
  



 



  



Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku komunikačního mixu. Obsahuje část 

teoretickou, analytickou a návrhovou. V teoretické části práce jsou popsány základní 

pojmy marketingu, marketingové komunikace a analýzy podniku. Následující část práce 

se věnuje analýze současného stavu vybraného podniku a na základě této analýzy jsou 

v další části vytvořeny návrhy pro vylepšení komunikačního mixu této firmy a návrh 

komunikačního mixu vybraného produktu. 

 

Abstract 

The bachelor thesis focuses on communiation mix. It consists of a theoretical, analytical 

and design part. The theoretical part describes the basic concepts of marketing, 

marketing communication and business analysis. The following part of the thesis deals 

with the analysis of the current situation of the selected company and on the basis of 

this analysis are in the next part created proposals for improvement of the 

communication mix of this company and the design of the communication mix of the 

selected product. 
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ÚVOD 

Marketingová komunikace je jedním z nejviditelnějších nástrojů marketingového mixu. 

Každý den jsme vystavování působení nástrojů komunikačního mixu, jež mají za úkol 

ovlivnit naše mínění o firmě a jejích produktech, a především také ovlivnit naše nákupní 

chování. Firmy mají k dispozici několik nejrůznějších základních nástrojů 

komunikačního mixu a s rozvojem technologií přichází stále další nové nástroje, které 

mohou firmy využívat k úspěšné propagaci. Marketingoví pracovníci mají tedy za úkol 

propojit jednotlivé nástroje komunikačního mixu tak, aby bylo dosaženo efektivní 

propagace za účelem dosažení firemních cílů.  

Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala komunikační mix podniku. Podnikem, 

který budu analyzovat a pro který bude následně vytvořen návrh na zlepšení 

komunikačního mixu, je akciová společnost ÚSOVSKO FOOD, jež je dceřinou 

společností ÚSOVSKO a.s. Společnost ÚSOVKO FOOD je rozdělena do dvou 

středisek, a to na středisko zabývající se müsli tyčinkami FIT müsli a středisko 

zaměřené na extrudované a fritované snacky BERSI. Bakalářská práce bude zaměřena 

na středisko s müsli tyčinkami FIT müsli.  

Práce je rozdělena na tři základní části. První je věnována teoretickým východiskům 

z oblasti marketingu, především marketingovému a komunikačnímu mixu  

a marketingovým analýzám potřebným k zhodnocení současného stavu podniku. 

Vyhodnocení současného stavu vybraného podniku je provedeno v druhé části práce, 

v části analytické. Zde je obsažena základní charakteristika podniku, analýza  

využívaného marketingového mixu do současnosti, dále je zde provedena segmentace 

trhu, SLEPTE analýza, analýza konkurence a SWOT analýza. V závěru této části se 

nacházejí výsledky dotazníkového šetření o povědomí zákazníků o podniku a jeho 

produktu. V části třetí je pak vytvořen návrh na vylepšení komunikačního mixu 

podniku.   
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU, STANOVENÍ CÍLŮ  

A METOD 

Tato část bakalářské práce bude věnována vymezení zkoumaného problému, stanovení 

cílů práce a následnému stanovení metod a postupu řešení.  

1.1 Vymezení problému 

V této práci se hodlám věnovat tématu komunikačního mixu vybraného podniku. 

Teoretická část bude zaměřena na základní pojmy z marketingu, a především 

komunikačního mixu, a také marketingovým analýzám, které budou následně využity 

v analytické části práce pro posouzení současného stavu podniku. Následně bude 

proveden návrh na zlepšení komunikačního mixu vybraného produktu. Tento návrh se 

zaměří na produkt, který podnik nově uvedl na trh v roce 2017, a není tedy pro něj 

vytvořena strategie propagace.  

1.2 Stanovení cíle práce 

Cílem této práce je analyzovat současný marketingový mix s důrazem 

na využívané nástroje komunikačního mixu a následný návrh zlepšení komunikačního 

mixu pro rozšíření povědomí o daném produktu vybraného podniku.   

1.3 Metody a postup řešení 

Práce bude rozdělena do tří částí, z nichž první se bude zabývat teoretickými 

východisky potřebnými pro pochopení celé problematiky daného tématu práce a pro 

následné aplikování marketingových metod a analýz na vybraný podnik. Druhá část 

práce bude věnována analýze současného stavu podniku. V jejím úvodu bude provedena 

základní charakteristika podniku a následně tyto analýzy: 

• analýza marketingového mixu, 

• segmentace trhu, 

• SLEPTE analýza, 

• analýza konkurence, 

• SWOT analýza 
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• a také dotazníkové šetření o povědomí zákazníků o podniku a jeho produktech. 

Na základě provedených analýz a poznatků získaných v teoretické části práce, budou 

v poslední návrhové části navržena opatření na zlepšení současného komunikačního 

mixu daného podniku.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V teoretické části budou popsány některé základní pojmy marketingu a marketingové 

komunikace, jež jsou důležité pro pochopení problematiky zvoleného tématu bakalářské 

práce. Objasněny budou také analýzy použité v analytické části práce. 

2.1 Definice marketingu 

Marketing je proces orientovaný na zákazníka, jehož cílem je zákazníky nejen získat, 

ale také si je udržet. Podstatou je poznat a uspokojit potřeby a přání zákazníků, 

popřípadě vyvolat potřeby nové. Pomocí marketingového výzkumu zjišťujeme tyto 

potřeby a přání a na základě takto zjištěných informací přicházíme ve vhodnou chvíli na 

trh s výrobkem či službou uspokojující tyto potřeby za přijatelnou cenu [1]. 

Jaroslav Světlík definuje marketing následovně: „Marketing je proces řízení,  

jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb 

a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů 

organizace.“ [2, str. 8] 

Miroslava Vaštíková vymezuje jako jeden z hlavních cílů organizace vytvoření, získání 

a udržení si zákazníka. Aby tohoto cíle bylo dosaženo, říká že: „Organizace musí 

vyrobit, vytvořit a dodat zboží a služby, které lidé chtějí a oceňují, a to za podmínek 

atraktivních pro zákazníky.“ [3, str. 20] 

 „Marketing definujeme jako společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím 

uspokojují jednotlivci i skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny výrobků  

či jiných hodnot.“ [4, str. 30] 

2.2 Marketingový výzkum 

Při každém vytváření marketingové strategie je zapotřebí provést marketingový 

výzkum, na jehož základě získáme potřebné informace o prostředí, na kterém se firma 

pohybuje, o zákaznících a jejich potřebách. Z marketingového výzkumu dále obdržíme 

informace o ceně, produktu, marketingové komunikaci, ale i o konkurenci [3]. 

Znalost cílové skupiny neboli zákazníků je jednou z nejdůležitějších částí výzkumu.  

U zákazníků zjišťujeme nejen jejich sociodemografické charakteristiky, ale i nákupní 
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chování, mezi které patří například informace o tom, jaké výrobky či služby vyhledává, 

na základě čeho, si vybírá daný produkt či službu, ale třeba i místo a frekvenci nákupů. 

Dále můžeme zjišťovat, jak je naše značka zákazníky vnímána a jak jsou s ní spokojeni 

[3]. 

Další údaje, které pomocí výzkumu získáváme, jsou informace o ceně. Zjišťujeme, jak 

je cena našeho produktu či služby vnímána zákazníky, zda spadá do cenové kategorie 

našich zákazníků a také jak jsou zákazníci citliví na změnu ceny [3]. 

U produktu či služby můžeme zjišťovat, jak zákazníkům vyhovuje, zda uspokojuje 

jejich potřeby, co zákazníci od daného produktu nebo služby očekávají či rovněž   

i jejich loajalitu k našemu produktu [3]. 

Pokud si firma marketingový výzkum provádí sama, označujeme jej jako firemní 

marketingový výzkum. Tento druh výzkumu je pro firmu finančně méně náročný.  

Jeho výhodou je to, že jej provádí sami zaměstnanci marketingového oddělení, kteří 

znají podnikovou strategii a také i samotný produkt či službu, nevýhodu však může být 

nedostatečná kvalifikace zaměstnanců k provádění takovýchto výzkumů, nedostatečná 

znalost možných metod výzkumu nebo také i subjektivní vyhodnocování výsledků [3]. 

Dalším druhem výzkumu je tzv. agenturní marketingový výzkum, pro který si firmy 

najímají specializované agentury. Možná je také i kombinace firemního a agenturního 

marketingového výzkumu. Takto získané informace je zapotřebí kvalifikovaně 

vyhodnotit a následně zhodnotit situaci firmy, její reálné možnosti a stanovit si reálné 

cíle [3]. 

2.3 Marketingové prostředí 

Marketingové prostředí v sobě zahrnuje všechny faktory a vlivy, které na firmu působí 

nebo které by na ni v budoucnu působit mohly. Marketingové prostředí přináší firmě 

nejenom možné příležitosti jejího rozvoje, ale také v sobě zahrnuje určité hrozby. 

Prostředí firmy se dělí na makroprostředí a mikroprostředí. Makroprostředí se dá jinak 

nazvat jako vnější prostředí a zahrnuje všechny faktory, které na firmu působí a jež 

firma nemůže ovlivnit. Mikroprostředí se bezprostředně týká firmy a lze jej jinak 

označit jako vnitřní prostředí, a to již firma ovlivňovat může [4]. 
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2.3.1 Makroprostředí 

Makroprostředí je vnějším prostředím, jež ovlivňuje mikroprostředí podniku. Mezi 

hlavní faktory, které toto prostředí tvoří, patří demografické a kulturní prostředí, 

přírodní prostředí, ekonomické, technologické a politické prostředí [4]. 

Pokud zkoumáme demografické prostředí firmy, zajímáme se o hodnoty jako je počet 

obyvatel, věková struktura, hustota osídlení, podíl mužů a žen, sociální složení, 

zaměstnanost a dále také podíl městského a venkovského obyvatelstva. Důležité je také 

sledovat vývoj těchto hodnot v čase, zaznamenávat změny v počtu obyvatelstva, ve 

složení domácností, ve vzdělání a pracovním postavením obyvatelstva nebo například  

i migraci. Všechny tyto informace jsou důležité, jelikož právě lidé utvářejí cílové trhy 

[4]. 

Mezi ekonomické faktory patří kupní síla spotřebitelů. V rámci ekonomického 

prostředí zkoumáme i nákupní zvyky a strukturu výdajů spotřebitelů. Významný vliv na 

trh má i výše úrokové míry, míra úspor a půjček a rovněž i inflace [4]. 

Přírodní prostředí představuje především zdroj nezbytných vstupů výrobního procesu. 

V posledních letech je také kladen čím dál tím větší důraz na ekologické chování firem. 

Roste snaha o úsporu jak neobnovitelných zdrojů surovin, tak i zdrojů obnovitelných, 

mezi něž patří například lesy. Velký problém také představuje znečišťování ovzduší  

a nedostatek vody [4]. 

Z důvodu rychlého vývoje je velký důraz kladen na analyzování technického 

prostředí, které se také někdy označuje jako inovativní. Vznik nových technologií 

umožňuje vznik nových výrobků, ale zároveň znamená zastarávání a nahrazování 

výrobků původních. Zavádění nových technologií do podniků přináší pozitiva v podobě 

zvyšování produktivity práce nebo snižování nákladů [4]. 

Politické prostředí má velký vliv na fungování firmy, neboť tato musí přizpůsobit 

nejrůznějším vyhláškám a zákonům. Působí na ni právní normy ohledně fungování 

firem a trhu, ochraně spotřebitele, životního prostředí a mnohé další [4]. 
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2.3.2 Mikroprostředí 

Do mikroprostředí firmy spadá firemní prostředí, dodavatelsko-odběratelské vztahy, 

konkurence, vztahy s veřejností a poskytovatelé služeb [4]. 

Firemní prostředí je tvořeno několika odděleními, jež mezi sebou musí navzájem 

spolupracovat. Jako příklad lze uvést marketingové oddělení, oddělení výzkumu  

a vývoje, účetní nebo finanční oddělení. Marketingové cíle musí být provázány  

s celopodnikovým plánem, proto bývá běžné provést před zahájením marketingových 

plánu jejich schválení vrcholovým managementem [4]. 

Mít dobré dodavatelsko-odběratelské vztahy je pro firmu velmi důležité. Dodavatelé 

totiž mohou výrazně ovlivnit prodejní i výrobní činnost podniku. Problémy  

s dodávkami výrobků se mohou odrazit na spokojenosti zákazníků a na image firmy [4]. 

Mezi poskytovatele služeb spadá několik druhů podniků, které usnadňují obchodní 

činnost firmy. Patří sem například poskytovatelé finančních služeb, marketingové 

agentury, pojišťovny nebo firmy zabezpečující fyzickou distribuci zboží [4]. 

Pro firmu je podstatné znát svou konkurenci, jelikož právě ona významně ovlivňuje 

nabídku společnosti. Má vliv na cenovou politiku, ale i na celou marketingovou 

kampaň. Nabídka firmy by se měla jasně odlišit od konkurence, a navíc by měla 

poskytnout vyšší hodnotu a uspokojení pro zákazníka [4]. 

Firma by se měla zaměřovat také na budování dobrých vztahů s veřejností, do které 

jsou zahrnuty finanční a vládní instituce, média, občanské iniciativy, místní samospráva  

a občané, zaměstnanci firmy a zákazníci [4]. 

 

Obrázek 1: Hlavní faktory mikroprostředí podniku [5, str. 131] 
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2.4 SLEPTE analýza 

SLEPTE analýza slouží k analýze makroprostředí, tedy vnějšího prostředí firmy. Název 

je odvozen z počátečních písmen anglických slov vyjadřujících konkrétní oblast faktorů, 

které jsou analyzovány. Jsou to faktory sociální (social), právní a legislativní (legal), 

dále faktory ekonomické (economic), politické (policy), technické (technology)  

a ekologické (environment). Podstatou analýzy je v každé skupině najít nejvýznamnější 

jevy, které firmu v současnosti ovlivňují nebo by ji v budoucnu ovlivňovat mohly [5]. 

