebo samotnou snídani například ve formě sladkosti, které společnost nabízí. 

Respondenti dotazníkového šetření by ocenili dřívější otevírací dobu i za účelem 
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pracovních schůzek atd. Prodloužení otevírací doby se týkalo zejména letních měsíců, 

kdy je ve společnosti větší návštěvnost a mimo jiné je možnost posezení i na terase, kde 

je k dispozici dalších 35 míst k sezení. Zákazníkům je k dispozici i velké prostranství 

před kavárnou, kde se mohou projít, anebo tento prostor mohou využít děti ke svým 

aktivitám.  

Lze předpokládat, že díky prodloužení otevírací doby pravděpodobně vzrostou tržby, 

ale na druhou stranu by také došlo ke zvýšení mzdových nákladů a nákladů na energie 

atd. V tomto případě bych doporučila oslovit brigádníky, kteří by jako pomocná 

pracovní síla mohla tuto situaci zajistit. Od pondělí do pátku je v kavárně celkem   

3-5 baristů a o víkendu je často tento počet navýšen podle aktuální situace. Uvažujme 

tedy, že od pondělí do pátku budou k dispozici tři brigádnici a o víkendu bude tento 

počet navýšen na pět. Brigádníci v kavárně vykonávají práci na základě dohody o 

provedení práce a měsíční odměna nepřesahuje 10 000 Kč, z toho důvodu neodvádí 

zaměstnanec, ani zaměstnavatel pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na zdravotní 

pojištění (25),(54). 

Tabulka 22: Navýšení celkových nákladů kavárny Čas na čaj (Vlastní zpracování dle (24),(25)) 

Letní měsíce 
Navýšení pracovní 

doby 

Navýšení mzdových 

nákladů (77 

Kč/hod.) 

Navýšení ostatních 

nákladů 

Pondělí - pátek 15 h (5 dnů) 

15 × 77 = 1 155 Kč 

(1 osoba) 

1 155 Kč × 3osoby = 

3 465 Kč 

 

Sobota - neděle, 

státní svátky 
6 h (2 dny) 

6 × 77 = 462 Kč 

462 Kč × 5 osob = 

2 310 Kč 

 

Celkové navýšení  84 h (měsíčně navíc) 

(3 465 + 2 310) × 4 

týdny = 23 100 

Kč/měsíčně 

2 400 Kč/měsíčně 

 

V následující tabulce jsou uvedeny pouze navýšené měsíční náklady, protože celkové 

měsíční náklady kavárny nebyly uvedeny. Při výpočtu se uvažuje, že kalendářní měsíc 
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má čtyři týdny. Pokud by se tedy měsíčně navýšila otevírací doba o 84 hodin, 

zapříčinilo by to zvýšení nákladů o 25 500 Kč/měsíčně (23 100 + 2 400). 

Jak již bylo zmíněno, prodloužením otevírací doby by však rostly i celkové tržby, které 

jsou nyní zhruba kolem 6 000 Kč denně, tedy přibližně 750 Kč za hodinu   

(6 000 : 8 hodin = 750 Kč). Pokud by se měsíčně prodloužila otevírací doba o 84 hodin, 

činilo by navýšení tržeb pravděpodobně o 63 000 Kč/měsíčně (750 Kč (tržby za 

hodinu) × 84 (hodin navíc) = 63 000 Kč). Toto je však pouze přibližný odhad, kdy jsem 

počítala s variantou, že by tento návrh zákazníci ocenili a pravidelně navštěvovali 

kavárnu. Z toho důvodu bych doporučila toto prodloužení pracovní doby zavést 

například na šest měsíců a do budoucna by se rozhodlo, zda se tento nápad vyplatí. 

V opačném případě bych poradila otevírací dobu opět zkrátit na původní čas. 

Následující tabulka pak udává přibližný přírůstek při zavedení prodloužené otevírací 

doby. 

Tabulka 23: Přírůstek tržeb při prodloužení otevírací doby kavárny Čas na čaj (Vlastní zpracování 

dle (26)) 

Průměrné navýšení měsíčních 

nákladů 
+ 25 500 

Průměrné navýšení měsíčních tržeb  + 63 000 

Celkový průměrný měsíční 

přírůstek 
+ 37 500 Kč 

 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že změnou otevírací doby kavárny Čas na čaj by 

průměrný celkový přírůstek činil 37 500 Kč měsíčně. O prodloužení otevírací doby 

bych doporučila informovat prostřednictvím sociálních sítí, internetových stránek 

společnosti a informovat zákazníky osobně přímo v kavárně. 

3.5 Public relations 

Aktivity Public relations jsou ve společnosti oblíbené a každoročně jsou pořádány různé 

akce, které mají přivést nové zákazníky, zlepšit vztahy a loajalitu. Sonnentor s.r.o. si je 
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vědom, že budování dobrých vtahů je velmi důležité, a z toho důvodu se snaží v této 

oblasti neustále zdokonalovat.  

3.5.1 Čaj o páté 

Jak bylo zjištěno i na základě SWOT analýzy a dotazníkového šetření, nejsilnější 

stránkou společnosti jsou právě akce, které každoročně pořádají. Toho bych využila 

i v souvislosti s předchozím návrhem týkající se prodloužení otevírací doby kavárny 

Čas na čaj. Doporučila bych tyto prostory využít k pořádání akcí a navrhnout například 

akci nazvanou Čaj o páté. Při této příležitosti by zkušení a proškolení baristé připravili 

zajímavou prezentaci přímo v kavárně. Tématem přednášky by byla příprava čaje 

a následné ochutnávky.  

