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Abstrakt 

BakaláUská práce se zamEUuje na analýzu komunikačního mixu společnosti LETOVICKÉ 

STROJÍRNY, s. r. o. V teoretické části práce jsme seznámeni s jednotlivými nástroji 

komunikačního mixu. V analytické části charakterizuje společnost a popisuje současný 

stav. Hlavní cíl práce je navrhnout Uešení pro zlepšení současného stavu komunikačního 

mixu dané společnosti. 

Abstract 

This thesis focuses on the analysis of communication mix LETOVICKÉ STROJÍRNY, 

s. r. o. In theoretical part, we are familiar with the various tools of communication mix. 

The analytical part describes the company and the current status. The main objective of 

this work is to propose solutions for improving the current status of the communications 

mix of the company. 

Klíčová slova 

Komunikační mix, SWOT analýza, marketing, marketingový mix 

Key words 

Communications mix, SWOT analysis, marketing, marketing mix 
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ÚVOD 

Marketingová komunikace je v dnešní dobE zcela specifický obor činnosti. ů to je d]vod, 

proč jsem si toto téma vybrala jako téma své bakaláUské práce. Komunikace je pro vEtšinu 

podnik] zcela nezbytná. Díky ní neustále informují a pUesvEdčují cílové zákazníky, že 

právE jejich produkt či služba je ta pravá a dokáže uspokojit jejich potUeby lépe než 

konkurence. Z tohoto d]vodu vEtšina společností pracuje na neustálém zlepšování  

a modernizování své marketingové komunikace. Pomocí nástroj] marketingové 

komunikace hledají nové zp]soby, jak upozornit na své produkty či služby a dostat se tak 

do podvEdomí spotUebitel]. Vymýšlení r]zných vtipných hlášek či reklamních slogan] je 

na denním poUádku. Nejd]ležitEjší fází je tedy navrhnout komunikační mix takovým 

zp]sobem, aby dokonale uspokojil potUeby zákazníka a dostal se do jeho podvEdomí. 

Pro praktický návrh komunikačního mixu jsem si vybrala strojírenskou společnost, která 

se zabývá pUevážnE zemEdElskou technikou. Tato společnost je na trhu Uadu let, a proto 

má již mezi zákazníky vybudované jméno. Společnost už žádné velké formy propagace 

nepotUebuje, pUesto se o navrhnutí pokusím. 

Text práce je rozdElen do tUí částí – teoretické, analýzy současného stavu a vlastních 

návrh] Uešení. V teoretické části jsou popsány základní informace týkající se 

marketingové komunikace a hlavní komunikační nástroje. ůnalýzu současného stavu 

tvoUí zhodnocení společnosti pomocí metody 7S, marketingového mixu, PEST analýzy, 

segmentace trhu, Porterovy analýzy pEti sil, dotazníkového šetUení a na závEr dojde ke 

shrnutí tEchto analýz do analýzy SWOT. S pomocí zjištEných údaj] v poslední části 

nazvané Vlastní návrhy Uešení navrhnu nEkolik zmEn v rámci komunikačního mixu 

společnosti, které povedou ke zlepšení současné pozice na trhu. 
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1 CÍL ů METODIKů PRÁCE 

Vymezení problému 

BakaláUská práce se zabývá analýzou současného stavu společnosti a zjištEním nedostatk] 

v oblasti komunikačního mixu. 

Stanovení cíle práce 

Hlavním cílem bakaláUské práce je analýza současného stavu společnosti a následné 

navrhnutí efektivního opatUení v oblasti komunikačního mixu společnosti LETOVICKÉ 

STROJÍRNY, s. r. o. 

Metodika práce 

Práce je rozdElena do tUí částí. V první části teoretické jsou rozebrána teoretická 

východiska marketingu. V druhé části s názvem ůnalýza současného stavu je nejprve 

pUedstavena společnost LETOVICKÉ STROJÍRNY, s. r. o. Pro posouzení současného 

stavu této společnosti bude využita metoda 7S, PEST analýza, Porterova analýza pEti sil, 

marketingový mix, segmentace trhu a dotazníkové šetUení. Výsledky pUedchozích analýz 

budou shrnuty do SWOT analýzy. Ve tUetí části Vlastní návrhy Uešení budou na základE 

zjištEných výsledk] analýz navrhnuty zmEny komunikačního mixu, které povedou ke 

zlepšení současného stavu podniku. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKů PRÁCE 

V teoretické části bakaláUské práce budou popsány základní definice z oblasti 

marketingu. Dále analýza marketingového prostUedí, PEST analýza, Porterova analýza 

pEti sil, segmentace trhu, SWOT analýza, metoda 7S a nakonec marketingový mix. 

2.1    Definice marketingu 

Pod pojmem marketing si pUedstavujeme všechny vEci související s prodejem a reklamou. 

ZjednodušenE m]žeme Uíci, že marketing znamená uspokojování potUeb zákazník]. 

Marketing začíná u výrobku ještE dUíve, než se dostane ke konečným spotUebitel]m. 

