
 



 

  
  



 

  



 

Abstrakt 

Hlavním předmětem této práce je vytvoření kompletního marketingového plánu pro 

vinařství Ing. Karel Válka se zaměřením na branding. Práce se zaměřuje především na 

vytvoření jednotného komunikačního stylu značky. Vinařství se zabývá výrobou hroznů 

révy vinné, následnému zpracování, distribucí a propagací. Druhá kapitola je zaměřena 

na teorii o budování jednotného komunikačního stylu a sestavování marketingového 

plánu. Třetí kapitola je zaměřena na analýzu současného stavu, následně samotné 

sestavení „Brand manuálu“ pro vinařství Ing. Karel Válka a následný návod k jeho 

aplikování do praxe, vzhledem k současnému stavu. 
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Marketing, marketingový plán, manuál značky, komunikační mix, marketingový mix, 

identita značky, komunikace značky. 

Abstract 

The main subject of this thesis is creating complex markething plan for winery Ing. Karel 

Valka. The thesis is focusing on creating unified comunication style of the brand. The 

main business subject of winery Ing. Karel Valka is producing grapes of grapewine, 

processing them and sell products made from it. Second chapter of my thesis is focused 

on theory about building unified comunication style and building general marketing plan. 

Third chapter is focused on analysis of current status of the company and subsequent 

creating of „Brand manual“ for winery Ing. Karel Valka and guide for application of the 

manual into practice, based on the current situation in company. 
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Markething, markething plan, brand manual, comunication mix, marketing mix, brand 

identity, brand communication. 
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Úvod 

Marketing je v dnešní době nedílnou součástí jakékoliv komunikace značky s veřejností, 

respektive měl by být. Kvalitní marketing by ve Vás měl zanechat emoce, měl 

by vystupovat uceleně a jednotným dojmem. Kvalitní marketing se dá dělat 

o to jednodušeji, o kolik je propagovaná značka silnější. Zvláště pak prémiové značky, 

by měly mít komplexně ucelený vizuální styl. 

Ve Vinařství svého otce Ing. Karel Válka, dále jen Vinařství nebo Vinařství Válka, se 

pohybuji již od narození. Aktivně se do chodu Vinařství zapojuji od roku 2010 a cítím 

potřebu Vinařství posunout na další úroveň. Vinařství se pomalu, ale jistě, profiluje do 

prémiového segmentu a vinařství stále chybí komplexní marketingový plán s důrazem na 

jednotný vizuální styl značky. Vinařství Válka nedělá, a pravděpodobně nikdy nebude 

dělat, masovou produkci, specializuje spíš na unikátní vína s příběhem, která v sobě mají 

mnohem víc, než se zdá. Vinařství založili rodiče v roce 1991 a pokud má Vinařství 

existovat další desítky až stovky let, je nutné sestavit kvalitní marketingový plán a 

nastavit tak pevné základy tomu, jakou kvalitou bude značka a Vinařství komunikovat 

s veřejností i po další generace. 

V první kapitole mé práce se zaměřuji na sestavení jak hlavních, tak vedlejších cílů. 

Druhá kapitola se věnuje teorii, jak sestavit kvalitní marketingový plán pro naše 

Vinařství, vytvoření „brand manuálu“ a základní definice kvalitního marketingu 

Vinařství na základě prostudované literatury a zdrojů k danému tématu. Ve třetí 

kapitole práce provádím analýzy reálného stavu ve vinařství na základě definovaných 

postupů v kapitole druhé. V poslední části práce popisuji návrhy na zlepšení 

marketingové komunikace značky a návod, jak je zavést do praxe.    
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1 Vymezení problému a cíle práce 

Vinařství bylo založeno v roce 1991, kdy se jednalo spíše o koníček rodičů, kteří 

podnikali při práci. Naplno se Vinařství věnují od roku 2000, kdy je to jejich hlavní zdroj 

obživy. Aktuálně Vinařství zaměstnává celoročně 5 lidí (včetně majitelů) a až 10 

brigádníků na sezónní práce a nárazové objednávky. Specialitou Vinařství jsou primárně 

přívlastková BIO vína vyšší kvality a doplňkový BIO sortiment. Vinařství každý rok 

zvedá svůj obrat v řádech nižších desítek procent a stabilně roste a prosperuje. 

Jak se Vinařství Válka profiluje do segmentu prémiového vinařství, je nezbytně nutné 

mít k tomu i adekvátní komunikaci s veřejností. Marketing ve Vinařství nemá 

momentálně jednotnou podobu a komunikace s veřejností neprobíhá tak, jak by měla. Po 

mém aktivním zapojení do provozu, od roku 2010, se snažím Vinařství dát vizuální 

rámec, kterého by se měla držet. Ovšem až nyní cítím, že jsem s Vinařstvím dostatečně 

propojen, abych byl schopen vytvořit „brand manuál“, neboli jednotný vizuální styl 

značky.  

Mimo samotný vizuální styl značky, je třeba sestavit i základní marketingový plán 

a udělat nezbytnou analýzu trhu a porovnání s ostatními Vinařstvími přibližné velikosti 

v daném oboru. Naše Vinařství nemá ambici být největší v ČR, naopak má za cíl spíše 

zkvalitnit své služby a stát se jedním z prémiových vinařství, jakých je v ČR jen několik.   

Cíle práce 

Cílem bakalářské práce je na základě teoretických východisek a provedených analýz 

současného stavu a problémů vytvořit návrh marketingového plánu se zaměřením na 

značku, který povede ke zvýšení hodnoty značky a její lepší komunikaci s veřejností. 

Za vedlejší cíle, které je potřeba realizovat společně se sestavením „brand manuálu“ jsem 

si stanovil následující: 

1. Sestavení marketingového mixu, s důrazem na komunikační mix. 

2. Analýza současného stavu marketingu ve Vinařství a SWOT analýza. 

3. Porovnání marketingu s konkurencí. 

4. Sjednocení všech aspektů marketingu vinařství. 

5. Kalkulace potřebných nákladů na realizaci. 
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Postup zpracování 

Před samotnou tvorbou „brand manuálu“ a sestavování návrhů řešení, je zapotřebí 

si prostudovat potřebnou literaturu na dané téma. Velkým vzorem je pro mě společnost 

Jana Řezáče – House of Řezáč, který vzal image vlastní společnosti do svých rukou a 

udělal komplexní marketing na takové úrovni, kterému bych se rád alespoň přiblížil. 

V druhé kapitole je práce zaměřená na základní chápání marketingu, značky a následně 

vnějšího vnímání Vinařství. V druhé kapitole jsou dále vymezeny pojmy jako SWOT 

analýza, marketingový mix, branding, SLEPT analýza a další. Ve třetí analytické kapitole 

se práce zabývá skutečným stavem Vinařství, srovnáním s konkurencí a zasazení 

Vinařství do aktuální situace na trhu. V poslední čtvrté kapitole práce jsou veškeré 

poznatky aplikovány přímo na Vinařství. Výsledem práce je komplexní „brand manuál“ 

a sada doporučení pro další postup Vinařství v budování marketingové komunikace a 

vystupování Vinařství Válka. 
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2 Teoretická východiska práce 

Marketing, je nedílnou součástí dnešního světa, jeho primárním cílem je zjišťování 

a následné uspokojování lidských potřeb. Existuje na světě několik společností, například 

IKEA nebo eBay, které díky své marketingové chytrosti proměnily soukromou 

či společenskou potřebu ve výnosnou podnikatelskou příležitost (1, s. 35). 

Marketing hraje při budování společnosti klíčovou roli, bez dobrého marketingu, nemůže 

společnost téměř fungovat. Společnost může vyrábět nejlepší produkty na světě, ve své 

kategorii, ale pokud o nich nikdo nebude vědět, společnost nebude mít zisk a tedy její 

existence brzy skončí. Dobrý marketing totiž není jen tak. V dnešní bouřlivé době 21. 

století je marketing o často velice komplexních řešeních, je to něco mezi vědou a uměním 

(1, s. 35).   

 Marketingový plán 

Marketingový plán hraje klíčovou roli ve společnosti, ať už se jedná o malý nebo velký 

podnik. Měl by identifikovat nejslibnější šance, které společnost má a navrhnout, jak 

těchto šancí využít, dosáhnout potřebných cílů, proniknout na dané trhy a za pomocí 

jakých nástrojů. Je to esenciální psaný nástroj, který kombinuje všechny body 

marketingového mixu a dává jim podobu koordinovaného akčního plánu. Jasně definuje, 

kdo bude dělat co, kdy, kde jak a jakého cíle musí být dosaženo (2, s. 9). 

Marketingový plán se skládá podle Johna Westwooda z následujících bodů: 

1. Nastavení cílů. 

Je potřeba si nastavit splnitelné cíle, které jsou v souladu s hlavní myšlenkou 

společnosti tak, aby finální plán zapadal do podnikové kultury.  

2. Externí marketingový průzkum. 

Vzhledem k faktu, že se společnosti pohybují v marketingovém prostředí, 

je potřeba udělat průzkum tohoto prostředí. Je třeba analyzovat trh, na kterém 

se společnost pohybuje a následně tyto informace zavést do kontextu produktu 

společnosti.  
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3. Interní marketingový průzkum. 

Možná ještě důležitější informace jsou takové, které má společnost uvnitř. 

Informace o prodejích, maržích, tržbách a prodejních je nutné zasadit do kontextu 

s produkty, které společnost nabízí. 

4. SWOT Analýza. 

Podklady získané z marketingového průzkumu je potřeba aplikovat ve SWOT 

analýze a následně vyhodnotit. Na základě takto udělané analýzy můžeme dělat 

ta nejlepší rozhodnutí. SWOT analýzu popisuji podrobněji dále v práci. 

5. Tvorba předpokladů. 

Plán samotný by měl být postaven na jasně pochopitelných předpokladech, které 

se vztahují k externím faktorům jako je stav ekonomiky, technologií                                

a konkurenčních společností. 

6. Nastavení marketingových cílů a odhadované výsledky. 

Aby měl plán smysl, je potřeba stanovit cíle, kterých chceme dosáhnout. Základní 

zaměření plánu, na reálně vykonatelné činnosti.  

7. Generace marketingové strategie a akčního plánu. 

Nastavení dobré marketingové strategie nám umožní dosáhnout marketingových 

cílů. Strategie by měla být založená na marketingovém mixu, který je popsán 

v další části práce. Pro každý aspekt marketingového mixu by měla být vytvořena 

vlastní strategie. 

8. Definice parametrů stanoveného plánu. 

Jedná se o samotné rozdělení úkonů. Neboli kdo bude co dělat, kdy, kde a jak. 

9. Sestavení rozpočtu. 

Cíle mohou být stanoveny, strategie vytvořeny, ale bez smysluplných nákladů, 

které přináší reálný efekt, nemá takový plán smysl. Nastavení rozpočtu nám 

definuje, jaké zdroje budou potřeba k realizaci plánu, ale také nám říká, jaké 

neseme případné finanční riziko. 
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10. Sestavení plánu dohromady. 

Jakmile máme veškeré výše uvedené body hotové, můžeme sestavit plán samotný 

a dát všechno dohromady. Plán by měl mít jen základní informace o tom, co je 

potřeba reálně udělat tak, aby se dal snadno komunikovat. 

11. Komunikování plánu. 

Když máme dobře napsaný plán, je nutné ho také dobře komunikovat, aby všichni 

zúčastnění věděli, jaké jsou jejich role a co je potřeba realizovat. Plán bez dobré 

komunikace selže. 

12. Revize a úpravy. 

Podmínky a situace se může změnit a je nutné plán pravidelně kontrolovat a udělat 

případné úpravy s ohledem na aktuální skutečnosti (2, s. 9). 

 Stanovení cílů metodou SMART 

Všechny stanovené cíle v marketingu, by měli podléhat jednoduchému principu a tím je 

princip SMART. Tento princip jako první popsal George T. Doran v roce 1981. 

Jednotlivá slova, která představují písmena ve slově SMART, si mohou různí lidé 

vykládat v jiných významech. Pro naše potřeby marketingu, si ta slova definujeme 

následovně: 

• Specific (specifický). 

Cíl by měl být jednoznačně popsaný, pokud není, nemusíme být schopni 

se adekvátně soustředit na jeho naplnění. Stejně tak může být oslabena i naše 

motivace. 

• Measurable (měřitelný). 

Je podstatné mít měřitelné cíle, jedině tak můžeme měřit náš postup a zůstat 

motivováni. Plnění jistých dílčích cílů v nás může zvýšit motivaci, jak vidíme, 

že se náš cíl blíží. 

• Achievable (dosažitelný). 

Je nutné si nastavit cíle reálné, měli by z nás dostat maximum, ale musí zůstat 

dosažitelné. Pokud si nastavíme dosažitelné cíle, budeme daleko více schopni 
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identifikovat dříve přehlížené příležitosti nebo zdroje, které nám mohli pomoci 

cílů dosáhnout. 

• Relevant (relevantní). 

U každého cíle bychom se měli ujistit, že je pro nás relevantní. Zároveň 

by všechny námi stanovené cíle v jednom plánu měli dávat společně smysl. 

Stanovené cíle by měli všechny zúčastněné motivovat k jejich realizaci, stejně 

jako nás, jako hlavní tvůrce. 

• Time bound (časově omezený). 

Každý cíl musí mít svůj termín dokončení, jedině tak budeme motivovaní k jeho 

dosažení a předejdeme zbytečnému mluvení, místo skutečné realizace (3). 

 Analýza trhu 

Základem pro úspěch jakéhokoliv plánu, je analýza trhu. Pojmem trh rozumíme celkovou 

hodnotu, nebo objem zboží či služeb, které uspokojují stejné potřeby zákazníka. 

Nesmíme trh brát pouze jako jen konkrétní služby nebo produkty, uspokojující potřeby, 

protože může nastat problém s příliš úzce definovaným trhem nebo naopak široce. Při 

úzké definici trhu zůstávají bez povšimnutí potenciální konkurenti i možné požadavky 

zákazníků a společnost většinou zkrachuje při změnách trhu. Při široké definici trhu 

budou naopak zákazníci směřovat k někomu, kdo má trh velice úze definován. Nejdříve 

nás zajímá potřeba zákazníka až poté konkrétní výrobek a služba, kterým pomohu tuto 

potřebu uspokojit. Trh má 3 části: 

• Současné trhy – Potřeby zákazníků jsou uspokojovány existujícími společnosti, 

trh je vysoce konkurenční a nově vstupující společnosti mohou mít obtíže. 

• Skryté trhy – Společnosti jsou si vědomy potenciálního rozšíření své nabídky, 

ale ještě nikdo nenabízí produkt řešící potřebu zákazníků na takovémto trhu. Trh 

je velice málo konkurenční. 

• Vznikající trhy – Ještě neexistující trhy, ale dobrý vizionářský pohled a analýza 

současného stavu naznačuje brzký vznik nového trhu. Někdy může i nějakou dobu 

trvat, než se trh opravdu vytvoří, ale na druhou stranu jsou pro společnosti největší 

příležitostí. 
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Při analýze trhu analyzujeme následující body: 

• Velikost trhu. 

• Vymezení trhu. 

• Míra růstu trhu. 

• Atraktivita trhu. 

• Ziskovost trhu. 

• Vývoj a predikce poptávky. 

• Predikce potřeb. 

• Tržní trendy. 

Při analýze trhu je důležité si dávat pozor na hranice odvětví. Hranice odvětví určuje 

poptávka a její možnosti substituce našeho produktu. Největším rizikem na daném trhu 

jsou samozřejmě nově vstupující konkurenti, nebo již stávající konkurenti. Zajímají nás 

otázky, zda například existují nějaké bariéry pro vstup na daný trh, nebo jak vysoké 

náklady jsou spojené se vstupem na trh, případně jak jednoduchá je distribuce. Riziko 

vstupu nových konkurentů by mohlo znamenat, že dojde ke zvýšení nabídky až do té 

míry, kdy převýší poptávku, a nakonec k poklesu ceny. Zabránit tomu můžeme 

sledováním a efektivním řízením nákladů, zvýšením kvality našich produktů, inovací, 

zvýšením přidané hodnoty, zlepšení distribuce nebo detailní segmentací trhu. Při analýze 

odvětví analyzujeme primárně následující body: 

• Jaká je velikost a hodnota odvětví? 

• Je odvětví rostoucí nebo klesající? 

• Kdo jsou největší hráči na trhu? 

• Je substituce výrobků jednoduchá? 

• Jaké jsou budoucí trendy? 

• Jaké výrobky či služby mohou být vytvořeny na daném trhu? 

• Je odvětví koncentrované nebo roztříštěné (4, s. 55)? 
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 Analýza konkurence 

Jendou z nejdůležitějších částí plánovacího procesu je analýza konkurence. Jedná se o 

identifikaci jak přímých konkurentů, tak nepřímých a potenciálních. Podle některých 

společností není potřeba konkurenci sledovat a některé to naopak zase přehánějí. Ideální 

stav je mít dobrý přehled o konkurenci a občas se přizpůsobit jejich jednání a reagovat na 

změny. Je třeba si najít rozumnou míru sledování konkurence. Společnost by měla 

konkurenci analyzovat primárně z důvodu pochopení jejich konkurenčních výhod nebo 

nevýhod, k pochopení konkurenčních strategií, marketingových rozhodnutí, k dobrému 

předvídání konkurenčního jednání, k definici strategií, které společnosti pomohou 

konkurenci předběhnout nebo také k získání povědomí o příležitostech a hrozbách. 

K dobrému strategickému rozhodování musí společnost vědět, kdo jsou její konkurenti. 

Když identifikujeme naše hlavní konkurenty, měli bychom zhodnotit silné a slabé stránky 

každého z nich. O všech zjištěných faktorech musíme uvažovat v celku, nikoliv izolovaně 

a na základě takové analýzy, můžeme navrhnout případné aktivity, které nám pomohou 

v konkurenčním boji. Analýzu konkurence provádíme pomocí následujících otázek: 

• Jak intenzivní je naše konkurence a kdo jsou naši hlavní konkurenti? 

• Jaké jsou tržní podíly, našich konkurentů? 

• Jak vnímají naši zákaznici, naše konkurenty? 

• Jaké jsou cíle našich konkurentů? 

• Jaké jsou největší konkurenční výhody našich konkurentů? 

• Jak vypadá nabídka produktů našich konkurentů? 

• Mají konkurenti nějaké nepřekonatelné výhody jako patenty, licence atp.? 

• Jaké ceny mají konkurenti? 

• V čem jsou konkurenti úspěšnější, než naše společnost? 

• Dělá konkurence nějaké zásadní inovace na trhu? 

• Jaká je finanční situace našich konkurentů? 

• V čem se konkurenti od sebe odlišují a co chybí naší společnosti? 

Veškeré informace o konkurence je nutné získat legálně a z co nejrelevantnějších 

informačních zdrojů, které si několikrát prověříme, než danou informaci bereme za 
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reálnou. Nejlepší zdroje informací o konkurenci jsou výroční zprávy, články v novinách, 

jejich samotná prezentace, ceníky, kampaně, webové stránky, veletrhy, semináře nebo i 

konverzace s konkurencí. Všechny získané informace o konkurenci, je nutné dát do 

souvislosti a nebrat je okamžitě jako pevný fakt (4, s. 61). 

 Ideální zákazník 

Každá společnost by se měla zaměřovat na spokojeného zákazníka. Schopnost najít 

zákazníka, prodat mu produkt a uspokojit jeho potřeby tak, aby si od nás nakoupil daný 

produkt znovu, by měl být základem veškerých aktivit společnosti. Čím lepší představu 

toho, kdo je náš ideální zákazník máme, tím soustředěnější můžeme být na dosahování 

našich cílů. K nalezení ideálního zákazníka, je zapotřebí 6 kroků: 

1. Definice našeho produktu, z pohledu zákazníka. Jakou přidanou hodnotu má 

produkt, který společnost nabízí, pro ideálního zákazníka? Jaké potřeby u 

zákazníka produkt řeší, případně jaké problémy? Jak náš produkt zapadá do života 

našeho zákazníka?  

2. Definice našeho ideálního zákazníka, kterému prodáváme. Jaký je jeho věk, 

vzdělání, zaměstnání nebo koníčky? Jaký je jeho příjem? Jaká je jeho životní nebo 

pracovní situace? 

3. Určení konkrétní výhody, kterou zákazník hledá, když kupuje náš produkt. 

Ze všech možností, které společnost nabízí a ze všech vlastností, které náš produkt 

má, která je ta nejvíce podstatná pro našeho zákazníka? Proč by si měl zákazník 

koupit právě náš produkt a nikoliv konkurenční? 

4. Určení přesné lokace, kde se můj ideální zákazník nachází. Kde se můj 

zákazník nachází z geografického hlediska? Kde žije, bydlí a pracuje? Kde můj 

zákazník nakupuje můj produkt? 

5. Určení přesného času, kdy můj ideální zákazník produkt kupuje. Jaká situace 

musí nastat v práci nebo životě našeho ideálního zákazníka, aby si koupil náš 

produkt? V jaké části roku, určitém období nebo měsíci si produkt kupuje nejvíce? 

6. Určení nákupní strategie mého zákazníka. Jakým způsobem si ideální zákazník 

kupuje náš produkt? Využívá také jiných podobných produktů? Jakým způsobem 

vybírá produkty a následně na základě čeho se rozhoduje? 
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Schopnost jednoznačně určit ideálního zákazníka zvyšuje naši pravděpodobnost, že 

budeme v našem podnikání úspěšní. Když víme, kdo je náš ideální zákazník, víme na 

koho cílit a je pro nás jednodušší, hledat nové zákazníky. Většina společností nemá 

jednoznačně určeného zákazníka a z toho důvodu často plýtvají zdroji k získání svého 

ideálního zákazníka v místech a pomocí propagačních kanálů, které nezasáhnou z velké 

části jejich cílovou skupinu (5). 

 Analýza ideálního zákazníka 

Jan Řezáč definuje primárně uživatelský výzkum pro webové návrháře, jím popsané 

metody, se dají velice dobře aplikovat na výzkum, pro hledání našeho ideálního 

zákazníka.  

Online dotazníky – Každý máme hrubé odhady toho, co který zákazník chce a co hledá, 

ale nikdy nemáme fakta konkrétní, často jsou to jen domněnky. Pomocí online dotazníku 

si můžeme informace o našich potenciálních zákaznících zpřesnit. Dostaneme často 

agregovanou informaci, ale i tak to mohou být zajímavé informace. Aby měl dotazník 

nějaký efekt, je potřeba ho zacílit na relevantní skupinu, a to na co největší skupinu. 

Guerillový výzkum – Jedná se o spíše nízkonákladovou metodu. Na Facebooku nebo 

mezi kamarády si vytipujete potenciální členy vaší cílové skupiny, nabídnete jim pozvání 

na kávu a chvilku si s nimi popovídáte. Můžete zastavovat i lidi v metru nebo tramvaji, 

ale to už chce trochu hroší kůže. 