Ochutnávky čajů by byly prováděny po šesti druzích. Každý druh by byl ve varné 

konvici s obsahem deseti litrů, které již společnost vlastní a využívá při ochutnávkách. 

Do každé této nádoby je potřeba 30 sáčků porcovaného čaje. Průměrné výrobní náklady 

činí 2,50 Kč/jeden kus sáčku. Na jednu varnou konvici tak vychází náklady na 75 Kč   

a na plánovaných šest konvic celkem 450 Kč. 

Součástí by bylo také občerstvení ve formě koláčků, kterých by mělo být asi   

50 kusů na každou pořádanou akci. Ty by společnost objednala od pekařky, která již se 

společností spolupracovala. 

Cena vstupenky na tuto akci je stanovena ve výši 100 Kč/osoba. 

Celková kapacita je deset osob, a to z důvodu, aby nebyl nijak omezen běžný chod 

kavárny. Zájemci by se mohli přihlásit na telefonním čísle, e-mailu či osobně ve 

společnosti. 

Přes víkend je v kavárně běžně pět osob. A na tuto pořádanou akci bych doporučila 

přijat navíc jednu proškolenou brigádnici, která by se postarala především o prezentaci. 

Všichni zaměstnanci včetně brigádníků jsou pravidelně školení, a tak nebudou vznikat 

další náklady týkající se zaškolení. Stejně jako v předchozích návrzích by brigádnice 

vykonávala práci na základě dohody o provedení práce. Počítám s variantou, že měsíční 

odměna nepřesáhne 10 000 Kč a zaměstnavateli nebudou vznikat náklady na sociální 

a zdravotní zabezpečení. Událost bych doporučila uskutečnit každou sobotu v měsíci 

v čase od 17:00 - 19:00 hodin. Jednalo by se o měsíce mimo letní sezónu a to zejména 

z důvodů, že v tuto dobu zde není tolik turistů a návštěvníků jako je tomu přes letní 
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měsíce. Jednalo by se tedy o měsíce mimo letní sezónu: říjen, listopad, prosince, 

leden, únor, březen a duben. Po zbytek roku bych tuto propagační akci doporučila 

pořádat jedenkrát za měsíc. 

O této akci bych zákazníky doporučovala informovat prostřednictvím sociálních sítí   

a plakátu umístěného v kamenných prodejnách a v kavárně, který by vytiskli grafici 

společnosti. V následující tabulce jsou vyčísleny celkové náklady na tuto akci. 

Tabulka 24: Celkové náklady na akci Čaj o páté (Vlastní zpracování dle (25),(47)) 

Položky Náklady v Kč 

Jeden brigádník (na 2 hodiny) (77 × 2 hod.) = 154 Kč 

Občerstvení (50 koláčků) 50 ks × 4,5 Kč/1ks = 225 Kč 

Ochutnávky čajů (6 konvic) 450 Kč 

Náklady na jednu akci celkem 829 Kč 

Celkové náklady za 7 měsíců (mimo 

sezónu), pořádáno každý týden v měsíci 

4 týdny × 829 Kč = 3 316 Kč/  

1 měsíc 

3 316 Kč × 7 měsíců = 23 212 Kč/7 

měsíců 

 

Celkové náklady za 5 měsíců (květen, 

červen, červenec, srpen, září), pořádáno 

jednou za měsíc 

829 Kč × 5 měsíců = 4 145 Kč/5 měsíců 

Celkové roční náklady 23 212 + 4 145 = 27 357 Kč 

 

Celkové náklady spojené s jednou touto akcí by činily 829 Kč. Zvýšené náklady na 

energie nebyly uvedeny, a to z důvodu, že pořádaná událost bude součástí běžného 

chodu kavárny Čas na čaj. A z toho důvodu se nebudou náklady na energie spojené 

s touto akcí nijak zvyšovat. Stejně jako v předchozím návrhu uvažuji, že kalendářní 

měsíc má čtyři týdny. 

Při plném počtu zájemců by společnost celkově získala 1 000 Kč za každou akci   

(10 osob × 100 Kč). Navíc díky této akci, by kavárna mohla přilákat i v toto roční 

období více zákazníků, kteří by mohli při návštěvě navštívit místní prodejnu, kde by si 

pravděpodobně nakoupili a zvýšily tak tržby.  
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3.6 Live chat na e-shopu 

Sonnentor s.r.o. má designově velmi poutavý a přehledný web, ale dle mého názoru   

a analýzy konkurence bych doporučila společnosti rozšířit e-shop o live chat. Po 

konzultaci s managementem jsem se dozvěděla, že i zákazníci se na tuto formu 

komunikace často dotazují. 

Live chat je velmi užitečný a v dnešní době stále více oblíbený. Díky tomuto okénku 

může společnost komunikovat s návštěvníky webu a odpovídat na veškeré dotazy. 