 

Obrázek 2: Faktory vnějšího prostředí SLEPTE analýzy [5, str. 138] 

2.5 Porterova analýza pěti sil 

Při vytváření marketingových strategií se nestačí zaměřit pouze na to, jak uspokojit 

potřeby a přání zákazníků, ale je nutné získat strategickou výhodu tím, že se zaměříme 

na skutečnost, jak se odlišit svou nabídku od nabídky konkurence [4]. 

Znát svou konkurenci je pro firmu dobré i v situaci cenové tvorby. Zákazníci 

porovnávají ceny podobných produktů, a pokud by se produkt podobný konkurenčním 

výrazněji odlišoval vyšší cenou, mohlo by dojít k poklesu prodejů [4]. 

„Základní marketingové pravidlo říká, že pokud má být firma úspěšná, musí 

uspokojovat potřeby a přání zákazníků lépe než konkurence.“ [4, str.] 

Organizace

Sociální faktory:

velikost populace, 
hustota a rozmístění 
osídlení, životní styl, 

...

Legislativní faktory:

zákony a místní 
vyhlášky, dodržování 

lidských práv, ...

Ekonomické faktory:

parametry 
ekonomického 
vývoje, fiskální 

nástroje, ...

Politické faktory:

politická situace, 
stabilita, vládní 

politika, ...

Technologické 
faktory:

používání výpočetní 
techniky, internetové 

obchodování, ...

Ekologické faktory:

klimatické změny, 
ochrana živ. 
prostředí, ... 
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V rámci analýzy konkurence můžeme rozlišit konkurenci uvnitř oboru, kterou tvoří 

podniky se zaměřením na stejné dodávky pro určitý segment, přičemž je můžeme 

omezit na určitý region. Rozsah konkurence podniků je pak dán jejich podílem na trhu, 

strukturou nákladů, diferenciací výrobků nebo růstem výrobní kapacity. Soutěž mezi 

jednotlivými podniky v rámci oboru je zaměřena na aspekty, jako jsou produkt, 

spolehlivost v dodávkách, cenová tvorba, přidaná hodnota pro zákazníka nebo nejlepší 

znalost potřeb zákazníka [6].  

Dalším hlediskem, kterým se musíme zabývat, je hrozba vstupu nové konkurence. 

Nárůst nové konkurence hrozí tehdy, když se dosavadním podnikům v odvětví daří, 

dosahují zisků a je poměrně snadné do takového odvětví vstoupit. Jedním z omezení 

vstupu nové konkurence na trh je obecně nedostatek zkušeností [6]. 

Hrozbu představují i substituční výrobky, tedy takové, které dokáží funkčně nahradit 

výrobky jiné. Významným aspektem je pak u nich poměr kvalita/cena [6]. 

Významná je také vyjednávací síla kupujících. Je dána všemi prvky nákupního 

rozhodování. O její síle rozhoduje také počet nakupujících, objem nakupovaného 

výstupu od podniků, náklady na změnu dodavatele nebo standardizace výrobků [6]. 

Svou roli hraje také vyjednávací síla dodavatelů. Závisí především na tom, zda existují 

substituční výrobky, jaká je důležitost výrobku pro kupujícího a výše nákladů na změnu 

výroby, dále počet dodavatelů v odvětví nebo zda hrozí integrace více dodavatelů [6]. 

2.6 Segmentace trhu 

Segmentace trhu je marketingovým procesem, při kterém dochází k rozčlenění trhu 

neboli rozčlenění zákazníků, na homogenní skupiny, jež se od sebe navzájem liší svými 

charakteristikami, potřebami a chováním. Tyto homogenní skupiny se označují také 

jako tržní segmenty, které představují skupiny spotřebitelů, na něž organizace působí 

marketingovým mixem, specifickým pro jejich danou skupinu [4]. 

Při navazování kontaktů se zákazníky a vytváření cílového marketingu využívají firmy 

proces STP (segmenting-targeting-positioning), který se skládá ze tří kroků: 

• segmentace trhu – rozdělení trhu na homogenní skupiny, 

• targeting – zacílení na konkrétní skupiny trhu, 
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• positioning – vymezení pozice na trhu, vymezení produktu v myslích cílové 

skupiny spotřebitelů [7]. 

Existují různé druhy segmentace trhu, a to konkrétně: 

• geografická segmentace, 

• demografická segmentace, 

• psychografická segmentace, 

• behaviorální segmentace [7]. 

Geografická segmentace je segmentací podle světadílů, podnebí, národů, regionů 

nebo sousedů. Na volbu marketingového mixu mají vliv kulturní rozdíly, proto je vždy 

nutné určení geografického prostoru, na který chceme působit [7]. 

Mezi demografické faktory, podle nichž rozdělujeme trh, patří pohlaví spotřebitelů, 

jejich věk, velikost rodin, náboženství, rasa, vzdělání nebo náležitost k určité 

společenské vrstvě. Tyto faktory mají vztah k potřebám spotřebitelů [7]. 

Pokud budeme trh rozdělovat na základě životního stylu nebo osobnostních kritérií, 

jedná se o tzv. psychografickou segmentaci. Jde o rozdělení spotřebitelů podle toho, 

jak si organizují život a vynakládají své peníze. Sledují se tedy činnosti, zájmy a názory 

spotřebitelů [7]. 

Dalším typem rozdělení trhu je behaviorální segmentace, tj. podle chování. 

Spotřebitelé se rozdělují podle příležitostí, na základě kterých daný produkt či službu 

využívají [7]. 

Základními typy trhů jsou: 

• spotřebitelský trh – spotřebitelé nakupují produkty pro svou osobní potřebu, 

• průmyslový trh – produkty jsou nakupovány za účelem dalšího zpracování nebo 

pro výrobní procesy jiných firem, 

• trh obchodních mezičlánků – nákup produktů za účelem dalšího prodeje se 

ziskem, 

• státní zakázky – nakupujícími jsou státní úřady, 

• mezinárodní trh – zahrnují všechny zmíněné typy trhů v zahraničí [4]. 
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2.7 SWOT analýza 

SWOT analýza je strategickou analýzou jak vnitřního, tak i vnějšího prostředí.  

Jde o analýzu silných a slabých stránek podniku a zároveň příležitostí a hrozeb,  

které přináší vnější prostředí podniku. Název vznikl z anglických slov strenghts (silné 

stránky), weaknesses (slabé stránky), opportunities (příležitosti) a threats (hrozby).  

Tato analýza tedy vychází z dílčích analýz obou prostředí. Zjištěné dílčí údaje se 

zpracovávají do SWOT matice, kde jsou rozřazeny dle charakteru přínosu a možnosti 

ovlivnění, a následně se hodnotí vztah mezi jednotlivými položkami vnitřních  

a vnějších faktorů. Po provedení analýzy SWOT a nalezení nejdůležitější vazby může 

firma lehce přejít k vytváření strategických cílů [8]. 

Při identifikaci hrozeb a příležitostí se analyzuje vnější prostředí, tedy prostředí 

politické, ekonomické, sociální, technologické, legislativní a ekonomické. Příležitosti 

pro podnik představují možnosti jeho rozvoje a posílení pozice na trhu. Příležitostí je 

například expanze na nové trhy, dále dotační programy nebo spolupráce s novými 

partnery a dodavateli. Hrozby mohou ohrozit dosahování cílů podniku, mezi možné 

hrozby patří změna legislativy, posílení konkurence nebo nárůst nezaměstnanosti [8]. 

Při zjišťování silných a slabých stránek analyzujeme vnitřní prostředí firmy. Silnými 

stránkami firmy jsou všechny aspekty, v nichž firma vyniká před konkurencí. Může se 

jednat například o unikátní produkt, výbornou image firmy, patentované technologie, 

licence, dlouhodobé vztahy jak se zákazníky, tak i s dodavateli. Slabé stránky snižují 

vnitřní hodnotu firmy a cílem organizace je tedy jejich minimalizace. Mezi slabé 

stránky můžeme zařadit nízkou produktivitu, vysoké náklady nebo poškozenou image 

značky [8]. 

Při vytváření SWOT matice z jednotlivých položek si musíme na začátku položit dvě 

otázky. Jednou z nich je, zda můžeme ovlivnit danou položku. Pokud ano, jde o silnou, 

nebo slabou stránku, jestliže ne, jde o příležitost, nebo hrozbu. Druhou otázkou je, zda 

je daná položka nápomocná, nebo škodlivá. Pokud je nápomocná, jedná se o silnou 

stránku nebo příležitost, jestliže je škodlivá, jde o slabou stránku nebo hrozbu. Na 

základě tohoto rozdělení nám vznikne finální matice [3]. 
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 Je důležité, aby v každé kategorii byl totožný počet položek, pokud je tento počet 

rozdílný, musí se provést dílčí hodnocení, na jehož základě jsou vybrány potřebné 

položky. Výběr položek probíhá na základě jejich váhy vůči položkám ostatním, 

hodnocení váhy pak podle důležitosti jednotlivých položek. Využívá se třístupňového 

hodnocení, kdy stupeň 1 znamená, že položka je důležitější oproti porovnávanému 

znaku, hodnota 0,5 značí, že porovnávané položky mají stejnou váhu, a hodnota 0 

znamená, že znak je méně důležitý oproti porovnávanému. Takto se provede hodnocení 

jednotlivých vazeb, přičemž musí být dodrženo pravidlo, které říká, že součet vazeb 

musí být roven jedné. Takto získané hodnoty se následně zaznamenají do tabulky  

(S, W, O, T). Na konci každého řádku se zapisuje relativní hodnota dané položky vůči 

celé skupině. Relativní hodnota se zjišťuje jako podíl sumy v řádku a celkového součtu. 

Následně se využije minimální počet položek s nejvyšší váhou a vybrané položky jsou 

zaneseny do výsledné čtvercové SWOT matice. V posledním kroku hodnotíme vztah 

mezi položkami vnitřních a vnějších faktorů, lze k němu využít škálu s hodnotami 

obvykle 1 až 5, přičemž hodnota 1 značí ambivalentnost tedy, že mezi položkami není 

žádný vztah. Naopak hodnota 5 znamená, že mezi položkami je úzký vztah. Využívá se 

i záporného znaménka, pokud jsou vztahy negativní [3]. 

Z takto vytvořené matice lze následně dojít ke čtyřem různým strategiím: 

• maxi-maxi – je nutné maximalizovat silné stránky, a tím maximalizovat 

příležitosti, 

• maxi-mini – je nutné maximalizovat silní stránky, a tím minimalizovat hrozby,  

• mini-maxi – je nutné minimalizovat slabé stránky, a tím maximalizovat 

příležitosti, 

• mini-mini – je nutné minimalizovat slabé stránky, a tím minimalizovat hrozby 

[3]. 

2.8 Marketingový mix 

Marketingový mix v sobě spojuje marketingové nástroje, které jsou využívány  

k dosažení marketingových, ale i celopodnikových cílů. Klasický marketingový mix 

bývá označován zkratkou 4P a zahrnuje v sobě čtyři nástroje, kterými jsou produkt 



23 

 

(product), cena (price), propagace (promotion) a místo (place). Můžeme se setkat  

i s rozšířenou verzí marketingového mixu 5P, kdy pátou skupinu tvoří lidé (people) [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Složení marketingového mixu [7] 

2.8.1 Produkt 

Philip Kotler a Gary Armstrong definují produkt následovně: „jedná se o veškeré 

hmotné i nehmotné statky, které mohou být nakupovány, používány a spotřebovávány 

a které mohou uspokojovat potřeby a přání.“ [4, str. 382]  

Základní rozdělení produktů je na spotřební a průmyslové produkty.  Spotřební zboží, 

které je určené spotřebiteli pro jeho konečnou spotřebu, se dále dělí  

na zboží rychloobrátkové, zboží dlouhodobé spotřeby a na speciální zboží. Průmyslové 

produkty jsou určeny pro další podnikatelské aktivity [4]. 

Každý produkt prochází životním cyklem, v jehož průběhu se mění objem prodejů  

a výše zisku z těchto produktů. Životní cyklus produktu je tvořen pěti fázemi, a to fází 

vývojovou, zaváděcí, růstovou, fází zralosti a úpadku. Jednotlivé fáze bývají odlišně 

dlouhé, a ne každý výrobek musí projít všemi výše uvedenými. Každá fáze má svá 

specifika a marketingové strategie by se měly postupně měnit podle toho, v které fázi se 

výrobek nachází, přičemž správná identifikace fáze bývá často pro management obtížná 

[4]. 

Marketingový mix

Produkt
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Graf 1: Životní cyklus produktu [9] 

2.8.2 Cena 

Cena představuje částku, jíž se spotřebitel musí vzdát při koupi výrobku nebo služby, a 

je jediným nástrojem marketingového mixu, který viditelně přináší příjmy pro podnik. 

Na utváření cen výrobků a služeb má vliv řada faktorů. Jedním z nich jsou 

marketingové cíle firmy, mezi něž spadá například vývěr cílového trhu. Na výši ceny 

mají také velký vliv veškeré náklady na produkci, které určují spodní hranici cen, 

naopak na nejvyšší možnou hranici ceny má vliv celková situace na trhu. Existuje 

několik metod pro stanovení cen výrobků a služeb. Můžeme rozlišit dva základní 

přístupy – nákladově orientovaná tvorba cen a stanovení cen podle konkurence. 

Nejednoduší metodou, která využívá přístup nákladově orientované tvorby ceny, je 

stanovení ceny přirážkou, kdy se cena utvoří tak, že se k celkovým nákladům připočte 

určitá výše marže. V případě využívání přístupu tvorby ceny podle konkurence se méně 

přihlíží na vynaložené náklady nebo na poptávku po daném výrobku nebo službě. Firma 

v takovém případě stanovuje ceny na základě cen podobných konkurenčních výrobků 

nebo služeb [4]. 

2.8.3 Distribuce 

Distribuce spočívá v toku zboží, peněz a informací mezi dodavatelem a odběrateli. 