Hloubkové rozhovory – Nejlepším způsobem, jak poznat svého ideálního zákazníka, je 

pomocí hloubkových rozhovorů. Vytipujte si potencionálního člověka z vaší cílové 

skupiny a domluvte se s ním spíše na setkání než jenom na kávě. Začněte s ním normální 

rozhovor, který bude dostatečně dlouhý na to, aby z vámi dotazovaného člověka opadl 

stres a otevřel se Vám natolik, že bude vyprávět spíše příběhy než holé věty. Z takového 

rozhovoru získáte mnohdy největší dojmy o tom, kdo bude Váš produkt používat. Ptejte 

se i na jiné věci, než které se přímo týkají produktu samotného, aby rozhovor působil 

přirozeně, jako normální konverzace. Samozřejmě je nutné si rozhovor nahrát, aby pro 

Vás měl hodnotný význam (6, s. 87). 

Storyboard – Skvělý nástroj, kterým můžeme určit personu, svého ideálního zákazníka. 

Metoda se do marketingu dostala ze světa Holywoodu, kdy filmaři používají kreslených 

obrázků k návrhu ideálního scénáře. Storyboard obsahuje konkrétní postavu (zákazník), 

scénář (nákup produktu), prostředí (místo prodeje) a zápletku (komunikaci se zákazníkem 
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až pro samotný prodej). Načrtneme si jak bude tento proces zhruba vypadat a následně, 

jak naše hlavní postava projde celým procesem až ke zdárnému konci (nákup) (6, s. 96). 

Persony – Představte si prázdný list papíru, na něm fotka a pár základních informací. 

Především příběh konkrétní osoby, tedy vašeho zákazníka. Persona vám pomůže si lépe 

představit, jak váš zákazník myslí, jak se rozhoduje a co ho vede k nákupu. Dobře sestavit 

personu můžete až po tom, co máte dostatek informací z předchozích analýz. 

Nejvhodnější postup pro sestavování persony je: 

1. Příběh persony, který propojuje náš produkt s jeho životem. 

2. Zdůrazněte, co danou personu odlišuje od ostatních. 

3. Zaměřte se na údaje, které souvisí s vaším produktem, nikoli s všeobecnými 

informacemi. 

4. Na základě informací o personě, musíme být schopni provést akci. Pokud 

například máme dlouze rozepsané informace o rodinně persony, ale našeho 

produktu se rodinný stav nijak netýká, tak je to ztráta času. 

5. Je lepší si vytvořit několik prototypních person a následně jim rozdělit priority 

než se zaměřovat na takové, které pro nás nejsou relevantní. 

 PEST  analýza 

Dalším klíčovým nástrojem, pro sestavení marketingového plánu, je analýza PEST. 

Analýza se věnuje technologickým, ekonomických, ekologickým, politickým (legálním) 

aspektům prostředí, které mohou ovlivnit konkurenceschopnost námi zkoumaného 

podniku. Při provádění analýzy, se všechny zmíněné aspekty uvažují přímo ve vztahu 

k námi zkoumané společnosti. Přesto, že velké množství společností provádí tuto 

analýzu, nedává jí dostatečnou váhu, především proto, že aspekty prostředí nejsou 

dostatečně konkrétní. Mnoho faktorů prostředí, má totiž opožděný efekt. Primárně nám 

PEST analýza slouží k pochopení vlivů v prostředí, ve kterém se námi zkoumaná 

společnost pohybuje. Níže uvedená tabulka č. 1. detailně popisuje jednotlivé aspekty 

analýzy pro její lepší pochopení a realizování (7). 
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Tabulka 1: Aspekty analýzy PEST 
(Zdroj: (8)) 
 

Politické faktory Ekonomické 
faktory Sociální faktory Technologické 

faktory 
Ekologické a 

environmentální 
regulace 

Ekonomický růst 
celku 

Trendy životního 
stylu Vývoj technologií 

Daňová legislativa 
(pro společnosti) 

Ekonomický růst 
odvětví 

Demografické 
faktory 

Přístup vlády 
k technologiím 

Daňová legislativa 
(pro jednotlivce) Trendy Přístup zákazníků Dotace do výzkumu 

Restrikce 
obchodování Daňové nastavení Příjmy společnosti Náklady na energie 

Evropské a 
mezinárodní 

obchodní regulace 
Státní výdaje Mediální pohled Nahraditelné 

technologie 

Ochrana zákazníka Daňové zatížení 
na produkt Vzdělání Vyspělost 

technologie 

Zákoník práce Sezónnost Zákony ovlivňující 
zákazníky 

Manufakturní 
technologie 

Přístup vlády a 
vládních organizaci Hospodářský cyklus 

Vnímání značky 
společnosti, 

reklama 

Informace 
a komunikace 

Regulace 
konkurence Trendy v distribuci Předvídatelnost 

zákazníků 
Pohled zákazníků 

na technologie 

Dotace Motivace zákazníků Zdraví a móda Technologická 
legislativa 

Lobbing Kurzy měn Události ve světe Inovační potenciál 

Mezinárodní 
zájmové skupiny Cena práce Etnické důvody Přístup 

k technologiím 
Riziko vojenské 

invaze Inflace Podmínky pro život Intelektuální 
náročnost 

 SWOT analýza 

Analýza samotná má své kořeny ve strategickém managementu v šedesátých letech a dala 

základy myšlence, že dobrá strategie porovnává vnější situaci (hrozby a příležitosti), a 

vnitřní situaci (silné a slabé stránky). Existuje několik dalších analýz, které řeší podobný 

problém, například Porterova analýza, avšak toto základní porovnání mezi externími a 

interními vlivy, které nám poskytuje SWOT analýza, zůstává stále nejpopulárnější (9). 

Grafické zobrazení SWOT analýzy je zobrazeno níže uvedeném na obrázku číslo 1. 
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SWOT analýza má spousty výhod, je jednoduché ji pochopit, dá se aplikovat téměř 

na jakoukoliv oblast ve společnosti, může mít hned několik úrovní hloubek a je jednoduše 

vizualizovatelná. Nehledě na její velké výhody a popularitu, má i několik nevýhod jako 

například fakt, že je to analýza založená z velké míry na osobních hodnotách, 

přesvědčeních a neprokazatelných faktech, není jednoznačně oddělitelné (záleží 

na realizaci), která data jsou skutečně podložená nějakou analýzou a která jsou můj názor. 

Pokud analýzu nepoužijeme správně, je velice jednoduché jednotlivé oblasti zaměňovat. 

Obecně se dá říct, že SWOT analýza je tak dobrá, jako její tvůrce, je to perfektní nástroj, 

který nám může pomoci ujasnit si myšlenky (10). 

Při realizaci SWOT analýzy, je dobré ji nechat jednotlivé zúčastněné osoby 

marketingového plánu, realizovat samostatně, aby nedocházelo k ovlivňování názorů. 

Pomůže nám to více porozumět tomu, jak každá osoba vnímá společnost jako takovou 

a umožní nám to lépe formulovat závěry (6).  

Ohodnocení interních a externích faktorů 

Podle Fotra se pro hodnocení faktorů použití matice EFE (External Forces Evaluation) a 

IFE (Internal Forces Evaluation).  

Postup tvorby matice zahrnuje jak pro interní, tak externí faktory tyto kroky: 

Obrázek 1: SWOT analýza 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle (1)) 
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1. Zpracování tabulky faktorů. 

2. Výběr stejného počtu faktorů. 

3. Přiřazení vah každému faktoru v rozsahu 0,00 až 1,00 podle důležitosti. Suma vah 

faktorů je rovna nule. 

4. Ohodnocení jednotlivých faktorů stupněm vlivu. Stupnice vlivu má čtyři stupně 

vždy jinak popsané pro externí faktory a interní faktory: 

• 4 = Nejvyšší (externí faktory), nebo významná silná stránka (interní faktory). 

• 3 = Nadprůměrný (externí faktory), nebo méně důležitá silná stránka (interní 

faktory). 

• 2 = Střední (externí faktory), nebo méně důležitá slabá stránka (interní 

faktory). 

• 1 = Nízký (externí faktory), nebo významná slabá stránka (interní faktory). 

U každého faktoru se pak vynásobí jeho váha a stupeň vlivu, a tak dostaneme 

vážené ohodnocení. 

5. Stanovení celkového váženého ohodnocení součtem vážených ohodnocení 

jednotlivých faktorů. 

 
Celkové vážené ohodnocení  

U externích faktorů celkové vážené ohodnocení ukazuje celkovou citlivost na externí 

prostředí. Největší citlivost představuje ohodnocení 4, nízkou citlivost představuje 1, 

střední citlivost vyjadřuje ohodnocení 2,5.  

Celkové vážené ohodnocení u interních faktorů hodnotí interní pozici podniku vůči 

strategickému záměru. Silné interní pozici odpovídá ohodnocení 4, slabou interní pozici 

charakterizuje ohodnocení 1 a průměrné interní síle podniku odpovídá vážené 

ohodnocení 2,5 (11, s. 41). 
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 Marketingový mix 

Nejdůležitějším výstupem marketingového mixu je nabídka, která skutečně naplňuje 

potřeby zákazníka. Marketingový mix, také označovaný jako taktický marketing, nebo 4 

a více P. Základní forma marketingového mixu používá 4P, které vychází z anglických 

slov: price, product, promotion, place. Postupem času se tento model rozšiřoval o mnoho 

dalších P, jako například: people, proces, planning, partnership, political power a mnoho 

dalších. Největším nedostatkem modelu 4P nebo 5P bylo, že se zaměřovali především na 

vnitřní fungování společnosti. Pan Robert Lauterborn přišel v roce 1990 s modelem 4C, 

který na 4P nejen navazuje, ale jednotlivé položky rozšiřuje o pohled zákazníka, tedy 

pohled o 180° jiným směrem (11, s. 134). 

 

Pro potřeby této práce, budeme uvažovat model 5P a 5C, který je graficky znázorněný na 

obrázku č. 2. 

Obrázek 2: Model 5P a 5C 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle (11)) 
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2.9.1 Produkt (Product) 

Jedná se o základní kamen společnosti. Ať už se jedná o hmotný produkt, nebo službu či 

know-how, produkt je základem existence a hlavním důvodem, proč byl podnik založen. 

Když společnost přichází na trh s novým produktem, téměř nikdy to není samotný 

produkt, vždy se s ním pojí celá řada dalších aspektů, jako doprava, poradenství, záruční 

servis, způsob objednání a mnoho dalších. Mnohem větší nároky na tyto služby, které 

provázejí samotný produkt, mají zákazníci v B2B odvětví, kde není skoro žádný prostor 

pro chyby (11 str. 137). 

 

Kompletní produkt 

Každý kvalitní produkt, by se měl skládat ze 4 vrstev, konkrétně z vrstev: vlastní produkt, 

hmotný produkt, doplňkový produkt a psychologické vnímání produktu. Jednotlivé 

vrstvy je třeba poskládat tak, aby zákazník ocenil jejich hodnotu. Cílem produktu tedy 

není, aby uměl všechno, ale aby měl vlastnosti, které u daného produktu zákazník ocení. 

Například odebíráme nějaký produkt od společnosti A, která ho prodává za dvojnásobnou 

cenu, než konkurence, ale dodací lhůty jsou 2x – 3x kratší, než konkurence a změny 

v objednávce můžeme provádět i pár dní před výrobou. Společnost, která má za 

normálních okolností naprosto nekonkurenční cenu, dokáže na trhu vydržet, protože 

Obrázek 3: Marketingový produkt 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle 11, s. 139) 
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vlastnosti samotného produktu v 1. vrstvě bohatě převáží její schopnosti ve vrstvě 3. nebo 

4. (11, s. 140). 

Produkt z pohledu spotřebitele (Customer’s needs and wants) 

Zákazník kupující náš produkt, často neřekne nahlas konkrétní potřebu, respektive řekne 

potřebu, kterou si myslí, že má, i když reálně může být úplně jiná. Naším cílem tedy je, 

zjistit co nejvíce o zákazníkovi a jeho potřebách a pomoci mu s výběrem pro něho 

nejlepšího produktu. Snažíme se náš produkt nabízet kompletní, který má všechny vrstvy 

kompletního produktu, aby naše cena byla opodstatněná (11, s. 141).  

2.9.2 Cena (Price) 

S cenou musí společnost zacházet velice opatrně. Bezdůvodné snižování ceny může u 

zákazníků vyvolat nedůvěru. Je tedy nutné, před změnou ceny, ať už nahoru nebo dolů, 

domýšlet možné aspekty, které to může na zákazníky mít. Nejčastější myšlenkou v hlavě 

zákazníka je, jak si mohli takovou slevu dovolit? Je všechno ostatní akorát předražené, 

nebo sleva není skutečná? Představme si, že máme společnost, která dlouhodobě 

spolupracuje s pracovní agenturou, najednou nám taková společnost nabídne 3 

zaměstnance za cenu 2 a pokud si objednáme minimálně 10 zaměstnanců, dostaneme 

navíc notebook. Když pracovní agentura takovéto bonusy nikdy dříve nenabízela, 

okamžitě nás napadne, jestli se na trhu neobjevila nějaká nová schopná konkurence? 

Nebo nám společnost roky dříve prodávala své služby předražené? Cena má mnohdy 

větší komunikační hodnotu, než se na první pohled zdá. Cena má tyto základní 

komunikační vlastnosti: 

• Cena signalizuje kvalitu – Ať se Vám to líbí nebo ne, drtivá většina lidí vnímá 

cenu, jako ukazatel kvality. 

• Cena kategorizuje – V kvalitní restauraci očekáváte jiné ceny než v bufetu na 

rohu. 

• Cena odráží životní fázi produktu – Při vstupu na trh může být cena vyšší, 

například u elektroniky, kdy se většina nových produktů zaměřuje na tzv. early 

adopters. Můžeme se setkat ale i s naopak nízkou nástupní cenu, kdy se společnost 

snaží získat co největší část trhu v krátkém časovém horizontu. 

• Cena vypovídá o finanční situaci organizace. 



 
 

29 

V praxi mámě několik způsobů stanovování ceny. Základními jsou způsoby jako: 

Nákladová cena (sečtu všechny skutečné náklady, přidám marži a je hotovo), 

konkurenční cena (zjistím ceny konkurentů, rozhodnu se do jakého cenového pásma se 

chci zařadit a je to) a v poslední řadě pak marketingová cena, nebo také tržní (kolik je 

mi zákazník ochoten zaplatit za daný produkt, tolik si účtuji, ale zákazník nesmí získat 

pocit zneužívání). V praxi společnost nejčastěji kombinuje všechny tři uvedené způsoby. 

Vždy je ale nutné vycházet z ceny nákladové, nikdy bych neměl prodávat produkt za 

menší, než jsou jeho minimální náklady. Společnost by měla svým cenám „věřit“ 

respektive by si měla stát za cenou svých produktů a vědět, proč stojí, to co stojí. V B2B 

komunikaci je ještě potřeba brát v potaz cenná partnerství, která si nechceme náhlou 

změnou ceny rozházet, je proto dobré kvalitně komunikovat se svými obchodními 

partnery, aby nedošlo ke ztrátě cenného partnerství (11, s. 143). 

Cena z pohledu spotřebitele (Cost) 

Cena je pro zákazníka náklad a zákazník si ne vždy uvědomuje, jaké další náklady pro 

něj mohou vyplynout. Například do pořizovací ceny produktu, by měl zákazník počítat i 

čas potřebný k zakoupení produktu, náklady na případnou reklamaci a čas s ní strávený, 

veškeré provozní náklady a další doplňky k produktu. Například při pořizování 

automobilu, si nikdy nekupuji jenom samotné auto, ale čekají mě ještě náklady jako 

pojištění, dálniční známka, pohonné hmoty a další doplňky. Někdy se používá pojem 

TCO – Total Cost of Ownership, neboli celkové náklady vlastnictví. Je vždy lepší být se 

zákazníkem otevřený, a říct mu všechny možné náklady, které mohou být spojené 

s nákupem produktu a raději mu pomoci se některý doplňkových starostí zbavit (jako 

obstarávání servisu, pravidelné kontroly atp.), než mu snížit cenu samotného produktu 

(11, s. 147). 

2.9.3 Distribuce (Place) 

Je v našem nejlepším zájmu, dopomoci zákazníkům, aby se dostali k našemu produktu 

tou nejjednodušší cestou a nemuseli se tzv. škrabat za levých uchem pravou rukou, nebo 

dokonce nohou. Měli bychom naši distribuci přizpůsobit našemu zákazníkovi. Například 

když jsme společnost prodávající okna, máme pravděpodobně velké zákazníky, kteří 

chtějí kompletní dodávku s veškerým servisem a jde jim primárně o kvalitu a perfektní 

servis, tedy se o každého velkého zákazníka staráme jednotlivě a máme s nimi přesně 

nastavenou spolupráci, zatímco komunikace na úrovni nás jako obchodu a klienta jako 
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koncového spotřebitele, bude probíhat mnohem obecněji. Pravděpodobně máme 

vzorkovnu a showroom, kde si může zákazník prohlédnout okna, materiály atp., můžeme 

mu nabídnout i servis a montáž, ale velice málo pravděpodobně se s ním budeme bavit o 

dlouhodobých podmínkách spolupráce. Pro velké klienty je nejpravděpodobnější cesta 

přes osobní komunikaci, zatímco u koncového spotřebitele může jít cesta prodeje i přes 

eshop. Při prodeji a dopravování zboží k zákazníkovi je dobré zvážit možnost, jestli se 

nevyplatí využít externích dopravních služeb na místo zajišťování dopravy na vlastní 

náklady. Při distribuci uplatňujeme 2 různé způsoby doručování produktu: 

• Push (tlak) – Většinou dost agresivní nabízení produktu, snažíme se být co 

nejblíže zákazníkům, aby si nemohli nabídky nevšimnout. Nabídku se jim 

snažíme prodat za každou cenu, nebo dokonce i vnutit. Tento způsob vyžaduje 

větší práci s externími společnostmi a snižuje naši vlastní marži. 

• Pull (tah) – Snažíme se u zákazníků vyvolat pocit, že produkt sami chtějí, tedy 

vyvolat poptávku ze strany zákazníka, nikoliv vynutit poptávku z naší strany. 

 

Obrázek 4: Distribuce Push a Pull 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 11, s. 150) 
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Oba způsoby uvedené v obrázku č. 4 nebudou funkční bez jasné marketingové strategie. 

Každý způsob vyžaduje jinou marketingovou komunikaci. Zatímco metoda Push využívá 

zejména komunikace v místě prodeje (ochutnávky, slevy, osobní nátlak), tak metoda Pull 

se zaměřuje na kvalitní marketingovou komunikaci pomocí nepřímých kanálů (PR 

články, dobře cílená reklama, události). 

Distribuce z pohledu spotřebitele (Convenience) 

Zákazník ještě více dbá na přívětivost distribučních kanálů a celkový proces od výběru 

produktu k samotnému zakoupení a používání. Proces musí být pro zákazníka naprosto 

bez jakýchkoliv komplikací a překážek, které by zákazníka mohly odradit od zakoupení 

produktu. Velice dobrá metoda, jak vyřešit tyto problémy, je zajít si do vlastního 

obchodu, nebo si vybrat někoho známého, kdo u Vás ještě nikdy nebyl a nechat ho provést 

„testovací nákup“ tak, abyste zjistili, kde máte v procesu prodeje problémy. Zákazník 

musí odcházet s nadšením, že všechno šlo tak, jak očekával (11, s. 148). 

2.9.4 Propagace (Promotion) 

Většina lidí vnímá propagaci společnosti pouze jako reklamu, je to většinou ten 

nejviditelnější nástroj, avšak marketingová komunikace není pouze reklama. Někdy se 

tato část marketingového mixu nazývá také jako Komunikační mix, ale komunikační 

mix je pro danou bakalářskou práci tak podstatný, že byl vyčleněn do samostatného bodu, 

přesto, že je součástí marketingového mixu. Propagace je soustava několika 

marketingových kanálů, které spolu musí komunikovat jako propojená soustava, nikoliv 

jako samostatná individua. Propagace společnosti musí být celistvá a cílit na našeho 

zákazníka, musíme mít jasně nastavené cíle, kterých chce společnost dosáhnout naší 

komunikací a těchto cílů se držet. Do propagace patří všechny možné kanály od 

internetové propagace (PPC, SEO), přes přímý kontakt se zákazníkem či sponzoring, až 

po product placement a guerilla marketing. 

Propagace z pohledu spotřebitele (Communication) 

Cílem propagace společnosti není bezhlavě utlouci zákazníka argumenty, proč si musí 

náš produkt koupit, ale komunikovat právě taková řešení, nebo takové produkty, které 

zákazník potřebuje. Jeho potřeby zjistíme pouze tak, že se našich zákazníků budeme 

systematicky vyptávat, co je trápí a jak jim můžeme pomoci. Zákazník vnímá naši 

komunikaci velice dobře, je proto podstatné komunikovat přirozeně a otevřeně, nikoliv 
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způsobem, který využívá různé triky, nátlak nebo psychologické metody na prodej (11, 

s. 152). 

2.9.5 Lidé (People) 

Posledním aspektem z našeho marketingového mixu jsou lidé, kteří často rozhodují o 

úspěchu celého marketingu. Pokud mám všechny 4 předchozí body naprosto perfektně 

promyšlené, může celý jejich úspěch zazdít jeden neschopný člověk při předávání 

produktu nebo při prodeji samotném. Proto musí zaměstnanci společnosti akceptovat 

hodnoty společnosti. Pokud společnost například propaguje svoji příjemnou a rychlou 

obsluhu a flexibilní komunikaci, nemůže se stát, že čekám týden na odpověď emailu nebo 

přijdu na pobočku a nebude tam adekvátně oblečená a proškolená obsluha, která se mi 

bude hned věnovat (11, s. 163). 

Lidé z pohledu spotřebitele (Customer approach) 

Zákazník velice dobře vnímá, jestli mají zaměstnanci společnost a všichni lidé ve 

společnosti zažitou kulturu společnosti a ctí hodnoty společnosti. Pokud tomu tak je, 

zákazník vnímá, že se mu společnosti snaží pomoct a může mu poskytnout přidanou 

hodnotu, pokud si koupí jejich produkt. V ideálním případě se zákazník dokonce ztotožní 

s kulturou společnosti, a to je nejlepší možný scénář, kdy náš zákazník má pocit, jako 

kdyby do společnosti přímo patřil. Orientace na zákazníka, je dnes jednou 

z nejefektivnějších marketingových propagací, a především jednou z nejpřirozenějších 

jak pro zákazníka, tak pro společnost (11, s. 190). 

 Komunikační mix 

Komunikační mix představuje veškeré kanály, pomocí kterých komunikuje společnost 

informace o produktu mezi zdrojem, společností, a příjemcem, zákazníkem. 

V komunikačním mixu existuje 5 základních forem komunikace: reklama, podpora 

prodeje, přímý marketing, public relations a osobní prodej. Princip fungování celého 

marketingového mixu je založen na provázanosti jednotlivých kanálů propagace, aby 

zákazník dostal jednotné a celistvé sdělení o produktu i společnosti (12). 