Zákazníkům by tak mohlo být nabídnuto přesně to, co potřebují a hledají a mohly by se 

tak zvýšit prodeje. Důležité je také to, že prostřednictvím tohoto chatu by se zlepšovaly 

osobní vztahy a zákaznici by takovou nabídku jistě ocenili. Na trhu je mnoho 

společností, které nabízí služby live chat. Osobně mě přišla nejvíce zajímavá nabídka od 

společnosti Smartsupp.com 

Důležité je, aby se společnost zaregistrovala a vytvořila si účet na webu 

Smartsupp.com. Touto registrací vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami. 

Společnosti bude přiřazeno přihlašovací jméno a heslo, se kterými by disponovali. 

Následně obdrží chat kód, který vloží na vlastní web a proběhne instalace chatu. Po 

splnění je vše nastaveno a zaměstnanci již mohou chatovat s návštěvníky. 

Pokud by nastal nějaký problém tohoto softwaru je možnost odstoupit od smlouvy i bez 

uvedení důvodu. Samozřejmostí je funkčnost na všech moderních prohlížečích a není 

potřeba nic nastavovat ani instalovat. Smartsupp nabízí několik balíčku, mezi které patří 

například: Free, Mini, Standard a PRO. Všechny tyto uvedené balíčky jsou poskytovány 

na 30 dnů zdarma, což vnímám pozitivně a společnost by tak měla možnost zjistit, zda 

jim software vyhovuje. Po konzultaci ve společnosti bylo zjištěno, že by měla o tento 

modul zájem. Doporučila bych využít služby STANDARD. Tato služba má několik 

funkcí, mezi které patří například:  

iPhone/iPad, Android aplikace - na chat konverzace lze odpovídat i z desktop aplikace 

v počítači.  

Informace o návštěvníkovi - možnost zaznamenat všechny návštěvníky, kteří se 

zrovna nachází na webu společnosti. U každého návštěvníka lze pozorovat jeho lokaci 

a z jaké stránky přišel. 
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Nasazení na více webů - možnost vložit na více webů zdarma. Stačí nastavit jiný 

jazyk a vzhled okna pro každý web. Vše je v rámci jednoho účtu a bez příplatku. Toto je 

také výhoda, protože mimo český e-shop má Sonnentor s.r.o. i rakouský, na který by 

mohli live chat aplikovat. 

Poznámky k návštěvníkovi - usnadňuje orientaci v návštěvnících, u kterých si může 

společnost v průběhu konverzace napsat vlastní poznámku nebo doplnit osobní údaje   

a e-mail. 

Historie konverzací - konverzace jsou neomezeně zálohovány. Lze snadno vyhledávat 

podle mnoha kritérií. 

Otevírací doba - díky nastavení otevírací doby se lze automaticky přepnout do offline 

režimu mimo tuto dobu.  

Video nahrávky návštěvníků - celkem 10 000 za měsíc, které jsou po určité době 

smazány. 

Mimo výše zmiňované funkce nabízí tento software ještě mnoho zajímavých. Pokud by 

společnost byla po 30 dnech zkušební doby spokojená, doporučila bych využívat tyto 

služby pravidelně. Měsíční náklady, které by společnost musela vynaložit, by činily   

199 Kč/měsíčně, což je celkově 2388 Kč/ročně (52). 

3.7 Časový harmonogram realizace  

Pro správné zavedení všech návrhů je nezbytné sestavit plán realizace jednotlivých 

marketingových aktivit. Každý návrh bude pravděpodobně probíhat v různé časové 

období a po rozdílnou dobu. Z toho důvodu je vhodné vytvořit přehledný časový 

harmonogram. Všechny doporučení mají většinou dlouhodobý charakter. Realizace je 

od července roku 2018 do června 2019. V dalších měsících pak budou opatření probíhat 

stejně podle harmonogramu. 

 

 

 

 

 

 

https://developers.smartsupp.com/examples/multilanguage
https://developers.smartsupp.com/examples/multilanguage
https://developers.smartsupp.com/examples/customize
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Tabulka 25: Časový harmonogram realizace (Vlastní zpracování) 

Aktivita Rok 2018 Rok 2019 

 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Věrnostní 

program 
            

Dárky a slevy             

Vstup zdarma na 

exkurze 
            

Soutěže             

Speciální 

poznávací sada 

čajů 

            

Otevírací doba             

Čaj o páté             

Live chat             

 

Příprava 

Celý měsíc 

Několikrát za měsíc 

Jednou měsíčně (příležitostně) 

 

Změny týkající se věrnostního programu, výroby speciální poznávací sady čajů a live 

chatu na e-shopu bych doporučila zavést co nejdříve, a to začátkem července roku 2018. 

Prodlouženou otevírací dobu plánuji zavést prvních šest měsíců. Poté by se společnost 

rozhodla, zda je tento návrh výhodný a mohli by v něm pokračovat i do budoucna. 

Příprava zmiňovaných návrhů nepřekročí dobu jednoho měsíce. Dárky, slevy, vstupy 

zdarma na exkurze a soutěže by bylo vhodné zavést na začátku prázdnin a opakovat 

jednou měsíčně v průběhu celého roku. Začátek akce nazvanou Čaj o páté bych 

doporučila zavést v měsíci srpnu a září pouze jednou. A od října do dubna bych nabídku 

pořádala několikrát do měsíce. Hlavním důvodem je, že v tyto měsíce není ve 

společnosti taková návštěvnost, jako je tomu po zbytek roku. Pro další výpočty 

předpokládám, že kalendářní měsíc má čtyři týdny. 