Firmy využívají distribuční cesty, tedy množiny nezávislých organizací,  

k efektivnějšímu zajištění dostupnosti zboží pro zákazníky. Distribuční cesty mají 

několik funkcí. Jednou z nich je funkce informační, která poskytuje nashromážděné 

informace o trhu, jež napomáhají plánování a usnadňují směnu. K dalším patří funkce 

kontaktní, kdy zprostředkovávají nalezení a komunikaci s potencionálními zákazníky  
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s cílem uskutečnění koupě. Další jejich funkcí, která je potřebná k dokončení transakce, 

je doprava a skladování zboží [4]. 

2.8.4 Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace je soubor několika nástrojů, které firma kombinuje za 

účelem co nejefektivnější komunikace se svými zákazníky a dosažení marketingových 

cílů.  

K marketingové komunikaci lze využít nejenom tradiční média (rozhlas, televize, 

noviny, telefon), ale i nové prostředky, kterými je například počítač nebo mobilní 

telefon. K základním nástrojům marketingové komunikace řadíme reklamu, podporu 

prodeje, vztahy s veřejností a osobní prodej [4]. 

2.9 Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace je nejviditelnějším nástrojem marketingového mixu. Sděluje 

informace s cílem ovlivnit nebo přesvědčit zákazníky. Marketingová komunikace má 

dvě podoby, a to osobní nebo masovou. Osobní komunikace působí přímo na 

konkrétního člověka, naproti tomu stojí neadresná komunikace, která se označuje jako 

masová. Běžné je v rámci jedné strategie kombinovat oba typy [10]. 

2.9.1 Obecná komunikace 

Komunikační mix podniku je primární komunikační aktivitou, která ale vždy musí být 

v souladu s celým konceptem marketingového mixu tak, aby bylo dosaženo co 

největšího komunikačního efektu. V mysli zákazníků jednotlivé komunikační postupy 

splývají do jednotného sdělení, je tedy důležité, aby si sdělení z různých zdrojů 

neodporovala, mohlo by totiž dojít k zmatení firemní image a umístění značek. Model, 

který má za cíl sladit a koordinovat veškeré firemní komunikační aktivity, se označuje 

jako integrovaná marketingová komunikace. Na začátku integrované marketingové 

komunikace je potřeba si identifikovat cílové skupiny. V dnešní době se firmy stále více 

zaměřují na budování užších vztahů se zákazníky, a to ve stále menších tržních 

segmentech. Následným krokem integrované komunikace je vytvoření koordinovaného 

komunikačního programu [4]. 



26 

 

2.9.2 Obecné komunikační modely 

V této části se zaměříme na dva základní komunikační modely, a to model AIDA  

a model DAGMAR.  

2.9.2.1 Model AIDA 

Model AIDA je typem komunikačního modelu skládajícího se ze čtyř fází,  

kterými spotřebitel prochází před uskutečněním nákupního rozhodnutí. Název vznikl 

z prvních písmen anglických slov, která tyto fáze popisují: 

• attention = pozornost, 

• interest = zájem, 

• desire = přání, 

• action = akce [11]. 

Primárním krokem musí být tedy navázání pozornosti zákazníka, bez které by 

následující kroky nebyly možné. Někdy se uvádí také ještě jako poslední krok 

satisfaction, tedy spokojenost zákazníka s daným nákupem, která může v budoucnost 

znovu tento nákup vyvolat [11]. 

2.9.2.2 Model DAGMAR 

Komunikační model DAGMAR publikoval v roce 1961 Russell Colley. Tento model 

definuje komunikační cíle pro měření marketingové efektivity. Název vychází 

z anglické věty Defining Advertisement Goals for Measured Advertising Results, což 

v překladu znamená definice cílů reklamy k měření jejich výsledků [7]. 

V průběhu komunikačního procesu, podle tohoto modelu, vzniká devět efektů, mezi něž 

patří:  

• potřeba dané kategorie, 

• povědomí o značce, 

• znalost značky, 

• postoj ke značce, 

• záměr koupit značku, 

• pomoc při nákupu, 
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• nákup, 

• spokojenost, 

• loajalita ke značce [7]. 

2.9.3 Nástroje marketingové komunikace 

Firmy mají k dispozici několik nejrůznějších nástrojů marketingové komunikace,  

přičemž každý z nich má svá specifika. Volba vhodné kombinace těchto nástrojů záleží, 

na jakém trhu se firma pohybuje, kdo jsou její zákazníci a také především na tom, jaké 

jsou její komunikační cíle. V následující části bude uvedeno rozdělení marketingových 

nástrojů podle specialisty na marketing pana Miroslava Karlíčka, který nástroje 

rozděluje na reklamu, přímý marketing, podporu prodeje, vztahy s veřejností, osobní 

prodej a online komunikaci [10]. 

2.9.3.1 Reklama  

Reklama je jedním z nejdůležitějších a nejviditelnějších nástrojů marketingové 

komunikace. Pomocí reklamy můžeme poměrně rychle oslovit velký segment populace, 

zvýšit tak povědomí o značce, ovlivnit postoje k ní a také informovat a přesvědčovat  

o koupi nových výrobků či služeb firmy [10]. 

Při vytváření reklamy se firmy musí řídit zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 

Reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy, klamavá, skrytá a podprahová. Nesmí 

napadat politické přesvědčení, náboženské či národnostní cítění, nesmí rovněž 

ohrožovat mravnost či bezpečnost osob a podporovat chování, které by mohlo 

poškozovat zdraví osob. Nesmí při ní být užity prvky násilí, pornografie a či motiv 

strachu. Zákon je také speciálně zaměřen na některé specifické komodity, mezi něž patří 

například tabákové výrobky, alkohol, humánní léčivé přípravky a další [10].  

Podle typu užitých médií k šíření reklamního sdělení můžeme reklamu rozdělit na 

několik druhů – televizní a tiskovou reklamu, spoty v kinech či rozhlase, internetovou 

reklamu, ale také i reklamu venkovní. Každý typ reklamního media má svá specifika. 

Odlišují se například v tom, na jaký segment populace působí, jaké jsou možnosti 

ztvárnění reklamy, dále mírou zacílení na zákazníka či cenou za reklamu [10]. 
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Pomocí televizí můžeme k zákazníkům přenášet velmi působivé reklamní sdělení, 

jelikož máme možnost zapůsobit multimediálně, tedy jak textem, tak i obrazem  

a zvukem. Televizní reklama je schopna zasáhnout velké masy populace, ovšem 

nevýhodou je nižší možnost zacílení na cílovou skupinu. Lepšího zacílení je možné 

dosáhnout umísťováním reklam k pořadům, které jsou sledovány především danou 

cílovou skupinou.  Náklady na televizní reklamu jsou vysoké, především pokud má být 

reklama odvysílána v hlavním vysílacím čase, tedy v době od 17.30 do 23.30. Zároveň 

jsou zde i velké nároky na co nejdokonalejší a originální reklamy, a to z důvodu jejich 

velkého počtu, což následně vede k tomu, že lidé v době reklamního bloku často od 

televizí odcházejí nebo přepínají na jinou televizní stanici [10]. 

Rozhlasová reklama nám umožňuje lepší zacílení na cílovou skupinu než televize,  

a to díky pestré škále rozhlasových stanic, z které si lidé vybírají podle hudebních 

preferencí, jež souvisejí i s životním stylem a demografickými charakteristikami 

posluchačů. Další výhodou pro organizace jsou také nižší náklady s touto reklamou 

spojené. Nevýhodou ovšem je fakt, že marketéři mají pro své sdělení pouze zvuk,  

což omezuje možnosti kreativního zpracování [10]. 

Dalším typem reklamy, který ale oproti předešlým typům pracuje pouze s vizuální 

dimenzí, je tisková reklama. U ní je ale možné sdělovat i složitější informace, 

například díky tomu, že čtenáři si mohou sami určit rychlost zpracování sdělení 

a k informacím se vracet. Další kladnou stránkou tiskové reklamy je i možnost připojení 

kupónů či vzorků. Tiskové reklamy mohou firmy umísťovat jak do novin,  

tak časopisů, přičemž u celostátních titulů novin je výhodou masový zásah,  

u regionálních naopak zacílení na cílovou skupinu. Dobré zacílení umožňují také 

časopisy, které mají oproti novinám výhodu v delší době životnosti [10]. 

Venkovní reklama, jinak nazývaná out-of-home reklama, v sobě zahrnuje například 

billboardy, prosvětlené vitríny, potisky, podlahovou grafiku, reklamní plachty a mnohé 

další. Nejčastěji se s tímto typem reklamy setkáváme na zastávkách městské dopravy,  

na dopravních prostředcích, na budovách, uvnitř veřejných zařízení, ale také i okolo 

silnic a dálnic [10]. 

Co se týče reklamy v kině, můžeme ji přirovnat k reklamě v televizi. Kinoreklama má 

ale některé výhody, mezi něž patří možný silnější emociální zážitek z této reklamy.  
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Další výhodou je ale i fakt, že kinoreklamy sledují lidé v době, kdy jsou obvykle 

pozitivně naladěni. Naopak nevýhodou bývá menší možnost zasáhnutí stejného diváka, 

jelikož frekvence návštěv kina je mnohem nižší [10]. 

S filmy a televizí je spojen i typ reklamy nazývaný product placement. Jde o typ 

reklamy, kdy je značka nebo produkt součástí děje filmů, seriálů a různých televizních 

pořadů. Pokud je tento produkt do děje vložen přirozeně a nenásilně, nemusí divák 

product placement ani vnímat jako reklamu, ale jako přirozenou rekvizitu. Často je 

produkt nebo značka spojována díky product placementu i s některou slavnou osobností 

a značka tak může velmi dobře posílit svou image [10]. 

V online prostředí se můžeme setkávat s bannerovými reklamami. Tyto reklamy 

můžeme nejlépe zacílit na cílové skupiny, neboť v online prostředí lze zvolit, aby se 

bannery zobrazovaly pouze na stránkách nebo u článků, které s propagovaným 

produktem či značkou souvisejí. Stejně jako reklama v televizi nebo kinoreklama je  

i bannerová reklama multimediální, navíc ale může být i interaktivní, jelikož lze  

do bannerů vložit i nějakou hru nebo umožnit prokliknutí na webovou stránku dané 

organizace [10]. 

Faktory, které ovlivňují výběr vhodných reklamních médií, jsou následující: 

• náklady vynaložené na dané reklamní médium a potencionální užitek 

z reklamního média, 

• charakter média a jeho dosah, 

• segment zaměřený na dané reklamní médium a cílový segment podniku, 

• četnost působení reklamních sdělení, 

• smysly zapojené do vnímání reklamního sdělení,  

• „doručovatel“ reklamního sdělení – maskot, známá osobnost [3]. 

2.9.3.2 Přímý marketing 

Direct marketing neboli přímý marketing je druhem marketingové komunikace, která se 

zaměřuje pouze na menší segmenty či jednotlivce a dochází zde k přímému adresnému 

oslovení stávajícího či potenciálního zákazníka, přičemž se očekává vyvolání okamžité 

reakce. K oslovení zákazníků u direct marketingu dochází buďto pomocí telefonu, 

internetu nebo pomocí pošty či kurýrní služby. Pro direct marketing je typická 
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personifikace marketingového sdělení, ke kterému je ale nutná kvalitní databáze 

zákazníků, jež obsahuje důležité údaje o stávajících a potenciálních zákaznících [10]. 

Okamžitou reakcí, která se od zákazníka očekává, může být například objednávka 

zboží či služby, navštívení webové stránky firmy, zapojení se do spotřebitelské soutěže, 

registrace do věrnostního programu nebo domluvení si schůzky s obchodním zástupcem 

firmy [10]. 

Mezi hlavní výhody přímého marketingu patří: 

• „zaměření na jasně vymezený a smysluplný segment, 

• efektivnost cílené komunikace, umožňující vytvoření osobního vztahu, 

• kontrolovatelnost, měřitelnost reakcí na naši nabídku, 

• operativnost reakce, 

• názornost předvedení produktu, 

• dlouhodobost využívání.“ [3] 

Mezi nejvýznamnější nástroj direct marketingu patří email marketing, u kterého jde  

o zasílání zpráv na emailové adresy zákazníků. Výhodou je rychlost, s jakou se sdělení 

dostane k zákazníkům, dále pak i flexibilita a možnost prokliků na webové stránky. 

Důležité je u marketingového emailu vhodně zvolit předmět emailu tak, aby zákazníky 

nalákal k otevření a přečtení emailu [10]. 

Dalším typem direct marketingu je direct mailing, kdy jde o kontaktování zákazníků 

pomocí poštovních nebo kurýrních zásilek. Firmy zasílají svým zákazníkům nejčastěji 

dopisy, ale může se jednat i o brožury, vzorky produktů či pohlednici [10]. 

Firmy mohou kontaktovat zákazníky také pomocí telefonu, poté se jedná  

o telemarketing. Výhodou je, že pracovník může hned na zákazníka reagovat, 

odpovědět na jeho námitky či dotazy. Nevýhodou jsou poté poměrně vysoké náklady, 

které se odvíjejí od délky hovoru a kvality operátora [10]. 

Dalším nástrojem direct marketingu je i mobilní marketing. Jde o zasílání SMS 

upozorňujících například na slevy nebo na blížící se konec některé z nabídek firmy [10]. 
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2.9.3.3 Podpora prodeje 

Podporu prodeje můžeme definovat jako soubor výhod pro spotřebitele, které podněcují 

okamžitý nákup. Jde o nástroje krátkodobého charakteru, mezi něž patří například 

snížení ceny, výhodná balení produktů, prémie za nakoupení zboží či služby, slevové 

kupóny, vzorky k vyzkoušení zdarma, ochutnávky a ukázky nových výrobků. Obvyklá 

je kombinace těchto nástrojů v jeden časový okamžik [10]. 

Jelikož nástroje podpory prodeje podněcují zákazníky k okamžité aktivitě, lze poměrně 

snadno zjistit úspěšnost takové kampaně a v tomto směru se tedy podpora prodeje 

podobá direct marketingu. Jak účinná podpora prodeje byla lze vyhodnotit například 

podle počtu využitých slevových kupónů, rozdaných vzorků, ale především i podle 

samotného zvýšení prodeje [10]. 