K dosažení našeho komunikačního cíle, je za potřebí použít v určité míře všechny výše 

uvedené aktivity. Každá z těchto forem má jistá specifika, která ji zvýhodňují při cílení 

na určitou skupinu zákazníků. 
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Reklama. Jejím cílem je oslovení širokého okruhu zákazníků. Jedná se však o neosobní 

komunikaci, která probíhá především prostřednictvím různých kanálů (noviny, časopisy, 

internet, rozhlas, televize, výlohy, banery atp.). Cílem reklamy je ovlivnit kupní chování 

našeho zákazníka, slouží primárně k upoutání pozornosti a vzbuzení zájmu. 

Podpora prodeje. Jedná se o aktivitu, kdy se snažíme pomocí dodatečných produktů, či 

služeb, zákazníka více stimulovat ke koupi. Může se jednat například o slevové kupóny, 

vzorky zdarma nebo speciálního balení. Aktivity vedoucí k podpoře prodeje jsou stále 

více používány, a to především z důvodu, že zákazníka více stimulují k samotné akci, 

koupi. 

Public relations.  Jako neosobní forma komunikace má PR za cíl posílit povědomí o 

značce v široké veřejnosti nepřímým způsobem. PR komunikace se snaží vyvolat kladný 

ohlas na produkt jako takový u široké veřejnosti, aniž by si to veřejnost vždy 

uvědomovala. 

Přímý marketing.  Přímá adresní komunikace se zákazníkem probíhá především pomocí 

emailu, telefonu či pošty. Se zákazníkem jednáme adresně a existuje přímá vazba mezi 

prodávajícím a kupujícím.  

Osobní prodej. Komunikujeme většinou s jedním zákazníkem současně a věnujeme mu 

veškerou pozornost. Forma a struktura komunikace může být tvořena, na rozdíl od 

předchozích forem, na míru zákazníkovi. Tedy v osobním prodeji máme největší šanci na 

úspěch a dosažení cíle, tedy prodeje (12). 

Proces osobního prodeje 

Pro kvalitní osobní prodej, je dobré mít dobře zrealizované všechny aspekty 

komunikačního mixu, vždy máme silnější vyjednávací pozici, když už o nás zákazník 

něco ví, než když k nim jdeme jako úplně neznámá společnost. Při komunikaci se 

zákazníkem na přímo, se hned dozvíme jeho potřeby a nabídneme mu to nejlepší řešení, 

následně můžeme vyřešit všechny námitky, které zákazník bude mít a uskutečnit tak 

prodej samotný rychleji než přes jakýkoliv jiný kanál. Před samotným oslovováním 

zákazníků, je nutné si určit, kdo je můj zákazník, teprve potom cílíme na naše zákazníky. 

Samotný proces osobního prodeje má 6 fází: 

1. Příprava podkladů. 

2. Kontaktování zákazníka. 



 
 

34 

3. Jednání se zákazníkem, identifikace potřeb, nabídka. 

4. Řešení námitek. 

5. Dohoda, prodej. 

6. Poprodejní komunikace (12). 

2.10.1 Internetová komunikace 

V dnešní době už není možné mít jakoukoliv marketingovou komunikaci kompletní bez 

použití internetových nástrojů. Prakticky nenajdeme v dnešní společnosti nějaký 

podnikatelský subjekt, který nevyužívá, alespoň nějak, některou z forem online 

komunikace. Ovšem online komunikace není všechno, bez ostatních podpůrných 

nástrojů, není možné se spoléhat pouze na komunikaci na internetu. Níže popisuji několik 

základních a většinou nezbytných forem online komunikace. 

Webové stránky. Základní stavební kámen online komunikace. Veškeré ostatní nástroje 

propagace, z pravidla směřují na webovou stránku společnosti. Stránka musí být 

maximálně přehledná a použitelná. Z technické stránky pak funkční, optimalizovaná a 

bezpečná. V dnešní době se dá říct, že platí pravidlo: Mobile first! Ovšem na webových 

stránkách nikdo nebude trávit žádné velké množství času, je tedy nutné dodržovat zásadu 

KIS (Keep it simple). Webové stránky je samozřejmě nutné mít adekvátně 

optimalizované pro vyhledávače, známé pod zkratkou SEO, search engine 

optimalization. Díky této optimalizaci budete mít na stránkách daleko více organického 

obsahu (13). 

Webové stránky budou fungovat pouze tehdy, pokud slouží k provádění konverzní akce, 

ať už se jedná o odeslání objednávky, sdílení stránky, stažení nějakého souboru nebo 

registraci do systému. Lidé musí na webových stránkách najít také podstatné informace, 

tedy přesně takové, které tam chce najít. Jaké to jsou, ukáže analýzou návštěvníka webu, 

více v bodu Analýza ideálního zákazníka. Lidé by na základě návštěvy vašeho webu 

měli získat pocit, měl by v nich vyvolat emoci a spojit si webovou prezentaci s ideou 

brandu. Web se díky tomu stává snadněji zapamatovatelný (6, s. 15). 

Sociální sítě. V roce 2018 má téměř každý přístup k internetu, tedy i k sociálním sítím. 

Jedná se o jednu z největších koncentrací uživatelů internetu na jednom místě. Díky 

sociálním sítím můžeme nejen cílit reklamu a naši komunikaci lépe než kdy před tím, ale 

můžeme se také sbližovat s našimi zákazníky, i když jsme od sebe desítky nebo stovky 
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kilometrů daleko. Na sociálních sítích plátí základní pravidlo KIP, neboli Keep it fresh. 

Nikoho nezajímá, co jsme dělali před rokem, pokud se to nevztahuje k nějaké aktuální 

situaci. Na sociálních sítích je nutné být maximálně otevřený a komunikovat se zákazníky 

přirozeně, v takto vysoce konkurenčním prostředí, není prostor pro chyby.  

Internetová reklama. Propagaci našeho produktu nebo myšlenky můžeme na internetu 

dnes provádět pomocí několika kanálů. Mezi nejpoužívanější rozhodně patří PPC 

reklamy, spolupráce s jinými webovými stránkami, banerová reklama, intextová reklama, 

blogy nebo PR články. Všechny uvedené nástroje jsou většinou placené, ovšem nejlépe 

je na tom PPC způsob reklamy, protože platíte pouze za konverzní akci. Můžete tak 

přesně měřit dosah a efekt vaší reklamy. Ostatní nástroje mají také jistou měřitelnost, ale 

rozhodně ne tak přesnou, jako PPC reklama. PPC reklamu můžete provozovat primárně 

na portálech Google, Seznam a Facebook (13). 

2.10.2 Word of Mouth 

Jedním z českých překladů, tohoto slovního spojení, je například šeptanda, nebo slovo 

z úst. Jedná se o marketingovou komunikaci prostřednictvím stávajících zákazníků, nebo 

přátel, rodiny, kolegů či spolužáků. Díky internetu má dnes WOM úplně nový rozměr. 

Informace o naší značce nebo produktu může šířit kdokoliv. V zájmu společnosti je tyto 

informace podporovat a rozšiřovat, například pomocí diskuzních skupin, nebo fór na 

internetu. Čím více kladných ohlasů na internetu, ve společnosti nebo kdekoliv jinde 

najdete, tím lepší má vaše značka pozici. Když přijdete prodávat nějaký produkt člověku, 

který o vaší značce, nebo i produktu samotném ví snad všechno možné, máte vyjednávací 

pozici snadnější, než kdybyste představovali úplně nový neznámý produkt (12). 

 Značka 

Značka je měkkou silou. Hodnotu značky dnes nevyjadřují většinou tvrdá fakta, jako 

vlastněné hmotné statky, výsledky hospodaření atp., hodnotu značky dnes určují aspekty 

jako pověst, jméno, nápady, intelektuální kapitál, vztahy se zákazníky, kontakty v oboru 

a hlavně, jakou přidanou hodnotu značka na trh přináší. Nikdo se dnes nerozhoduje 

objektivně, kdo si jde ochutnat 5 druhů kolových nápojů a na základě parametrů a 

příchutě si koupí ten, který mu vyhovoval nejvíce. Rozhodují emoce a vztah ke značce. 

Stejně tomu je i u elektroniky, vybíráme si takovou značku, se kterou se nejvíce 

ztotožňujeme, nikoliv která má nejlepší stroje po fyzické stránce. Společnost představuje 

určitý soubor vlastností, zatímco značka reprezentuje ideu, přesvědčení, které ostatní 
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shledávají přínosné a jedinečné. Základním aspektem dobré značky je jednotná vizuální 

identita a hodnotná myšlenka. V dnešní době dělá spousta společností to stejné, jejich 

produkt je nabízen se stejnými parametry, za stejnou cenu až na jediný rozdíl, a tím je 

značka (14, s. 27). 

Tabulka 2: Značka versus produkt 
(Zdroj: 14, s. 30) 

Značka Produkt 

Se kupuje Musí být prodáván 

Vytváří emocionální pouto Nevyvolává žádné pouto 

Je vysoce viditelná Je nerozlišitelný, zaměnitelný 

Trvá v čase Rychle stárne 

Prodává se za vyšší cenu Prodává se za základní cenu 

Vytváří zájem a rozruch Nevyvolává zájem 

Zůstává v zorném poli Je statický 

 

Proces budování značky není otázka jednoho odpoledne, je to dlouhodobý proces. 

Abychom byli schopní správně budovat značku, musíme sdílet všechny její hodnoty. 

Budovat naši značku by měla být zároveň i naše touha a povolání snů. Když budete svoji 

práci dělat, jak nejlépe umíte, nečekejte, že si toho někdo všimne, pokud budete 

vystupovat jako neznámá společnost. Lidé si pamatují jména a emoce, často tak může 

nastat situace, kdy dají přednost známé značce, přesto, že jejich produkt je méně kvalitní, 

než aby si koupili kvalitnější produkt, ale od neznáme značky (14, s. 35). 

Díky rychle se rozvíjejícímu světu je v dnešní době na trhu tisíce produktů, které bychom 

bez značek nebyli schopni odlišit. Společnosti čím dál více začínají chápat, že být 

uznáván pouze investory, zákazníky, dodavateli nebo zaměstnanci, už není dostačující, 

je potřeba být uznáván také novináři, širokou veřejností a všeobecně lidmi, kteří tvoří ve 

společnosti názory. Spousta společností používá značku jako základní stavební kámen 

toho, co jsou a kam směřují. Kvalitní identita značky, která začíná u zakladatele 

společnosti a od něj se dál přenáší na nižší a nižší úrovně ve společnosti, má za následek 

jednotnou filozofii a cíl značky. Například společnost Virgin, kterou založil Sir Richard 
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Branson, se pouští snad do téměř každého odvětví, které jen jde, ale sílu značky a ideály 

pana Bransona, se přenáší se jménem značky Virgin (15, s. 22). 

 Brand marketing 

„Brand marketing je cílená propagace značky. Cílem je vybudování emocionálního 

závazku mezi značkou a zákazníkem. Zároveň je cílem také vytvořit u zákazníka potřebu, 

touhu po značce, a tedy i jejich produktech.“ (16) 

Budování značky se dá přirovnat k teorii ledovce, která vychází z předpokladu, že finální 

produkt, který vidíme, je jen vrcholkem ledovce, ale to co ho dělá skvělým, je značka, 

kterou z 80 % nevidíme. Identita značky, dobré jméno značky jsou neměřitelné aspekty, 

ale pokud jsou tyto aspekty ve společnosti realizované správně, vzbuzuje 

to v zákazníkovi loajalitu a pocit, že je se značkou svázán. U značek s dobrým brand 

marketingem není prodáván primárně produkt jako takový, ale spíše pocit, nebo jistý 

pohled na životní styl. Pouze u značek, kde je její idea jasně definovaná a zákazník 

se s ní může dlouhodobě ztotožnit, vzniká loajalita ke značce. Každá kvalitní společnost, 

by se měla snažit mít brand marketingu na co nejvyšší úrovni (16).  

Přesto, že spousta zákazníků uvažuje při nákupu značky zcela racionálně a dívají 

se na funkčnost, nehledě na značku, tak drtivá většina zákazníků dává přednost 

emocionálnímu závazku, před faktickými vlastnostmi produktu. Jasným příkladem jsou 

například luxusní značky, které své produkty prodávají za daleko vyšší ceny, než je jejich 

reálná hodnota a funkčnost (17). 

 Brand identity 

„Identita značky je hmatatelná a působí na smysly. Můžete ji vidět, sáhnout si na ni, slyšet 

ji, sledovat ji, jak se pohybuje. Identita značky je rozpoznatelná, posiluje odlišení se, tvoří 

velké ideály a myšlenky smysluplné. Nejlepší značky jsou jako přátelé, znáte jich spoustu 

a potkáváte se s většinou často, ale ty, které si pamatujete, jsou ty, které jsou vaši nejlepší 

přátelé.“ (18, s. 4) 

Identita značky je to, co společnost dělí od nekonečného moře ostatních společností. 

Kvalitně udělaná identita značky zajišťuje to, že zákazníci, dodavatelé, zaměstnanci, 

partneři atp. vědí, s kým spolupracují a ví co mohou očekávat. Společnost by svoji značku 

měla ukazovat vždy v tom nejlepším možném světle. Identita značky je něco jako 

speciální omáčka, která dělá steak tak neodolatelným a zároveň určuje směr a ideály 
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společnosti. Identita značky je to, co společnost dělá okamžitě rozeznatelnou od 

konkurence. Publikum společnosti si bude spojovat identitu značky s produktem, hlavním 

člověkem ve společnosti a pocitem se značky. Identita značky pomáhá tvořit loajální 

zákazníky, kteří nejen podporují naši značku, ale navíc ji i propagují (19). 

Kvalitní manuál k identitě značky neboli Brand manuál (Manuál značky), není jen logo, 

barvy společnosti nebo jaké fonty smíte používat. Brand manuál je kompletní kompozice 

všech elementů, které formují značku jako takovou. Různé značky, mohou mít jinak 

nadefinované elementy toho, co musí obsahovat jejich brand manuál, například 

kosmetické značky mají často v brand manuálech i to, jak správně mají jejich produkty 

vonět. Brand manuál obsahuje následující body: 

• Základní idea společnosti. 

• Logo manuál. 

• Barvy společnosti. 

• Typografie. 

• Fotografie. 

• Produkty. 

• Reklamní předměty. 

• Přístup k zákazníkovi (19). 

2.13.1 Síla prvního dojmu 

Nemusí se Vám to líbit, ale síla prvního dojmu je nezpochybnitelná. Lidé odedávna dávají 

na první dojem. Vnější vzhled produktu nebo obchodního zástupce značky, jednoznačně 

určuje, jak bude vnímán okolím. Stále se tvrdí, že knihu nelze soudit podle obalu, 

skutečností však zůstává, že obal knihy má enormní vliv na to, jestli knihu vůbec otevřete 

a podíváte se, co je jejím obsahem. Vizuální vjem promlouvá univerzálním jazykem. 

Když se zaměříme na osobní kontakt, tak součástí prvního dojmu jsou všechny prvky na 

osobě, od bot, přes kvalitní materiály, po hodinky a třeba i účes a výraz ve tváři. To 

všechno určuje, jak bude daný člověk vnímán a v souvislosti s tím i značka. Jak vypadá 

představil značky nám říká, jestli bude značka drahá nebo levná, zábavná nebo vážná, 

výjimečná nebo obyčejná. Vizuální identita mnohdy prodá víc, než samotné argumenty. 

Šance udělat první dojem je pouze jedna, trvá v zásadě pár vteřin a už se nedá nikdy 
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změnit. Níže uvádím několik základních bodů, které je nutné dodržovat pro získání 

dobrého prvního dojmu: 

• Je dobré využívat odlišností, které naši značku identifikují. Například láhev 

značky Coca-Cola je identifikovatelná i bez jakéhokoliv nápisu či označení. 

• Při osobním kontaktu je důležité být sám sebou, každý zkušenější obchodník 

okamžitě pozná, že si hrajete na někoho, kým nejste. 

• Přesto, že nemilujete oblečení, je podstatné dbát na sladěnost materiálů, barev, 

stylů, doplňků či kůží. Kdokoliv má v této oblasti trochu přehled, na první pohled 

si Vás zařadí jako člověka, který se umí nebo neumí obléci. Oblečení vedle dalších 

aspektů, je jednou z prvních věcí, které vidíme a okamžitě si na základě toho 

zařazujeme danou sobou do našich vlastních „boxů“. 

•  Nesnažte se vypadat dokonale. Když někdo vypadá naprosto dokonale, vyvolává 

to v ostatních lidech pocit nedostupnosti až namyšlenosti. Dokonalost není 

přirozená. Stačí nechat nedokonalý i drobný detail, jako ne úplně dokonale 

upravený účes, nebo trochu ošoupanou tašku. Ovšem na účes také nesmíte 

zapomínat, měl by vypadat přirozeně, ale nikoliv rozcuchaně a neupraveně. 

Všechny výše uvedené rady tvoří jakýsi rámec vaší obchodní známky. Je dobré si držet 

ve všem jednotný styl a tím se prezentovat. Pokud se například rozhodnete pro nějaký 

styl účesu, oblékání či komunikace, držte se ho. Není dobré měnit váš zevnějšek každých 

14 dní, protože pak jste nerozeznatelní a není Vás jednoduché identifikovat. Kompletní 

soubor vašich vizuálních vlastností, je v podstatě ochranou známkou vaší jedinečnosti a 

definuje to, kdo jste (14, s. 94).  

2.13.2 Síla jednotného designu 

Symbol, v případě značky logo, je identifikátorem značky a náplně jejího poslání. 

V dobách kdy byli lidé ještě negramotní, se před obchody dávaly jisté předměty, abyste 

obchod identifikovali, aniž byste šli dovnitř nebo se zeptali majitele. Může se zdát, že 

logo je podstatným doplňkem, ovšem pro značku má obrovskou důležitost. Při tvorbě 

designu značky je nutné myslet na to, že chcete být nezaměnitelní. Design vaší značky 

by měl sdělovat emocionální obsah a smysl. Pokud Vám lidé sami od sebe neřeknou, že 

máte dobrou značku a branding, je stále na čem pracovat. Dříve se možná hrálo primárně 

na funkčnost produktu, to už dnes ale neplatí. Design je to, co může naší značce dodat ten 
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správný říz. Největší značky světa se dají identifikovat už jen podle toho, jak jsou jejich 

produkty například zabaleny nebo označeny, i když na nich není jediné logo nebo název 

značky. Sjednocené dokumenty společnosti navozují v zákaznících pocit jednoty a 

kvality. Kdykoliv prezentujete Váš produkt pomocí jednotných materiálů, kde jsou stejné 

fonty, barvy, rozložení, uspořádání a idea, tak máte daleko větší šanci na skvělý první 

dojem. Všechno, co se ve společnosti nachází, od produktů, přes obálky po zaměstnance, 

by mělo nést otisk značky. Jednotný design. Zpracování takových materiálů je dobré 

zadat někomu, kdo ví, co dělá, protože dobrá identita společnosti Vám může velice 

pomoci, zatímco špatně zpracované materiály Vám můžou nenávratně uškodit (14, s. 

110). 

Jan Řezáč, jehož práci sleduji delší dobu, dělal vždy prvotřídní webdesign, ale byl spíše 

IT člověkem, tedy zaměřen na kvalitu provedení a osobní značce nedával velký význam. 

Před několika lety si zaplatil profesionálního odborníka na branding, který mu přesně 

nadefinoval celou osobní značku. Nastavil všechny parametry od chování, přes vzhled, 

účes, webové stránky až po způsob komunikace. Díky takovému jednotnému designu, se 

Jan dostal mezi websignerské superhvězdy. Ne každému se jeho proměna líbí, ale nedá 

se zpochybnit, že to nese výsledky, a hlavně to funguje! 

 Trendy ve vinařském marketingu 

Jedna studie, kterou provedla redakce časopisu The Journal of Wine Economics v roce 

2008 dokázala fakt, že lidé jsou velice často snadno ovlivnitelní cenou vína. Stejně 

kvalitní víno, nabízené akorát pod jinou etiketou a za jinou cenu může být konzumenty 

výrazně jinak hodnoceno, co se týče chuti a kvality. Vědci z univerzity Caltech také 

dokázali, že náš mozek dosahuje většího potěšení z vína, které má vyšší cenu než z vína 

levnějšího. Dále jsou popsány 4 klíčové dovednosti, které zajistí vínu vyšší cenu: 

1. Napřed prodávám sebe, až potom produkt. Vinař napřed popisuje příběh 

vinařství, nikoliv vína. Až přesvědčí zákazníka, že to, co dělá je správné a 

přínosné, začne teprve popisovat produkt samotný. 

2. Vyšší cena je často vnímána, jako důkaz kvality. Většina lidí si nechce koupit 

to nejlevnější na trhu, většina lidí chce ukázat, že mají peníze. Toho nedosáhnete 

koupí Hradní svíce, ale koupí vína z vinařství Romanée Conti. Například pokud 

si vinařství bude za svá vína účtovat daleko méně, než by mohlo, protože má 

strach, že není dostatečně „prémiové“, tak jsou na trhu vinařství, která to vůbec 
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nezajímá a klidně si účtují daleko více než by měli. Často nastává situace, kdy 

zdražením vzroste důvěra konzumentů i obrat vinařství. 

3. Nikdy nepochybujte. Je dokázáno, že lidé věří tomu co vidí velice silně. Pokud 

budete něco tvrdit, měli byste to dělat s naprostou jistotou. Jedno rčení praví: Není 

to lež, pokud tomu věříte. Spousta lidí se snaží něco tvrdit, čemu sami moc nevěří, 

když je někdo konfrontuje, tak akorát zpanikaří a utečou. Pokud něčemu pevně 

nevěříte, neříkejte to. 

4. Specializace na nejasnosti. Jak můžete přistoupit k návštěvníkovi galerie 

moderního umění a říct mu na obraz Jacksona Pollocka, že jeho obrazy nejsou nic 

moc? Nejste si ani jistí, co to přesně je, ale to většina návštěvníků galerie také 

neví. Stačí působit jako odborník na moderní umění. Pokud je návštěvník bystrý, 

pustí se s vámi do konverzace, většina ovšem jen přitaká a bude souhlasit. Ve 

vinařském světě je to obdobné. Pokud jdete na ochutnávku vína z renomovaného 

francouzského vinařství, kde jedna láhev stojí i 20 000 Kč, a někdo prohodí 

takovouto láhev za běžnou láhev za 1 000 Kč, téměř nikdo nepozná rozdíl a nechá 

se ovlivnit společností. Všichni budou společně věřit, že jsou na neopakovatelné 

degustaci a nikdo se nepostaví a neprohlásí nahlas, že je to podle něho podvod. 

Velice pravděpodobně si všichni budou užívat svoji láhev za 1 000 Kč v domnění, 

že stojí 20 000 Kč. 

Většina vinařských společností je v dnešní době velice neaktuální, jejich marketingový 

progres je postaven na faktu: Tak jsme to odjakživa dělali, tak to budeme dělat dál. 