Tento časový harmonogram byl zvolen tak, aby bylo dosaženo maximální účinnosti 

vybraných marketingových aktivit. Podobně by pak vypadal i harmonogram na 
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následující období s tím rozdílem, že by již neprobíhaly přípravné fáze, ale vše by bylo 

již zavedeno. 

3.8 Kontrola plnění návrhů  

Kontrola plnění návrhů je velmi důležitá a je potřeba, aby byla prováděna pravidelně 

a důkladně. První zjišťování úspěšnosti bych doporučila provést v dalším měsíci po 

zavedení marketingových aktivit. V případě společnosti Sonnentor s.r.o. tedy v měsíci 

srpnu. 

Nicméně je nezbytné, aby bylo i v dalších měsících neustále kontrolováno plnění všech 

návrhů. V tomto případě bych doporučila provádět výzkumy zákaznické spokojenosti, 

čímž se zjistí celkové očekávání a loajalita zákazníků a případně mohou přispět dalšími 

návrhy na zlepšení. Tyto výzkumy bych doporučila provádět každých šest měsíců, a to 

prostřednictvím krátkých dotazníků umístěných v prodejně, kavárně či na stránkách 

společnosti. Pro získání okamžité zpětné vazby bych doporučila oslovit zákazníky 

osobně při jejich nákupu nebo při návštěvě kavárny. V této situaci by mohli 

zaměstnanci ihned reagovat a získat zpětnou vazbu. 

Zhodnocení plnění návrhů by mohlo být zjištěno zejména akvizicí nových zákazníků, 

vyšší loajalitou a následným zvýšením tržeb společnosti. 

3.9 Kalkulace nákladů 

V této části se zabývám kalkulací návrhů a celkovým shrnutím finančních prostředků 

potřebných na jednotlivé marketingové aktivity. Následující tabulka přehledně 

zobrazuje celkový rozpočet na navrhnutý komunikační mix společnosti. 
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Tabulka 26: Kalkulace celkových ročních nákladů (Vlastní zpracování) 

Aktivita Popis činnosti Cena za rok 

Věrnostní program Tisk 1 000 ks samolepek + razítko 1 229 Kč 

Dárky a slevy 
Motivace zákazníků prostřednictvím 

sociálních sítí 
- 

Vstup zdarma na 

exkurze 

1 000 poukazů na volný vstup na exkurzi 

do společnosti 
1 500 Kč 

Soutěže 
Motivace zákazníků prostřednictvím 

sociálních sítí 
- 

Speciální poznávací 

sada čajů 

Zaměření na studenty, výroba 5 000 ks 

čajů 
320 000 Kč 

Otevírací doba Prodloužení o 84 hodin měsíčně 
25 500 × 6 měsíců = 

153 000 Kč 

Čaj o páté Opakující se propagační akce 27 357 Kč 

Live chat Zlepšení komunikace se zákazníky 2 388 Kč 

Celkové roční náklady 505 474 Kč 

 

Z tabulky lze vidět, že celkové roční náklady spojené s marketingovými aktivitami činí 

505 474 Kč. Veškeré ceny, se kterými se kalkulovalo, jsou uvedeny včetně DPH. 

Některé navržené varianty, kterými jsou dárky, slevy a soutěže nejsou vyčísleny, a to 

z důvodu, že u těchto činností nelze přesně odhadnout množství a ceny odměn, které 

budou v průběhu poskytnuty. V tomto případě doporučuji Sonnentoru s.r.o. vytvořit si 

rezervu na tyto aktivity v celkové odhadované výši 10 000 Kč na rok. Tyto prostředky 

nemusí být nutně vyčerpány, protože záleží především na společnosti a frekvenci 

využití návrhů. Jak již bylo v analytické části uvedeno, společnost plánuje rozšiřování 

marketingových aktivit a i z toho důvodu nebyl rozpočet nijak omezen. 
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3.9.1 Finanční přínosy návrhů 

Tato návrhová část je zaměřena na finanční přínosy, které by mohly přinést jednotlivé 

návrhy. Hlavní finanční výhody jsou přehledně zobrazeny v tabulce 27, která je 

umístěná níže. Finanční přínosy jsou kalkulovány pouze u vybraných návrhů, a to 

z důvodu, že ostatní mají především nefinanční přínosy. Předpokládaný nárůst tržeb 

bude odhadnut ve třech variantách pro celý časový harmonogram. Nejdříve vyčíslím 

realistickou variantu a následně pak optimistickou a pesimistickou. Co se týče speciální 

poznávací sady čajů, tak po konzultaci a analýze ve společnosti bylo zjištěno, že 

průměrně se v kamenné prodejně v Čejkovicích prodá drobnému zákazníkovi přibližně 

okolo 5 000 krabiček porcovaných čajů za rok. 