Cílem je seznámit se se zákazníky natolik dobUe, abychom byli, schopni vyrábEt pUesnE 

to zákazník očekává a potUebuje. Je to proces, který začíná zjištEním potUeb zákazník], 

ve kterém si určíme rozsah tEchto potUeb a poté se rozhodneme či je pro nás do budoucna 

produkt ziskový či nikoli. Pokud ano marketing bude fungovat u produktu po celou dobu 

jeho životnosti (Kotler a kol., 2007). 

2.2    Marketingové prostUedí 

Marketingové prostUedí definujeme jako prostor, který se vyznačuje určitými 

specifickými charakteristikami. Podnik se zde setkává s ostatními subjekty a je 

ovlivOován jeho charakteristickými podmínkami. PatUí sem všichni aktéUi a všechny 

činnosti, které vedou k udržení a spokojenosti konečných zákazník] ĚZamazalová, 200řě. 

V tomto prostUedí se mohou objevit pUíležitosti, ale také hrozby. ZmEnám v prostUedí je 

nutné se pravidelnE pUizp]sobovat, abychom zachovali podnik úspEšný. Pokud budeme 

tyto zmEny ignorovat, mohlo by se stát, že v budoucnu podnik zkrachuje. Marketingové 

prostUedí rozdElujeme na mikroprostUedí a makroprostUedí (Kotler a kol., 2007). 

2.2.1 MikroprostUedí  

MikroprostUedím označujeme vnitUní prostUedí, tzn. podnik a jeho zamEstnanci, 

dodavatelé, zákazníci, marketingoví zprostUedkovatelé, konkurence a také veUejnost. 

Podnik ovlivOuje všechny tyto skupiny a je na nich závislý, ale m]že je sám mEnit ĚForet, 

2008). 



14 
 

Mezi hlavní faktory mikroprostUedí patUí: 

• zákazníci, 

• dodavatelé, 

• podnik, 

• konkurence, 

• distribuční články a prostUedníci ĚBoučková, 2003ě. 

Zákazníci – velmi d]ležitý faktor mikroprostUedí, protože na nEm závisí úspEšnost 

podniku. Podnik se musí naučit reagovat na r]zné typy trh] a na každém volit specifický 

pUístup a zp]sob komunikace, který je pro daný trh typický. 

Dodavatelé – ovlivOují podnik a jeho možnost získat potUebné zdroje v určitém čase, 

kvalitE a množství. D]ležité jsou pro plnEní základní funkce uspokojování potUeb 

zákazníka. 

Podnik – patUí do vnEjšího i vnitUního mikroprostUedí se všemi svými podnikovými 

útvary. Podnikový marketing musí dodržovat možnosti výroby, finanční, technické  

a ostatní podmínky, které určují hranici, kde se daný podnik m]že pohybovat. 

Konkurence – u konkurence platí, že podnik musí mít neustále náskok pUed konkurencí 

a uspokojovat potUeby zákazník] tak, aby se s d]vErou vraceli. 

Distribuční články a prostUedníci – není v možnostech podniku, aby zajistil všechny 

činnosti marketingu sám, a proto využívá firem, které jsou specializované ĚBoučková, 

2003). 

2.2.2 MakroprostUedí 

MakroprostUedí označujeme jako vnEjší prostUedí. Jedná se o vnEjší faktory, které na 

podnik mohou p]sobit bu@ kladnE a vytváUet pUíležitosti nebo zápornE a mohou jej 

ohrozit. Podnik na nE má jen velmi zanedbatelný vliv ĚZamazalová a kol., 2010ě. 

Faktory p]sobící na makroprostUedí: 

• sociální, 

• legislativní 

• ekonomické  

• politické 

• technologické ĚKeUkovský, 200ř). 



15 
 

2.3    PEST analýza 

Hlavním smyslem analýzy je pUiblížit podniku jeho externí okolí. Dále má poukázat na 

potencionální hrozby nebo nové pUíležitosti a trendy a stanovení toho, jak bude novE 

vzniklé skutečnosti reagovat. Mezi analýzy, které se používají, patUí tzv. PEST, která 

pUedstavuje analýzu politických (political), ekonomických (economic), sociálních 

(social) a technologických (technological) faktor] prostUedí. SLEPT analýza zahrnuje 

sociální, právní, ekonomické, politické a technologické prostUedí. ĚBlažková, 2007ě. 

Politicko-regulační – patUí sem zákony, vytvoUené státní mocí a dále r]zné vlivné 

skupiny, které se snaží dosáhnout omezení či regulace tEchto zákonných norem. 

KonkrétnE sem patUí zákony na ochranu spotUebitele a na ochranu zájm] společnosti, 

zákony regulující podnikatelské prostUedí. Existují zde i r]zné nátlakové skupiny, které 

pomocí publikování výsledk] test], ve kterých porovnávají výrobky od r]zných výrobc] 

mají snahu postihovat výrobce nekvalitních výrobk]. Výsledky tEchto test] p]sobí 

objektivnE, proto jsou podstatnE silným prodejním argumentem. V neposlední UadE zde 

také p]sobí státní instituce, jejichž hlavním úkolem je zhodnotit tuzemské i zahraniční 

výrobky a tím dbát na ochranu spotUebitele. Vydávají k tomu tzv. atesty zp]sobilosti 

výrobk] ĚKincl, 2004ě. 

Ekonomické – faktory, které ovlivOují kupní sílu spotUebitel] a strukturu jejich výdaj]. 