Kdykoliv se nějaké vinařství pokusí o nový přístup, setkává se u společností v oboru spíše 

s odporem, přesto že tento postup může být postaven na kvalitní analýze trhu nebo 

jakýchkoliv jiných faktech. Dá se tedy říct, že spousta vinařských společností marketing 

buď vůbec nedělá, nebo se mu nijak zvláště nevěnuje, pokud ano, tak jen kopíruje to, co 

dělají ostatní společnosti v oboru (20).  

2.14.1 Aktuální směry vinařského marketingu 

Prodej vína není jednoduchá činnost v dnešním vysoce konkurenčním prostředí. Na 

celém světe stále vznikají nová vinařství, která často nejsou jednotná a netáhnou za jeden 

provaz. Stejně tak se mění i spotřebitel a klasické marketingové triky už nefungují. Je 

třeba se přizpůsobit moderní době a dnešnímu spotřebiteli. Dále uvádím 10 základních 

trendů v dnešním vinařském marketingu. 



 
 

42 

1. Adaptace. V 21. století je produkce zboží a služeb zaměřená na individualitu, je 

tedy potřeba aby vinařství, která ještě nejsou orientována na individualitu 

zákazníka, pro to něco udělali. 

2. Otevřenost. Spotřebitelé jsou stále vzdělanější a vybíravější, je nutné aby byly 

veškeré informace o víně a vinařství bez problému dohledatelné. Ať už se jedná 

o analytické údaje, cenu nebo i použité přípravky do vína, je nutné je mít veřejné. 

3. Autenticita a příběh. Tento bod je rozveden v další části práce. 

4. Dobré živobytí. Spotřebitelé hledají vyvážený životní styl v harmonii s přírodou. 

Hledají v produktech přínos jak pro sebe, tak pro společnost nebo planetu. Je 

nutné mít jasně natavené, čemu pomáhají koupí vašeho produktu. 

5. Ochrana životního prostředí. Jak jsem se již zmínil, spotřebitelé chtějí chránit 

přírodu. Společnosti, které chrání přírodu, bojují proti změnám klimatu, třídí 

odpad nebo jsou nápomocné svému okolí, mají pro spotřebitele daleko větší 

přidanou hodnotu. U vinařství to znamená, že větší hodnotu mají bio vinařství, 

které nepoužívají postřiky, dělají organická vína, používají méně síry, recyklují 

vodu atp. 

6. Mileniálové. Jedná se o generaci narozenou mezi lety 1981 – 2000, aktuálně ve 

věku 18 – 35 let. Za nedlouho to bude hlavní pracovní síla a také hlavní 

spotřebitelé ve světě. Lidé v této generaci mají daleko pozitivnější pohled na svět 

než předchozí generace. Vinařství by se měli přizpůsobit této mladé generaci, 

která momentálně netvoří jejich hlavní kupní sílu, ale za pár let bude. 

7. Okamžitě. Mladá generace je zvyklá všechno dostat okamžitě. V době 

internetových objednávek, kdy zboží můžete zaplatit okamžitě a některé servery 

nabízí doručení do pár hodin, je nemyslitelné, abyste na objednávku vína čekali 

třeba týden nebo neposkytovali okamžitou platbu. Stejně tak je potřeba zvážit 

fakt, že většina webů je dnes navštěvována přes mobil, měli byste tedy svůj web 

mít pro mobilní zařízení optimalizovaný. 

8. Specializace. V posledních letech se ve společnosti vytvořila důvěra v to, že 

každý z nás je nějakým způsobem speciální nebo výjimečný v určitém směru. 

Spotřebitelé někdy cítí, že zde není stejná odezva i u producentů. Vinařství by se 

měla zaměřit na jeden až tři produkty, které je identifikují a jsou speciální jen a 

pouze pro ně.  
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9. Sociální média. Příležitost pro vinařství být více v kontaktu se svými zákazníky 

než kdy předtím. Díky sociálním médiím mají prodejci také velice dobré 

informace o svých spotřebitelích a mohou cílit reklamu daleko lépe. Pro 

komunikaci se zákazníky využívá sociální média až 80 % vinařů v zemích, kde 

vinařství není odjakživa tradicí, zatímco v klasických vinařských státech jako 

Francie, Německo nebo Maďarsko, se pohybujeme v průměru pod 50 %. 

Vinařství musí začít komunikovat se zákazníky přes sociální média na denní bázi, 

ať už prostřednictvím příspěvků, videí nebo i chatu. 

10. Události. Pití vína s přáteli, venku s dobrou hudbou je jedinečný zážitek. Vinaři 

se mohou sblížit osobně se zákazníky a zvýšit tak osobní pouto jednotlivého 

zákazníka ke konkrétnímu vinařství. Nejedná se o novou myšlenku, ale je to stále 

jedna z nejúčinnější forem propagace. Při pořádání akcí bychom měli být odvážní, 

použít balónky, srandovní sklenice, plakáty a nebát se z toho udělat trochu show 

(21). 

2.14.2 Storytelling 

Jak zákazníka přesvědčím, že můj Cabernet Sauvignon za 350 Kč je lepší než 

konkurentův Cabernet Sauvignon za 350 Kč? Všichni výrobci z dané oblasti budou tvrdit, 

že jejich vinohrady jsou ty nejkrásnější, mají nejlepší svahy, nejlepší hrozny atp. To ale 

mají všichni. Největší výzvou je neříkat zákazníkům, že jsem skvělý ve všem, musíte si 

najít to, v čem jste unikátní pouze vy a nikdo jiný. Jak se prosadit na trhu, kde všichni 

mají něco „unikátního“? 

Klíč spočívá v tom, že namísto vinařského marketingu, přejdu na vinařské vyprávění 

příběhu neboli storytelling. Vyžaduje to kompletně jiný přístup k propagaci vinařství, je 

potřeba se zbavit nesmyslných ocenění, zažitých promo klišé, cílené zaměření na přesně 

kalkulovanou cenu a grafy nebo na stanovení ceny na základě hodnocení vína (víno má 

92 bodů!... Koho to zajímá?). Vinař musí být sám sebou, musí prodávat příběh, který není 

vymyšlený, ale je jeho, on ho prožil, on ho zná. Není to o přesvědčování někoho o něčem, 

co není pravda, je to přesvědčování někoho o něčem, co je pravda. Jak se tedy má vinař 

stát vypravěčem příběhu, když to do teď nedělal? 

1. Přijděte na to, kdo vlastně jste. Je třeba prozkoumat původ samotného vinařství, 

nejlépe si položte otázky jako: Proč tohle vinařství existuje? Jak došlo k jeho 
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vzniku? Jaké zastává hodnoty? Odpovědi na tyto otázky Vám pomohou sepsat 

základní hodnoty značky. 

2. Určete si, co je vaší odlišností od konkurence a následně z toho udělejte 

hlavní předmět propagace napříč celou společností. Jedna marketingová 

společnost dělala plán společnosti, která vyrábí brambůrky. Byly naprosto skvělé, 

křupavé, chutné, ale nudné. Marketingový tým si prošel výrobnu a zjistil, že trvá 

14 hodin vyrobit jednu dávku, zeptali se výrobního technika na jeho názor a on 

řekl: Je to naprosto neefektivní proces, ale je to nejlepší způsob, jak vyrobit 

brambůrky. Na základě toho přišla marketingová společnost s klíčovým heslem: 

The hard way, the better way, the Stacy’s way. V překladu Těžší cesta, lepší cesta, 

Stacyna cesta. Staycy byla majitelka společnosti. 

3. Sepište vaše příběhy s napětím a zápletkou. Je jedno čemu věříte nebo nevěříte, 

ale každý kvalitní příběh má protagonistu, cíl a překážky. V příběhu vždy musí 

být zápletka a rozuzlení, nějaká ztráta a úspěch nebo také náhlý zvrat. Berte své 

vinařství jako hlavního protagonistu příběhu, zamyslete se nad tím, čeho se snaží 

dosáhnout a co mu stojí v cestě?  

4. Udržujte příběhy aktuální. Představte si, že máte základnu fanoušků a 

loajálních zákazníků, kteří znají velice dobře váš příběh, jak takový příběh 

vylepšit, ale nezměnit? Ptejte se svých zákazníků, co považují za klíčové na Vaší 

značce, často zjistíte, že jsou informace, které si Vaši zákazníci doplnili sami. 

Vezměte získané informace a doplňte o ně Váš příběh. 

5. Udržujte jednotný hlas značky. Ať už pořádáte degustaci, setkání s přáteli nebo 

s věrnými zákazníky, vždy komunikujte jednotně a přirozeně. Komunikujte tak, 

jako kdyby to byli vaši dobří přátelé, s nimi se také bavíte zcela otevřeně a 

přirozeně. Často vinaři přemýšlí až příliš moc nad tím, co říct a co ne. Nedělejte 

to, bude to vypadat nepřirozeně a není to lidské (23). 
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3 Analýza problému a současné situace 

Tato kapitola se zabývá charakteristikou Vinařství Válka, popis jejího předmětu 

podnikání a následné analýzy, které jsou popsány druhé kapitole. Mezi hlavní analýzy, 

které budou v této části provedeny, patří například analýza trhu, analýza konkurence, 

identifikace zákazníka či PEST analýza. Následně dojde k rozboru Vinařství na základě 

marketingového mixu se zaměřením na komunikaci, kdy následně všechny poznatky 

z analýz a rozborů budou porovnány pomocí SWOT analýzy. 

 Základní údaje o podnikateli 

Datum zápisu:   21. 12. 1992 

Název fyzické osoby:  Ing. Karel Válka 

Sídlo:    Kroužek 428, Nosislav 691 64, Czech Republic 

Identifikační číslo:   40371557 

Daň. indentifikační číslo: CZ5906200377 

Právní forma:   Fyzická osoba 

Předmět podnikání:  Výroba potravinářských výrobků; Velkoobchod 

a maloobchod; Poskytování služeb pro zemědělství; Prodej 

kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin; Hostinská 

činnost; Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 

až 3 živnostenského zákona (24). 

 Charakteristika vinařství 

Jedná se o malé rodinné vinařství založené panem Válkou v roce 1991 s vizí udržitelného 

podnikání. Rodinné vinařství má několik základních principů jako například péče o 

krajinu v co nejlepší možné podobě, nikoli jen o vlastní, ale o celé okolí. Vinařství se 

zaměřuje na přírodní BIO vína, která kvasí naprosto spontánně bez dramatického 

ovlivňování kvašení pomocí přidaných kvasinek, řízeného kvašení nebo drastické 

filtrace. Vedle vína také vinařství produkuje celou škálu vedlejších produktů od 

hroznového želé, přes pasterované mošty po pražená dýňová jádra. Dalším stále se 

rozvíjejícím aspektem je agroturistika, která je v posledních letech čím dál oblíbenější. 

Vinařství tedy pořádá několik akcí ročně, jako například Otevřené sklepy, Vinobraní ve 
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vinařství, Sushi a víno a mnoho dalších. Jednou z hlavních specialit vinařství je vysoce 

kvalitní burčák. 

 Analýza trhu 

Produkty, které rodinné Vinařství Válka vyrábí, nejsou úplně běžné produkce. Na českém 

trhu je velká škála vín, želé, moštů či burčáku, ale drtivá většina z nich nedosahuje kvalit 

a jedinečnosti, jakou produkuje Vinařství Válka. V posledních letech je čím dál větší 

poptávka po lokálních produktech, po víně s příběhem, které je ideálně co nejvíce 

přírodní, proto má Vinařství Válka specializaci na BIO produkci. Samozřejmě se tyto 

faktory odráží v ceně výsledného produktu, tedy ne každý si může dovolit láhev vína 

v průměrné ceně 180 Kč. To se ale v posledních letech dramaticky mění. 

3.3.1 Velikost trhu a jeho růst 

V uvedené tabulce č. 3., která je spíše orientační, je uvedeno, jak se vyvíjí ceny vín a jaké 

jsou poměry jednotlivých produktů v prodeji. Statistické měření provádí SZIF, ovšem jen 

se zájemci, tedy vzhledem k faktu, že průměrná roční spotřeba jednoho Čecha je asi 20,1 

litrů na osobu, kdy zaostáváme za Evropským průměrem zhruba o 16 litrů (23). Tak se 

Obrázek 5: Zakladatelé vinařství a syn 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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dá předpokládat, že velikost trhu je asi 11 248 965 000 Kč. Při zpracovávání tabulky č. 

3., jsem však došel k následujícím zjištěním: 

• Trh je velice sezónní, například v období Vánoc se prodává o desítky procent víc 

než předchozí měsíce. 

• Cena přívlastkového vína jde strmě nahoru v porovnání z předchozími lety. 

• Nejvíce se prodá šumivého vína. 

• Dramaticky převládá prodej bílých vín. 

• Trh je velice závislý na počasí, které ovlivňuje jak cenu, tak prodávané množství, 

meziroční nárůst je v průměru 10 – 15 %. 

Tabulka 3: Analýza prodejů vína v ČR za rok 2017 
(Zdroj: Vlastní zpracování podle (24)) 

 Průměrná cena 
za 1 litr v Kč 

Prodané 
množství v hl 

Průměrné 
tržby v Kč 

Víno 
Bílé 34,3 4 394 15 071 420 

Červené 33,75 4 205 14 191 875 

Jakostní víno 
lahvové 

Bílé 58,13 78 086 453 939 947 

Červené 58,36 35 976 209 949 940 

Jakostní víno 
sudové 

Bílé 32,52 7 154 23 233 158 

Červené 31,02 7 006 21 730 277 

Šumivé víno 88,72 102 676 910 907 247 

Přívlastkové víno 89,63 13 015 116 657 783 

Celkem 53,3 252 503 1 765 681 647 
 

Samozřejmě je nutné brát v potaz fakt, že tabulka nezachycuje 80 % prodejů vína, je tedy 

dost pravděpodobné, že reálná čísla budou přeci jen jiná. Z vlastní zkušenosti vím, že 

sudové je nejčastěji schované do šedé ekonomiky a je to „tahoun“ 80 % vinoték u nás. 

Drtivá většina vinoték by se bez sudového vína neuživila. Zatímco u jakostního vína a 

vyšších přívlastků je nemožné údaje zatajit, tak u všech nižších kategorií jako moravské 

zemské a níž, je objem pouze hrubým odhadem. Tyto nižší kategorie se nijak 

necertifikují, není nutno podávat vína na zatřídění a inspekci, tedy nikdo přesně neví jaká 

je kvalita a objem těchto vín. 



 
 

48 

3.3.2 Vztah české populace k vínu 

Víno je v ČR druhým nejrozšířenějším alkoholickým nápojem hned po pivu. Víno je 

vnímáno spíše jako nápoj pro speciální příležitosti, romantickou událost nebo jako dárek 

na rozdíl od piva, které je více vnímáno jako denní nápoj. Spousta lidí vnímá víno také 

jako zdraví prospěšný nápoj. Většina spotřebitelů vnímá víno opravdu jako nápoj pro 

speciální příležitosti. Pozitivem je fakt, že víno má u spotřebitelů vždy pozitivní asociace 

(26, s. 10).  

3.3.3 Konzumace vína 

Tichá vína konzumuje alespoň 75 % dospělé populace. Z těch, co víno pijí ho konzumuje 

37 % minimálně jednou týdně, 42 % minimálně jednou měsíčně a zbytek ho pije méně 

častěji. Podíl konzumentů vína v populaci je více méně stabilní, pouze s lehkým 

nárůstem. Téměř polovina spotřebitelů pije víno, protože jim chutná, ale příliš se v něm 

nevyznají, zhruba 33 % spotřebitelů má o víně jistý přehled, ale za opravdové znalce se 

považuje pouze 1 % spotřebitelů. Největší nárůst konzumace vína je u mladých lidí ve 

věku do 34 let a dvě třetiny konzumentů deklarují, že kladou větší důraz na kvalitu vína. 

Český spotřebitel pije víno primárně ve večerních hodinách, a to průměrně v objemu 0,85 

l týdně. (26, s. 11). 

3.3.4 Preference v oblasti vína, domácí a gastro konzumace 

Tři pětiny konzumentů dávají přednost spíše domácí produkci. Hlavním důvodem je 

vyhovující chuť tuzemských vín, na kterou jsou čeští spotřebitelé zvyklí. Běžný 

konzument nemá preferenci stran značky vína, tyto preference mají primárně znalci a 

fandové vína. Přeš 66 % konzumentů dává přednost vínu balenému v klasické 0,75 litrové 

láhvi, pouze 20 % preferuje víno v sudovém stavu, tedy balené v pet láhvích či jiném 

obdobném obalu. Nejčastěji český konzument pije víno v cenové relaci 81 – 149 Kč za 

0,75 litru. V gastronomických zařízení si víno, minimálně někdy, dalo 85 % českých 

konzumentů, v restauracích pijí víno primárně ženy. Od roku 2012 dávají konzumenti 

daleko větší přednost lahvovému vínu na úkor rozlévaného, bohužel nejčastější cena 

lahvového vína v restauraci je do 200 Kč, při rozlévaném je to pak 36 – 59 Kč za 0,2 litru 

(26, s. 16).  

Všeobecně roste oblíbenost bílých vín, které konzumuje 93 % konzumentů, zatímco 

červená pije pouze 90 %. Růžová pije pouze 73 % konzumentů. Zatímco konzumace 
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bílých a růžových vín roste, obliba červených spíše stagnuje. Poslední roky roste 

oblíbenost spíše polosladkých a polosuchých vín. Které preferuje 52 % konzumentů. 

Suchá vína upřednostní pouze 18 % všech konzumentů. Konzumenti preferují převážně 

tuzemská vína, a to od malých a středních vinařů (26, s. 308). 

Vzdělanost českého konzumenta v oblasti vína 

Naprostá většina konzumentů, téměř 86 % se o vína aktivně nezajímá. Dvě třetiny všech 

konzumentů vědí, co jsou to přívlastky a pouze polovina z nich ví, co znamenají. 

Nejoblíbenější přívlastky jsou pozdní sběr a výběr z hroznů. Pouze 10 % všech 

konzumentů ví, co znamená zkratka VOC. Pouze polovina konzumentů má konkrétní 

preferenci odrůdy, zbytek buď odrůdy nezná nebo preferuje všechny stejně. 

Nejpreferovanějšími červenými víny jsou Modrý Portugal, Frankovka a Svatovavřinecké. 

Stejně tak v případě bílého vína má preferenci pro konkrétní odrůdu pouze 50 % 

konzumentů. Nejpreferovanější bílé odrůdy jsou Pálava, Rulandské šedé, Chardonnay, 

Sauvignon a Tramín (26, s. 18). 

3.3.5 Nákup vína 

Nejčastějším důvodem k nákupu je jeho nedostatečná zásoba doma, případně z důvodu 

návštěvy či dárku. Většina konzumentů nakupuje víno plánovaně. Pouze třetina 

konzumentů má však konkrétní představu toho, jaké víno kupuje, zbytek ví jen barvu, 

zbytkový cukr a cenu. Nejčastěji nakupuje český spotřebitel (60 %) víno v supermarketu, 

30 % pak nakupuje víno ve vinotékách a specializovaných obchodech zbytek pak 

nakupuje víno přímo od vinaře nebo v jiných prodejnách. Podíl konzumentů, kteří 

nakupují víno ve vinotékách či přímo od vinařů se meziročně zvýšil o 6 % na úkor 

supermarketů. Většina spotřebitelů hledá vína primárně podle ceny nebo oblíbené 

značky. Hlavní rozhodující faktory o nákupu vína jsou: 

• Dobrá předchozí zkušenost. 

• Doporučení blízkou osobou. 

• Tuzemský původ 

• Co nejvyšší kvalita. 

• Co nejlepší poměr cena – výkon. 
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Český konzument utratí za víno v průměru 379 Kč měsíčně. Což představuje nárůst o 20 

% v porovnání s rokem 2012. V případě mediánu je to pak zvýšení o 25 %. Nejvíce 

konzumenti utrácí za vína lahvová, téměř tři čtvrtiny z celkové průměrné částky utracené 

za víno. Většina konzumentů akceptuje bez problému cenu za láhev 0,75 litru pro vlastní 

spotřebu do 155 Kč za láhev vína. Pokud se jedná o dárek je cena 229 Kč. Hranice 250 

Kč za láhev, je pro většinu konzumentů jako maximální přípustnou cenu za láhev vína. 

Za levnou pak konzumenti považují láhev v cenové relaci 60 – 66 Kč, ovšem pochybnosti 

o kvalitě vyvolává až cena 45 Kč za láhev (26, s. 22). 

3.3.6 Segmentace českých spotřebitelů vína 

V tabulce č. 4 je uvedeno, že největší částku za víno vydá segment znalci, fandové a 

mladší příznivkyně vína. Vzhledem ke vzdělanosti v oblasti vína těchto segmentů trhu, 

je pro Vínařství Válka nejefektivnější se zaměřit právě na tyto segmenty, o kterých píši 

dále v práci. V grafech č. 1 a 2 je uveden poměr konzumentů v porovnání s celou populací 

a podíl jednotlivých segmentů v porovnání pouze s konzumenty vína. 

 

Graf 1: Podíl jednotlivých segmentů konzumentů na celé populaci ČR 
(Zdroj: (26, s. 30)) 
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Graf 2: Podíl jednotlivých segmentů konzumentů na konzumenty vína 
(Zdroj: (26, s. 30) 

3.3.7 Preferované segmenty konzumentů pro Vinařství Válka 

Z uvedených tabulek je zřejmé, jaké jsou průměrné finance vynaložené na nákup vína. 

Na základě této skutečnosti jsme selektovali 4 cílové skupiny konzumentů, na které má 

smysl se zaměřit. Vycházíme z předpokladu, že Vinařství Válka prodává spíše vína pro 

konzumenty, kteří o víně něco vědí a jsou ochotni si za to zaplatit. 

Znalci 

Jedná se o nejsilnější segment vzhledem ke vztahu k vínu. Víno bere jako každodenní 

součást. K jeho konzumaci nepotřebují speciální příležitost. Mají největší edukaci 

v oblasti vína, jsou dobře situovaní, lehce požitkářští a mají silný vztah ke kvalitě vína. 

Vína nakupují nejvíce odborně a jsou ochotni si připlatit. Jsou velice málo ovlivnitelní 

reklamou, cenou nebo etiketou. Rádi experimentují v nových chutích. 

• Nejčastěji nakupují (kde): Ve vinotékách (60 %) a u vinařů (40 %). 

• Ochota zaplatit za láhev 0,75 l pro vlastní spotřebu: 275 Kč. 

• Hlavní kritéria výběru vína: Dobrá předchozí zkušenost, nejvyšší kvalita, 

tuzemský původ, tradice, menší vinař. 

 

Situační 
konzumenti

16%

Nenároční s 
vlažným 

vztahem k vínu
14%

Pravidelní 
domácí 

konzumenti
20%

Mladší 
příznivkyně 
vína 15%

Příležitostní se 
vztahem k 
tuzemským 
vínům 15%

Fandové 7%

Znalci 13%
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Fandové 

Fandové mají víno velice rádi, mají nadprůměrné vzdělání v oblasti vína. Je pro ně rovněž 

denním nápojem. Na rozdíl od znalců musí být víno pro fandy dobře pitelné i s větší 

skupinou přátel, chtějí se více bavit s vínem. Za víno jsi jsou také ochotni zaplatit a 

vyhledávají kvalitu. Jsou snadno ovlivnitelní reklamou, až 50 %. 