Předpokládané prodloužení otevírací doby by pravděpodobně vedlo ke zvýšení 

celkových tržeb, které jsou v průměru 750 Kč/hod. (6 000 Kč/denní tržby:  

8 hod./pracovní doba). Jak již bylo uvedeno v kapitole 3.4, navýšily by se tyto tržby 

o zhruba o 63 000 Kč za měsíc (84 hodin navíc × 750 Kč/hod.). Doporučuji vyzkoušet 

tento prodloužený provoz na šest měsíců. Pro zjednodušení neuvažuji žádné státní 

svátky, dny volna a počítám, že každý měsíc má čtyři týdny. Výpočet průměrných 

denních tržeb na hodinu je pouze hypotetický, protože lze předpokládat, že zákazníci 

kavárny nechodí rovnoměrně a pravidelně. Návštěvnost je rozdílná i podle dnů. 

Všeobecně chodí více zákazníků v odpoledních hodinách a tím pádem by výše 

propočtená částka mohla být i vyšší. 

Pořádaná akce s názvem Čaj o páté se dle časového harmonogramu bude konat celkem 

32 krát za celý rok. Účast na každé akci je maximálně deset osob. Po konzultaci 

s vedoucí oddělení bylo zjištěno, že na podobné akce je většinou 80 % úspěšnost 

účasti. Toto bylo podkladem pro realistickou variantu. 

V případě speciální poznávací sady čajů a otevírací doby uvažuji optimistickou 

variantu s pětiprocentním nárůstem tržeb oproti realistické. Pesimistická varianta u 

těchto dvou návrhů naopak kalkuluje s tříprocentním snížením tržeb oproti realistické. 

Akce Čaj o páté uvažuje v optimistické variantě maximální možnou účast, což je deset 

osob. Pesimistická varianta pak počítá pouze s šesti osobami, které se akce zúčastní. 

 

 



115 

 

Tabulka 27: Nárůst tržeb (vlastní zpracování) 

Aktivita Realistická Optimistická Pesimistická 

Speciální poznávací 

sada čajů 

425 000 Kč/rok  

(při prodeji 5 000 ks 

krabiček za rok) 

446 250 Kč/rok 412 250 Kč/rok 

Otevírací doba 

378 000 Kč/  

6 měsíců 

(předpokládané 

navýšení tržeb za 6 

měsíců) 

396 900 Kč/  

6 měsíců 

366 660 Kč/  

6 měsíců 

Čaj o páté 

25 600 Kč/rok  

(8 osob (80 % z 10 

osob) × 100 

Kč/vstup/osoba × 32 

akcí za celý rok) 

32 000 Kč/rok   

(10 osob × 100 Kč × 

32 akcí) 

19 200 Kč/rok   

(6 osob × 100 Kč × 

32 akcí) 

 

Optimistická varianta kalkuluje s tím, že návrhy budou mít u zákazníků pozitivní ohlas 

a že budou nové marketingové aktivity pravidelně využívat. Na druhou stranu 

pesimistická varianta počítá s možným poklesem, a to v případě, že by s návrhy nebyli 

zákaznici spokojení, anebo je neměli zájem využívat. 

3.9.2 Nefinanční přínosy návrhů 

Velmi důležité je sledovat také nefinanční přínosy plynoucí z jednotlivých návrhů. 

Všechny možné nefinanční přínosy jsou přehledně zpracovány v následující tabulce. 
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Tabulka 28: Nefinanční přínosy návrhů (Vlastní zpracování) 

Aktivita Přínos 

Věrnostní program 

Efektivnější komunikace, akvizice nových 

zákazníků, zvýšení spokojenosti a loajality, 

uspokojení požadavků zákazníka 

Dárky a slevy Zvýšení spokojenosti a loajality zákazníků 

Vstup zdarma na exkurze Nárůst návštěvnosti 

Soutěže 
Zvýšení povědomí o společnosti, motivace 

zákazníků, akvizice nových zákazníků 

Speciální poznávací sada čajů 
Oslovení nového segmentu zákazníků, 

originální produkt, přírůstek zákazníků 

Otevírací doba 
Nárůst návštěvnosti, uspokojení požadavků 

zákazníka 

Čaj o páté 
Nárůst návštěvnosti, akvizice nových 

zákazníků 

Live chat 
Uspokojení požadavků zákazníka, 

efektivnější komunikace 

 

3.10 Návratnost návrhů 

Celkové roční náklady pro nově navrhované marketingové aktivity jsou stanoveny na 

515 474 Kč a to včetně rezervy 10 000 Kč týkající se dárků, slev a soutěží. Snahou bylo 

zlepšit aktuální situaci týkající se marketingových aktivit a optimalizovat veškeré 

potřebné náklady na jejich dosažení. Jak již bylo uvedeno, společnost plánuje investovat 

do rozšíření marketingových aktivit. Po osobní konzultaci byla odsouhlasena výše 

uvedená investovaná částka, díky které se očekává budoucí nárůst tržeb. 