D]ležitá je zejména kupní síla, která závisí na skutečných pUíjmech, výši cen a úvErech 

poskytnutých spotUebitel]m. Podniky musí sledovat aktuální trendy ve vývoji pUíjm] a ve 

struktuUe vydání. NEkteUí zákazníci v dnešní dobE mají vysoké pUíjmy, tudíž si mohou 

dovolit koupit drahé a luxusní zboží, na druhé stranE jsou i tací, kteUí mají nedostatek 

penEz a mají peníze pouze na základní potUeby. Z tohoto d]vodu podniky vytváUejí nové 

strukturalizace spotUebitel], aby si každý dostal pUíležitost ke koupi ĚBoučková, 2003ě. 

Sociální – Každého človEka ovlivOuje společnost, ve které vyr]stá a tím formuje jejich 

názory, postoje, normy a hodnoty. Znát tyto primární hodnoty a názory spotUebitel], které 

se ve vEtšinE pUípad] dEdí po rodičích a bEhem života se dále formují s pomocí 

společenských institucí, je nutností každého marketingového pracovníka. Oproti tomu 

druhotné názory a hodnoty se v pr]bEhu života mEní ve styku s ostatními členy 

společnosti. Podnik m]že ovlivnit druhotné názory spotUebitel], na zmEnu primárních 

názor] má jen minimální vliv. Marketingoví pracovníci by mEli vEnovat pozornost napU. 



16 
 

vztahu lidí k druhým, vztahu lidí k sobE samým, postoji lidí k organizacím, postoji lidí 

k pUírodE nebo názoru lidí na společnost (Kincl, 2004). 

Technologické – určující faktory marketingového prostUedí. Velké množství podnik] 

musí vynaložit nemalé penEžní prostUedky na výzkum a vývoj, aby pUedstihlo konkurenci. 

Menší firmy mají nevýhodu, že nevlastní takové množství penEžních prostUedk], a proto 

kopírují od svých konkurent], kteUí jsou úspEšnEjší. ZmEny v technologiích rostou 

v dnešní dobE obrovským tempem a výrobky vysoké úrovnE jsou pUekonávány výrobky 

úrovnE ještE vyšší ĚBoučková, 2003ě. 

2.4    Porterova analýza pEti sil  

ůbychom si zajistili, že dosáhneme konkurenční výhody, musíme uspokojit potUeby 

zákazníka lépe než konkurence. Zp]sob], jak toho dosáhnout je obrovské množství. 

NejpoužívanEjší zp]soby jsou napU. nižší ceny, než má konkurence nebo vyšší kvalita  

a životnost produkt] a služeb. Tyto zp]soby využívají zejména velké podniky. Díky 

pokroku v technologiích jsou produkty s dUíve nepUedstavitelnE vysokou cenou nyní 

dostupné pro každého (Kotler a kol., 2007). 

Porter]v pEtifaktorový model nám poskytuje informace o konkurenci – nejprve  

jí identifikuje, určí její strukturu, provede analýzu konkurence a následnE zavede 

konkurenční strategii ĚTomek, Vávrová, 2011ě. 

Porter]v model pEti sil rozdElujeme na:   

• Hrozba vstupu nových konkurent] – nové konkurenty neznáme, a proto se 

snažíme jim znepUíjemnit vstup na trh. Jako opatUení m]žeme použít r]zné vstupní 

bariéry či odvetná opatUení. Vstupní bariéry pUedstavují zejména smlouvy pro 

exkluzivní partnery, odlišnosti produkt] či vysoké náklady pro pUechod ke 

konkurenčním firmám. K odvetným opatUením Uadíme slevy, pUidané služby pro 

zákazníka či jiná cenová opatUení ĚTomek, Vávrová, 2011ě. 

• Hrozba substitučních výrobk] – rozumíme jako takové výrobky, které svou 

funkčností dokáží nahradit jiné. Pokud není dostatek substitut], m]že vzniknout 

nebezpečí navýšení cen ĚTomek, Vávrová, 2011ě. D]ležité je nejprve zjistit, zda 

substitut existuje, jaká je jeho cena, kvalita a náklady pro pUechod k jinému 

dodavateli (Russel-Walling, 2012). 
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• Konkurence uvnitU odvEtví – pokud v odvEtví p]sobí velké množství 

konkurent], není pro podniky atraktivní. Čím silnEjší bude na trhu konkurence, 

tím vEtší bude tlak na ceny a také na ziskové marže podnik] ĚRussel-Walling, 

2012). Hlavním úkolem podnik] je zamEUit se na spolehlivost a včasnost dodávek, 

spokojenost zákazník], produkt a jeho vývoj a dostupnost produktu na všech 

trzích ĚTomek, Vávrová, 2011ě.  

• Vyjednávací síla kupujících – OdbEratelé mohou být hrozbou, protože požadují 

vysokou kvalitu zároveO s nízkou cenu za výrobky či služby. Oproti tomu slabí 

odbEratelé nejsou hrozbou, ale pUíležitostí, protože pro podnik znamenají 

navýšení cen výrobk] a služeb a tím i zisku ĚDedouchová, 2001ě. Kupující mohou 

na trhu vystupovat jako monopol – jen jeden kupující a diktuje si své podmínky. 