• Nejčastěji nakupují (kde): V supermarketu (41 %), ve vinotékách (34 %) a u 

vinaře (25 %). 

• Ochota zaplatit za láhev 0,75 l pro vlastní spotřebu: 203 Kč. 

• Hlavní kritéria výběru vína: Dobrá předchozí zkušenost, dobrý poměr cena – 

kvalita, doporučení od přátel, nejvyšší kvalita, nejlepší vzhled etikety (26, s. 120). 

Vinařství Válka se samozřejmě může zaměřit i na jiné segmenty spotřebitelů vína, ale 

vzhledem k průměrné ceně za láhev kolem 170 – 190 Kč, je to spíš okrajová záležitost. 

Primárně také proto, že cílem práce je zlepšit jednotnou vizuální identitu a nastavit brand 

identitu na prémiovou úroveň, což vede k ještě většímu zvyšování ceny.  

3.3.8 Vnímání značek v oblasti vína 

Většina konzumentů z cílových segmentů Vinařství Válka (61 % znalci a 43 % fandové) 

preferují konkrétní značku vinařství, nebo původ vína jako takového. Z pohledu všech 

konzumentů, je to pouze 22 %, ale drtivá většina z nich, není cílovou skupinou Vinařství 

Válka. Můžeme tedy říct, že cílová skupina našeho rodinného vinařství spíše preferuje 

jistou konkrétní značku a konkrétní lokalitu vína, nad všeobecným výběrem vína jen 

podle názvu odrůdy či jiných charakteristik (26, s. 333). 
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Tabulka 4: Stručná charakteristika základních segmentů spotřebitelů vína v ČR 
(Zdroj: (26, s. 31)) 
 

 Znalci Fandové 

Příležitostní 
se vztahem 

k tuzemským 
vínům 

Mladší 
příznivkyně 

vína 

Pravidelní 
domácí 

konzumenti 

Nenároční 
s vlažným 
vztahem 
k vínu 

Situační 
konzumenti 

Podíl typu 
v populaci 18+ 10 % 6 % 11 % 11 % 15 % 10 % 12 % 

Podíl v populaci 
konzumentů vína 13 % 7 % 15 % 15 % 20 % 14 % 16 % 

Podíl na spotřebě 
vína (l) 26 % 9 % 6 % 24 % 26 % 7 % 2 % 

Průměrná měsíční 
útrata za víno 913 Kč 604 Kč 271 Kč 439 Kč 363 Kč 162 Kč 77 Kč 

Podíl na měsíční 
útratě za víno 32 % 12 % 10 % 17 % 20 % 6 % 3 % 

Konzumace vína 
(konzument, 
převažující typ) 

Silná Silná Průměrná, 
Slabá Silná Silná, 

Průměrná Průměrná Slabá 

Konzumace doma Silná Silná Průměrná, 
Slabá Silná Silná, 

Průměrná Průměrná Slabá 

Konzumace 
v restauraci, baru Střední až silná Silná Slabá Silná Slabá Slabá Slabá 

Aktivní zájem o 
víno Vysoký Vysoký Průměrný Průměrný Podprůměrný Slabý Velmi slabý 
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 Analýza vinařských trendů 

Vinařství Válka se snaží držet moderních trendů díky jejich nejmladšímu synovi, který je 

o generaci mladší než samotní zakladatele, ale i tak jde vidět rozdíl mezi Vinařstvím 

Válka, které nikdy nebude tak mladé a progresivní, jako některá nově vznikající vinařství 

s mladými zakladateli. Vinařství se snaží být otevřené, jak jen to jde a prodávat svůj 

příběh co nejpřirozenějším způsobem, ať už na sociálních sítích nebo pomocí blogu na 

jejich webových stránkách. Vinařství Válka neprodává žádné nekvalitní produkty, spíše 

naopak. Je to dobře vnímaný a kvalitní produkt, který si může dovolit každý, je tedy 

jednoduché se držet tzv. Zdravého životního stylu, který je v dnešní době velkým 

trendem, i za doprovodu produktů Vinařství Válka. Specializovanost na generaci 

mileniálů je někdy komplikovaná, protože málo mladých lidí si kupuje dražší vína, ale dá 

se předpokládat, že jednou budou a je dobré se na tento segment zákazníků zaměřovat 

preventivně. Vinařství se také snaží specializovat na co nejužší produktovou řadu, tedy 

pár bílých, pár červených odrůd a hotovo. Na sociálních mediích vinařství komunikuje, 

ale ne tak často jak by mělo a chybí mu video obsah. Vinařství pořádá asi 2 události za 

rok, což je velice málo a chtělo by to více akcí pro veřejnost. 

 Ideální zákazník 

Ideální zákazník Vinařství Válka bude pravděpodobně ze segmentu znalci nebo fandové. 

Jako klíčové vlastnosti ideálního zákazníka z pohledu vinařství se považuje: 

• Alespoň průměrná vzdělanost v oblasti vína. 

• Ochota zaplatit si za kvalitu. 

• Preferuje tuzemské producenty. 

• Vyhledává zajímavé a netypické chutě vína. 

• Obal pro něho má význam, ale ne vyšší než obsah. 

Definice produktu z pohledu zákazníka 

Jak si vinařství představuje svého ideálního zákazníka je jedna věc, jak si představuje 

konzument svého ideálního vinaře je pravděpodobně ještě podstatnější. Víno má naštěstí 

u českých konzumentů velice pozitivní image. Víno je vnímáno jako nápoj 

s dlouhodobou tradicí a současně ho vnímají jako nápoj budoucnosti. Většina 
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konzumentů je také hrdá na to, jak kvalitní vína se tady produkují. Víno je vnímáno jako 

nápoj neodmyslitelně patřící dobrému životu. Víno berou čeští konzumenti jako 

samozřejmou součást jakékoliv společenské události. Spojení jídla a vína je však v česku 

stále slabé, pouze 33 % konzumentů zastává názor, že se k jídlu běžně pije trocha vína. 

Víno je v česku vnímáno také jako zdraví prospěšný nápoj (26, s. 261). 

Většina konzumentů víno kupuje plánovaně (52 %), spontánně víno kupuje asi dvě pětiny 

konzumentů (40 %) a zbytek víno nekupuje na domácí spotřebu. Přibližně každý třetí 

konzument, který plánuje nákup vína, má konkrétní představu, jaké víno chce. Většina 

ale kupuje víno až na základě informací o víně v místě prodeje. Konzumenti při nákupu 

vína mají jasnou představu o barvě vína (86 %), množství zbytkového cukru (80 %) a 

ceně (66 %). Méně má už pak představu o odrůdě (36 %), značce (34 %), přívlastku 

(26 %) či ročníku (26 %) (26, s. 428). 

 Analýza konkurence 

Na současném trhu s vínem je poměrně vysoká konkurence a výrobci se předhání 

s  nejlepší nabídkou. Ovšem nenahraditelným faktorem je dobré jméno a čas, který působí 

vinařství na trhu. V posledních letech se objevuje spousta nových vinařství, ale jsme 

v období před krizí, je tedy těžké posoudit, jak to bude vypadat za krize. Rodinné 

Vinařství Válka je na trhu již 27 let a vinařství je ve stabilizované fázi, kdy má pevnou 

základnu loajálních zákazníků. Na základě analýzy rodinného Vinařství Válka vidíme, že 

jeho růst je pozvolný, ale jistý. Posledních 27 let se vinařství zvětšuje zhruba o 10 % 

ročně, v posledních letech je nárůst strmější, ale v průměru za dobu existence se jedná 

zhruba o 10 % ročně.  

Víno je nápoj, který má v české populaci rostoucí tendenci, co se týče konzumace a 

s velice malými změnami. Jedná se tedy o stabilní byznys, pokud si udržíte kvalitu a 

úroveň. Většina nových konkurentů, není pro Vinařství Válka rizikem vzhledem k faktu, 

že jim chybí znalost trhu a trh nezná je. Na vinařském trhu je velice těžké, alespoň z mé 

vlastní zkušenosti, získat renomé, když už ho maté, není až tak těžké si ho držet, pokud 

si držíte stejnou kvalitu a časem se spíše zlepšujete.  

Pokud je víno vnímáno pouze jako alkoholický nápoj, má nespočet substitutů, ale většina 

konzumentů vína, nebere například pivo jako substitut. Pokud někdo, kdo pije pravidelně 

víno, bude chtít nahrazovat víno jiným nápojem, bude to pravděpodobně opět víno, akorát 
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od jiné značky. Dá se tedy říct, že je nepravděpodobné, že by množství konzumentů, kteří 

pijí víno, trpěl nějakými značnými výkyvy.  

Kvalitu produkce Vinařství Válka mohou samozřejmě ovlivnit dodavatelé, vzhledem 

k 27 letům působení na trhu je toto riziko také minimalizováno. Vinařství má navázané 

dlouhodobé spolupráce se stálými dodavateli, kteří jsou prověření a dlouhodobě kvalitní. 

Jakýkoliv nový dodavatel vždy projde zkušební dobou, než se ukončí spolupráce 

s předchozím dodavatelem. Za historii Vinařství, co si pamatuji, byla spolupráce 

rozvázána pouze se dvěma dodavateli, a to z důvodu, že jejich výrobní postupy už nebyly 

pro zvětšující se vinařství dostatečné. Hlavními odběrateli vinařství jsou pak koncoví 

zákazníci, vinotéky a specializované BIO obchody. Díky přesně nastavené výrobní 

filozofii, designu obalu a kvalitě zpracování vína, není jednoduché produkty Vinařství 

nahradit, pokud zákazník očekává stejnou kvalitu, BIO certifikaci a produkci od malého 

vinaře, tak je omezen asi na 5 – 10 % všech producentů vína. 

3.6.1 Srovnání s konkurencí 

Vzhledem k faktu, jak přesně je Vinařství Válka profilováno, není jednoduché ho 

srovnávat s konkurencí, podobných vinařství na Českém trhu budou maximálně nižší 

desítky. Výběr konkurenčních vinařství probíhal na základě jejích prezentace na 

veřejnosti a s blízkou filozofií rodinnému Vinařství Válka. Je uvedeno několik 

konkurentů, kteří mají úroveň produkce, cen, nastavení příběhu a filozofie tak, jak by ho 

ideálně mělo mít i Vinařství Válka, nebo i lépe. 

• Víno J. Stávek 

• Vinařství Syfany 

• Vinařství Skoupil 

• Vinařství Nestarec 

• Vinařství Sonberk 

• Vinařství Gotberk 

3.6.2 Tržní podíly 

Vzhledem k tomu, že v roce 2015 v ČR bylo registrovaných 18 414 pěstitelů révy vinné, 

kdy samozřejmě všichni nejsou vinaři a 90 % z nich jsou lidé co mají vinohrad spíše jako 

hobby, tak na našem trhu stále podniká přes 1840 vinařů. Konkurence je vysoká a díky 
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komunismu, který rozbil malé rovnocenné podniky, je v ČR několik velkovýrobců, kteří 

vytváří kolem 80 % celkové produkce. Mezi tyto výrobce bezpochyby patří Vinařství 

jako: Znovín Znojmo, Vinium Velké Pavlovice, Zámecké vinařství Bzenec, Vinařství 

Vajbar nebo Châteaux Valtice. Tito výrobci se pohybují v řádech nižších desítek tisíc 

hektolitrů roční produkce. Rodinné Vinařství Válka má na trhu podíl v řádech setin 

procent se svou produkcí kolem 400 hektolitrů. Jeho síla ovšem není v objemu a není ani 

cílem tohoto Vinařství, aby objemově dotahoval velká vinařství a zabralo velký podíl 

trhu. Konkurenti uvedení v kapitole 3.6.1 jsou ovšem vinařství, kteří se produkcí našemu 

vinařství alespoň trochu přibližují. Vinařství Válka má daleko menší produkci než někteří 

výše uvedení konkurenti, ale není to závratně méně. Jejich podíly budou na celkovém 

vinařském trhu podobné, tedy v řádech setin procent. 

3.6.3 Vnímání zákazníků Vinařství Válka ostatních konkurentů 

Zákazníci Vinařství Válka vnímají primárně jeho nadstandartní kvality, jako vyšší jakosti 

vína, přírodní způsob výroby, svázanost s přírodou nebo netypické chuti vína, která se o 

velkých producentů hledají obtížněji. Vinařství Válka je vnímáno jako malé rodinné 

vinařství, které tvoří své víno jako umělecké dílo. Typický zákazník hledá zajímavější 

chutě a vína, která mu svým charakterem vyhovují. Často také zákazníci oceňují BIO 

certifikaci nebo fakt, že všechna vína jsou veganská či zcela přírodní. 

3.6.4 Ceny konkurence 

Vinařství Válka svou průměrnou cenu zvedá každý rok zhruba o 10 – 15 Kč. Stále se však 

pohybuje v cenovém středu v celkové produkci v ČR. Běžný konzument je za láhev 

ochoten dát v průměru 155 Kč, tedy pro běžného konzumenta je Vinařství Válka drahé, 

ovšem v níže uvedené tabulce je srovnání s konkurencí, kteří se dají brát jako „vzor“ pro 

rodinné vinařství. Ceny konkurence jsou dramaticky vyšší a přitom tato vinařství stále 

prodávají bez problému své produkty. Nemůžeme srovnávat rodinné Vinařství Válka 

s běžným vínem ze supermarketu, které stojí v průměru kolem 120 Kč za láhev, kde se 

prodejce zaměřuje primárně na cenu. Se srovnatelnými konkurenty je vinařství Válka 

rozhodně jedno z těch levnějších vinařství. 
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Tabulka 5: Porovnání cen konkurence 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle (26; 27; 28; 29; 30; 31)) 
 Průměrná 

cena za 
láhev 

Rozdíl 
ceny láhve 

oproti 
vinařství 

Průměrná cena 
za degustaci na 

osobu 

Rozdíl ceny 
degustace oproti 

vinařství 

Vinařství Válka 181 Kč 0 Kč 493 Kč 0 Kč 

Víno J. Stávek 231 Kč +50 Kč 643 Kč +150 Kč 

Vinařství Skoupil 233 Kč +52 Kč 815 Kč +322 Kč 

Vinařství Syfany 225 Kč +44 Kč 467 Kč -26 Kč 

Vinařství Nestarec 340 Kč +159 Kč 450 Kč -43 Kč 

Vinařství Gotberg 247 Kč +66 Kč – – 

Vinařství Sonberg 386 Kč +205 Kč – – 

 

3.6.5 Největší výhody konkurence 

Základním stavebním kamenem vinařství by měl být nejkvalitnější produkt. Vinařství 

Válka jde s kvalitou poslední roky strmě nahoru, ale stále nedosahuje některých kvalit 

v chuti vína, jako výše zmínění konkurenti. Může za to především chybějící technologie 

a výrobní prostory. Tento problém by měl být z velké části vyřešen investicí do prostor a 

technologií na přelomu roku 2017 a 2018 v hodnotě asi 2 mil. Kč.  

Díky stále se rozvíjející turistice a nárůstu návštěv Jižní Moravy, jako turistického cíle, 

je momentálně největší výhodou každého vinařství ubytování. Spousta konkurentů má 

jako značnou výhodu možnost ubytování, tedy jejich vinařství se dá brát jako destinace. 

Je to místo, kam rád zajedu na několik dní a užiji si celou atmosféru. Rodinné Vinařství 

Válka bohužel ubytování nemá a je tedy znevýhodněno pro jistý sektor konzumentů. 

V kapitole 3.6.4 Ceny konkurence je, že Vinařství Válka je daleko levnější než ostatní 

vinařství. Vzhledem k osobní praxi vím, jak se zhruba pohybují náklady na výrobu jedné 

láhve vína, proto se dá s jistotou tvrdit, že ostatní vinařství se pohybují v daleko vyšších 

maržích než rodinné Vinařství Válka. Díky tomu mohou nabízet obchodním partnerům 

vyšší slevy, lepší velkoobchodní ceny. Jejich partneři pak mohou následně zdražit méně 

a být na podobných cenách, jako sám vinař. Zatímco rodinné vínařství Válka nabízí vina 

s menší obchodní slevou a jeho distributoři musí jít s cenou výš než sám vinař. Setkal 

jsem se také ve své praxi s tím, že lepší restaurace a kvalitnější vinotéky vnímají cenu 

jako záruku kvality, pokud se chce vinařství prezentovat jako kvalitní, BIO, rodinné atp. 
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je nutné tomu přizpůsobit cenu. Pokud prodává vinařství Válka vína průměrně za 181 Kč 

láhev, na jeho cílovou skupinu to nemusí působit dostatečně důvěryhodně. 

V poslední řadě je pak výhodou konkurentů silnější marketing. Jsou daleko více vidět a 

prezentují se na úrovni jejich cen vín. Celkový zážitek z nákupu jejich vína, ať už na 

webu nebo přímo ve vinařství, celková WOM o jejich značce a prezentace na sociálních 

sítích v konzumentech navozuje pocit, že průměrná cena za láhev kolem 300 Kč je stále 

málo, za to jak exkluzivní zážitek a víno dostanou. 

3.6.6 V čem se liší rodinné Vinařství Válka od konkurence 

Za srovnatelná vinařství považujeme pouze taková, která mají přibližnou rozlohu 

vinohradů, jako Vinařství Válka , tedy nebudeme srovnávat rodinné Vinařství Válka, 

které má rozlohu vinohradů kolem 8 ha, s vinařstvími jako Znovín Znojmo, které má 

vinohrady o rozloze kolem 500 ha, pak všechna vinařství v kategorii malá, do 500 hl roční 

produkce, mají téměř identické základní vlastnosti: 

• Všichni mají příběh. Většina malých vinařství má nějaký příběh, o vzniku, o 

historii, o způsobu výroby. Jsou příběhy lepší a horší, ale v zásadě ho všichni mají. 

• Kvalitu má téměř každý. Při srovnání rodinného Vinařství Válka 

s profesionálnějšími vinařstvími, pak je kvalita produktu základem všeho, proto 

jí má téměř každý. 

• Příjemné prostředí už není jistotou, ale většina malých rodinných vinařstvích 

má rodinnou atmosférou a prostředím, které tomu odpovídá. 

V čem konkrétně se rodinné Vinařství Válka liší od konkurence, uvádím na následující 

straně. Uvedené rozdíly je velice komplikované dohnat pro ostatní konkurenty. Jde o 

filozofii výroby a přístup. Ta se samozřejmě dá změnit, ale pokud mají všichni zažitou 

nějakou značku jako výrobce konkrétního produktu, těžko se to mění. Například pokud 

by Mercedes začal vyrábět levná auta typu Fabie, mohlo by to ohrozit jejich majetnější 

klientelu, kteří si značku kupují primárně kvůli „prémiovosti“, zatímco kdyby značka 

typu Dacia začala vyrábět luxusní limuzíny pro manažery, asi by s tím moc úspěchu 

neměla. Za největší výhody konkurence rodinného Vinařství Válka považuji následující: 

• Selské vinařství. Samozřejmě existuje spousta vinařství, která se nazývají 

selskými, ale spousta menších vinařství jsou buď příliš mladá, nebo nemají 

adekvátní prostředí pro prezentaci svého vinařství jako selské.  
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• BIO produkce. Názory na BIO produkci se velice různí, jestli je to dobře nebo 

špatně. Někdo těmto certifikacím moc nevěří, ale faktem zůstává, že pokud 

certifikaci máte, jsou jisté nepřekročitelné parametry, které certifikace zaručuje u 

produktů takto označených. Málo které vinařství dělá certifikovanou BIO 

produkci. 

• Vinař umělec. Všechny etikety nebo i propagační materiály nesou otisk 

zakladatele vinařství, který je mimo jiné i amatérským malířem. Každá etiketa má 

svůj vlastní výjev z krajiny, který vystihuje danou odrůdu. Nenajdete téměř 

žádného vinaře, který je zároveň vinař a zároveň malíř. Proto jsou naše vína 

tvořená i jako umělecké dílo. 

• Čistá přírodní vína z Výhonu. Tak jak tomu je ve vyspělejších vinařských 

státech, tak neopakovatelný charakter vína jim dodává primárně lokalita. V ČR se 

stále držíme třídění vín podle zbytkového cukru při sklizni, ale rozvoj VOC 

naznačuje, že bychom se mohli dostat na úroveň západních zemí a certifikovat 

vína podle lokality, nikoliv cukru. Vína z přírodního parku Výhon, kde má 

Vinařství Válka všechny své vinohrady, mají neopakovatelný charakter a 

jedinečnou chuť. Čistá přírodní vína pak také nedělá úplně každý, často se setkáte 

s kvasinkovými víny, ale i tento trend už je na ústupu. Za 10 let bude mít většina 

blízkých konkurentů stejná přírodní vína. 

• Cuvée. Stejně jako neopakovatelná chuť díky krajině, tak stejnou 

neopakovatelnost dosáhneme díky výrobě vína metodou cuvée. Každé vinařství 

může s jistou pravděpodobností vyrobit stejně dobré Chardonnay, nebo i lepší, 

ovšem vyrobit stejné cuvée je nereálné. Pokud si najde vinařství zákazníky pro 

své cuvée, tak má vyhráno. Nikdo to nemůže napodobit. V ČR jsou názory na 

cuvée rozporuplné, už se to mění, ale stále spousta Čechů považuje cuvée za něco 

„horšího“, předpokládá, že to je víno, které vinař neměl kam dát, a to slil 

dohromady. Je důležité dělat stejné cuvée pravidelně, aby si vinařství vybudovalo 

značku. Rodinné vinařství Válka má například tato cuvée: Bellus, La Guerre a 

Černý samet. Tato cuvée mají již jistou pověst a svoji klientelu. 

Ve všech výše zmíněných bodech vycházím z dlouhodobé praxe, návštěvě desítek 

vinařství, znalosti vinařského trhu nebo i z názorů zákazníků rodinného Vinařství Válka. 
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 PEST analýza 

V analýze obecného okolí Vinařství podrobně analyzujeme segmenty politické, 

ekonomické, sociální a technologické faktory, které ovlivňují vinařský trh v České 

republice. Postup při této analýze vychází z tabulky č. 1. 

3.7.1 Politické faktory 

Politická situace v ČR je poměrně nestabilní a zákony se zde mění velice rychle, největší 

změnou, která ovlivnila vinařský trh v poslední době je novela vinařského zákona č. 321/ 

2004 Sb., která byla publikována ve sbírce zákonů 6. 2. 2017 pod číslem 26/ 2017 

s platností od 1. 4. 2017. Tato situace dramaticky ovlivnila trh se sudovými víny. Naštěstí 

Vinařství Válka sudového neprodává tolik, aby se ho to nějak výrazně dotklo. Další 

výraznou komplikací bylo zavedení EET pokladen, které zvyšují náklady na provoz a 

také mají nemalé pořizovací náklady, když vezmeme v potaz, že prodej ve vinařstvích je 

dost často na vesnicích a ve sklepech, kde není přístup k internetu úplnou samozřejmostí.  