Návratnost jednotlivých návrhů byla konzultována se zaměstnanci marketingového 

oddělení, se kterými jsme se shodli, že nejdůležitější je pro společnost zejména nárůst 
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spokojenosti zákazníků a akvizice nových. Dále je pro management důležité zvýšení 

povědomí o společnosti a tím spojené zvýšení tržeb do budoucna. Návratnost týkající se 

marketingových aktivit nelze měřit ihned po realizaci určitého návrhu, ale až 

s odstupem určitého času. Jako příklad je uvedena propagační akce, kde se návštěvníci 

nemusí stát okamžitě zákazníky společnosti, ale právě pomocí těchto marketingových 

aktivit se Sonnentor s.r.o. snaží oslovit nové zákazníky a dostat se jim do paměti. Tito 

lidé se pak ve většině případů do společnosti rádi vrací. Z toho důvodu by bylo nejlepší 

hodnotit jednotlivé návrhy až v průběhu roku, a to zejména jestli byly přínosné 

a pomohly zlepšit aktuální situaci. Návratnost doporučuji sledovat pomocí dotazníků, 

které budou dále vyhodnoceny a pomocí internetových stránek www.tripadvisor.cz, kde 

mohou hosté hodnotit a psát recenze na Bylinkový ráj Sonnentoru. Zhodnocení situace 

by bylo vhodné na konci roku 2018 a zvážení případných dalších návrhů. Návrhy 

a jejich řízení by měli na starost především zaměstnanci spadající pod Bylinkový ráj, 

kteří mají zodpovědnost za veškeré propagační a marketingové akce. 

3.11 Analýza rizik 

Při zavedení každé plánované změny je důležité sledovat všechna možná rizika, která 

mohou mít značný vliv na tyto plány. Důležité je rizika rozpoznat a vyhodnotit do jaké 

míry jsou závažná. Podstatné je zmírnit dopad rizik a stanovit nutná opatření. 

3.11.1 Identifikace rizik 

Za rizika těchto návrhů lze považovat zejména: 

 

Zákazníky - tvoří vysoce rizikovou oblast, protože jsou pro společnost velmi důležití   

a představují hlavní zdroj příjmů. Společnost by se měla snažit, aby uspokojovala své 

stávající zákazníky a také o akvizici nových. Na druhou stranu může dojít také 

k nespokojenosti a neuspokojení potřeb zákazníků, kteří mohou přejít ke konkurenci   

a šířit negativní reakce, což může ve velké míře ovlivnit tržby společnosti a postavení 

na trhu. 

 

Vstup nové konkurence na trh - jak již bylo uvedeno, tak konkurenční společnosti se 

neustále snaží rozšiřovat sortiment o bio produkty. Z toho důvodu by Sonnentor s.r.o. 

neměl nijak konkurenci podceňovat. Velmi důležité je neustálé sledování konkurence   

http://www.tripadvisor.cz/
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a zlepšování svého postavení. Především by se měla zaměřit na zlepšení věrnostního 

programu, kteří zákazníci velmi vnímají. 

 

Zvyšování ceny bylin - jak již bylo zmíněno, pokud by došlo například ke změně 

přírodních podmínek, mohlo by to vést ke zvýšení cen bylinek. Toto navýšení ceny 

surovin by pak vedlo k nárůstu cen finálních produktů společnosti, což by mohlo 

způsobit nemalé finanční potíže a odlákání zákazníků ke konkurenci. 

 

 

Legislativní a politické změny - tyto změny patří mezi vnější faktory, které společnost 

ovlivňují. Každoročně dochází k vydávání nových zákonů či jejich případná novelizace. 

Společnost by těmto faktorům měla věnovat dostačující pozornost. Jak již bylo 

uvedeno, novinka se například týká přísnější kontroly bioproduktů v celé EU. 

 

Kritické komentáře na sociálních sítích - co se týče propagace na sociálních sítích, 

existuje možné riziko, že se zde objeví i stížnosti a kritické komentáře zákazníků. I když 

se však počítá spíše s pozitivními ohlasy a hodnocením. Existuje také riziko, že obsah 

nijak nezaujme zákazníky. Nezbytností je tedy sledovat a kontrolovat zájem fanoušků 

na sociálních sítích a sdílený obsah přizpůsobit. 

 

Zvyšování provozních nákladů kavárny Čas na čaj - s prodloužení otevírací doby 

a také s celkovým provozem kavárny souvisí důležité riziko, a to je nárůst provozních 

nákladů, které zajištují běžný chod kavárny. Nejvíce se toto zvyšování týká cen za 

spotřebované energie, které se mohou zvyšovat. Dalším rizikem mohou být nespokojení 

zaměstnanci, kteří budou požadovat navýšení mezd. V dalším případě mohou vzniknout 

také mimořádné náklady, kterými jsou například krádeže, škody způsobené živelnou 

pohromou a jiné. 

 

K ohodnocení velikosti rizika je vytvořena tabulka, ve které se k uvedeným rizikům 

přiřadí určitá váha podle velikosti dopadu a pravděpodobnosti rizika. Následující 

tabulka kategorizuje rizika. 
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Tabulka 29: Stupnice pro hodnocení rizik (Vlastní zpracování dle (53)) 

Hodnota Pravděpodobnost Velikost dopadu 

1 Velmi nepravděpodobné Velmi malá 

2 Výjimečně možné Malá 

3 Běžně možné Střední 

4 Velmi pravděpodobné Vysoká 

5 Téměř jisté Velmi vysoká 

 

V tabulce jsou pak hodnoty pravděpodobnosti a dopadu přiřazeny ke konkrétním 

rizikům a následně zjištěny celkové hodnoty rizika, které se zjistily pomocí součinu 

přiřazené hodnoty dopadu a pravděpodobnosti. 