Dále oligopol – nEkolik kupujících, kteUí mají mírný vliv na trhu nebo polypol – 

kupující je na trhu bezmocný a respektuje ceny dodavatele ĚTomek, Vávrová, 

2011).  

• Vyjednávací síla dodavatel] – jejich síla roste se soustUedEním vyššího počtu 

dodavatel] v pUípadE, že poskytují jedinečný výrobek či službu, který je nezbytný 

pro produkční činnost. Vyjednávací postavení je silné, pokud je na trhu malý 

počet dodavatel] a jestliže jsou se zmEnou dodavatele spojeny vyšší náklady. 

V této pozici, kdy silní dodavatelé budou zvyšovat ceny, je Uešením budování 

dobrých vztah] s dodavateli (Russel-Walling, 2012). 

 
Obr. 1: Porter]v pEtifaktorový model (Upraveno dle Tomek, Vávrová, 2011) 

 

 

OBOROVÁ 
KONKURENCE – rivalita 

mezi firmami 

DODůVůTELÉ – 
vyjednávací síla dodavatel] 

SUBSTITUTY – hrozba 
substitut] 

POTENCIONÁLNÍ 
KONKURENTI – hrozba 

nových konkurent] 

ZÁKůZNÍCI – vyjednávací 
síla zákazník] 
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2.5    Segmentace pr]myslového trhu 

Pro segmentaci na spotUebních i B2B trzích používají marketéUi velké množství stejných 

promEnných. Segmentace zákazník] z Uad firem probíhá geograficky, podle očekávaného 

užitku, frekvence užívání, uživatelského statutu, vErnostního statutu, postoj]  

a pUipravenosti. Z hlediska organizací se používají další promEnné, kam patUí 

demografické charakteristiky ĚodvEtví, velikost firmyě, provozní charakteristiky, situační 

faktory, nákupní pUístupy a osobní charakteristiky. 

Segmentační promEnné pr]myslových trh]: 

• Demografické charakteristiky 

• OdvEtví 

• Velikost firmy 

• Lokalita 

• Provozní promEnné 

• Technologie 

• Nároky spotUebitel] 

• Uživatelský status 

• Nákupní pUístupy 

• Struktura vedení 

• Organizace podle nákupních funkcí 

• Povaha současných stav] 

• Obecné nákupní zásady 

• Nákupní kritéria 

• Situační faktory 

• Velikost zakázek 

• Naléhavost 

• Konkrétní využití 

• Osobní charakteristiky 

• Loajalita 

• Postoj k riziku 

• Podobnost kupce s prodejcem (Kotler a kol., 2007) 
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2.6     SWOT analýza 

Úkolem SWOT analýzy je identifikace jejích silných a slabých stránek a schopnost firmy 

vyrovnat se zmEnami v prostUedí ve kterém nastaly. Výsledky pUedchozích interních  

a externích analýz jsou shrnuty do této SWOT analýzy, která se provádí vždy jako 

poslední z analýz. Pomocí analýzy zkoumáme vnitUní faktory podniku, kam patUí silné  

a slabé stránky a vnEjší faktory kam Uadíme pUíležitosti a hrozby ĚZamazalová, 2010ě. 

• Silné stránky (Strengths) – patUí sem všechny schopnosti a fakta, které podniku  

i zákazník]m pUinášejí výhodu Ěekonomické, výrobní, inovační, manažerskéě 

• Slabé stránky ĚWeaknesses) – skutečnosti, ve kterých má podnik nevýhodu 

oproti konkurenci Ěekonomické, výrobní, inovační, manažerskéě. 

• PUíležitosti (Oportunities) – schopnosti podniku, které by mohly podniku pUinést 

konkurenční výhodu a úspEch ĚzmEny na trhu a v makroprostUedíě. 

• Hrozby (Threats) – skutečnosti, které by mohly ohrozit podnik a snížit množství 

zákazník] ĚZamazalová a kol., 2010ě.  

Tab.  1: SWOT analýza ĚUpraveno dle Jakubíková, 200Řě 

SILNÉ STRÁNKY ĚStrengthsě SLůBÉ STRÁNKY ĚWeaknessesě 

Skutečnosti, které pUinášejí výhody jak 

zákazník]m, tak firmE 

VEci, které firma nedElá dobUe, nebo ty, 

ve kterých si ostatní firmy vedou lépe 

PTÍLEŽITOSTI ĚOportunitiesě HROZBY (Threats) 

Skutečnosti, které mohou zvýšit 

poptávku nebo mohou lépe uspokojit 

zákazníky a pUinést firmE úspEch 

Skutečnosti, trendy, události, které 

mohou snížit poptávku nebo zapUíčinit 

nespokojenost zákazník] 

 

2.6.1 Strategie SWOT  

1. SO strategie – tato strategie spočívá ve využití silných stránek podniku ke 

zhodnocení pUíležitostí, které se nacházejí ve vnEjším prostUedí. Tento stav je pro 

podnik ideální, ale v reálu je prakticky nedosažitelný. 
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2. WO strategie – pomocí této strategie podnik využívá pUíležitostí k odstranEní svých 

slabých stránek ĚnapU. akvizice, nábor kvalifikovaných pracovních silě 

3. ST strategie – podnik využívá této strategie, pokud je dostatečnE silný na pUímé 

stUetnutí s konkurencí. 