Vzhledem k faktu, že rodinné Vinařství Válka je BIO vinařství se zaměřením na přírodní 

produkci a vztah k přírodě je jedním z jeho hlavních aspektů, tak ekologické regulace 

nebo nařízení se jich až tak netýkají. Ovšem trh jako celek je ovlivňován především 

regulacemi v oblasti postřiků. Daňové zatížení Vinařství je standardní 15 % daň z příjmu, 

DPH, které odvádí snad všechny vinařství, a platby za sociální a zdravotní pojištění. 

Výhodou v sektoru je 0 % spotřební daň na tichá vína, která je zavedená, ale neodvádí se. 

Nevýhodou je pak spotřební daň na šumivá vína nebo vína fortifikovaná, která podléhají 

daleko většímu zdanění. Díky Schengenskému prostoru je volný pohyb vín po EU velice 

jednoduchý, pouze malý zlomek vinařství vyváží svá vína mimo země EU, primárně se 

většina spotřebuje u nás.  

Ochrana spotřebitele je v ČR velice významná, většina vinařství má několik pravidelných 

kontrol plus několik nenahlášených a na udání. Často chodí každý úřad a sektor 

kontrolovat jen tu svoji část, i když by mohl přijít jeden člověk a zkontrolovat všechno. 

Nejčastěji je kontrolován burčák. V příloze č. 1. najdete, jaké všechny evidence a výkazy 

musí běžný registrovaný vinař plnit. Konkurence mezi vinaři není ze strany státu nijak 

regulovaná, je to zcela volný trh, až na to, že většina nových zákonů, které vznikají, spíše 

pomáhají velkým vinařstvím na rozdíl od těch menších. Dělají to tak především proto, že 

pár největších vinařů v ČR vlastní 80 % všech vinohradů a z pohledu státu jsou to tedy ti 

největší zástupci z oboru. Vzhledem k tomu, že na 1 velkovinaře připadá přibližně 50 – 



 
 

62 

100 malovinařů, tak jsou zákony přizpůsobené primárně těm velkým. Může za to z velké 

části i lobbing. V ČR narušují pohodlné podnikání také dotace, v zemědělství obzvlášť. 

Často dotace dostanou vinařství, které je vůbec nepotřebují, nebo se s nimi dost často 

podvádí, díky tomu jsou pravidla přísnější a přísnější a pro někoho, kdo se v dotacích 

nepohybuje, je skoro nereálné je získat. 

3.7.2 Ekonomické faktory 

V posledních letech je Česká ekonomika na vzestupu, následky krize roku 2008 jsou pryč 

a ČR prosperuje jako nikdy dříve. Máme jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropě, 

míra inflace narostla až v posledním roce a průměrná mzda se také zvedá meziročně o 

několik procent. Částečně to kopíruje i průměrná útrata za víno. V předchozích letech 

útrata nerostla tak rychle, jako je tomu mezi lety 2016 a 2017. Samozřejmě díky tomu 

roste i průměrná konzumace vína na osobu. Státní organizace Vinařský fond propaguje 

pití vína obecně, každý rok mají nějaké konkrétní téma (růžová vína, červená, Martinská 

atp.), které se snaží propagovat. Propagaci dělají velice draze a neefektivně bez minima 

využití moderních prvků propagace.  

Tabulka 6: Základní ekonomické údaje ČR 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle (33; 26)) 

Ukazatel 2013 2014 2015 2016 2017 

HDP na 1 
obyvatele 389 900 Kč 409 870 Kč 435 911 Kč 451 785 Kč - 

Míra inflace 1,4 % 0,4 % 0,3 % 0,7 % 2,5 % 

Míra 
nezaměstnanosti 7,68 % 7,70 % 6,57 % 5,55 % 4,26 % 

Průměrná 
měsíční mzda 25 128 Kč 25 686 Kč 26 467 Kč 27 589 Kč 29 504 Kč 

Průměrná 
měsíční útrata 
za víno 

267 Kč 296 Kč 312 Kč 314 Kč 379 Kč 

 
Většina produkce v zemědělství je velice sezónní, ve vinařství je tomu pak hlavně 

v období sklizně, kdy se prodává burčák. V tomto období burčák prodává snad každý, je 

velice těžké najít kvalitního prodejce. Příkladem může být i fakt, že jedna třetina obratu 

Vinařství Válka je tvořená primárně burčákem. Hospodářský cyklus ovlivňuje průměrnou 

útratu za víno, ale rodinného Vinařství Válka se to až tak netýká (vycházím z interních 

dokumentů o obratu, které jsou vedeny od roku 2004 a žádný zásadní výkyv tam v době 
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krize nebyl). Hospodářský cyklus pravděpodobně ovlivňuje běžné konzumenty, kteří 

víno berou jako příležitostný nápoj. Pro denní konzumenty, znalce či gurmety, je víno 

nedílnou součástí života, ať je krize nebo není. V momentální ekonomické situaci, je 

velice těžké sehnat kvalifikované a zaplatitelné zaměstnance (35).   

3.7.3 Sociální faktory 

V Evropě je velice vysoká životní úroveň všeobecně, samozřejmě v západní části je 

daleko vyšší než ve východní, ale my jako Střední Evropa se blížíme úrovní spíše západu 

než východu. Víno je ve spoustě státech nedílnou součástí životního stylu, který se začíná 

rozvíjet i v ČR. Mnoho zákazníků ještě v oblasti vína není tak vzdělaná jako v oblasti 

piva, respektive nevidí takové rozdíly a možnosti. Více o přístupu zákazníka k vínu je 

popsáno v sekci Analýza trhu. Víno je vnímáno drtivou většinou společnosti jako dobrý 

a zdravý nápoj, není tedy odsuzován jako například cigarety. Konzumuje ho minimálně 

občas 75 % české populace. Víno konzumují prakticky všechny segmenty vzdělání od 

lidí se základním vzděláním až po vysokoškolské. Podle toho se také odvíjí účinnost 

reklamy, která bude mít pravděpodobně daleko menší vliv na lidi s vyšším vzděláním. 

Nákupní chování konzumentů vína se dá relativně dobře predikovat, viz Analýza trhu. 

V oblasti prodeje vína se naštěstí nestaly žádné dramatické skandály v ČR, jako tomu 

bylo například v sousedním Rakousku. V ČR byl před lety akorát problém s tvrdým 

alkoholem, který trh s vínem spíše podpořil. Víno samozřejmě nemohou pít úplně 

všichni, ať už díky věku nebo náboženskému vyznání, ale drtivá většina populace víno 

pít může a také ho pije.  

3.7.4 Technologické faktory 

Vývoj technologií v oblasti vinařství je rostoucí, ale nijak dramaticky. Je velice obtížné 

vyvinou nějakou novou technologii, které překonají tu stávající, navíc vinařský trh je 

velice malý z prohledu odběratelů technologií. Často je jeden specifický stroj, jehož 

vývoj stál miliony, vhodný pro pár vinařství, které si ho nakonec ani nemusí koupit. Díky 

tomu je vinařská technologie velice drahá a vždy se bavíme o dlouhodobé investici. 

Kromě toho všechny zásadní technologie na výrobu byly už vymyšleny a jenom se 

zdokonalují. Některé ruční práce ani nejdou nahradit technologií, nebo minimálně do 

doby, než budou mít stroje svou vlastní inteligenci. Technologie jsou také nejčastějším 

předmětem dotací z EU a ČR. Výroba vína se dá dělat velice energicky náročně, nebo 

také velice úsporně, záleží, jestli je vinař ochoten investovat velké částky do výstavby 
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sklepů, které se mu vrátí v řádech desítek let, nebo investuje do výrobních hal, které 

nejsou tak finančně nákladné, ale velice energeticky náročné. Moderní vinařství mají 

extrémně vyspělé technologie na výrobu vína, ale to jim nezaručuje kvalitu, jenom 

usnadňuje práci a odebírá vínu charakter. Drtivá většina konzumentů nezná vinařské 

technologie, ovšem cílový segment Vinařství Válka má o víně větší povědomí, stejně tak 

o jeho výrobě, ocení šetrnější přístup než drastické zasahování technologií. Ve výrobě 

vína je inovační potenciál velký, ale není jednoduché vytvořit novou technologii, která 

bude dramaticky lepší než stávající a přesvědčit tak vinaře, aby si ji koupili. Pravidlem 

bývá, že pokud nějaký výrobce technologií přijde s něčím revolučním, stojí to 2x – 3x 

tolik, co dostupné alternativy, zatímco je tento stoj efektivnější maximálně 1,5x. 

 Marketingový mix 

Další esenciální analýzou pro kvalitní marketing, je marketingový mix, který dává do 

souvislosti produkt, cenu, distribuci, propagaci a lidi analyzovaného vinařství.  

3.8.1 Produkt 

Rodinné Vinařství Válka nabízí kvalitní, primárně přívlastková, BIO vína se zaměřením 

na přírodní postupy a neopakovatelnou chuť. Dalším z hlavních produktů je pak produkce 

burčáku nebo doplňkového sortimentu jako Hroznové BIO želé, BIO mošt či produkty 

s dýní, meruněk a do budoucna višní. Hlavním produktem však zůstává víno vysoké 

kvality. 

Produkt z pohledu spotřebitele 

Ve vinařském světě má zákazník často nějakou potřebu, kterou definuje, ale přitom chce 

něco úplně jiného. Například často chce zákazník polosuché nebo polosladké víno, přitom 

reálně nechce kyselé a automatická asociace většiny konzumentů: suché = kyselé se 

zapne a zákazník není schopen definovat svou potřebu. Je tedy na výrobci dobře 

komunikovat vlastnosti svého produktu se svými klienty. Více o vinařských stereotypech 

najdete na stránkách www.vinarstvivalka.cz/vinarske-stereotypy.  

3.8.2 Cena 

Průměrná cena lahvového vína ve Vinařství Válka se pohybuje kolem 181 Kč. Ceny 

začínají na 119 Kč za základní Gastro řadu a končí na 259 Kč za prémiovou řadu. 

Vinařství má slevy, kdy jde cena ještě níže a stejně tak nabízí jedinečná vína i za ceny 
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kolem 500 – 600 Kč. Medián prodejní ceny je 189 Kč. Velká část vín se prodá s obchodní 

slevou nebo za velkoobchodní ceny. Vinařství Válka svoji cenu již několik let postupně 

zvedá. 

Cena z pohledu spotřebitele 

Víno nepostihuje většinou žádná dodatková cena za „provoz“. Záleží na konzumentovi, 

jestli chce dané víno okamžitě spotřebovat nebo ho archivovat, potom se s vínem pojí 

mnoho dalších nákladů. Ve většině případech je prodejní cena vína ta konečná, málo 

konzumentů má spojené další náklady s nákupem vína. Spousta běžných konzumentů je 

velice snadno ovlivnitelná cenou vína ve smyslu ovlivnitelnosti chuti. Tedy běžný 

konzument si užije drahé víno více, když ví že je drahé a stejně tak spousta konzumentů 

není schopná rozlišit drahé víno od levného jen na základě chuti (36; 37). 

3.8.3 Distribuce 

Vinařství Válka své produkty distribuuje převážně vlastní dopravou nebo odběrem přímo 

v místě sídla, kde má vinařství prodejnu. Větší odběratelé, jako vinotéky nebo 

velkoobchody, mají smluvené individuální podmínky distribuce a často si jezdí sami pro 

zboří přímo do vinařství. Menším odběratelům nebo spotřebitelům je zboží doručováno 

buď vlastní dopravou vinařství nebo za pomocí služby Top Trans. Vinařství Válka 

distribuuje své zboží pouze do ČR. Víno je vždy baleno v kartonech po 6 lahvích. 

Vinařství Válka se vždy snaží vyjít vstříc odběratelům či spotřebitelům tak, aby byli 

maximálně spokojení. Nevýhodou ovšem zůstává fakt, že víno je těžké a křehké, takže 

doprava bývá v každém případě dost drahá. 

Distribuce z pohledu spotřebitele 

Zákazníci mají možnost si objednat jakékoliv víno přímo z e-shopu vinařství. Přímo na 

stránkách vinařství je také k nalezení kompletní seznam míst, kde se dá víno vinařství 

koupit, a tedy případně i ochutnat. Pokud má někdo zájem o větší množství vína, vinařství 

se vždy snaží se zákazníkem domluvit na individuální dopravě. Z pohledu zákazníka je 

tedy zboží z Vinařství Válka snadno dostupné. Ovšem nejedná se o velké vinařství, které 

má své produkty v každé vinotéce či prodejně v ČR.  

3.8.4 Propagace 

Vinařství Válka má jako hlavní propagační kanál sociální sítě, vzájemné doporučování 

nebo řízené degustace u stálých odběratelů. Vinařství Válka není příliš veliké, tedy do 
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propagace neinvestuje téměř žádné prostředky, přesto nemá problémy s prodejem svých 

produktů. Je tedy pravděpodobné, že kdyby vinařství výrazně zvýšilo investici do 

propagace, nestačilo by pokrýt následnou poptávku nebo by došlo k drastickému zvednutí 

cen, to taky není dobré. Propagace probíhá zcela v režii vinařství. Propagace vinařství 

probíhá také osobním kontaktem se zákazníky nebo propagací na veletrzích a jiných 

prodejních akcích. V celkové propagaci vinařství není jednotných styl, kterému se chci 

více věnovat v analýze komunikačního stylu, jaké jsou silné a slabé stránky komunikace 

a propagace vinařství. 

Propagace z pohledu spotřebitele 

Rodinné Vinařství Válka se snaží komunikovat se zákazníky přirozeně, nemá co skrývat 

a nesnaží se prodat nekvalitní produkt, právě naopak. Vinařství má velice dobrou 

komunikaci, ale málo rozšířenou, bojí se použít své nejsilnější stránky a svůj vlastní 

příběh. Zákazníci vnímají toto vinařství v drtivé většině pozitivně, především proto, že 

vinařství neuplatňuje žádné psychologické nátlaky nebo způsoby agresivní komunikace. 

3.8.5 Lidé 

Rodinné vinařství má momentálně 5 celoročních zaměstnanců. Jsou to zakladatelé 

vinařství pan Válka a paní Válková, dlouhodobý zaměstnanci jako pan Doležal a pan 

Chabina a v poslední řadě já. Každý má svoji roli a řeší jen to co mu náleží. Trvalo to 

několik let, než se pozice takto přesně rozdělily tak, aby jedna osoba nezasahovala do 

povinností té druhé, naštěstí dnes, už jsou povinnosti rozděleny téměř perfektně. Většina 

komunikace se zákazníky probíhá přes mě nebo přes paní Válkovou. Kompetence všech 

zaměstnanců vinařství mají jasná pravidla a jejich dovednosti a znalosti se neustále 

zlepšují. Pro kvalitní prémiové vinařství jsou lidé jedním z klíčových aspektů úspěchu. 

Lidé z pohledu zákazníka 

Lidé vnímají velice dobře, jestli jsou zaměstnanci vinařství dobře sehraní a mají jednotně 

nastavené hodnoty. V této oblasti má Vinařství Válka ještě trochu problémy, protože ne 

všichni zaměstnanci umí adekvátně komunikovat se zákazníky. Veškerá komunikace se 

zákazníkem v oblasti prémiového produktu musí být také prémiová od oblečení, přes 

vystupování až po znalosti oboru. Ve Vinařství Válka se snaží udělat maximum, co je 

v jejich silách. Komunikace se zákazníky se dramaticky zlepšila za posledních několik 

let, kdy mě byla předána tato povinnost. Před tím to dělali zakladatelé, ale přes velké 

množství dalších povinností to už nezvládali tak, jak by bylo potřeba. 
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 Analýza komunikačního mixu 

Vzhledem ke snaze rodinného Vinařství Válka být spíše prémiovou značkou, je důležité 

dbát na kvalitní komunikaci. Platí zde rozhodně pravidlo méně je více, tedy raději méně 

kvalitní komunikace než spousty podřadné. Níže si rozebereme jednotlivé kanály, které 

Vinařství Válka používá ke své komunikaci. 

1. Reklama. Vinařství Válka do reklamy téměř neinvestuje. Jediná investice do 

reklamy je facebooková propagace v řádech nižších tisíců ročně. Ovšem většina 

příspěvků a akce na facebooku je šířená primárně pomocí organického dosahu. 

2. Podpora prodeje. Vinařství Válka má jako podporu prodeje slevovou kartičku 

na slevu 10 % za několik nákupů, dělá také jednorázové slevy při větším nákupu. 

Hlavní jsou ale ochutnávky zdarma. Kdykoliv navštívíte vinařství, můžete si 

ochutnat v podstatě kterékoliv víno před samotným nákupem. Vinařství také jezdí 

na několik míst po ČR, kde dělá pravidelné ochutnávky jak pro své stávající 

zákazníky, tak pro nové zákazníky. Svým věrným zákazníkům také posílá 

věrnostní vánoční balíček s několika produkty. 

3. Public relations. Vinařství Válka aktivně nevyužívá žádných PR služeb, 

nepublikuje aktivně články do novin ani vinařských časopisů, je to spíše 

výjimečně. 

4. Přímý marketing. Vinařství Válka využívá klasického emailu na rozesílání 

aktuálního ceníku a nabídky nebo aby informovala své stálé zákazník o 

nadcházejících událostech ve vinařství. Stejně tak využívá i telefonické 

komunikace, primárně pro rychlejší domluvu o zpětnou vazbu od zákazníků. 

5. Osobní prodej. Je to nejčastěji užívanou formou komunikace ve vinařství 

v případě získávání nových zákazníků. Stejně tak všechny propagační akce 

probíhají vždy za účasti některé z osob vinařství. Víno je primárně o osobní 

komunikaci spíše než o letácích nebo sloganech. 

Internetová komunikace 

Vinařství Válka má internetovou komunikaci v porovnání s konkurencí relativně na 

úrovni, najdou se vinařství, které mají komunikaci daleko lepší, ale častěji jsou na tom 

spíš hůře. Webové stránky mají velice jednoduché a moderně udělané. Jediným 

nedostatkem je redakční systém, na kterém stránky běží a tím je WordPress, který pro 



 
 

68 

stránky takového rozsahu není úplně ideální. Na sociálních sítích vinařství komunikuje 

přirozeně a necpe zde zákazníkům žádnou reklamu příliš často. Chybí zde ovšem video 

obsah. Do PPC reklam nebo placených PR článků vinařství zatím neinvestuje. Jak vypadá 

příspěvek na facebooku nebo jak vypadají internetové stránky vinařství teď, najdete 

v příloze č. 2 a 3. 

 Analýza značky Vinařství Válka 

Vinařství Válka se několik posledních let snaží profilovat svoji značku jako prémiové 

vinařství. Má nové webové stránky udělané v moderním, stylu, etikety byly sjednoceny, 

design většiny reklamních materiálů také, ale díky tomu, že za jednotnou formu všech 

materiálů ve vinařství nikdo neodpovídal, tak nejsou dotažené tak do detailu, jak by 

mohly být. Také zde chybí určitá úroveň komunikace vzhledem faktu, jak se značka chce 

reprezentovat. Všechny aspekty z tabulky č. 2., se snaží rodinné Vinařství Válka 

dodržovat. Značka má tedy velice kvalitní základy a hodnoty, na kterých se dá stavět. 

Všechny produkty Vinařství Válka mají jednotný vizuální styl a prvek obrazu, který je 

spojuje, ale chybí jim přesah do některých reklamních materiálů a primárně do 

komunikace.  

 Analýza SWOT 

Jedním z posledních bodů třetí kapitoly je SWOT analýza, která se zabývá závěrečným 

shrnutím všech analyzovaných aspektů v této kapitole. Všechny stránky rodinného 

Vinařství dostanou bodové ohodnocení na základě postupu popsaného v druhé kapitole. 

3.11.1 Silné stránky 

Rozhodně jednou z nejsilnějších stránek Vinařství je jejich osobní příběh, jak vinařství 

vzniklo a jak je vedeno, jeho přístup ke krajině a svému okolí. Z tabulky č. 5, uvedených 

v práci, je zřejmé že Vinařství Válka je relativně levné v porovnání s konkurencí ve své 

kategorii. Je možné toho využít v prospěch Vinařství pro získání většího tržního podílu. 

Chuť vína Vinařství Válka má jedinečnou neopakovatelnou chuť, která se nedá jen tak 

nahradit a všechny jejich vína a vedlejší produkty jsou vysoce kvalitní s certifikací BIO, 

kterou také není jednoduché získat. Vinařství si dává také záležet na kvalitě jejich obalu 

a vzhledu láhve, která je v porovnání s konkurencí o značný díl propracovanější a 

s větším příběhem. Silnou stránkou vinařství jsou také vedlejší produkty, které vinařství 

vyrábí, jako hroznové želé, mošty nebo pražená dýňová jádra či meruňkové produkty. 
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3.11.2 Slabé stránky 

Vinařství má vzhledem ke své ceně a ambicím neadekvátní komunikaci na úrovni 

„prémiového“ vinařství. Největším nedostatkem vinařství, jsou momentálně 

nedostatečné výrobní a skladovací prostory, díky kterým nemůže vyrábět a skladovat 

víno v požadované kvalitě. Vinařství vyrábí vysoce kvalitní vína, ale k dokonalosti jim 

ještě chybí adekvátní technologie a prostory. Stejně tak péče o zákazníky neprobíhá 

v některých případech tak, jak by si zasloužili. Díky vyšším cenám by měla komunikace 

mezi zákazníky a Vinařstvím probíhat na pravidelné bázi ať už měsíčně nebo častěji. 

Vinařství také investuje minimum financí do propagace. 

3.11.3 Příležitosti 

V ČR se vypije třikrát tolik vína, než kolik se u nás vyprodukuje, tedy 2/3 vína jsou 

z dovozu, přitom poptávka je zde vysoká spíše po domácích vínech. Po krátkém 

průzkumu je také nově vznikající poptávka po vínech z „nové Evropy“ v zemích jako 

Dánsko, Velká Británie či země Beneluxu, kde jsou již vína ze standardních vinařských 

zemí příliš známé. Vinařství má také velký potenciál k získávání nových zákazníků 

pomocí oslovování nových vinoték či barů. Vinařství by mohlo nabídnout své vedlejší 

produkty do supermarketů či větších prodejen, kdyby zvýšilo své produkční možnosti. 

3.11.4 Hrozby 

Největší hrozbou v oblasti vinařství je nepředvídatelnost počasí, které se nedá nijak 

ovlivnit a může znamenat úspěch celého ročníku. Hrozbou je také zvýšení spotřební daně, 

která je na víno uvalená, ale její hodnota je 0 %. Ohrozit prodeje Vinařství také může 

zvýšení sazby DPH, nebo finanční krize, která zapříčiní nižší prodeje téměř všeho zboží. 