 

Tabulka 30: Hodnotová charakteristika rizik (Vlastní zpracování dle (53)) 

Číslo Riziko Pravděpodobnost Velikosti dopadu Hodnota rizika 

R1 Zákazníci 3 5 15 

R2 
Vstup nové 

konkurence na trh 
3 4 12 

R3 
Zvyšování ceny 

bylin 
3 3 9 

R4 
Legislativní a 

politické změny 
2 2 4 

R5 

Kritické 

komentáře na 

sociálních sítích 

3 3 9 

R6 

Zvyšování 

provozních 

nákladů kavárny  

2 3 6 
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Tyto zjištěné hodnoty rizik budou umístěny do tzv. matice rizik. Přičemž rizika, která 

jsou v zeleném poli lze považovat za přijatelná a ne tolik nákladná. V poli oranžovém 

jsou pak rizika podmínečně přijatelná a v následující červené oblasti jsou rizika 

nepřijatelná a kritická, na které by se měla společnost zaměřit. 

 

Tabulka 31: Matice rizik (Vlastní zpracování dle (53)) 

5   R1   

4   R2   

3  R6 R3, R5   

2  R4    

1      

Dopad/ 

pravděpodobnost 
1 2 3 4 5 

 

Z tabulky je patrné, že nejvíce kritické je riziko R1 tedy zákazníci. Tomuto riziku by 

měla společnost věnovat největší pozornost a snažit se, aby došlo k jejich minimalizaci. 

Sonnentor s.r.o. může na jednotlivá rizika použít následující doporučená opatření, která 

jsou uvedena v následující tabulce. 
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Tabulka 32: Doporučená opatření vůči rizikům (Vlastní zpracování) 

Číslo Riziko Návrh strategie 

R1 Zákazníci 

Provádět dotazníková šetření, 

propracovaný marketing, 

propagace, věrnostní 

program 

R2 
Vstup nové konkurence na 

trh 

Propagace, pravidelný 

průzkum trhu 

   

R3 Zvyšování ceny bylin 
Oslovení nových pěstitelů   

(i v zahraničí) 

R4 
Legislativní a politické 

změny 

Sledování všech novinek   

a včasné přizpůsobení, 

pravidelná školení 

R5 
Kritické komentáře na 

sociálních sítích 

Zaměřit se na dlouhodobé 

uspokojování zákazníků, 

případně mít silné argumenty 

na obhajobu 

   

R6 
Zvyšování provozních 

nákladů kavárny 

Změna dodavatele energií, 

pojištění majetku  

 

3.12 Shrnutí vlastních návrhů řešení 

V návrhové části byly představeny jednotlivé doporučení týkající se rozšíření 

stávajícího komunikačního mixu společnosti. Tato opatření byla navržena na základě 

analýz provedených v analytické části této práce a dotazníkového šetření.   

U jednotlivých marketingových aktivit byl stanoven časový harmonogram realizace, 

kontrola plnění a následná kalkulace nákladů včetně finančních a nefinančních přínosů. 

Součástí návrhové části je i návratnost jednotlivých návrhů a v neposlední řadě analýza 

rizik a doporučená opatření k eliminaci. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem diplomové práce bylo navrhnout rozšíření stávajícího komunikačního 

mixu pro společnost Sonnentor s.r.o. Komunikační mix by měl zdokonalit stávající 

situaci, zvýšit podíl nových i stávajících zákazníků a zlepšit celkovou propagaci 

společnosti. 

V teoretické části byly vymezeny základní pojmy týkající se marketingové oblasti 

a související analýzy. K porozumění veškeré problematiky bylo nutné nastudovat 

teoretické pojmy, které byly podkladem k další části diplomové práce. Analytická část 

vychází z teoretické a z materiálů, které byly ochotně poskytnuty ve společnosti. Tato 

část představuje základní informace o Sonnentoru s.r.o., historii a organizační struktuře. 

Kapitola popisuje vnější a vnitřní prostředí společnosti a nechybí zhodnocení finanční 

situace a dotazníkového šetření. Tento výzkum přinesl cenné informace o preferencích   

a potřebách zákazníků především z oblasti propagace. V závěru analytické části je 

sestavena přehledná SWOT analýza a pomocí plus-minus matice vyhodnoceny 

nejdůležitější faktory. 

Na základě veškerých získaných informací pak třetí část doporučuje možné návrhy 

řešení, které by rozšířily stávající komunikační mix ve společnosti. Mělo by tak dojít ke 

zvýšení spokojenosti stálých i nových zákazníků a k budoucímu nárůstu tržeb. 

Domnívám se, že jsem cíle splnila a navrhla jsem společnosti řešení, která by mohla 

pomoct ke zlepšení současné situace týkající se marketingových aktivit. Každý návrh 

byl sestaven tak, aby náklady na realizaci byly co nejnižší. V návrhové části je 

doporučeno několik návrhů, které jsou dle mého názoru nejvýhodnější k rozšíření 

stávajícího marketingového mixu. Mimo jiné bylo v této části také přihlédnuto 

k požadavkům a přáním, které se objevily v dotazníkovém šetření. U všech 

provedených návrhů byla stanovena kalkulace nákladů, časový harmonogram, kontrola 

plnění a určena návratnost. V neposlední řadě byla v této části provedena analýza 

možných rizik. 