4. WT strategie – tato strategie je tzv. obraná a slouží k odstranEní slabých stránek 

podniku. Podnik musí bojovat o pUežití a vyhnout se tak okolnímu nebezpečí ĚnapU. 

omezení výdaj], vyhlášení bankrotu, likvidaceě ĚPošváU, 2002ě. 

2.6.2 Vyhodnocení SWOT 

Vyhodnocení analýzy probíhá formou bodování, které položce je pUikládána vyšší 

d]ležitost. Je to značnE náročný proces, který využívá pUedevším znalostí, zkušeností, 

intuice hodnotitel] a v nEkterých pUípadech i podpory počítačových model]. D]ležité je 

stanovení váhy u každého z interních i externích faktor]. Součet vah tEchto faktor] musí 

být sto procent. Dále si musíme stanovit koeficient d]ležitosti od 1 do 5, kde 1 znamená 

žádný vztah mezi položkami a 5 znamená úzký vztah mezi položkami ĚFotr, Vacík, 

Souček, Špaček, Hájek, 2012). 

2.7    Metoda 7S 

Model 7S charakterizuje sedm nejvýznamnEjších faktor], které jsou d]ležité pro 

úspEšnost podniku a jeho strategie. Jednotlivé faktory jsou vzájemnE provázané a je 

d]ležité, aby je manažeUi zkoumali jako celek. Mezi tEchto sedm faktor] patUí: strategie, 

struktura, spolupracovníci, systémy Uízení, schopnosti, styl manažerské práce a sdílené 

hodnoty ĚKeUkovský, VykypEl, 2003ě.  

• Strategie – pomocí strategie zjiš[ujeme pUíležitosti a hrozby ve společnosti, a zda 

společnost dosahuje svých dlouhodobých vytyčených cíl] ĚKeUkovský, VykypEl, 

2003). Všechny společnosti se bEhem své existence snaží dosahovat 

mimoUádných výsledk] a tEch dosáhnou jedinE tehdy, pokud se odliší od 

konkurence a začnou vyrábEt nEco jedinečného co je tEžké napodobit. Rozhodují 

se jaké výrobky budou vyrábEt, které zákazníky osloví a na kterých trzích budou 

výrobky nabízet. Pokud se ocitnou v konkurenční strategii musí si zvolit jen jednu 

cestu (Magretta, 2004).  
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• Struktura – znamená organizační strukturu v podniku, tzn. nadUízenost, 

podUízenost, spolupráci a informační toky ve firmE ĚKeUkovský, VykypEl, 2003ě. 

M]žeme ji definovat jako soubor vztah] mezi prvky určitého seskupení a jako 

základní vlastnost každého systému. Pokud by se zmEnil v systému či organizaci 

pouze jediný prvek, zmEní se okamžitE celá struktura a chování tohoto systému 

ĚPošváU, Erbes, 2002ě 

• Spolupracovníci – jsou to všichni zamEstnanci podniku a jejich vzájemné vztahy  

a postoje v]či firmE ĚKeUkovský, VykypEl, 2003ě. Hlavním úkolem je pochopit 

jednotlivce, protože každý se skládá z jednotlivc], kterých je hlavním posláním 

dosáhnout cíl] společnosti. D]ležitou vEcí je také správná motivace zamEstnance 

k výkon]m ĚBrooks, 2003ě. 

• Systémy Uízení – patUí sem všechny procedury a procesy v podniku – informační 

systém, kontrolní systém, systém Uízení výroby, rozpočetnictví, odmEOování 

zamEstnanc] systém pUijímání zamEstnanc] ĚPošváU, Erbes, 2002ě. 

• Schopnosti – jsou to všechny dovednosti a znalosti všech zamEstnanc] podniku 

ĚKeUkovský, VykypEl, 2003ě. Dohromady znamenají schopnost organizace – bu@ 

sílu nebo slabost. Mezi schopnosti také patUí taktika, strategie a pUedpoklady 

plánování ĚPošváU, Erbes, 2002ě. 

• Styl manažerské práce – pUístup vedoucích a Uídících pracovník] k vedení  

a Uízení společnosti ĚKeUkovský, VykypEl, 2003ě. RozdEluje se podle vedení 

založeného na osobnosti a chování manažera na:  

Autokratický styl vedení: vedení pUi kterém vedoucí pracovník rozhoduje sám  

Demokratický styl vedení: vedení, které je založeno na spolupráci vedoucího 

pracovníka a jeho spolupracovník]. Svá rozhodnutí s nimi pak vedoucí pracovník 

konzultuje.  

Volný styl vedení: pUi tomto druhu vedení má vedoucí pracovník d]vEru ke 

spolupracovník]m a nechává je samostatnE rozhodovat ĚPošváU, Erbes, 2002ě. 