Jedním z nejčastěji využívaných nástrojů podpory prodeje je buďto přímé snížení ceny 

výrobku, nebo sleva z ceny výrobku po předložení slevového kupónu. Takovéto akce 

mohou nalákat nové zákazníky, kteří doposud nemají s produktem zkušenost  

a za zvýhodněnou cenu jsou ochotni si jej zakoupit a vyzkoušet. Pokud zákazník bude  

s výrobkem spokojen, může se tak stát novým loajálním zákazníkem, který výrobek 

příště zakoupí i bez slevové akce. Na druhou stranu může být tento nástroj rizikový  

z důvodu narušení image značky, zákazníci by produkt mohli začít vnímat jako méně 

kvalitní, který by se bez slevy jinak špatně prodával [10]. 

Velmi často využívaným nástrojem podpory prodeje jsou promo akce sloužící  

k vyzkoušení produktů a také sampling neboli rozdej vzorků zdarma. Sampling je 

primárně využíván firmami při uvádění nového produktu na trh a může mít jak osobní, 

tak neosobní formu. Velmi často probíhá sampling na kulturních nebo sportovních 

akcích, veletrzích, v prostorách univerzit, na náměstí, neboť jsou to místa, kde dochází  

k velké koncentraci lidí. Velmi účinný bývá také sampling přímo v místě prodeje, 

jelikož zákazník si vyzkoušené zboží může ihned zakoupit. Vhodné je, pokud sampling 

v místě prodeje ještě navíc bývá podpořen dalšími akcemi, jako například slevou [10]. 

Firmy jako podporu prodejů mohou využívat i různé prémie, které bývají zaměřovány 

hlavně na stávající zákazníky, či reklamní dárky, které podporují loajalitu zákazníků. 

Prémie jsou již buďto součástí daného výrobku, anebo jej zákazníci obdrží  

až po zakoupení zboží. Pokud firmy chtějí podpořit u zákazníků opakovaný nákup 
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určitého výrobku, mohou poskytnutí prémie podmínit koupí více výrobků, v tomto 

případě se pak jedná o tzv. sběratelskou promoci [10]. 

Dobrým nástrojem podpory prodeje je pro firmy i tvorba věrnostních programů, díky 

nimž si mohou i efektivně vytvářet databázi svých zákazníků. Věrnostní programy 

mohou být pro zákazníky atraktivní, jelikož díky nim mohou získávat nejrůznější 

odměny v podobě dárků či slev [10]. 

Jako podpora prodeje může sloužit i komunikace v místě prodeje. Jedná se  

o umísťování celé řady nástrojů, jako například plakátů, modelů výrobků, cenovek, 

nejrůznějších stojanů, podlahové grafiky do prodejen a provozoven služeb [10]. 

Nástroje sloužící ke komunikaci v místě prodeje se označují jako POP nebo POS 

materiály. Zkratka POP vychází z anglických slov point of purchase a zkratka POS ze 

slov point of sale, přičemž obě tato slova znamenají „místo prodeje“ [7]. 

Cílem je pomocí těchto nástrojů přitáhnout pozornost nakupujících, připomenout určité 

produkty, informovat a přesvědčit zákazníky ke koupi zboží, které třeba původně 

neměli ani v úmyslu zakoupit. V neposlední řadě také napomáhají k budování image 

prodejny i produktu [7]. 

2.9.3.4 Vztahy s veřejností 

Marketingový nástroj vztahy s veřejností se často označuje zkratkou PR, která vznikla  

z prvních písmen anglického názvu public relations. Spočívá ve vytváření a ovlivňování 

veřejného mínění o organizaci, jeho úkolem je podpora dobrého jména, snaha  

o vybudování a udržení dobrých vztahů s veřejností. Mnemotechnickou pomůckou  

pro zapamatování si všech nástrojů, které spadají do vztahů s veřejností, je zkratka 

PENCILS, jež je odvozená z anglických názvů jednotlivých nástrojů – publications, 

events, news, community, identity media, lobbying a social responsibily activity [4, 7]. 

Publications (publikace nebo vydávání) v sobě zahrnuje například výroční zprávy, 

firemní časopisy nebo publikace k výročí podniku či k jiné firemní události [4]. 

Events znamená akce a jedná se jak o akce veřejné, tak vnitropodnikové. S rozvojem 

technologií se snaží firmy dělat své eventy interaktivnějšími, například tak, že pomocí 

mobilních komunikačních technologií nechávají své zákazníky volit nebo odpovídat  

na otázky průzkumů atd. Firmy se mohou propagovat na nejrůznějších kulturních  
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a sportovních akcích nebo si vytvořit svoje vlastní akce. Jedním z příkladů z oblasti 

event marketingu jsou veletrhy, neboť umožňují přímý kontakt se zákazníky  

a obchodními partnery, předvedení produktů či služeb a v neposlední řadě i prodej. 

Účastí na veletrzích společnosti posilují povědomí o své značce. Dalším nástrojem je  

i sponzorství, tedy investování peněz nebo jiných prostředků do významných událostí  

či aktivit sponzorovaného s cílem naplňovat své komunikační cíle. Díky sponzorství  

se nejenom zvyšuje povědomí o značce, ale upevňuje se i pozitivní sdělení. Nevýhodou 

sponzorství je menší kontrola sponzora a menší zacílení na produkt [7, 12]. 

Materiály pro novináře nebo například podklady pro tiskové konference, které zahrnují 

základní informace o podniku či o jeho produktech, spadají do kategorie news (zprávy) 

[4]. 

Komunitní angažovanost (community engagement) je založena na budování dobrých 

vztahů s místní komunitou. Může se jednat například o investice do sektoru veřejných 

služeb dané oblasti nebo i uvědomění si, jak jednotlivé kroky podniku mohou mít vliv 

na okolí [12]. 

Identity media neboli firemní identita v sobě zahrnuje využívání jednotného grafického 

stylu firemních vizitek, emailů, dopisů nebo například i zavedení podnikové uniformy 

[12]. 

Lobování (lobbying) je prosazování skupinových zájmů. Může se jednat o budování 

vztahů se zákonodárci a vládními úředníky se snahou ovlivnit legislativu a regulaci 

v odvětví, popřípadě i o lobování v rámci podniku [12]. 

Social responsibily activity neboli společenská odpovědnost firmy v sobě zahrnuje 

nejenom ekologické chování podniku, ale i budování dobrého jména aktivitami  

v sociální oblasti [12].  

2.9.3.5 Osobní prodej 

Osobní prodej je nejstarším nástrojem komunikačního mixu. Jde o přímý kontakt 

prodejce se zákazníkem, jehož hlavní výhodou je okamžitá zpětná vazba a individuální 

komunikace. Pomocí osobního prodeje prodejci poskytují informace zákazníkům, 

předvádějí výrobky a mají především i možnost budování dlouhodobých vztahů.  

Proces prodeje má několik fází. První z nich je nalezení vhodných potenciálních 
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zákazníků, po ní pak následuje sběr informací o zákazníkovi. V další fázi dochází 

k navázání kontaktu se zákazníkem, s kterým je spojena analýza jeho skutečných 

potřeb. Následně se uskutečňuje prezentace produktů a případné zvládnutí námitek 

zákazníka. Na základě předchozích jednání se uskutečňuje uzavření obchodu, po kterém 

by měla dále pokračovat péče o zákazníka a kontrola jeho spokojenosti [7].   

2.9.3.6 Online komunikace 

Online komunikace je marketingovým nástrojem, který pro komunikaci se zákazníky 

využívá služeb internetu a do značné míry souvisí i s ostatními nástroji komunikačního 

mixu. Komunikace na internetu nám přináší celou řadu výhod, mezi něž patří především 

zacílení na cílovou skupinu, relativně nízké náklady, multimediální sdělení zákazníkům 

a poměrně snadná měřitelnost účinnosti.  Výhodou také je, že lidé pro připojení  

k internetu nevyužívají pouze počítače, ale také mobilní zařízení. Největší význam  

z online komunikace mají webové stránky firem, ale také i online sociální média [4]. 

Webové stránky by měly mít především zajímavý obsah, který dokáže zákazníky 

dostatečně zaujmout, aby danou stránku hned neopustili a byli ochotni zde trávit svůj 

čas. Na to, jak zákazníky stránka zaujme, má také velký vliv i její grafické zpracování, 

je proto důležité, aby stránky nepůsobily zastarale a neprofesionálně a měly by být také 

snadno dohledatelné. Webové stránky musí být vytvořeny tak, aby se na nich zákazník 

snadno orientoval a nedocházelo k tomu, že by požadovaný obsah šel hledat  

na konkurenční weby [4]. 

2.9.4 Nové nástroje marketingové komunikace 

V dnešní době jsou k dispozici nejrůznější komunikační kanály, z nich každý má své 

výhody i nevýhody. Podstatnou výhodou nových medií, jako je například internet,  

je výrazně rychlejší přenos informací ke spotřebitelům nežli pomocí tradičních kanálů. 

Proto firmy v dnešní době využívají velmi často k propagaci například sociální sítě 

[13]. 

Jelikož se v dnešní době stále více hovoří o přesycenosti trhu reklamou, snaží se firmy 

přijít s novými netradičními prvky propagace, které by dokázaly co nejefektivněji 

zaujmout pozornost spotřebitelů. Příkladem takových nástrojů je guerilla marketing 

nebo i virový marketing [13]. 
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Zmíněné nové nástroje marketingové komunikace budou dále popsány v následujících 

podkapitolách.  

2.9.4.1 Sociální sítě 

Sociální sítě jsou interaktivními online aplikacemi, na kterých uživatelé vytvářejí a sdílí 

nejrůznější obsah. Firmy využívají sociální sítě k informování o svých nových 

produktech a zajímavých eventech, k přiblížení značky spotřebitelům a zároveň  

jako nástroj public relations. Příkladem sociálních sítí je například Facebook, Instagram, 

Twitter nebo Myspace [4]. 

Při vytváření obsahu na sociálních sítích bychom se měli zaměřit na to, co a jakým 

způsobem chceme sdělit, dále zda k sdělení využijeme vlastní obsah nebo se budeme 

odkazovat na jiný obsah na internetu. Musíme si také určit, kdo bude obsah publikovat  

a co je všechno potřebné vytvořit k naplnění obchodních cílů (loga, ikony, nové 

grafické návrhy, vlastní aplikace) [14]. 

2.9.4.2 Guerilla marketing 

Guerilla marketing je definován jako nekonvenční marketingová kampaň, která je 

nečekaná, krátkodobá, levná a často také humorná [13]. 

Pro tento nástroj je charakteristická poměrně nízká nákladovost a balancování  

na hraně legálnosti. Proto je u tohoto nástroje potřebné posoudit vhodnost pro určitý 

segment trhu a počítat i s určitou negativní publicitou. Typické pro guerilla marketing je 

také propojení s virovým marketingem [13]. 

 Marketingový odborník Petr Frey uvádí, že nejosvědčenější taktikou pro guerilla 

marketing je: 

1. udeřit na nečekaném místě, 

2. zaměřit se na přesně vytipované cíle, 

3. ihned se stáhnout zpět [13]. 

2.9.4.3 Virový marketing 

O virovém marketingu mluvíme, když informace o produktu nebo službě je šířena 

samotnými zákazníky, například posíláním videí či obrázků prostřednictvím mobilních 

telefonů a internetu nebo pomocí ústního sdělení informací mezi spotřebiteli. Ono 
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sdělení musí být ale natolik zajímavé, aby jej spotřebitelé samovolně a vlastními 

prostředky šířili dále [13]. 

Existují dvě formy virálního marketingu – aktivní a pasivní. Pasivní forma se nesnaží 

ovlivnit chování zákazníka, pouze se pokouší prostřednictvím kvalitního výrobku nebo 

služby vyvolat kladnou reakci neboli kladné hodnocení šířící se dál. Aktivní forma se  

už ale snaží o ovlivnění chování s cílem zvýšení prodeje či povědomí o značce [13]. 

Někdy se pro virový marketing používá i označení „pass-along“ (předávání)  

nebo „friend-tell-a-friend“ marketing [13]. 

2.9.4.4 Bannery a buttony 

Bannery a butony jsou internetovou reklamou. Bannery bývají umístěny na začátku,  

na konci nebo po stranách webových stránek ve formě grafických proužků, které 

směřují uživatele k tomu, aby přešli na stránku jinou. V případě této formy reklamy se 

dá velmi snadno zjistit, kolik uživatelů zaujala a kteří přes ni pomocí kliknutí přešli  

na příslušnou stránku. Úspěšnými bannery bývají především ty, které jsou animované, 

barevné, mají jednoduché sdělení a které vybízejí uživatele ke kliknutí na ně [7]. 

Buttony jsou v podstatě malé bannery ve formě tlačítka, které často bývají spojovány 

s určitou aktivitou, např. stažením. Bývají používané v souvislosti s volně stažitelnými 

softwary [7]. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části práce bude provedena analýza současného stavu vybraného podniku. 

Součástí této analýzy bude charakteristika podniku, jeho historie, popis současného 

marketingového mixu, dále pak segmentace trhu, SLEPT analýza, analýza konkurence  

a SWOT analýza.  

3.1 Charakteristika podniku 

Akciová společnost ÚSOVSKO FOOD a.s. vznikla 18. října 1993 a je dceřinou 

společností akciové společnosti ÚSOVSKO a.s. V roce 1993 vznikla společnost  

pod obchodním jménem SODKO a.s., které bylo změněno v roce 2012 na ÚSOVSKO 

FOOD, a.s. Firma je výrobní i obchodní společností se základním kapitálem ve výši 

10 000 000 Kč, který se skládá ze 100 kusů akcií na jméno, plně upsaných a splacených,  

s nominální hodnotou 100 000,- Kč. Společnost se zaměřuje na potravinářskou výrobu  

a distribuci a je rozdělena do dvou středisek. Jedno z nich, které je také předmětem této 

práce, se věnuje výrobě müsli tyčinek Fit müsli, druhé středisko je zaměřeno na výrobu 

extrudovaných a fritovaných snacků Bersi [15]. 