Především záleží ale na společnosti a jejím rozhodnutí, jak návrhy využijí. Sonnentoru 

s.r.o. však doporučuji i nadále aktualizovat a rozšiřovat marketingové aktivity   

a nespoléhat se pouze na nové návrhy či dosavadní stav. Velmi důležité je, aby 

pracovali na své komunikaci a propagaci a neustále sledovali novinky a současné trendy 
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na trhu. Dalším důležitým aspektem jsou pravidelné průzkumy týkající se zákaznické 

spokojenosti, získání názorů na společnost, znalost silných a slabých stránek a analýzu 

konkurence. 
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Příloha 1:Příloha 1: Proč je BIO lepší? (Převzato ze společnosti) 
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Příloha 3: Dotazníkové šetření (Zdroj: vlastní zpracování) 

Dobrý den,  

jmenuji se Denisa Petruchová a studuji obor Podnikové finance a obchod na fakultě 

podnikatelské VUT v Brně. Ráda bych Vás touto formou požádala o pár minut Vašeho 

času a vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník je zcela anonymní a získané 

informace budou využity pouze pro zpracování mojí diplomové práce. 

Předem velmi děkuji za Váš čas a ochotu. 

1. Zajímáte se o biopotraviny a zdravou výživu? 

 Ano  

 Ne  

 

2. Jak dobře znáte společnost Sonnentor s.r.o.? 

 Pravidelně nakupuji/používám jejich produkty 

 Příležitostně nakupuji/používám jejich produkty  

 Znám ji, ale nikdy jsem žádný z jejich produktů nekoupil/a/nepoužil/a 

 Nikdy jsem o ní neslyšel/a 

 

3. Chutnají Vám čaje společnosti Sonnentor s.r.o.? 

 Ano 

 Ne 

 Neznám jejich čaje 

 

4. Které čaje máte nejraději? Vyberte prosím max. 2 druhy. Nemusí být pouze 

čaje společnosti. 

 Bylinné čaje 

 Ovocné čaje 

 Černé čaje 

 Zelené čaje 

 Kořeněné a Bílé čaje 

 Poznávací sady čajů 

 Dětské čaje (Bio-Rarášci) 

 Ledové čaje 

 Pyramidální čaje 

 Jiné:…….. 

 

 



iv 

 

 

5. Z jakého důvodu nejčastěji pijete čaje? 

 Při nemoci, nachlazení 

 Při odpočinku, relaxaci, zklidnění 

 K posilnění koncentrace (např. studium, práce) 

 Jiný… 

 

6. Kde nejčastěji produkty společnosti Sonnentor s r.o. nakupujete?  

 V prodejně v Čejkovicích 

 V prodejně v Brně 

 V prodejně v Praze 

 V partnerských prodejnách 

 Na e-shopu 

 Jinde…. 

 Produkty společnosti nenakupuji 

 

7. Ohodnoťte prosím, jak jste spokojení s následujícími faktory společnosti 

Sonnentor s.r.o. (Ohodnoťte každou položku čísly od 1 do 5, přičemž: 1 -velmi 

spokojení, 3- středně spokojení, 5-velmi nespokojení). Pokud produkty neznáte, 

nevyplňujte. 

 

 BIO Kvalita    1 2 3 4 5  

 Cena produktů   1 2 3 4 5 

 Design balení produktů   1 2 3 4 5 

 Originální názvy produktů   1 2 3 4 5 

 Komunikace a přístup společnosti  1 2 3 4 5 

 www.stránky a e-shop   1 2 3 4 5 

 Akce pořádané společností   1 2 3 4 5 

 Zákaznická karty    1 2 3 4 5 

 Slevový systém (slevy a bonusy)  1 2 3 4 5 

   

 

8. Jaký způsob reklamy upřednostňujete? 

 Internetová reklama (např. sociální sítě) 

 Televizní reklama 

 Reklama v rádiu 

 Propagační letáky 

 Venkovní reklama 

 Tisková reklama 

 Jiná:……. 

 

9. Co byste ve společnosti Sonnentor s. r. o. případně vylepšili? 

…………………………. 

http://www.stránky/


v 

 

 

10. Doporučili byste společnost Sonnentor s.r.o. svým přátelům nebo známým? 

Celkovou spokojenost ohodnoťte hodnocením 0-10 bodů, přičemž 10 bodů – 

velmi spokojený, 0 bodů – velmi nespokojený. 

 

11. Jaké je Vaše pohlaví? 

 Muž  

 Žena 

 

12. Ve kterém kraji bydlíte? 

 Hlavní město Praha  

 Středočeský  

 Jihočeský  

 Plzeňský  

 Karlovarský  

 Ústecký  

 Liberecký  

 Královéhradecký  

 Pardubický  

 Vysočina  

 Jihomoravský  

 Olomoucký  

 Zlínský  

 Moravskoslezský 

 Bydlím mimo ČR 

 

13. Jaký je Váš věk? 

 Do 18 let 

 19-30 let 

 31-40 let 

 41-50 let 

 51-60 let 

 61 let a více 

 

14. Jaká je Vaše současná ekonomická aktivita? 

 Žák ZŠ 

 Student SŠ 

 Student VOŠ 

 Student VŠ 

 Zaměstnanec 

 Podnikatel (OSVČ) 

 V domácnosti 



vi 

 

 V penzi 

 Nezaměstnaný 