V posledních letech se také ukazuje, že významnou hrozbou jsou čeští politici, kteří stále 

mění nebo vytváří nové vinařské zákony, které dramaticky ovlivňují celý trh. 
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Tabulka 7: SWOT analýza a její bodové hodnocení 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 Váha Stupeň vlivu Výsledek 
Silné stránky 
Příběh 0,05 4 0,2 
Cena 0,05 3 0,15 
Chuť vína a jeho kvalita (know-how) 0,2 4 0,8 
BIO 0,1 2 0,2 
Design produktů 0,05 1 0,05 
Slabé stránky 
Neadekvátní komunikace 0,22 3 0,66 
Špatná technologie 0,18 4 0,72 
Nedostatečné technologické zázemí 0,04 2 0,08 
Nedostatečná péče o zákazníky 0,07 3 0,21 
Slabá propagace 0,04 1 0,04 
Příležitosti 
Poptávka po moravském víně 0,16 4 0,64 
Možnost exportu vína do severnějších 
zemí 

0,03 2 0,06 

Poptávka po prezentaci moravských 
vinařů ve vinotékách 

0,12 2 0,24 

Poptávka po regionálních potravinách 0,06 1 0,06 
Zvýšení vnímání hodnoty značky a vína 
zákazníky 

0,21 3 0,63 

Hrozby 
Zavedení vyšší spotřební daně 0,03 3 0,09 
Změna zákonů v náš neprospěch 0,11 4 0,44 
Růst sazby DPH 0,05 1 0,05 
Finanční krize 0,1 1 0,1 
Nepředpokládané změny počasí 0,13 4 0,52 

 
Tabulka 8: Výsledná bilance SWOT analýzy 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Interní vlastnosti (Silné a slabé stránky) 3,11 
Externí vlastnosti (Příležitosti a hrozby) 2,83 
Celkem 5,94 

 
Celkové vážené hodnocení interních faktorů je 3,11, tedy Vinařství má spíše silnou pozici 

a při adekvátní prevenci rizik je zde předpoklad, že plánovaný marketingový záměr se 

vydaří. O něco horší jsou pak hodnoty v externích faktorech, kde jsme na hodnotě 2,83, 

která se více blíží průměru. Vinařství je na externí prostředí středně citlivé.  
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4 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 
Tato kapitolo je zaměřena na vypracování návrhů řešení, a jejich potenciálních přínosů 

pro Vinařství Válka. Hlavním návrhem řešení bude tvorba reálného brand manuálu, který 

má sloužit jako průvodce ke komunikaci značky. Dále pak stručný marketingový plán, 

kterým by se vinařství mělo odebírat, návrh komunikace vinařství a zavedení nové 

prémiové řady vinařství, která může díky prémiové komunikaci mít daleko vyšší cenu 

než běžná vína z produkce Vinařství Válka. 

 Hlavní myšlenka řešení 

Hlavní ideou celého řešení je fakt, že Vinařství Válka vyrábí velice kvalitní produkty, je 

stále co zlepšovat ale vzhledem ke konkurenci vyrábí vysoce kvalitní vína. Tato vína 

prodává za cenu, kterou si sami nastavili, i když v analýze konkurence mají vinařství 

daleko vyšší ceny než Vinařství Válka. Co chybí Vinařství Válka k tomu, aby mohli 

nabízet své vína a produkty za vyšší ceny, než nyní? Vinařství Válka chybí adekvátní 

komunikace a prezentace značky tak, že si jejich vína vyšší cenu zaslouží. Když budete 

chtít víno prodávat v cenové kategorii 100 Kč za láhev, stačí Vám k tomu opravdu málo. 

V cenové kategorii 101 – 200 Kč už budou zákazníci očekávat jistý standard, která 

prezentace vín má mít. V kategorii 201 – 300 Kč se již neobejdete bez kvalitní etikety, 

dobře zpracovaných webových stránek a dalších aspektů, ale stále spíše standardních. 

V cenové kategorii 301 Kč a výš již budou zákazníci očekávat prémiové služby, 

individuální přístup k zákazníkovi, jednotné reklamní materiály a další aspekty, které 

vinařství pohybující se v této cenové kategorii musí mít.  

Hlavní návrhy řešení problému, které Vinařství Válka má, je zlepšení komunikace 

značky, vytvoření ucelené vizuální podoby značky jako takové a celkově jednotná 

marketingová komunikace za jediným cílem, možnost nabízet vína za vyšší ceny, než 

kterou mají teď a zvýšení hodnoty značky v očích stávajících a potenciálních zákazníků. 

Díky kvalitní komunikaci a dobře zpracovanému brand manuálu budou zákazníci vnímat 

Vinařství Válka jako prémiovou značku a dá se předpokládat, že budou ochotni více platit 

za jejich kvalitní produkty. 

 Marketingové cíle 

Hlavním cílem celé této práce je primárně sestavení brand manuálu, který slouží jako 

podpůrný nástroj k dalším marketingovým cílům jako: 
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1. Zlepšení komunikace značky Vinařství Válka. Rodinné Vinařství nyní 

komunikuje svoji činnost velice nepravidelně a neadekvátně své potenciální úrovni 

prémiového vinařství. Je zapotřebí zlepšit kvalitu celého komunikačního mixu. 

2. Zvýšení celkového vnímání hodnoty značky Vinařství Válka. K dosažení tohoto 

cíle bude sloužit primárně brand manuál, který nastavuje přesná pravidla, jak má 

značka vypadat od komunikace, přes reklamní materiály až po prezentaci produktů. 

Díky kvalitnímu brand manuálu bude značka působit jednotně a prémiově, pro 

zákazníky bude více akceptovatelné  zvyšování ceny. 

Aby tyto dva hlavní cíle měli šanci na úspěch, je za potřebí udělat několik dílčích kroků. 

Jako je vytvoření brand manuálu, nastavení komunikačního plánu, tvorba video obsahu 

nebo také zavedení, či odlišení prémiové produktové řady rodinného Vinařství Válka. 

 Marketingový plán 

Celkový marketingový plán vychází z teoretické části této práce a je rozdělen do několika 

následujících bodů. Vinařství Válka má jasnou vizi toho, jakých cílů chce dosáhnout, 

cílem této práce je jim dopomoci za použití marketingu těchto cílů dosáhnout. Kompletní 

vize plánu je rozepsána v následujících bodech: 

1. Nastavení cílů. Hlavní cíle celého marketingového plánu, jsou napsané v kapitole 

4.2, kde je podrobně napsáno, čeho by mělo Vinařství Válka dosáhnout. 

2. Externí a interní marketingový průzkum. Kompletní marketingový průzkum 

je provedený v kapitole č. 3 této bakalářské práce. 

3. SWOT Analýza. Závěrečná SWOT analýza byla provedena v kapitole č. 3.11, 

kde došlo k závěrečnému shrnutí všech vlastností Vinařství Válka vyplývajících 

ze třetí kapitoly. 

4. Tvorba předpokladů. Kompletní ekonomické předpoklady, průzkum trhu nebo 

nastavení spotřebitelů, je také popsáno v analytické kapitole této práce, konkrétně 

v kapitolách 3.3 – 3.6. 

5. Odhadované výsledky marketingového plánu. Hlavním odhadovaným 

výsledkem všech nově navrhovaných marketingových aktivit, je zvýšení hodnoty 

značky, zvýšení její úrovně, a tedy i vnímání spotřebitelů značky Vinařství Válka. 

Díky navrhovaným marketingovým aktivitám bude mít Vinařství Válka daleko 
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lepší možnost pro nastavování cen svých vín a zákazníci budou daleko snadněji 

akceptovat vyšší ceny vína, než jaké má Vinařství aktuálně. 

6. Tvorba marketingové strategie a akčního plánu, definice parametrů 

stanoveného plánu. Kompletní akční plán je v samostatné kapitole 4.4, kde je 

konkrétně rozepsáno, jaký bude časový harmonogram celého marketingového 

plánu a jeho jednotlivých aktivit tak, aby bylo dosaženo navrhovaných cílů. Je 

zde také přesně uvedeno, kdo za jednotlivé úkoly odpovídá a kdo je má na starosti. 

7. Sestavení rozpočtu. Sestavení rozpočtu na jednotlivé marketingové aktivity, 

které zde v práci navrhuji, jsou v kapitole Ekonomické zhodnocení 4.10, která se 

nachází v závěru kapitoly 4. 

8. Komunikování plánu. Kompletní komunikace plánu bude v zásadě mezi mnou, 

jako autorem plánu a zároveň osobou pověřenou marketingem, propagací a 

obchodní činností ve vinařství a zakladateli vinařstvím, aby pochopili jednotlivé 

komplexní body plánu a marketingových aktivit, které jsou zapotřebí udělat. 

9. Revize a úpravy. Je podstatné dělat pravidelné kontroly plánu a aktivit, jestli se 

plán drží akčního plánu a pokud se jakkoliv vychyluje, tak dělat adekvátní úpravy 

tak, aby se dosáhlo navrhovaných cílů. 

 Brand manuál 

Hlavním aspektem kvalitní komunikace značky, je dobře zpracovaný brand manuál. 

V kvalitním brand manuálu nesmí chybět tyto prvky: 

1. Idea a poslání značky. Každá značka musí mít nějakou ideu proč dělají, to co 

dělají a hlavně, měli by mít poslání, díky kterému dává jejich činnost smysl a není 

to jenom podnikání za účelem zisku. S tím se lidé hůře ztotožňují. 

2. Osobnost značky. Tato část brand manuálu by měla vyjadřovat, co jsou klíčové 

charakterové vlastnosti značky, nebo také co tvoří hlavní hodnoty značky a čeho 

se všechny osoby, které se podílí na značce, musí držet. 

3. Způsob komunikace. Jedná se o jednoduchý návod, jakým způsobem mají 

všichni členové značky komunikovat s veřejností. Jaké fráze používat a jaké spíše 

nikoliv. Jakým způsobem jednat s lidmi a jaká slova používat, při prezentaci 

značky slovně. 
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4. Standardy značky. Základní stavební kameny, přes které nejde vlak najdeme ve 

standardech značky. Jedná se o základní pilíře, na kterých by měla stát celá 

značka. 

5. Kdo je zákazníkem značky. Tato sekce by měla vyjadřovat, jak se značka chová 

k zákazníkům a co pro ni zákazníci znamenají. Také by měla stručně popisovat, 

kdo je klíčovým zákazníkem značky Vinařství Válka. 

6. Filozofie produkce. Vzhledem k tomu, že se jedná o výrobní podnik v oblasti 

vinařství, kde je spousta názorových rozdílů, jak se má produkce vína ubírat, je 

důležité mít v brand manuálu, jaké jsou základní filozofické stavební kameny celé 

výrobní produkce Vianřství Válka. 

7. Logo manuál. Přesně vymezené parametry loga, od barvy přes rozměry, 

jednoznačná ukázka toho, co se s logem dělat smí a co nikoliv. Jedná se o 

standardní sekci každého kvalitního vinařství. 

8. Typografie. Abychom z vizuální stránky na propagačních materiálech, webu 

nebo i produktech dosáhli maximální jednoty, je důležité používat nastavené fonty 

za každou cenu. 

9. Vizuální styl značky. Celistvost značky minimálně po vizuální stránce 

dosáhneme jednotným vizuálním stylem, jedná se o dodržení jednotných 

materiálů na všechny reklamní předměty, dodržení stejných barev loga nebo i 

správné a kvalitní sklo na láhve. 

10. Produkty a produktové řady. Tato sekce popisuje, jaké produkty Vinařství 

Válka nabízí a jak by měli být prezentovány, skladovány nebo i nabízeny. Také 

je zde popsáno, jaké konkrétní produktové řady Vinařství nabízí a jaké jsou jejich 

filozofické pozadí. 

11. Reklamní předměty. Všechny předměty vizuální identity značky, od triček, přes 

vizitky až po klíčenky nebo vývrtky, by měli být opatřené adekvátním logotypem, 

které splňuje parametry brand manuálu a filozofii značky. 

Celý brand manuál slouží k ucelení komunikace Vinařství a nastavení všech 

parametrů značky, které jsou uvedené výše, jak by je měla vnímat veřejnost. Díky 

kvalitnímu brand manuálu bude značka Vinařství Válka vnímána jako hodnotnější 

vinařství s lepší kulturou „firemní“, za kterou si Vinařství stojí a jejich potenciálně 
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vyšší ceny budou zákazníky více akceptovatelnější. Návrh takového kvalitního brand 

manuálu najdete v příloze. 

 Komunikační plán 

Všechny kanály, kterými Vinařství komunikuje, je nutné mít sjednocené a kvalitně 

zpracované. 5 základních stylů komunikace společnosti od reklamy až po osobní prodej, 

musí působit adekvátně faktu, že se Vinařství Válka chce stát prémiiovým vinařstvím a 

nabízet nadstandardně kvalitní služby a produkty. Dále uvádím několik nutných 

předpokladů, pro kvalitní komunikaci, které musí být dodrženy. 

• Kvalitní fotografie. Ať už se jedná o produktové foto, nebo fotky představitelů 

vinařství či prostředí rodinného Vinařství, je nutné za každou cenu mít kvalitní 

fotografie. Ideální je si na focení pozvat profesionála i se stylistou, který dodá 

fotkám správnou atmosféru tak, aby fotky působily autenticky a zároveň 

profesionálně. 

• Copywritting. Všechny texty, které vinařství používá, nebo používat bude, ať už 

v tištěných materiálech, na webu nebo i na Facebooku a PPC reklamách, je dobré 

jejich tvorbu přenechat profesionálům. Kvalitní copywritter dokáže podobně jako 

kvalitní fotograf napsat text tak, aby působil autenticky a zároveň profesionálně. 

• Facebook a Instagram. V dnešní době neodmyslitelné komunikační kanály. 

Díky Facebooku je možné rychle a aktuálně komunikovat s našimi fanoušky. 

Komunikace na Facebooku by měla být zcela přirozená, neměli bychom 

komunikovat jinak na našich propagačních materiálech, než jaká je naše 

komunikace na webu a Facebooku. Na Facebook a Instagramu jsou 

upřednostňovány vždy spíš autentické fotky a příspěvky z aktuálního dění ve 

Vinařství. O Facebook a Instagram by se měl vždy starat někdo, komu je 

používání sociálních sítí vlastní a osvojil si jejich kulturu. Reklama by na 

sociálních sítích měla zabírat minimum obsahu a je lepší propagovat normální 

příspěvky, které zdánlivě nic neprodávají. Pokud už na Facebooku či Instagramu 

cokoliv prodáváme, nikdy se u prémiového vinařství neuchylujeme ke slevám 

typu: 50 % SLEVA, spíše komunikace 1 + 1 zdarma, který nepůsobí tak drasticky. 

Více o způsobu komunikace bude napsáno v brand manuálu. 
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• Komunikace s médii. Kdykoliv bude mít Vinařství Válka nějakou zajímavou 

informaci z provozu, z vinařského světa nebo o nových trendech, která by mohla 

zaujmout média, je dobré se domluvit s copywritterem na dlouhodobé spolupráci, 

aby napsal kvalitní tiskovou zprávu, kterou je možné rozeslat do médií. Velice 

často se stává, že média nemají o čem reportovat, tak sáhnou i po méně prodejných 

zprávách, jako jsou takové z oblasti vinařství. Vinařství Válka se pak může 

odkazovat na zmínku v těchto médiích a zvyšovat tak svoji důvěryhodnost. 

• Péče o stávající zákazníky. Pro rodinné Vinařství Válka jsou jedním z nejvíce 

klíčových aspektů jejich zákazníci. Díky stálým zákazníkům vinařství existuje a 

dostalo se tam kde je. Tito zákazníci si zaslouží maximální péči a co nejlepší 

přístup ze strany Vinařství. Rozhodně doporučuji dělat pravidelné telefonáty se 

zákazníky minimálně na roční bázi, tedy alespoň jednou za rok. Přesto, že někteří 

zákazníci odebírají nepravidelně, je důležité s nimi udržovat kontakt a připomínat 

se. Není nutné jim něco nabízet, ale udržovat kontakt. Vinařství také plánuje 

privátní akci jenom pro své stávající odběratele, o které se píše v další části této 

práce. 

• Pravidelné degustace po ČR. Nejlepším možným způsobem, jak se může 

vinařství prezentovat své cílové skupině, jsou degustace ve vybraných vinotékách, 

kam Vinařství Válka již dováží, nebo dovoz vína do nich plánuje. Na takovéto 

degustace chodí v zásadě lidé, kteří jdou přímo ochutnat vína z tohoto Vinařství 

a jsou tedy nejpravděpodobněji tou správnou cílovou skupinou. Kromě toho 

Vinařství Válka takto obohacuje program vinoték a jiných provozů, do kterých 

dováží svá vína a je to vzájemná podpora prodeje. 

 Video obsah 

V dnešní době, kdo není na Youtube, jako by nebyl. Je tedy nutné udělat video obsah, 

aby komunikace značky byla moderní a aktuální. Díky video obsahu je daleko větší šance, 

že se značka dostane k širšímu publiku. Málo kdo je ochoten číst dlouhé texty, ale podívat 

se na krátké video není takový problém. Základními parametry kvalitního video obsahu 

jsou následující předpoklady: 

• Kvalitní kamera. Na internetu je spousta amatérských videí, ze kterých trochu 

náročnějšího diváka budou bolet oči. V dnešní době, kdy má každý člověk 
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kvalitní smartphone, není problém zařídit kvalitní video, základem je ale stativ, 

pokud si nehodlám koupit stabilizační zařízení. 

• Kvalitní zvuk. Větší problém už je kvalitní zvuk. Přesto, že většina smartphonů 

s kvalitní kamerou umí i nahrávat zvuk, tak kvalita nahrávání zvuku je o poznání 

méně kvalitní než nahrávání videa. Rozhodně se vyplatí investovat do externího 

mikrofonu, kterým budeme schopni zařídit kvalitní zvukovou stopu. 

• Přirozené prostředí. Nahrávání videa by mělo probíhat v přirozeném prostředí 

pro vinaře, nemělo by se odehrávat v nějakém filmovém studiu nebo v městské 

kavárně, daleko přirozenější je pro natáčení prostředí jako sklep, vinařský dvůr 

nebo přímo vinohrady.  

• Adekvátní vyjadřování. Vinař, který se rozhodne nahrávat video, by neměl 

používat pro něho příliš nepřirozenou mluvu. Od vinaře nikdo neočekává, že se 

bude vyjadřovat jako politik nebo profesionální řečník, a naopak vyjadřování se 

na extrémně vysoké úrovni, by mohlo vinařovi na důvěryhodnosti spíše ubrat. Je 

důležité se vyjadřovat přirozeně tak, jak by se vinař vyjadřoval i kdyby žádné 

video nenatáčel. 

• Správný oděv hlavního představitele videa. Lakované boty a společenský oblek 

není doporučeným oděvem pro vinaře, pokud chce působit důvěryhodně na 

veřejnost. Vinař by měl být samozřejmě upravený a oděný do slušného oblečení, 

ale nikoliv tak, aby působil jako finanční poradce.  Je důležité, aby bylo na první 

pohled vidět, že vinař svoji profesi opravdu vykonává a ne jenom, že dané 

vinařství zastupuje. 

• Skvělý scénář nebo kvalitní přidaná hodnota videa. Nejdůležitějším aspektem 

však zůstává kvalitní obsah a jeho přidaná hodnota. Pokud se vinař rozhodne, že 

chce natočit video, měl by mít jasnou představu, co na videu chce říkat, jaký to 

má přínos a komu tím pomůže. Obyčejné mluvení o nezajímavých faktech 

v oboru jako je vinařství, který má velice úzkou skupinu diváků, nikoho zajímat 

nebude. Vinař by měl mluvit věcně a kvalitně o předem připraveném tématu, 

kterému dostatečně rozumí, aby o něm mohl hovořit. 

• Koncentrovaný obsah v pár minutách. Není důležité mít hodinový záznam 

videa, jak vinař složitě rozebírá všechny možné vady vína a jejich možné projevy. 

Takový výklad budou diváci očekávat od profesora na vysoké vinařské škole, ale 
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nikoliv od vinaře z praxe, kde čekají, že jim řekne nějakou zajímavost, a nebo 

poukáže na skutečnosti, které se ve vinařském světě dějí a není jednoduché se je 

dozvědět ze zcela běžných komunikačních kanálů. Důležitá je kvalita, nikoliv 

kvantita. 

Pro malé rodinné vinařství jako je Vinařství Válka bych doporučoval kombinovat videa 

z profesionální agentury, která zařídí kompletní video obsah a jsou schopní natočit 10 – 

20 krátkých videí za jeden natáčecí den a budou vypadat daleko profesionálněji, než když 

by si je vinař natáčel sám. Ovšem je dobré dělat tzv. autentickou tvorbu, kdy vinař sám 

natočí nějaké krátké video, které je primárně o velice aktuálním tématu. Vinař by měl 

v ideálním případě absolvovat alespoň základní kurz toho, jak natáčet videa, aby 

nepůsobila naprosto amatérsky, díky tomu, že značka by měla působit prémiově. 

Příkladem toho, jak by taková videa mohla vypadat, je kanál na Youtube uživatelky 

Whitney Adams. Pár ukázek videí najdete na těchto odkazech. 

• Jak nakupovat víno (goo.gl/f3fXeL) 

• Jak číst vinnou etiketu (goo.gl/k1ZPJU) 

• Jaké používat nástroje (goo.gl/na2AMk) 

  Produktové řady a ceny odběratelů 

Vinařství Válka několik produktových řad, ale ikonickou by měla být vždy „prémiová“ 

řada, která zastupuje ta nejlepší vína z vinařství. Díky této řadě si odborná veřejnost 

vytváří obrázek o daném vinařství, a proto by se této nejlepší ikonické řadě vinařství, 

mělo dostat adekvátní péče. Společně s vyšší cenou vín z Vinařství Válka, se nabízí 

možnost poskytnout odběratelům vyšší obchodní slevy, než které mají doposud a umožnit 

jim tak prodej za lepší marže. 

4.7.1 Produktové řady 

Vinařství má momentálně 3 produktové řady, které produkuje pravidelně každý rok, ale 

ne s příliš velkým odstupem, a hlavně téměř s žádným rozdílem mezi jednotlivými 

produktovými řadami co se týče vzhledu obalu. Pro zákazníka je na první rychlý pohled 

tedy nerozeznatelné, o jakou produktovou řadu se jedná. Konkrétně se jedná o tyto 3 řady: 

1. Řada Gastro. Základní vína do gastronomie s nižší cenovkou, většinou cuvée 

s cenou do 129 Kč za láhev. 



 
 

79 

2. Řada standard. Tato řada nemá žádné konkrétní jméno, jedná se o většinu 

produkce vinařství a vychází z toho, jaká vína Vinařství Válka produkovalo od 

začátku své existence. Cenové rozpětí je zde od 149 Kč do 229 Kč 

3. Řada Prémium. Tuto řadu zavedlo vinařství v roce 2014, kdy má řada vystihovat 

ta nejlepší vína z daného ročníku a vždy se jedná o speciality. Cenové rozpětí je 

zde od 259 do 279 Kč.  