• Sdílené hodnoty – zahrnují všechny tradice a principy, které dodržují všichni 

zamEstnanci podniku ĚKeUkovský, VykypEl, 2003ě. TvoUí se v pr]bEhu existence 

podniku, až je definováno, co je vlastnE jeho podstatou. Hodnoty jsou součástí 

podnikové kultury a zamEstnanci je musí sdílet ĚPošváU, Erbes, 2002ě. 
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Obr. 2: McKinsey model 7S (Zdroj Mallya, 2007, str. 73) 

2.8     Marketingový mix 

Marketingový mix chápeme jako d]ležitý nástroj marketingového Uízení. Jeho význam 

spočívá v dosažení podnikových cíl]. Jednotlivé podniky si ho sestavují sami dle svých 

možností a požadavk]. Je tvoUen všemi vEcmi, kterými podnik podnEcuje trh a lze jej 

snadno mEnit ĚForet, 200Řě. 

Kotler marketingový mix popisuje jako „soubor taktických marketingových nástroj]  

– výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmE umožOují upravit 

nabídku podle pUání zákazník] na cílovém trhu“. (Kotler, Armstrong, 2004, str. 105) 

Marketingový mix je tvoUen následujícími složkami: 

• produkt (product) 

• distribuce (place) 

• cena (price) 

• komunikační mix – propagace (promotion) 

Označení marketingového mixu 4P je tvoUeno z počátečních písmen anglických 

názv] tEchto čtyU nástroj] ĚJohnová, 2008). 

2.8.1 Produkt 

Produkt je jednou z hlavních složek marketingového mixu. Produkt chápeme 

v marketingu jako vEc, kterou chceme na trhu prodat a která uspokojí naše potUeby. 

Produkty mohou mít hmotnou či nehmotnou podobu ĚForet, 200Řě. 
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Produktem nazýváme cokoli, co m]žeme koupit, používat nebo spotUebovat. Je to nEco 

co si získá naši pozornost. Produkty nejsou jen fyzické pUedmEty, ale mohou to být  

i myšlenky, služby, osoby nebo místa. V dnešní dobE m]žeme na trhu koupit vše, po čem 

toužíme ĚKotler, 2007ě. 

Marketingová struktura produktu 

Z hlediska daného produktu jsou pro marketing d]ležité pUedevším materiální vlastnosti. 

Pro zákazníka je d]ležité pUevážnE to, jak uspokojuje jeho pUání a potUeby. 

Hmotný produkt je rozdElen do tUí částí: 

- fyzický výrobek, 

- informace, 

- služba ĚJakubíková, 200Řě. 

Produkt m]žeme rozdElit do nEkolika úrovní vlastního hodnocení: 

- jádro produktu, 

- hmatatelný produkt, 

- obohacený produkt ĚJakubíková, 200Řě. 

Do jádra produktu patUí pUání a očekávání zákazníka, ale také problémy a jiné. Jde  

o pocitovou oblast. Hmatatelný produkt je to, co zákazník od produktu vyžaduje a podle 

čeho se rozhoduje mezi podnikem a konkurencí. PatUí sem obal, tvar a jiné. Obohacený 

produkt znamená služby, které jsou zákazníky poskytovány nad rámec produkt. Jedná se 

napUíklad o servis, záruční lh]tu nebo poradenství ĚJakubíková, 200Řě. 

2.8.2 Cena 

Cena je marketingový nástroj, který nás nic nestojí a je zdrojem prostUedk] pro výrobu. 

Jedním z nejvýznamnEjších manažerských krok] je právE stanovení ceny. Podniky se 

snaží pomocí r]zných slev a nadrámcových služeb, zvýšit zájem právE o jejich cenu. 

V poslední jsou hojnE využívány napUíklad placení pUedem či na splátky s úvErem. Ceny 

jsou pro vEtšinu zákazník] d]ležité, a proto jich nejvEtší množství pUiláká snížení cen 

(Pelsmacker, Gueues, Ven den Bergh, 2003).  

Stanovení ceny je možné pEti zp]soby: 

• Cena založená na nákladech ĚnákladovE orientovaná cenaě – nejčastEji 

využívaná metoda stanovení ceny z d]vodu jednoduchosti výpočtu. 
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• Cena na základE poptávky ĚpoptávkovE orientovaná cenaě – vychází z toho, jaký 

bude mít vliv zmEna ceny na velikost poptávky. 

• Cena na základE konkurence ĚKonkurenčnE orientovaná cenaě – této ceny 

využíváme v pUípadE srovnatelných produkt] jaké má konkurence. Využívá se 

zejména, když vstupujeme na zahraniční trh. 

• Cena podle marketingových cíl] firmy – využívána podle cíl], kterých chce 

firma dosáhnout. Jestliže chce maximalizovat prodej tak sníží ceny a tím zničí  

i konkurenci na trhu. Naopak, když bude navyšovat ceny, získá vyšší tržby. 

• Cena podle vnímané hodnoty produktu zákazníkem – pUedstavuje cenu, která 

je stanovena podle hodnoty, kterou má pro zákazníka. Ke stanovení této ceny se 

využívá zejména marketingového výzkumu ĚForet, 200Řě. 

2.8.3 Distribuce 

Distribuce znamená proces pohybu výrobk] a služeb k zákazníkovi. Z místa výroby se 

produkty pUemis[ují do místa prodeje, kde ho očekává zákazník: na požadovaném místE, 

v požadovaném čase a v požadovaném množství a kvalitE ĚSrpová a kol., 2010). 