 

Obrázek 4: Logo společnosti ÚSOVSKO a.s. [16] 

 

Obrázek 5: Logo müsli tyčinek FIT müsli [17] 
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Představenstvo

Středisko výroby 
Fit Klopina

Středisko výroby 
Oneš Šumvald

Středisko 
obchodu

3.1.1 Organizační struktura 

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které řídí činnost středisek výroby 

Fit Klopina a Oneš Šumvald a také střediska obchodu.   

 

 

 

 

Obrázek 6: Organizační struktura [18] 

Společnost je součástí koncernu společnosti ÚSOVSKO a.s. a uplatňuje se zde jednotné 

řízení, které se projevuje například společnými poradami top managementu všech 

obchodních korporací, koordinačními poradami členů statutárních orgánů a členů 

dozorčích rad, společným vyjednáváním obchodních podmínek s odběrateli i dodavateli 

nebo společným řešením a koordinováním administrativních činností. Počet 

zaměstnanců společnosti ÚSOVSKO FOOD a.s. je 158, z toho 8 je řídících [18]. 

3.1.2 Sortiment 

Müsli tyčinky Fit se vyrábějí již od září roku 1991, tehdy ještě pod mateřskou 

společností ÚSOVSKO a.s., kdy jako první byly vyráběny tyčinky z kategorie Fit müsli, 

konkrétně Fit müsli šťavnatá. Ve firmě se snaží sledovat požadavky svých zákazníků, 

proto v dnešní době existuje ještě několik dalších produktových řad, a to konkrétně Fit 

müsli BIO, Fit fruit, Fit fruitík, Fit go, Fit Challenger, Fit simply, Fit Nature a novinkou 

je Fit protein [19].  

Společnost již od začátku svého působení sleduje moderní trendy ve výživě, respektive 

trend „zdravého mlsání“, a proto tyčinky obsahují vyvážený poměr bílkovin, sacharidů  

a tuků. Jsou vyráběné z přírodních surovin a jejich významnou součástí je sušené ovoce, 

především jablka, která společnost pěstuje ve vlastních sadech a následně zpracovává  

ve vlastní sušárně. Tyčinky mají vysoký obsah vlákniny a optimální poměr zralého 

ovoce a cereálií. Společnost produkuje řadu bezlepkových tyčinek, řadu tyčinek v BIO 

kvalitě (Fit Bio) a také tyčinky s obsahem více než 40 % ovoce (Fit Fruit). V řadě Fit 
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Nature nalezneme tyčinky bez konzervantů, umělých aromat a barviv, s vysokým 

obsahem vlákniny a s velmi nízkým obsahem transmastných kyselin [19].  

V příloze č.1 se nachází přehled produktové řady müsli tyčinek Fit. 

3.1.3 Certifikáty a ocenění 

Společnost je držitelem certifikátů osvědčujících kvalitu výroby jejích produktů.  

Jedním z certifikátů, který společnost vlastní, je IFS Food certifikát. Jedná se  

o potvrzení splnění norem zaměřených na bezpečnost, kvalitu a zákonné požadavky při 

výrobě potravin. Tento mezinárodní standard umožňuje obchodním řetězcům větší 

transparentnost a jednotnost při posuzování dodavatelů z hlediska potravinářské 

bezpečnosti dodávaných výrobků [20]. 

    

Obrázek 7: IFS Food certifikát a BBC Food certifikát [21] 

Společnost je také držitelem BRC Food certifikátu. Tato certifikace slouží všem 

organizacím ucházejícím se o zakázky na výrobu a dodávku potravin do obchodních 

řetězců, stravovacích zařízení nebo potravinářského průmyslu. Jedná se opět  

o mezinárodní standard, přičemž společnost dosáhla kvalifikace B [22].  
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Podnik získal také certifikát od společnosti KEZ – Kontrola ekologického zemědělství. 

Jedná se o společnost s vysoce nastavenými standardy kvality a získání tohoto 

certifikátu je zárukou kvality BIO [23].  

Společnost obdržela také prestižní ocenění Klasa, které získaly tyčinky Fit Fruit. Klasa 

je českou značkou kvality potravin, udělovanou ministrem zemědělství, kterou mohou 

získat pouze výrobky vyráběné v České republice [24]. 

 

Obrázek 8: Certifikát od společnosti KEZ [21] 

 

3.2 Marketingový mix 

V této části práce bude analyzován doposud užívaný marketingový mix pro produkty 

Fit müsli.  

3.2.1 Produkt 

Na podzim roku 2017 přišla společnost s novou proteinovou tyčinkou Fit PROTEIN. 

Proteinové tyčinky nejsou určeny pouze pro profesionální sportovce, ale jsou  

i vhodným doplňkem stravy každého z nás, neboť díky vyváženému složení zajistí 
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přísun důležitých látek pro unavený organismus. Vhodné jsou především k doplnění 

bílkovin po sportovním výkonu, napomáhají tak k účinné regeneraci. Tyčinky mají 

vysoký podíl kvalitních proteinů, které nejenom organismus zasytí, ale zároveň 

podporují i růst svalové hmoty, přičemž potřebnou energii dodávají obsažené sacharidy. 

Tyčinky Fit PROTEIN jsou k dostání ve třech příchutích –  limetové příchuti v kakaové 

polevě, Fit PROTEIN s klikvou velkoplodou a švestkami v kakaové polevě nebo  

s arašídy a hrozinkami v kakaové polevě [25]. 

Jde zcela o nový produkt, který se tedy nachází na začátku životního cyklu v zaváděcí 

fázi. Cílem je proto vytvořit psychologické a společenské spojení s tímto produktem, 

čili vytvořit spojení produktu s určitým předpokládaným životním stylem.  

3.2.2 Cena 

Cena výrobků je odvíjena především od veškerých nákladů s nimi spojenými. Jedná se 

tedy o využívání nákladově orientované tvorby ceny, přičemž podnik současně přihlíží  

i k cenám udávaným konkurencí. Tyčinky lze zakoupit samostatně nebo ve výhodných 

baleních 4+1 zdarma. V obchodních řetězcích je lze koupit v cenovém rozpětí od 8 do 

15 Kč za kus, nebo ve výše zmíněném výhodném balením 4+1 zdarma, jehož cena se 

pohybuje okolo 30 Kč. 

 

Obrázek 9: Balení výrobků Fit müsli 4+1 zdarma [26] 
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3.2.3 Distribuce 

Výroba müsli tyčinek je soustředěna do výrobní haly v obci Klopina v Olomouckém 

kraji, odkud dále probíhá distribuce na domácí trh. Müsli tyčinky jsou distribuovány 

nejenom v České republice, ale jsou také vyváženy do 16 států Evropské unie 

(například na Slovensko, do Maďarska, Polska, Litvy, Lotyšska, Estonska  

a  Rumunska) i mimo unii (do Ruska). 

Na Slovensku zajišťuje distribuci společnost ÚSOVSKO SK, s.r.o. sídlící v Holíči  

a v Maďarsku distribuční služby poskytuje společnost ÚSOVSKO Hungary Kft.  

se sídlem v Komáromu [27]. 

V Olomouckém kraji má firma své podnikové prodejny v prostorách obchodů Jednota 

COOP v Klopině, Šumperku, Zábřehu a v Jeseníkách [27]. 

3.2.4 Marketingová komunikace 

K marketingové komunikaci firma využívá některých nástrojů z oblasti reklamy, 

veřejných vztahů a online komunikace.  

3.2.4.1 Reklama 

V roce 2014 proběhla televizní reklama na produkty Fit müsli na programech Prima  

a Prima Cool, z důvodu vysokých nákladů tuto kampaň společnost v následujících 

letech již neopakovala. V současnosti se společnost prezentuje těmito videi z televizní 

reklamy pouze na svém facebookovém profilu. 

Podnik využívá také out-of-home reklamu, konkrétně billboardy. Ty se nacházejí 

v Olomouckém kraji na pozemcích společnosti, konkrétně například v Koutech nad 

Desnou, kde se nachází 3D billboard v podobě čtyřmetrové müsli tyčinky.  

Na následující straně se nachází fotografie billboardu umístěného ve městě Zábřeh 

s vyobrazenou tyčinkou Fit müsli. Tento billboard má společnost v dlouhodobém 

pronájmu.  
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Obrázek 10: Billboard s tyčinkou Fit müsli [Vlastní zpracování] 

3.2.4.2 Vztahy s veřejností 

Od roku 2014 je společnost partnerem charitativního tanečního projektu „Hejbejte 

se a zpívejte“ Nadačního fondu Hanky Kynychové, známé cvičitelky a moderátorky. 

Společnost podporuje tento projekt nejenom finančními prostředky, ale také dodávkou 

müsli tyčinek Fit na soustředění pořádaná v rámci projektu a závěrečná finále konaná 

v Praze. Cílem projektu je motivovat děti z dětských domovů k volnočasovým 

činnostem (především k tanečním, pěveckým a hereckým disciplínám) a zároveň je 

integrovat do společnosti. Oba partnery spojuje společná vize, že pohyb a vyvážená 

výživa jsou důležité pro zdravý život. Letáček z této akce konané v roce 2017  

a fotografie je vložena v příloze č. 2 [28].  

Společnost se účastní řady veletrhů jak v České republice, tak v zahraničí, kde 

prezentuje své produkty Fit müsli. V České republice se účastní především veletrhu 

Země živitelka, který probíhá již od roku 1960 v Českých Budějovicích. Tento veletrh 

se zaměřuje převážně na prezentaci zemědělské mechanizace a produkce a dochází zde 

k prezentaci celého zemědělsko-potravinářského sektoru. Dále se také účastní veletrhů 

Flora Olomouc, které probíhají třikrát do roka. Co se týče zahraničních veletrhů, účastní 

se například veletrhu ISM v Německu. Tento mezinárodní veletrh se zaměřuje  

na potravinářský průmysl a je primárně určen pro odbornou veřejnost,  

pro navázání spolupráce s obchodními partnery. V Německu se dále účastní i veletrhu 

Anuga FoodTec, který je také orientován na potravinářský průmysl. I tento veletrh je 
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opět určen především pro odbornou veřejnost a je zaměřen na technologie pro výrobu  

a zpracování potravin a nápojů, balící techniky, dále bezpečnost potravin a také na 

technologie řízení provozu a distribuci potravin a nápojů.  

Z nástrojů PR podnik využívá také „identity media“ neboli firemní identitu. Existuje 

jednotná grafická podoba vizitek, která zahrnuje logo mateřské společnosti ÚSOVSKO 

a.s. a také loga obou potravinářských středisek Fit müsli a Bersi. Zároveň  

i firemní vozy mají polepy s vyobrazenou müsli tyčinkou a ovocem.  

 

Obrázek 11: Firemní vozy [29] 

3.2.4.3 Online komunikace 

Firma ÚSOVSKO FOOD a.s. má k propagaci svých müsli tyčinek webovou stránku 

www.fit.eu. Na této stránce nalezneme informace o celém portfoliu produktů, o jejich 

složení, výživových údajích a gramáži, nechybí ani informace o aktuálním dění ohledně 

tyčinek Fit müsli a příběh jejich vzniku. Dále jsou zde také k dispozici kontaktní údaje  

a možnost zobrazení získaných certifikátů či etický kodex společnosti. Stránky je 

možné zobrazit ve čtyřech jazycích, a to v češtině, slovenštině, angličtině a maďarštině.  

Přímo na webových stránkách nalezneme i odkaz na facebookový profil. I zde nechybí 

kontaktní informace a stručný příběh o produktech Fit müsli, přičemž profil je využíván 

především pro informování o pořádaných soutěžích o výrobky Fit müsli a k vyhlašování 

vítězů těchto soutěží. K soutěžím jsou vytvořeny pouze příspěvky na hlavní stránce, 

nikoliv i události. Pro každý měsíc v roce je vyhlášena nová soutěž, tyto soutěže jsou 

obvykle založené na vytváření fotografií či obrázků, na kterých musí být minimálně 
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jeden produkt společnosti, nebo na vytváření básniček či sloganů obsahujících slovo Fit. 

Na hlavní stránce facebookového profilu nalezneme také informace o akcích, které 

společnost pořádá nebo které sponzoruje. Počet fanoušků, kteří sledují facebookový 

profil společnosti, je 3 463 osob [30].  

 

Obrázek 12: Příspěvek na facebookové stránce k soutěži pro březen 2018 [30] 

3.3 Segmentace trhu 

Podnik figuruje na trhu se spotřebními předměty a působí nejenom na českém trhu,  

ale také v některých státech Evropské unii a mimo ni. Zaměřuje se především na lidi  

se zájmem o zdravé stravování, v jeho portfoliu produktů nechybí ani takové, které jsou 

zaměřené speciálně pro děti.  

Cílovou skupinou nových tyčinek Fit PROTEIN jsou především mladí aktivní lidé  

ve věku od 20 do 35 let věnující se sportu, se zájmem o zdravé stravování, kteří 

v případě shonu nebo před a po sportovní aktivitě upřednostní zdravou svačinu. Pokud 

bychom se zaměřili na počet osob spadajících jen do této věkové kategorie, v České 

republice žije okolo 2,1 milionu lidí splňujících toto kritérium. Návrh komunikačního 

mixu bude ale zaměřen především na Olomoucký a Jihomoravský kraj, kde 

v Jihomoravském kraji toto kritérium splňuje 241 490 obyvatel a v Olomouckém kraji 

125 561 obyvatel [31].  



46 

 

3.4 SLEPTE analýza 

V této kapitole analytické části práce bude provedena SLEPTE analýza – analýza 

makroprostředí podniku. Budou rozebrány faktory sociální, legislativní, ekonomické, 

politické a technologické, které mají vliv na chod a vývoj podniku.  