První dvě řady jsou nastavené v pořádku, ovšem 3. řada, PREMIUM, je příliš levná 

vzhledem k cenám konkurence. Jedním z návrhů mého řešení, jak udělat Vinařství Válka 

více prémiové, je nový design etiket řady prémium, který se kompletně odliší od zbytku 

produkce, ale ne natolik, aby nebylo jednoznačně identifikovatelné, že se jedná o 

produkty z tohoto konkrétního Vinařství. Etikety by měli působit více luxusním dojmem 

a díky tomu je možné nastavit vyšší cenovku za tuto řadu, která by měla začínat 

orientačně na 329 Kč. Vzhledem k analýze a cenám konkurence vidíme, že takováto cena 

není pro spoustu konzumentů problém. Návrhy nových prémium etiket najdete v příloze. 

Nedoporučoval bych okamžité zavedení nebo zvednutí všech cen prémiové řady, ale 

spíše částečné zvednutí cen vín v této kategorii na mnou navrhovanou cenu 329 Kč, kdy 

například opravdové „skvosty“ budou za vyšší cenu než ty ostatní opravdu skvělá vína. 

4.7.2 Ceny odběratelů 

Vinařství Válka momentálně nabízí standardní slevy pro své odběratele 22 % v případě, 

že dopravu zajišťuje přímo Vinařství a 25 % v případě, že dopravu si zajišťuje sám 

odběratel. Dále nabízí jednorázové slevy od 5 % do 15 % v případě jednorázového 

většího odběru, bavíme se o odběrech od 10 000 Kč vč. DPH. Pro velkoobchody vinařství 

nabízí slevy i nad 30 %, ale tam se zase bavíme o ročních odběrech od 100 000 Kč a výš. 

Průměrná marže na lahvových vínech Vinařství Válka se pohybuje kolem 50 %, ze které 

je tato obchodní sleva poskytnuta. Kdyby vinařství ovšem zvýšilo své marže, tedy 

všeobecně nastavilo vyšší ceny vín, mohlo by partnerům nabídnout vyšší obchodní slevy, 

tedy i pro velkoodběratele by produkty Vinařství Válka mohly být zajímavější. Navrhoval 

bych například na novou prémivou řadu, kterou Vinařství zavede do sortimentu, a kde je 

marže o něco vyšší, nabídnout speciální obchodní slevu. Pokud se tento model osvědčí a 

bude funkční, je možné stejným způsobem upravit i ceny standardní produktové a gastro 

řady vín. 
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 Události ve vinařství 

V kapitole druhé byl popisován tzv. Event marketing, který se zaměřuje na pořádání akcí, 

ideálně přímo v provozovně vinařství, kdy zacílení na zákazníky je jedno 

z nejefektivnějších. Když už vaši zákazníci přijdou přímo do vinařství, tak neoslovujete 

potenciální zákazníky, ale přímo Vaše zákazníky. Event marketing slouží jako velice 

dobrý nástroj na budování vztahu zákazníků k vinařství. Zážitek a emoce, které zákazník 

z dobře zorganizované akce má, jsou k nezaplacení a pokud se událost povede, máte už 

na vždy věrného zákazníka, který na vinařství bude vzpomínat jen v dobrém a bude ho 

dále doporučovat. Vinařství Válka již několik let pořádá jeho stěžejní akci: Vinobraní ve 

Vinařství, ze které by měly vycházet všechny další akce a měli mít minimálně tak kvalitní 

zpracování, jako má tato akce. Dále v této kapitole popisuji napřed akce, které už vinařství 

pořádá a následně potenciální akce, které by mohlo Vinařství Válka pořádat. Mnou 

navrhované události jsou skvělým nástrojem marketingu a naprosto vhodným nástrojem 

pro malé rodinné Vinařství Válka s jeho přírodní filozofií a orientací na prémiové 

produkty.   

4.8.1 Sushi ve Vinařství 

Sushi ve Vinařství je akce, kterou Vinařství Válka pořádá již několik let, ovšem teď se 

poslední dva roky nerealizovala (rok 2017 a 2018), díky pracovní vytíženosti a školní 

náročnosti mě, jako hlavního organizátora této akce. Zrealizované roky se těšily velice 

dobrému ohlasu a díky netradičnímu spojení Moravského vína a Japonského sushi se 

s touto akcí velice snadno získával ohlas v médiích. Po dokončení bakalářského studia 

mám v plánu určitě v organizaci akce pokračovat, ale předchozí roky, kdy jsem realizovat 

přípravu sushi já osobně, mám v plánu nechat přípravu sushi na odbornících a zaměřit se 

pouze na organizaci a propagaci. 

Základní údaje o akci: 

• Hlavní cíl akce: Umožnit zákazníkům vinařství ochutnat jedinečnou kombinaci 

sushi a moravského vína. Akce je komornější, takže opět se jedná spíše o bližší 

kontakt se zákazníky vinařství. 

• Období konání: Konec zimních měsíců až brzké jaro. 

• Místo konání: Vinařství Válka. 

• Maximální počet osob: 25 – 30 osob. 
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• Přibližná cena vstupného: Cena základního degustačního menu je nastavená 

mezi 500 – 800 Kč. V ceně je zahrnuté několik druhů sushi, základní občerstvení 

a několik vzorků vín. 

4.8.2 Vinobraní ve Vinařství a otevřené sklepy 

Další akcí, dalo by se říct hlavní akcí rodinného Vinařství Válka, je Vinobraní ve 

Vinařství. Tuto akci pořádá rodina Válkových již přes 15 let a každým rokem se její 

návštěvnost a úroveň zvyšuje. Stejně tak se zvyšuje i personální náročnost a celkové 

komplikace s organizací, protože Vinařství Válka kromě své vlastní akce organizuje také 

Otevřené sklepy Nosislav, které se budou letos konat již po 5. Vinobraní ve Vinařství a 

Otevřené sklepy Nosislav navštíví pravidelně mezi 300 – 500 návštěvníky. Hlavní náplní 

akce je konzumace burčáku, grilovaných specialit, které zajišťuje samo vinařství, 

ochutnávka skvělých vín a samozřejmě poslech cimbálové muziky. Je to spíše tradiční 

moravská akce, ale v komornější atmosféře než ve velkých vinařských metropolích, kde 

se konají podobné akce, ale v daleko masovějším měřítku. 

Základní údaje o akci: 

• Hlavní cíl akce: Zahájení sklizně, oslava prvního burčáku a poznání netradičních 

moravských vín v malé vinařské obci Nosislav a poskytnutí jedinečného 

vinařského zážitku z vesnické atmosféry, která na akci panuje. 

• Období konání: První nebo druhý víkend v září. 

• Místo konání: Vinařství Válka a obec Nosislav. 

• Maximální počet osob: Vinobraní ve Vinařství 150 – 200 osob, Otevřené sklepy 

Nosislav 500 – 700 osob.  

• Přibližná cena vstupného: Vinobraní ve vinařství je zdarma, Otevřené sklepy 

Nosislav jsou přibližně za 400 – 500 Kč. 

4.8.3 Do Vinařství po Svratce 

Jedná se o akci spíše komorní, opravdu pro pár fanoušků vinařství, která se koná vždy na 

začátku jara. Není možné logisticky zajistit větší návštěvnost akce než pár desítek lidí, 

díky náročnosti přepravy a chystání lodí. Vinařství Válka se dříve snažilo tuto akci více 

propagovat a dostat na ní větší návštěvnost, ale valného úspěchu nedosáhli, a tak se z akce 

stala taková komorní ochutnávka na Svratce pro pár fanoušků a známých Vinařství. 
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4.8.4 Jazz ve vinařství 

Jazz ve vinařství je nově plánovanou akcí, která bude příjemným spojením hudby a vína. 

Několik podobných akcí se na Jižní Moravě již odehrává, ale je jich minimum. Spojení 

Jazzu a vína je v západních státech velice populární, převážně v Americe, kde jazz vznikl. 

Akce se bude odehrávat přímo ve vinařském dvoře, kde je dostatek prostoru pro postavení 

podia, realizace tanečního placu a dostatek míst na sezení. Na akci by nesmělo chybět 

skvělé občerstvení a měla by se konat v teplejších měsících, kde se taková akce může 

odehrávat venku. Úspěch akce bohužel záleží na počasí, ale z dlouhodobého hlediska to 

nemá vliv. 

Základní údaje o akci: 

• Hlavní cíl akce: Udělat příjemnou akci s poslechem živé jazzové hudby přímo ve 

vinařství a dopřát zákazníkům vinařství další příjemnou akci s ochutnávkou vína. 

• Období konání: Ideální je začátek léta, tedy konec června až celý červenec. 

• Místo konání: Vinařství Válka. 

• Maximální počet osob: Kapacita vinařského dvora je komfortně do 150 osob. 

• Přibližná cena vstupného: Cena vstupu bude zdarma. 

4.8.5 Vinařská zabijačka 

Další plánovaná akce ve vinařství, je klasická zabijačka. V dnešní době bude asi 

komplikace s legislativou, ale pokud bude akce organizována jako privátní akce pouze 

pro uzavřenou společnost, tak s tím nebude problém. Spousta lidí již dnes nemá doma 

prase, aby si organizovali vlastní zabijačky, přitom obliba vepřových produktů je v ČR 

vysoká. Tedy udělat domácí zabijačku přímo v provozu vinařství, kdy se budou lidé moci 

přímo podívat, jak se dělá klasická domácí zabijačka a budou moci hned ochutnat všechny 

produkty a rovnou si je odnést, je zážitek k nezaplacení. Z vlastní praxe vím, že několik 

vinařství a obcí podobnou akci pořádá a těší se velkému úspěchu. 

Základní údaje o akci: 

• Hlavní cíl akce: Zprostředkovat lidem jedinečný zážitek z domácí zabijačky 

z Moravské vesnice. Prohlubování vztahu se zákazníky a jejich přímá spolupráce 

na zabijačce.  
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• Období konání: Zabijačku je nutné dělat v chladnějších měsících, tedy 

plánovaný termín je v měsících únor až březen. 

• Místo konání: Vinařství Válka. 

• Maximální počet osob: Kapacita vinařského dvora je komfortně do 150 osob. 

• Přibližná cena vstupného: Cena vstupu bude zdarma. 

4.8.6 Privátní akce pro zákazníky vinařství 

Často jsem se setkal, spíše ve větších vinařstvích, s privátními akcemi pro odběratele 

vinařství. Akce je určená pouze pro větší odběratele, není pro každého a na akci se často 

představují nová vína z daného ročníku. Nejlepší řešení akce je, když má vinařství 

možnost i ubytování a může všem návštěvníkům poskytnout kompletní komfort. Bohužel 

Vinařství Válka nemá ubytování a nemá takové finanční možnosti, aby pokryla kompletní 

náklady na takovou akci, ale může uskutečnit privátní ochutnávku pro všechny své 

odběratele přímo ve Vinařství. Díky časové vytíženosti všech obchodních partnerů 

vinařství je velice důležité naplánovat akci velice dlouho dopředu. 

Základní údaje o akci: 

• Hlavní cíl akce: Představit nová vína z ročníku všem odběratelům vinařství, 

prohlubovat osobní vztah s odběrateli a udělat pro ně příjemnou službu.  

• Období konání: Ideální jsou letní měsíce, protože to už má Vinařství Válka 

většinu novinek v lahvích. 

• Místo konání: Vinařství Válka. 

• Maximální počet osob: Kapacita vinařského dvora je 150 osob a sklepních 

prostor do 30 osob. 

• Přibližná cena vstupného: Samozřejmě zdarma. 

Celková idea všech událostí, ať už organizovaných nebo plánovaných, je přivést 

zákazníky přímo do Vinařství a prohlubovat vztah mezi majiteli vinařství a samotnými 

zákazníky. Většina událostí, které Vinařství organizuje nebo bude organizovat, nedělá 

s vidinou zisku, ale spíše jako službu pro své zákazníky. Vinařství chce svým zákazníkům 

nabídnout co nejlepší komfort a zážitek ze všech akcí i za cenu ztráty. Vztah zákazníka a 

Vinařství, má daleko větší hodnotu, než aktuálně vydané finance na pohoštění na akci a 

celkovou organizaci. 
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 Akční plán 

Jednotlivé marketingové aktivity, které jsou popsány v této kapitole, je nutné zrealizovat 

do určitého data, abychom mohli měřit výsledky a efekt těchto aktivit. Ovšem celá 

marketingová aktivita popsaná v této práce je běh na dlouhou trať a její výsledky se 

nemusí na Vinařství Válka projevit ani v horizontu jednoho či dvou let. Za veškeré 

marketingové aktivity, které se budou ve Vinařství Válka provádět, jsem zodpovědný já 

osobně. Zodpovídám za dotažení všech aktivit do konce a jejích úspěšnou realizaci. 

Kompletní plán, kdy se budou realizovat jednotlivé aktivity, je zobrazený níže. Plán je 

jeden rok se začátkem od července 2018. 

Tabulka 9: Akční plán 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Akce na zrealizování 
2018 2019 

VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

Tvorba brand manuálu 
            

Copywritting 
            

Nastavení strategie na 
sociálních sítích 

            

Oslovování nových 
vinoték 

            

Realizace video obsahu 
            

Zavedení nové 
prémiové řady do 
prodeje 

            

Organizace a propagace 
akce Sushi ve vinařství 

            

Organizace a propagace 
akce Jazz ve Vinařství 

            

Organizace a propagace 
akce Vinobraní ve 
Vinařství 

            

Organizace a propagace 
akce Vinařské 
zabijačky 

            

Organizace a soukromé 
akce pro odběratele 
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 Ekonomické zhodnocení 

Tato kapitola práce se věnuje závěrečnému ekonomickému zhodnocení navrhovaných 

řešení, které jsou v práci uvedeny. V této kapitole práce zhodnotím předpokládanou 

návratnost investovaných prostředků. 

4.10.1 Kalkulace nákladů navrhovaných řešení 

Celkové náklady na všechny navrhované aktivity jsou ve výši 413 500 Kč. Některé 

náklady jsou jednorázové a některé jsou pravidelně opakující každý rok, především pak 

ty na organizaci akcí. Všechny zde uvedené náklady vychází z vlastní praxe, některé 

položky už Vinařství Válka realizovalo, a tedy čísla jsou konkrétní na základě dodaných 

faktur od dodavatelů. Všechny položky se dají realizovat postupně, jak bude mít Vinařství 

Válka volné finanční prostředky, a není nezbytně nutné je realizovat okamžitě. 

Tabulka 10: Kalkulace marketingových aktivit  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Cena za položku Cena celkem 

Brand manuál 

Analýza 2 000 Kč 

10 500 Kč Grafické 
zpracování 5 000 Kč 

Tisk 3 500 Kč 

Komunikační plán 

Fotograf 5 000 Kč 

32 500 Kč 

Copywritter 3 000 Kč 
Strategie 
sociálních sítí 2 500 Kč 

Tiskové zprávy 2 000 Kč 
Virtuální 
asistentka 5 000 Kč 

Sommeliér 15 000 Kč 

Video obsah 
Agenturní 
zpracování 60 000 Kč 

70 000 Kč 
Čas vinaře 10 000 Kč 

Nové produktové řady 

Grafické 
zpracování 5 000 Kč 

62 500 Kč 
Tiskové 
podklady 7 500 Kč 

Nové záklopky 
vč. zavalovací 
hlavy 

50 000 Kč 
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Sushi ve vinařství 23 000 Kč 

Do Vinařství po Svratce 10 000 Kč 

Vinobraní ve Vinařství 85 000 Kč 

Vinařská zabijačka* 40 000 Kč 

Jazz ve vinařství* 60 000 Kč 

Privátní akce pro odběratele* 20 000 Kč 
 

* = Náklady na akci jsou odhadované na základě mé dlouholeté praxe s organizací akcí a 

vychází také z nákladů akcí, které Vinařství Válka již realizuje. Konkrétní čísla již 

proběhlých akcí jsou za rok 2017. 

4.10.2 Očekávané přínosy navrhovaných řešení 

Celá tato práce se zabývá návrhem možných marketingových aktivit, které Vinařství 

Válka může realizovat za cílem zhodnocení své značky a následného zvýšení ceny svých 

produktů. Vinařství Válka ceny svých lahvových vín zdražuje průměrně o 5 % – 10 % 

každé dva roky, stejně tak jak se zvedá jeho úroveň, tak cena vín roste. Na obratech, které 

prodej vín generuje, viz. graf č. 3. Dá se tedy předpokládat, když se úroveň komunikace 

a přístupu k zákazníkovy dramaticky zlepší, bude i větší nárůst v obratech z lahvových 

vín díky vyšší ceně. V grafu č. 4. je potenciální vývoj tržeb, který může nastat, pokud se 

zrealizují všechny navrhované aktivity a nestane se žádná kritická událost. 

 
Graf 3: Vývoj tržeb rodinného Vinařství Válka 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (35)) 
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Graf 4: Předpokládaný vývoj tržeb 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
V tabulce č. 11 jsou předpokládané tržby z plánovaných akcí a skutečné tržby z již 

realizovaných akcí. Na rozdíl od marketingových aktivit, které v práci navrhuji, zde 

můžeme očekávat konkrétnější výsledky. 

Tabulka 11: Předpokládané tržby z událostí 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Předpokládané 
tržby 

Předpokládaný 
zisk 

Sushi ve vinařství 35 000 Kč 14 000 Kč 

Do Vinařství po Svratce 10 000 Kč 0 Kč 

Vinobraní ve Vinařství 165 000 Kč 80 000 Kč 

Vinařská zabijačka 60 000 Kč 20 000 Kč 

Jazz ve vinařství 80 000 Kč 20 000 Kč 

Privátní akce pro odběratele 5 000 Kč -15 000 Kč 
 
Jaký budou mít navrhované marketingové aktivity reálný efekt na Vinařství Válka je 

velice těžké odhadnout. V grafu č. 3 je zobrazen předpokládaný vývoj tržeb po zvednutí 

cen o 27 %, které nám umožní nová komunikace a nastavení marketingu Vinařství Válka. 

Vinařství Válka prodá momentálně kolem 15 000 – 25 000 lahví ročně, i když jeho 

produkce vína je vyšší, může tedy bez problémů lahvovat více vín. 

V uvedeném grafu č. 4 vycházíme z předpokladu, že projev navrhovaných 

marketingových aktivit nebude okamžitý a projeví se až po více letech. Dále také 
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předpokládám, že prodej sudových vín bude spíše klesat a pokud se Vinařství Válka 

neplánuje přizpůsobit nové legislativě, což neplánuje, tak bude odkázáno na prodej 

sudového vína pouze z místa provozu, kde ten obrat bude spíše klesající a také proto, že 

Vinařství Válka plánuje více vín dávat do lahví, než je nechávat v podobě sudového vína.  

4.10.3 Závěr finančního zhodnocení 

Vinařství Válka má velice dobré finanční zdraví a jedná se o fungující Vinařství již přes 

27 let, je tedy velice nepravděpodobné, že by se navrhované marketingové aktivity 

nepovedly, otázkou zůstává, jaké z ní budou reálné výnosy a jak hodnotný přínos budou 

mít pro samotné Vinařství a jejich zákazníky. Pokud budeme vyházet například z cen 

konkurence a analytické části práce, vidíme, že je zde velký potenciál pro vína, která 

vyrábí Vinařství Válka.  

 Přínosy návrhů řešení 

Všechny navrhované řešení v této kapitole slouží primárně jako návod a sada doporučení, 

jak by mělo rodinné Vinařství Válka dále směřovat. Díky ucelenému jednotnému 

vizuálnímu a komunikačnímu stylu vinařství, kterého Vinařství dosáhne díky kvalitnímu 

brand manuálu, bude hodnota jeho značky zvýšena a Vinařství si tak může dovolit 

prodávat sví služby a produkty za vyšší ceny srovnatelné s konkurencí. Od prémiového 

vinařství očekávám jisté standardy, kterých by mělo dostát i Vinařství Válka, pokud se 

chce zařadit do prémiového segmentu. Nová produktová řada prémium, nebo spíše její 

nová podoba má velkou šanci zaujmout nové movitější zákazníky, díky svému 

tradičnějšímu vzhledu. Tvorba video obsahu, neboli video blogu, má za následek takový 

efekt, že spousta zákazníků bude vinařství vnímat jako daleko většího odborníka, díky 

jeho „publikační“ činnosti, přitom video obsah bude srozumitelný pro většinu 

spotřebitelů vína. Události ve Vinařství nabídnou zákazníkům nové zážitky a větší 

provázanost s Vinařstvím Válka a následně budou zákazníci více loajální díky efektu 

reciprocity. Stručně se dá říct, že pokud se Vinařství Válka  bude držet navrhovaných 

řešení, bude prohlubovat vztah se svými zákazníky a budovat větší hodnotu značky a více 

se profilovat do segmentu prémiového vinařství. Díky tomu bude moci zvýšit cenu svých 

lahví a následně i zisk. Docílí tak efektu PULL namísto efektu PUSH popsaného 

v kapitole 2.9.3.   
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo na základě teoretických východisek a provedených analýz 

současného stavu a problémů vytvořit návrh marketingového plánu se zaměřením na 

značku, který povede ke zvýšení hodnoty značky a její lepší komunikaci s veřejností. 

V teoretické kapitole práce č. 2 je přesně popsáno, jak má vypadat kvalitní značka a její 

komunikace, co dělá dobrou značku a jaký má zákazník ke značce vztah, když je kvalitně 

komunikována. V analytické části práce je rozebrán celý vinařský trh, rozdělený do 

segmentů zákazníků, srovnání s konkurencí a analýza vinařského prostředí. V návrhové 

části jsou pak možné marketingové a další aktivity, které doporučuji zrealizovat, aby bylo 

dosaženo plánovaného cíle Vinařství Válka. Je zde stručný marketingový plán a následně 

i akční plán, jak by měly být jednotlivé aktivity realizovány. 

Díky analytické kapitole č. 3 víme, že na trhu je poptávka po kvalitních moravských 

vínech, a to i za vyšší ceny, než které má Vinařství Válka. Rodinné Vinařství Válka má 

velice kvalitní produkt a nabízí ho relativně za nízkou cenu, když zvedne úroveň své 

komunikace a maximálně sjednotí aktivity, které vinařství dělá, je zcela reálné, že 

všechny navrhované činnosti budou mít významný pozitivní efekt na to, jak veřejnost 

vnímá rodinné Vinařství Válka.  

Hlavním smyslem všech navrhovaných řešení v kapitole č. 4 je docílit efekt PULL 

namísto efektu PUSH popsaných v kapitole č. 4, kdy zákazník přijde za Vinařstvím sám, 

aniž by se Vinařství snažilo mu jeho produkty přímo prodávat. Všechny návrhy mají 

zvýšit komunikaci značky a vnímání hodnoty značky Vinařství Válka v očích zákazníků 

pomocí podpůrných aktivit jako je video obsah nebo vinařské události. Hodnotu značky 

Vinařství Válka také zvýší nová prémiová řada, která bude ikonickým vínem pro dané 

Vinařství.  
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