Produkty se pUemis[ují rovnou ke konečnému spotUebiteli nebo prostUednictvím 

maloobchodu či velkoobchodu na určené místo. Na spotUebitelské trhy se dodávky 

dostanou pUevážnE pUed maloobchodní sítE, kde si spotUebitel m]že zboží snadno 

zakoupit. Zatímco z trh] organizací se dodávky dostanou pUímo spotUebiteli (Foret, 2008). 

Distribuci dElíme na pUímou a nepUímou: 

• PUímá distribuce – pomocí pUímé distribuce prodává kupující své produkty 

rovnou konečnému spotUebiteli bez pomoci mezičlánku. Je výhodnEjší z toho 

d]vodu, že máme zpEtnou vazbu od zákazníka a také nižší náklady. ZpEtná vazba 

m]že být napU. vyjádUení spokojenosti či naopak reklamace zboží. 

• NepUímá distribuce – nepUímá distribuce znamená, že mezi výrobce a konečným 

spotUebitelem se nachází mezičlánek – prostUedník, zprostUedkovatel, podp]rný 

distribuční mezičlánek. Mezičlánk] m]že být víc a podle toho si rozdEluje na 

jednoúrovOovou, dvouúrovOovou atd. JednoúrovOová znamená, že mezi 

výrobcem a konečným spotUebitel je zprostUedkovatel. DvouúrovOová znamená, 

že mezi výrobcem a konečným zákazníkem jsou dva zprostUedkovatelé. 
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Nevýhodou je, že výrobce ztrácí nepUímou distribucí kontakt se zákazníkem. 

Hlavním významem nepUímé distribuce je schopnost ovlivnit produkt a prodej 

produktu napU. propagací či umístEním v obchodE ĚBoučková, 2003ě. 

2.8.4 Marketingová komunikace 

Je poslední a nejvíce viditelný nástroj marketingového mixu. Obsahuje nástroje, kterými 

podnik oslovuje zákazníky a vytváUí image podniku ĚDe Pelsmacker, 2003ě. 

2.9     Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace je součástí marketingového mixu, nEkdy je označována také 

jako propagace. Má za úkol informovat o nabídce podniku a pUilákat pomocí ní nové 

zákazníky a udržovat a udržovat s nimi vztahy. Marketingová komunikace má dvE formy: 

• Masová komunikace – nevýhodou je chybEjící osobní kontakt se zákazníkem  

a sdElování informací široké skupinE zákazník] ve stejný okamžik. 

• Osobní komunikace – výhodou je osobní kontakt, jelikož komunikace probíhá 

mezi dvEma či nEkolika lidmi. Osobní komunikace nutí zákazníka reagovat  

a sdElovat nám jeho zpEtnou vazbu. Nevýhoda jsou vysoké náklady a malý počet 

kontaktovaných zákazník] ĚBoučková, 2003ě. 

2.9.1 Obecná komunikace 

Slovo komunikace znamená spojovat a pochází z latinského p]vodu. Pomocí komunikace 

m]žeme pUemis[ovat napU. materiál, myšlenky, pocity, informace atd. od jednoho 

človEka k dalšímu ĚMikuláštík, 2010ě. 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Kybernetický model komunikace (Upraveno dle Foret, 2011, str. 18) 
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2.9.2 Obecné komunikační modely 

Obecné komunikační modely se dElí do dvou podkapitol – model AIDA a model 

DAGMAR. 

2.9.2.1 Model AIDA 

Slouží k vysvEtlení, jak na jedince p]sobí komunikační nástroje pUed uskutečnEním 

nákupu. Je rozdElen do nEkolika krok]. Jako první krok musíme získat pozornost, bez 

které nem]žeme pUistoupit k dalšímu kroku. Dále musíme vzbudit zájem o nabídku. 

Pokud jsme vzbudili zájem, následuje další krok, ve kterém zákazníka utvrzujeme, že je 

produkt schopný uspokojit jeho potUeby. Posledním krokem je pUimEt zákazníka ke koupi. 

K nákupu ho m]žeme podnítit napU. vyzkoušením produktu zdarma. 

Attention – pozornost, 

Interest – zájem, 

Desire – pUání, touha, 

Action – čin, akce ĚPUikrylová, Jahodová, 2011ě. 

2.9.2.2 Model DAGMAR   

Model DůGMůR se využívá k mEUení výsledk] reklamy a jejích cíl]. Vystupuje jako 

model posloupnosti efektu a využívá se k definování komunikačních cíl] ĚTomek, 

Vávrová, 2011ě. 

Je rozdElen do devíti fází:  

• PotUeba dané kategorie – v této fázi si zákazník neuvEdomuje svoji potUebu po 

výrobku či službE. Tuto potUebu má za úkol vytvoUit marketingová komunikace 

napU. pUipomenutím. 

• PovEdomí o značce – cílem každého podniku je získat u zákazník] povEdomí  

o jejich značce. DElí se na rozpoznání, tzn. že zákazník dokáže k značce pUiUadit 

produkt a na zapamatování, kdy dokáže pUiUadit značku k produkt]m. 

• Znalost značky – znalost značky je založená na zákazníkovE pUedchozí zkušenosti 

či vnímání. Zákazník dokáže také charakterizovat vlastnosti produktu. 