3.4.1 Sociální faktory 

V současné době žije v České republice více než 10 578 800 obyvatel, přičemž z toho  

je 76,5 % obyvatel ekonomicky aktivních, kteří tedy mohou představovat potenciální 

zákazníky. Zároveň, což je pro podnik pozitivní, všeobecně narůstá trend zdravého 

života, stále více lidí se zabývá o životní styl, tedy o zařazení více pohybových aktivit 

mezi ty každodenní, a především i o zdravé stravování [32].  

Dalším trendem současné doby je i návrat k českým výrobkům. To potvrzuje i průzkum 

agentury Sten/Mark, který byl proveden s 522 respondenty v říjnu roku 2017. Každý 

třetí respondent uvedl, že dává přednost české značce před zahraniční. Domácí značky 

upřednostňují respondenti zejména v těchto dvou oblastech – potraviny (včetně nápojů) 

a finanční služby [33]. 

 

Graf 2: Preference značek podle země původu [27] 
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3.4.2 Legislativní faktory 

Mezi legislativní faktory patří zákony, místní vyhlášky a všechna nařízení, která podnik 

musí dodržovat. Akciová společnost se musí řídit zákonem č. 90/2012 Sb.,  

o obchodních korporacích, který určuje pravidla pro provozování akciové společnosti na 

území České republiky. Dále se podnik musí řídit i zákonem č. 89/2012 Sb., nový 

občanský zákoník a také například předpisem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu nebo 

zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Co se týče legislativních nařízení týkajících se marketingu, musí firma dodržovat 

například zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele nebo zákon č. 89/2012, § 2976 – § 2990 Nekalá soutěž [34].  

Jelikož se jedná o společnost zabývající se potravinářskou výrobou, musí dodržovat  

i celou řadu hygienických nařízení. Mezi české předpisy, kterými se musí řídit výrobci 

potravin, patří například zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, 

dále pak vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových 

výrobků a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Dále 

podnik musí dodržovat systém HACCP dle nařízení ES č. 852/2004, o hygieně potravin. 

HACCP je systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů v podnicích 

s výrobou potravin, který má napomoci předcházet rizikům ohrožujícím bezpečnost 

potravin [35].  

3.4.3 Ekonomické faktory 

Z hlediska ekonomických faktorů se zaměřím na vývoj inflace, hrubého domácího 

produktu a také kurzu EUR/Kč. Vývoj všech těchto faktorů na firmu může působit jak 

negativně, tak pozitivně.  

Hodnota inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských 

cen, v roce 2017 postupně narůstala až na hodnotu 2,5 %. Podle prognózy České 

národní banky by se měla míra inflace v roce 2018 pohybovat okolo 2,2 % a v prvním 

čtvrtletí roku 2019 okolo 2 % Přehled vývoje inflace v roce 2017 je znázorněn 

v následující tabulce [36, 37]. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bezpe%C4%8Dnost_potravin
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bezpe%C4%8Dnost_potravin
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Tabulka 1: Vývoj inflace v roce 2017 [36] 

Měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

 0,8 1 1,2 1,3 1,5 1,7 1,8 2 2,2 2,3 2,4 2,5 

 

Hrubý domácí produkt české ekonomiky v roce 2017 meziročně rostl zhruba o 5 %, 

což značí její zvýšení. Na růst domácí poptávky měla vliv zvyšující se spotřeba 

domácností. Reálná spotřeba domácností, která měla významný vliv na výši výdajů na 

konečnou spotřebu, vzrostla meziročně o 4,4 % [38]. 

Do budoucna se odhaduje, že hrubý domácí produkt nadále poroste. V roce 2018 by 

jeho hodnota měla meziročně narůst o 3,4 % a v roce 2019 o 3,1 % [37]. 

V roce 2017 docházelo k růstu průměrných mezd. V 1. čtvrtletí roku 2017 činila 

průměrná hrubá měsíční mzda celkem 27 889 Kč, což je o 1 414 Kč (5,3 %) více než  

ve stejném období roku 2016. Jelikož se spotřebitelské ceny zvýšily v 1. čtvrtletí  

o 2,4 %, reálně činil nárůst průměrné mzdy 2,8 %. V následujícím čtvrtletí činila 

průměrná hrubá měsíční mzda celkem 29 346 Kč, oproti stejnému období roku 2016 byl 

nárůst 2 074 Kč (7,6 %). Ve druhém čtvrtletí se zvýšily i spotřebitelské ceny, a to  

o 2,2 %, reálně se tak mzda zvýšila o 5,3 %. Ve 3. čtvrtletí roku 2017 byla průměrná 

hrubá měsíční mzda celkem 29 050 Kč, došlo tedy opět k nárůstu oproti stejnému 

období loňského roku, a to o 1 840 Kč (6,8 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za 

uvedené období o 2,5 %, reálný nárůst mzdy tak činil 4,2 %. Podle výsledků 

strukturálních výdělkových statistik, které vycházejí z údajů o výdělcích jednotlivých 

zaměstnanců, zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší, než je celostátní průměr 

[39-42]. 

Důležitým ukazatele je i medián mezd. V prvním čtvrtletí roku 2017 činil 23 704 Kč,  

a oproti stejnému období předchozího roku vzrostl o 5,2 %. Ve druhém čtvrtletí dosáhl 

výše 24 896 Kč a vzrostl tak oproti stejnému období předchozího roku o 8,2 %. I ve 

třetím čtvrtletí došlo oproti loňskému roku k nárůstu, a to o 7,1 %, výše mediánu mezd 

činila 25 181 Kč [39–42]. 
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Tabulka 2: Vývoj průměrných mezd [39–42] 

 Průměrná mzda 
Nárůst oproti stejnému 

období roku 2016 
Reálný nárůst Medián 

1. čtvrtletí 27 889 Kč 1 414 Kč 5,3 % 2,8 % 23 704 Kč 

2. čtvrtletí 29 346 Kč 2 074 Kč 7,6 % 5,3 % 24 896 Kč 

3. čtvrtletí 29 050 Kč 1 840 Kč 6,8 % 4,2 % 25 181 Kč 

4. čtvrtletí 31 646 Kč 2 337 Kč 8 % 5,3 % 27 320 Kč 

 

Postupně se mění i výše minimální mzdy stanovené nařízením vlády. V roce 2017 byla 

výše minimální měsíční mzdy 11 000 Kč a výše minimální hodinové mzdy 66 Kč. 

V roce 2018 došlo k navýšení minimální měsíční mzdy na 12 200 Kč a také vzrostla  

i minimální hodinová mzda, a to na 77 Kč [43]. 

Míra nezaměstnanosti se v České republice v roce 2017 pohybovala v rozmezí  

od 3,5 % do 5,1 %. V září míra nezaměstnanosti poklesla na 3,8 %, a byla tak dosažena 

nejnižší míra nezaměstnanosti v ČR od roku 1998. Nového historického minima bylo 

následně dosaženo v listopadu 2017, kdy nezaměstnanost klesla až na 3,5 %. Na konci 

roku došlo opět k mírnému nárůstu na 3,8 %, což je dáno především koncem úvazků na 

dobu určitou. Nízká nezaměstnanost zlepšuje aktuální finanční situaci domácností, čímž 

se zvyšuje jejich ochota nakupovat, a to z důvodu menších obav z budoucnosti [44]. 

 

Graf 3: Vývoj nezaměstnanosti v ČR v roce 2017 [45] 
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Následující obrázek zobrazuje výši nezaměstnanosti k 31. 1. 2018. 

 

Obrázek 13: Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let [44] 

Výše odvodů na sociálním a zdravotním pojištění zůstává v roce 2018 stejná jako 

v předchozím roce. Zaměstnanci odvedou na zdravotním pojištění 4,5 % z hrubé mzdy  

a zaměstnavatel za zaměstnance odvede na zdravotním pojištění ještě dalších 9 %. Na 

sociálním pojištění je zaměstnanci sráženo 6,5 % z jeho hrubé mzdy a dalších 25 % 

odvádí za zaměstnance jeho zaměstnavatel [46]. 

Stejná zůstává v roce 2018 i sazba u daní z příjmů jak právnických, tak fyzických 

osob. 

Sazba daně z příjmů právnických osob činí 19 % a sazba daně z příjmů fyzických osob 

je ve výši 15 %. Změna nenastává ani u sazby daně z přidané hodnoty, i nadále zůstává 

základní sazba 21 %, první snížená sazba 15 % a druhá snížená sazba pak ve výši 10 % 

[46]. 
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3.4.4 Politické faktory 

Politické faktory jsou dalšími vlivy, které na podnik výrazně působí a jež podnik sám 

nemůže ovlivnit. Jde například o systém přerozdělování dotací, které pro podnik 

představují jeden ze zdrojů financí. Dále na něj mají vliv i nově schvalované zákony 

nebo úpravy stávajících zákonů, jež ovlivňují hospodaření podniků. Významnou 

událostí v politické sféře byly volby nového prezidenta v roce 2018.   

Jedním z faktorů, který by mohl mít vliv na zkoumaný podnik, je návrh legislativy 

týkající se zavedení minimálního povinného objemu českého zboží na pultech 

obchodních řetězců a také návrh legislativy řešící podnákladové ceny v obchodních 

řetězcích. Inspirací pro tato zamýšlená opatření se stal návrh legislativního balíčku, 

který letos v lednu představila francouzská vláda a podle něhož by zemědělci  

a potravináři mohli prodávat své výrobky se ziskem, přičemž supermarkety by měly mít 

povinnost prodávat potraviny se ziskem minimálně deseti procent. Toto opatření by 

vedlo ke stavu, že výrobky by se neprodávaly za ceny nižší, než jsou jejich výrobní 

náklady. Zároveň je součástí tohoto návrhu i stanovení povinného objemu potravin 

lokální produkce, které jsou dostupné na veřejných místech, například ve školách či 

nemocnicích [47]. 

3.4.5 Technologické faktory 

Technologický vývoj jde v dnešní době čím dál tím více dopředu. Z tohoto důvodu by 

podnik měl sledovat inovace ve výrobních procesech, které sice ze začátku mohou 

představovat větší výdaj, ale do budoucna mohou usnadnit, a především i zlevnit výrobu 

produktů. Potravinářská výroba tyčinek Fit müsli probíhá ve výrobní hale, vybudované 

v roce 2004 v Klopině, na dvou plně automatizovaných linkách, pořízených v roce 

2016, které by do budoucna měly zvýšit výrobní kapacitu až o 30 %.  

Inovace technologií jsou podporovány Evropskou unií. V současné době lze čerpat 

dotace ze strukturálních fondů EU v rámci programového období 2014–2020 v rámci 

Programu rozvoje venkova, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství ČR. 

Tento program je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických 

a potravinářských podniků [48]. 
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3.4.6 Ekologické faktory 

Jedním z podstatných ekologických faktorů je narůstající nedostatek srážek a tím pádem 

i vzrůstající sucho. Hrozbu pro zemědělství představuje i stále se zmenšující úroveň 

sněhové pokrývky a možnost výskytu silných holomrazů. Vliv má také narůstající počet 

letních dní, které mají dopad na životní cyklus rostlin a výnos polních plodin.  

Pro společnost jsou tyto ekologické faktory významné z toho důvodu, že součástí 

koncernu ÚSOVSKO je i divize rostlinné výroby, která dodává společnosti plodiny pro 

výrobu müsli tyčinek [49].  

3.5 Porterova analýza 5 sil 

V současné době na trhu existuje velká část firem, které se stejně jako ÚSOVSKO 

FOOD soustředí na výrobky s müsli. 

Mezi společnosti, které vytvářejí podniku konkurenci tím, že nabízejí produkty 

stejného typu a zároveň jsou také českými firmami, patří:  

• Mix it s.r.o. 

• Cereabar s.r.o. 

• Rupa s.r.o. 

• EKOFRUKT Slaný s.r.o. 

• HERO CZECH s.r.o. 

Firma Mix it s.r.o. byla založena dvěma spolužáky z vysoké školy v roce 2010, kteří se 

ze začátku se soustředili pouze na výrobu směsí s müsli. Jako první na českém trhu 

umožňovali zákazníkům vytvořit si své vlastní müsli směsi, přičemž ale v jejich nabídce 

samozřejmě nechyběly již předem navrhnuté mixy. Později firma přešla i k výrobě 

nejrůznějších sušenek a müsli tyčinek a v nabídce nechybějí ani čokolády nebo 

samostatně prodávané sušené ovoce a oříšky. Produkty od firmy Mix it lze objednávat 

na jejich webových stránkách a následně si je vyzvednout na několika pobočkách po 

celé republice [50]. 

Podnik Cereabar s.r.o. se nachází stejně jako podnik ÚSOVSKO FOOD 

v Olomouckém kraji na Šumpersku. Jde o rodinnou společnost, která byla založena již 

v roce 1992. Specializují se nejenom na výrobu cereálních produktů, ale i na produkty 
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pekárenské. Kromě výroby klasických müsli tyčinek, nabízejí i zeleninové tyčinky nebo 

tyčinky speciálně zaměřené pro děti. Nechybí ani raw výrobky [51].  

V novodobé podobě podnik Rupa s.r.o. vznikl v roce 1996. Firma vyrábí müsli tyčinky 

značky Maxinuta nebo Fly müsli, zároveň také proteinové tyčinky Recharge a ovesné 

Flapjack. Jedná se o velmi prosperující firmu, která například müsli tyčinek Fly od doby 

svého vzniku vyrobila více než půl miliardy [52]. 

EKOFRUKT Slaný s.r.o. na českém trhu působí již od roku 1992 a sídlí ve městě 

Slaný nedaleko Prahy. Na plně automatizovaných linkách se zde vyrábějí müsli tyčinky 

pod značkou Twiggy a Cerix. Dále pod značkou Twiggy nabízejí i čerstvá jablka 

upravená chlazením a sušené jablečné plátky. Společnost disponuje vlastními sady, 

především pro pěstování jablek, hrušek, meruněk, třešní a višní [53]. 

Společnost Hero Czech s.r.o. je mezinárodní rodinná firma s více než 125letou historií. 

Zabývá se zpracováním ovoce, výrobou müsli tyčinek a vývojem a výrobou dětské 

výživy. Pod značkou CORNY nabízí cereální tyčinky, tyčinky plněné mléčnou náplní  

a cereální tyčinky s ovocem [54]. 

Existence substitutů může mít vliv na zisk podniků, jelikož je nutí stanovovat ceny 

stejné nebo nižší, než jsou ceny substitutů. Kvůli existenci substitutů mohou zákazníci 

porovnávat kvalitu, cenu a vlastnosti substitutů s produkty podniku a mohou  

tak přecházet ke konkurenci tyto substituty vyrábějící. Za substituty müsli tyčinek 

můžeme považovat nejrůznější tyčinky nejenom z oblasti cukrovinek, ale z pohledu 

zdravého stravování může jít i o tzv. zelené potraviny, které mohou stejně tak jako 

müsli tyčinky posloužit jako zdravá svačina.  

Vyjednávací síla kupujících je dalším z faktorů, který má na podnik vliv. Zákazníci 

jsou pro podnik klíčoví, a proto je tedy důležité udržovat s nimi dobré vztahy  

a průběžně zjišťovat jejich potřeby a spokojenost. Část zákazníků společnosti jsou 

koneční spotřebitelé, kteří si nakupují výrobky pro svou vlastní potřebu a nejsou tedy 

jejich jednotlivé odběry významně objemné. Tito zákazníci nemají tak velkou 

vyjednávací sílu, jakou mají například velkoodběratelé. Velkoodběratelé, mezi něž patří 

obchodní řetězce, mohou na společnost působit požadavky nejenom cenovými, ale  

i například požadavky na vzhled a způsob balení výrobků. V současné době dochází 
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také k tlaku na výrobce kvůli dodávání produktů pod privátními značkami daných 

obchodních řetězců.  

Obecným omezením vstupu nové konkurence do odvětví je nedostatek zkušeností. 

Dalšími podstatnými omezeními jsou i legislativní požadavky. Jelikož jde  

o potravinářskou výrobu, existuje zde celá řada nároků na výrobní, skladové a přepravní 

prostory z hlediska hygienických nařízení, které podniky musí splňovat.  

Součástí koncernu ÚSOVSKO a.s. je i divize ovocnářství a rostlinné výroby,  

která společnosti ÚSOVSKO FOOD zajišťuje ovoce a obiloviny potřebné pro výrobu 

müsli tyčinek, a proto pouze část surovin si společnost musí zajišťovat od externích 

dodavatelů. V současné době jich existuje na trhu velké množství, jejich vyjednávací 

síla je tedy omezená a nemohou si proto stanovovat příliš vysoké ceny za dodávané 

produkty nebo naopak snižovat jejich kvalitu. Dodavatelé zároveň také musí dbát na 

dodržování termínů dodávek.  

3.6 Dotazníkové šetření 

V průběhu prosince roku 2017 proběhlo dotazníkové šetření ohledně povědomí  

o značce Fit müsli a současně i působení některých komunikačních nástrojů na 

potencionální zákazníky. Dotazníky byly zpracovány pomocí stránky Survio a šířeny 

pomocí sociální sítě především mezi osobami žijícími nebo dlouhodobě pobývajícími 

v Olomouckém nebo Jihomoravském kraji. Podoba dotazníku je k dispozici v přílohách 

(viz příloha č. 3).   

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 113 lidí, z toho 82 bylo žen (72,6 %)  

a 31 mužů (27,4 %). Nejvíce dotázaných bylo ve věkové skupině od 20 do 30 let  

(74,6 %).  Právě pohlaví a věk byly předmětem prvních dvou otázek, přičemž konkrétní 

věkové rozložení respondentů je znázorněno v následující tabulce a grafu.  
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Tabulka 3: Věkové rozložení respondentů [Vlastní zpracování] 

Věková kategorie Počet respondentů Procentuální podíl 

Do 15 let 4 3,5 % 

15–20 12 10,6 % 

20–30 82 72,6 % 

30–45 12 10,6 % 

45 a více 3 2,7 % 

 

 

Graf 4: Věková kategorie respondentů dotazníku [Vlastní zpracování] 

Další otázka byla věnována tomu, zda respondenti nakupují výrobky s müsli, či nikoliv. 

Celkem 95 odpovědělo ano (84,1 %) a pouze 18 ne (15,9 %). Následující otázka se poté 

již věnovala tomu, jak moc dobře respondenti znají výrobky Fit müsli. Jednotlivé 

odpovědi a počty respondentů u jednotlivých možností jsou zaznamenány v následující 

tabulce a grafu. 
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Tabulka 4: Odpovědi na otázku „Jak dobře znáte produkty Fit müsli?“ [Vlastní zpracování] 

Možná odpověď 
Počet 

respondentů 

Procentuální 

podíl 

Nikdy jsem o nich neslyšel/a. 20 17,7 % 

Už jsem o nich slyšel/a, ale nikdy jsem žádný 

produkt nekoupil/a. 
31 27,4 % 

Příležitostně kupuji tyto produkty. 55 48,7 % 

Pravidelně kupuji jejich produkty. 7 6,2 % 

 

 

Graf 5: Povědomí o výrobcích Fit müsli [Vlastní zpracování] 

Pátá otázka se věnovala tomu, zda respondenti zaznamenali některou z forem  

propagace produktů Fit müsli. Odpovědi jsou opět znázorněny v tabulce a grafu  

na následující straně. Nejčastěji respondenti odpovídali, že se s žádnou formou 

propagace nesetkali.  
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Tabulka 5: Odpovědi na povědomí o reklamě Fit müsli [Vlastní zpracování] 

Možná odpověď Počet respondentů Procentuální podíl 

V televizi 21 18,6 % 

V novinách/časopisech 15 13,3 % 

Na internetu 21 18,6 % 

Firemní vozy 4 3,5 % 

Na billboardech 10 8,8 % 

Nikde 64 56,6 % 

 

 

Graf 6: Propagace produktů Fit müsli [Vlastní zpracování] 

Předposlední otázka se zaměřila na to, zda respondenti někdy koupili nový produkt na 

základě reklamního plakátu v místě prodeje. Celkem 63 odpovědělo, že ano (55,8 %), 

 a 50 respondentů odpovědělo ne (44,2 %). 

Poslední otázka byla věnována tomu, jestli respondenti někdy koupili nový produkt na 

základě ochutnávky v místě prodeje. Celkem 62 respondentů takto produkt někdy 

zakoupilo (54,9 %) a 51 ne (45,1 %). 
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3.7 SWOT analýza 

V této části práce budou využity jednotlivé poznatky o podniku k určení silných  

a slabých stránek, tedy interních faktorů, a k určení příležitostí a hrozeb – externích 

faktorů. V následující tabulce jsou jednotlivé faktory přehledně zaznamenány. 

Tabulka 6: Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby organizace [Vlastní zpracování] 

Silné stránky (Strengths) Slabé stránky (Weaknesses) 

S1 … tradiční značka – první 

výrobce müsli tyčinek na českém trhu  

S2… certifikáty 

S3… finanční stabilita – dceřiná 

firma prosperující společnosti 

S4… stabilita výrobního programu 

W1… marketing – absence 

marketingového oddělení, nízká úroveň 

propagace 

W2… absence e-shopu 

W3… nízké povědomí o značce 

Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 

O1… expanze – vstup na nové trhy 

O2… růst poptávky – narůstající 

trend zdravého stravování 

O3… nárůst kupní síly obyvatelstva 

T1… nová konkurence 

T2… měnící se legislativa 

T3… dodávka surovin – nestálost 

počasí/neúroda 

 

V následujících krocích bude hodnocena důležitost jednotlivých znaků. Pro jejich 

porovnání bude použito následující stupňové hodnocení: 

• 1 – znak je důležitější oproti porovnávanému znaku, 

• 0,5 – váha znaků je stejná, 

• 0 – znak je méně důležitý oproti porovnávanému. 

V následující tabulce č. 7 jsou vyhodnoceny důležitosti jednotlivých znaků silných 

stránek, jejich výsledná váha je uvedena v procentech. 
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Tabulka 7: Hodnocení silných stránek [Vlastní zpracování] 

 S1 S2 S3 S4 Součet Váha 

S1  0,5 0 0 0,5 8 % 

S2 0,5  0 0,5 1 17 % 

S3 1 1  0,5 2,5 42 % 

S4 1 0,5 0,5  2 33 % 

Suma - - - - 6 100 % 

 

V posledním kroku jsou vybrané interní a externí faktory poskládány do čtvercové 

matice, kde se dále hodnotí vztah mezi jednotlivými položkami. Škála je v rozmezí 

jedna až pět, kdy číslo jedna značí stav, kdy mezi položkami neexistuje vztah 

(ambivalentnost), a naopak číslo pět vyjadřuje úzký vztah mezi položkami. Pokud je 

mezi položkami negativní vztah, je použito znaménka mínus.  

Tabulka 8: Hodnocení intenzity vzájemných vztahů [Vlastní zpracování] 

 Interní faktory 

Silné stránky Slabé stránky 

S1 S2 S3 Součet O, T/S W1 W2 W3 Součet O, T/W 

E
x

te
r
n

í 
fa

k
to

ry
 

O1 1 4 5 10 5 1 5 11 

O2 2 3 1 6 3 4 3 10 

O3 2 2 1 5 2 3 4 9 

 5 9 7 21 10 8 12 30 

T1 -2 -3 -3 -8 -3 -3 -4 -10 

T2 -1 -3 -2 -6 -1 -2 -1 -4 

T3 -1 -2 -4 -7 -1 -1 -2 -4 

Součet S, W -4 -8 -9 -21 -5 -6 -7 -18 

 

Z provedené analýzy vyplývá potřeba zaměřit se na strategii WO, jinak zvanou  

mini-maxi. Je tedy vhodné věnovat se minimalizaci slabých stránek, aby bylo možné 

využít nové příležitosti.  



60 

 

4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Následující část práce bude věnována návrhům komunikačních nástrojů pro vybraný 

produkt müsli tyčinku Fit Protein a návrhům vylepšení doposud užívaných nástrojů. 

4.1 Online marketing 

Navrhuji více se zaměřit na propagaci pomocí webových stránek a sociálních sítí.  

Společnost již v současnosti disponuje webovými stránkami, ovšem s poměrně nízkou 

aktivitou v přidávání aktuálních informací. V záložce „aktuality“ doposud chybí článek 

o nových produktech Fit Protein, a proto navrhuji vytvoření článků právě o této 

novince. Místo jednoho většího textu by mohlo jednat o více postupně přidávaných 

článků kratších. V tom úvodním by pak zcela určitě neměly chybět informace o variantě 

příchutí těchto tyčinek a o jejich složení. Na informace o složení by mohlo být navázáno 

dalším článkem věnovaným prospěšnosti látek v tyčince obsažených. Na facebookovém 

profilu byl uveřejněn článek o tyčinkách Fit PROTEIN ve spojení se známou 

cvičitelkou Hankou Kynychovou, která se společností již delší dobu spolupracuje. 

Tento článek by mohl být rovněž uveřejněn i na webových stránkách.  

 

Obrázek 14: Plakát ke článku o Fit PROTEIN ve spojení s Hanou Kynychovou [55] 
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Do budoucna bych navrhla ke zvážení přidat na webové stránky také e-shop. V dnešní 

době je nakupování přes internet již běžnou záležitostí, a tak by mnoho zákazníků 

mohla tento krok ocenit. Zároveň by to pro podnik představovalo určitou konkurenční 

výhodu, jelikož doposud má z hlavních konkurentů podniku e-shop pouze společnost 

Mix it.   

Facebookový profil společnosti je zatím využíván především pro informování 

zákazníků o probíhajících soutěžích o výrobky Fit müsli. Soutěžními úkoly bývá 

vytvoření obrázků, veršů nebo fotografií spojených s tématikou müsli tyčinek Fit  

a vítězové soutěží jsou vybírány porotou tvořenou zaměstnanci společnosti. Pro zvýšení 

sledovanosti facebookové stránky společnosti a přilákání nových fanoušků navrhuji 

vytvoření takových soutěží, kde by o vítězi mohli rozhodnout sami zákazníci. Soutěžní 

příspěvky by byly vystaveny na facebookovém profilu společnosti a vítězný by byl ten 

příspěvek, který by získal nejvíce označení „like“, jež mohou dávat uživatelé 

Facebooku. Sami soutěžící by tak ve svém zájmu informovali o vlastním soutěžním 

příspěvku své známé, kteří by pak z důvodu hlasování na facebookové stránky 

společnosti zavítali. Facebook umožňuje také sdílení příspěvků, proto by tak soutěžící 

mohli příspěvky i sdílet na svém profilu, což by opět napomohlo ke zvýšení povědomí  

o značce. 

Pro zvýšení povědomí nejenom o soutěži, ale i celé společnosti, by bylo také vhodné  

o soutěžích informovat nejenom pomocí textových příspěvků nebo příspěvků 

s plakátem formou fotografie, ale i pomocí vytvoření události k dané soutěži. Soutěžící 

by se tak mohli k dané události připojit a tato jejich aktivita by se následně zobrazila na 

jejich facebookovém profilu, kde by příspěvek mohli uvidět všichni jejich přátelé. 

Návrh plakátu pro oznámení soutěže s novinkou Fit PROTEIN se nachází v příloze č. 4. 

Oceněni by měli být tři účastníci s nejvíce oblíbenými příspěvky. Výherní balíček  

by mohl být v hodnotě 500 Kč, celkově tedy 1 500 Kč. 

Dále by společnost mohla využívat služeb Facebook Business. Přes tuto službu by si 

mohla nejenom vytvářet klasické reklamní příspěvky, které by byly šířeny i na dalších 

sociálních stránkách, ale také zvýšit povědomí o svých příspěvcích na facebookové 

stránce. Pomocí nastavení propagace příspěvků lze totiž oslovit širší okruh uživatelů, 

neboť příspěvky mohou být zobrazovány nejenom fanouškům dané stránky, ale také 



62 

 

jejich přátelům. Rovněž lze vybrat okruh uživatelů podle věku, zájmů, lokality a dalších 

kritérií, přičemž výši výdajů na tuto propagaci si společnost může určit sama. Podle 

zadaného rozpočtu je pak příspěvek rozšířen na daný okruh uživatelů Facebooku. 

Pomocí služby Facebook Business lze také reklamou propagovat i samotnou stránku 

podniku. Firma si buď reklamu může vytvořit sama, nebo si ji nechá navrhnout od 

Facebooku, poté si vybere okruh uživatelů a určí výši rozpočtu na propagaci. Reklama 

je potom zobrazována nejenom pro uživatele na počítačích, ale i v mobilních zařízeních. 

Zároveň je i následně možné se podívat na přehledy jednotlivých dnů a zjistit, jak si 

v dané době reklama vedla.  

4.2 Direct marketing 

Účastníci soutěží pořádaných společností zasílají své soutěžní příspěvky společně  

se svými kontaktními údaji, u kterých by si společnost mohla zažádat o poskytnutí 

souhlasu k zasílání sdělení. Tyto kontaktní údaje by mohly být zadávány do databáze 

k pozdějšímu využití k direct marketingu.  

Z direct marketingu bych navrhla zvolit e-mail marketing. V současnosti existuje 

několik programů k vytváření graficky atraktivních emailů a k hromadnému odesílání 

takovýchto zpráv, přičemž tyto programy současně i vyhodnocují úspěšnost zaslaných 

e-mailů. Zobrazují údaje o tom, kolik adresátů e-mail otevřelo, popřípadě kolik z nich 

se dále pomocí prokliků dostalo na webové či sociální stránky společnosti, nebo kolik 

z nich přešlo i na e-shop a nějaké zboží si objednalo. Takovéto služby poskytuje 

například webová stránka Ecomail  a lze je vyzkoušet zdarma. Bez jakýchkoliv 

poplatků je možné si založit základní profil, který umožnuje vytvoření databáze až pro 

500 kontaktů a odesílat až 100 e-mailů měsíčně. Jelikož jsou u tohoto účtu ale částečně 

omezeny například grafické úpravy emailů, navrhuji proto spíše volbu účtu „Profi“, kde 

lze vytvořit databázi o počtu 2 000 kontaktů a každý měsíc je možné zasílat neomezený 

počet e-mailů a grafické úpravy omezeny nejsou. Měsíčně tento profil vyjde  

na 363 Kč, ročně potom na 4 356 Kč. Tato služba kromě e-mail marketingu také 

umožňuje mobilní marketing, tedy zasílání reklamních SMS [56]. 
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E-mail marketing by mohl být využíván k informování o novinkách společnosti,  

o právě probíhajících soutěžích nebo pro připomenutí společnosti prostřednictvím 

například velikonočních, vánočních nebo novoročních přání.  

Návrh podoby e-mailu informujícího o nových tyčinkách Fit PROTEIN je v příloze č. 5. 

Jedná se ale pouze o základní návrh provedený v účtu, který je zdarma a nepovolil tedy 

všechny případné grafické úpravy, jež by bylo ještě zapotřebí provést.  

4.3 Billboardy 

Mateřská společnost ÚSOVSKO a.s. je majitelem mnoha pozemků okolo silničních sítí, 

a proto by bylo vhodné využít k propagaci venkovní reklamu, konkrétně pomocí 

billboardů. V současnosti již podnik disponuje na několika místech v Olomouckém kraji 

(Úsov, Moravský Beroun, Staré Město, Kouty nad Desnou, Mohelnice) držáky  

na billboardy, ovšem s neaktuální grafikou. Proto je potřebné vytvořit novou grafiku pro 

řadu tyčinek Fit PROTEIN. Počet oslovených osob by mohl být 30 412, pokud bychom 

brali v potaz pouze obyvatele obcí, kde se billboardy nacházejí, a kteří by tak do 

kontaktu s touto formou reklamy přišli nejčastěji. Billboardy by ale mohly oslovit 

nejenom obyvatele obcí, nýbrž i osoby touto oblastí projíždějící [57]. 

Jedním z výrobců poskytujících speciální papíry užívané na billboardy je podnik Copy 

General, jehož cena saténových papírů potřebných na billboardy je 5,90 Kč/dm2. Jelikož 

na držáky by byl zapotřebí papír o rozměru 510x240 cm, pak cena jednoho takového 

papíru by tedy vyšla na 7 221,60 Kč (1 224 dm2 x 5,90 Kč/dm2). Navrhuji vytvoření 10 

takových billboardů, kdy celková cena by tedy činila 72 216 Kč [58]. 

Návrh podoby nového billboardu novinky Fit PROTEIN je na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 15: Návrh grafické podoby billboardu [Vlastní zpracování] 
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4.4 Veletrhy 

Jedním z dalších možných způsobů propagace produktů je i účast na veletrzích. 

Navrhuji účast na veletrzích, které nejsou primárně zaměřeny jen na odbornou 

veřejnost. Jedním z takových byl veletrh Salima pořádaný v Brně na přelomu měsíců 

února a března, který se bude opakovat opět v roce 2020. 

Jiným možným veletrhem, který je také pořádán v Brně, je veletrh Life, který probíhá 

ve dnech 9. – 11. listopadu. Veletrh je zaměřen především na sportovní aktivity  

a zdravý životní styl, je zde tedy velká pravděpodobnost přítomnosti potenciálních 

zákazníků. Návštěvnost tohoto veletrhu se pohybuje okolo 48 500 návštěvníků [59]. 

Firma by k realizaci veletržního stánku mohla využít služeb společnosti BVV Brno, 

která poskytuje jejich kompletní realizaci. Pokud by si firma vybrala nejméně 

nákladnou variantu realizace veletržního stánku, která by však byla naprosto 

dostačující, byly by náklady ve výši uvedené v následující tabulce. 

Tabulka 9: Náklady na realizaci expozice [Vlastní zpracování] 

Položka Cena 

Expozice – Typ 31 10 710 Kč 

Zázemí (1 x 1 m) 1 586 Kč 

Příplatek za text na límci 175 Kč 

Doplň. vybavení – pult  

(100 x 50 x 110 cm) 
1 209 Kč 

Doplň. vybavení – regál  630 Kč 

Internetové připojení  3 900 Kč 

Registrační poplatek 4 235 Kč 

Celkem 22 445 Kč 

 

Expozice typu č. 31 je v rozměrech 3 x 3 m. V její ceně je zahrnuto bodové osvětlení, 

zásuvka, přívod elektřiny, kulatý stůl a 4 židle. Za příplatek je zde zázemí na uložení 
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produktů a případně dalších věcí. Pokud by se podnik rozhodl na límec umístit nápis 

„Fit müsli – ÚSOVSKO a.s.“, bylo by nutné uhradit příplatek ve výši 175 Kč. Vhodné 

by bylo i přiobjednat doplňkové vybavení (pult a regál) pro vystavení a uložení 

vystavovaných produktů. Registrační poplatek je ve výši 4 235 Kč a zahrnuje zápis 

v katalogu vystavovatelů, zápis v průvodci návštěvníka, 2 ks vystavovatelských  

a montážních průkazů a také volný vjezd a parkování v průběhu veletrhu [60]. 

 

Obrázek 16: Návrh podoby expozice [Vlastní zpracování v programu Tigerlite] 

Pro větší upoutání pozornosti by bylo vhodné umístit na stěnu stánku a přední stranu 

pultu plakát s logem společnosti a s obrázky produktů Fit PROTEIN, minimálně jsou 

tedy zapotřebí dva plakáty. Jelikož je pult v rozměrech 100 x 50 x 110 cm, bylo by 

dobré zvolit velikost plakátu ve formátu B1, tedy v rozměrech 70 x 100 cm. Tisk 

plakátu nabízí několik grafických společností, v následující tabulce jsou vybrány tři  

z nich a jejich cenová nabídka [58, 61, 62]. 

Tabulka 10: Cenová nabídka tisku plakátu [Vlastní zpracováni] 

Společnost 
Cena za 1 ks 

plakátu 

Cena 

objednávky 
Poznámka 

Onlineprinters  113,3 Kč 2 831,4 Kč 
Nejmenší možný počet 

objednaných plakátů je 25 

Justprint 160,9 Kč 804,3 Kč 
Nejmenší možný počet 

objednaných plakátů je 5 

Copy General 434 Kč 868 Kč Lze objednat i pouze jeden kus 
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Velmi časté je využití služeb hostesek na veletržních stáncích, neboť tato hosteska by 

mohla ulehčit chod na stánku, vypomoci s přípravou ochutnávek, s propagací a udržovat 

čistotu stánku. Hostesky je možné oslovit skrze hostesingové agentury, kde je ale nutné 

kalkulovat i s provizí pro agenturu, anebo zdarma zadáním inzerátu například na některé 

facebookové stránky určené přímo pro tyto příležitosti. Mzdy začínají obvykle od 100 

Kč za hodinu, pokud by tedy byla hosteska přítomna po celou dobu trvání veletrhu  

(3 dny od 9 h do 18 h), je nutné počítat ještě se mzdou hostesky minimálně ve výši 

2 700 Kč.  

Pro zvýšení povědomí o společnosti a pro přilákání více zákazníku na stánek,  

by společnost mohla využít prvek z guerilla marketingu, a to pohyb maskota  

po veletržním prostoru. Společnost v současnosti disponuje kostýmem pro maskota,  

proto by již stačilo najmout brigádníka. Pokud bychom uvažovali stejnou mzdu jako 

u hostesky, její výše by činila opět 2 700 Kč. Vzhled kostýmu maskota je na 

následujícím obrázku. 

 

Obrázek 17: Vzhled kostýmu maskota [28] 

Celkové náklady na expozici na veletrhu, které činí 28 643 Kč, jsou shrnuty 

v následující tabulce. 
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Tabulka 11: Celkové náklady za účast na veletrhu [Vlastní zpracování]  

 

 

 

 

 

 

4.5 Ekonomické zhodnocení 

V následující části jsou souhrnně vyčísleny náklady na navrhované nástroje 

komunikačního mixu. Celkové náklady by měly být ve výši 106 715 Kč a jsou shrnuty  

v tabulce č. 12. Na základě počtu obyvatel v obcích výskytu billboardů, návštěvnosti 

stránek společnosti a počtu účastníků veletrhu by počet oslovených osob byl 82 375. 

Tabulka 12: Celkové náklady na nástroje komunikačního mixu [Vlastní zpracování] 

Položka Cena 

Soutěž s Fit PROTEIN 1 500 Kč 

Program Ecomail 4 356 Kč 

10 x billboard 72 216 Kč 

Veletrh 28 643 Kč 

Celkem 106 715 Kč 

 

Mnou navrhované využití nástrojů komunikačního mixu by mohlo napomoci nejenom 

uvedení nové tyčinky Fit PROTEIN, ale zároveň i celkovému zvýšení povědomí  

o značce Fit.  

Položka Cena 

Výstavba expozice 22 445 Kč 

Plakáty na expozici 804 Kč 

Hosteska + maskot 5 400 Kč 

Celkem 28 643 Kč 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo provedení analýzy současného stavu marketingového 

mixu vybraného podniku, se zaměřením především na komunikační nástroje využívané 

v současnosti k propagaci produktů společnosti, a na jejím základě následně vytvořit 

návrh komunikačního mixu pro nový produkt podniku  

a pro zlepšení celkové propagace společnosti. 

V první části jsem se věnovala teoretickým východiskům práce potřebným 

k následnému vypracování analytické a návrhové části. V analytické části jsem provedla 

charakteristiku mnou vybraného podniku ÚSOVSKO FOOD a.s. a následně jsem 

provedla analýzu marketingového mixu, SLEPTE analýzu vnějšího prostředí, 

dotazníkové šetřené ohledně povědomí o značce Fit müsli a na závěr SWOT analýzu, ze 

kterého vyplynula potřeba zaměřit se na strategii WO, jinak zvanou mini-maxi. 

V poslední, analytické části jsem vycházela z poznatků získaných z předchozích fází. 

Bylo navrženo několik řešení nástrojů komunikačního mixu, které by napomohly jak 

k propagaci nového produktu Fit PROTEIN, tak i k zvýšení povědomí celé značky Fit. 

Bylo provedeno i ekonomické zhodnocení mnou navrhovaných řešení.  

Věřím, že jednotlivé návrhy jsou pro společnost přínosné a v praxi využitelné 

 a v případě realizace by napomohly k zviditelnění značky Fit.  
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PŘÍLOHY 

Příloha 1: Produktová řada tyčinek Fit müsli [19] 
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Příloha 2: Spolupráce s nadací Hany Kynychové [28] 
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Příloha 3: Dotazník o povědomí o Fit müsli [Vlastní zpracování] 

1. Pohlaví 

o Žena 

o Muž 

2. Věk: 

o Do 15 let 

o 15 – 20 let 

o 20 – 30 let 

o 30 – 45 let 

o 45 a více 

3. Kupujete výrobky s müsli? 

o Ano 

o Ne 

4. Jak dobře znáte tyčinky Fit müsli? 

o Nikdy jsem o nich neslyšel/a. 

o Už jsem o nich slyšel/a, ale nikdy jsem žádný produkt nekoupil/a. 

o Příležitostně kupuji tyto výrobky. 

o Pravidelně kupuji jejich výrobky. 

5. Zaznamenali jste reklamu na Fit müsli? 

o V televizi 

o V novinách/časopisech 

o Na internetu 

o Firemní vozy 

o Na billboardech 

o Nikde 

6. Koupili jste někdy nový produkt na základě reklamního plakátu v místě 

prodeje? 

o Ano 

o Ne 

7. Koupili jste si někdy nový produkt na základě ochutnávky v místě prodeje? 

o Ano 

o Ne 
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Příloha 4: Návrh plakátu k soutěži s Fit PROTEIN [Vlastní zpracování] 
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Příloha 5: Návrh podoby emailu pro email marketing [Vlastní zpracování v programu Ecomail]  

 

 