• Postoj ke značce – znamená vlastní hodnocení značky zákazníkem. 
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• ZámEr koupit značku – v této fázi se zákazník chystá ke koupi a marketingová 

komunikace se snaží jeho rozhodnutí podpoUit napU. reklamou či podporou 

prodeje. 

• Pomoc pUi nákupu – zákazník je pUipraven k nákupu a úkolem marketingové 

komunikace je zákazníka ujistit, že nejsou žádné pUekážky napU. s distribucí či 

s cenou. 

• Nákup – cílem marketingové komunikace v této fázi je prodej.  

• Spokojenost – cílem marketingové komunikace je, aby zákazník šíUil své pozitivní 

zkušenosti s nákupem, nebo v pUípadE nespokojenosti zákazníka eliminace 

nespokojenosti a záporných zkušeností. 

• Loajalita ke značce – znamená kladný vztah zákazníka ke značce, ale nezaručuje, 

že bude zákazník dále nakupovat pouze tuto značku (De Pelsmacker, Gueues, 

Bergh van Den, 2003). 

2.9.3 Nástroje marketingové komunikace 

Komunikační mix podniku se skládá z forem osobní a neosobní komunikace  

se zákazníkem. Mezi osobní formu patUí osobní prodej a mezi neosobní formu reklama, 

pUímý marketing, public relations a podpora prodeje. Mezi kombinaci obou forem patUí 

veletrhy a výstavy ĚPUikrylová, Jahodová, 2010ě. 

2.9.3.1 Osobní prodej 

Osobní prodej znamená pUedstavení služby či výrobku mezi prodávajícím a kupujícím. 

Oboustranná komunikace nám umožOuje prodej výrobku a vybudování si vztahu se 

zákazníkem. Výhodou této formy je pUesvEdčivý obchodník a okamžitá zpEtná vazba od 

zákazníka ĚPUikrylová, Jahodová, 2010ě.  

2.9.3.2 Reklama 

Reklama je neosobní placená forma komunikace. Pomocí nosič] reklamního sdElení se 

snaží pUimEt a pUesvEdčit zákazníka k nákupu. V jednotlivých stádiích produktu je vhodné 

použít jinou strategii reklamního sdElení ĚPUikrylová, Jahodová, 2010ě. 

Toto médium vybíráme dle jeho dosahu, frekvence a účinku. Dosah znamená cílovou 

skupinu, která je reklamE vystavena. Frekvence nám Uíká, kolikrát byla pr]mErná osoba 
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této reklamE vystavena. Účinek znamená pUínos tohoto reklamního sdElení. Základní typy 

médií jsou: 

• Noviny – vysoká vErohodnost, flexibilita, včasnost, nízká životnost 

• Rádio – demografická a geografická schopnost, nízké náklady a pozornost 

• Televize – široké pokrytí trhu, smyslovE pUitažlivá, vysoké náklady 

• Časopisy – d]vEryhodnost, vysoká kvalita reprodukce, vysoké náklady 

• Direct mail – vysoké náklady, zacílení na konkrétní osoby 

• Outdoorová reklama – opakovaná expozice, omezuje kreativitu 

• Internet – nízké náklady, nízký účinek, vysoká selektivita publika (Kotler a kol, 

2007) 

2.9.3.3 PUímý marketing  

Pomocí pUímého marketingu kontaktujeme zákazníky a získáme okamžitou mEUitelnou 

reakci. Využívají se k tomu r]zná média jako napU. katalogy, pošta, brožury atd.  

Je dostupný i pro menší firmy, protože nevyžaduje velké výrobní náklady. Výhodou je 

zlepšení vztah] se zákazníky ĚDe Pelsmacker, Gueues, Bergh, 2003). 

2.9.3.4 Public relations 

Public relations znamená komunikaci s veUejností. Cílem je poznat veUejné mínEní  

a vybudovat pro společnost dobré jméno. M]žeme je rozdElit na interní a externí. Do 

interních patUí vztahy se zamEstnanci, vlastníky, zákazníky, dodavateli a okolím v místE 

p]sobení firmy. Externí znamenají vztahy s médii, občanskými a podnikatelskými 

subjekty, státní správou atd. ĚPUikrylová, Jahodová, 2010ě. 

Součástí public relations je pravidlo PENCILS, ve kterém jsou shrnuty všechny nástroje 

public relations: 

• P = publications (publikace – napU. výroční zprávy, podnikové časopisy) 

• E = events ĚveUejné akce – sponzorování umEleckých či sportovních akcíě 

• N = news (noviny – napU. pozitivní zprávy o podniku, zamEstnancích) 

• C = community involvement acitivities Ěangažovanost pro komunitu, vynaložení 

penEz a času v místních společenstvíchě 
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• I =  identity media (napU. vizitky, podnikový dresscode, hlavičkové papíry) 

L = lobbying aktivity Ělobbyistické aktivity – napU. snaha o prosazení pozitivních 

nebo zamítnutí negativních legislativních opatUeníě 

• S = social responsibility acitivities Ěaktivity sociální odpovEdnosti – vybudování 

dobré povEsti v sociální oblastiě (Svoboda, 2006). 

2.9.3.5 Podpora prodeje 

Jako podporu prodeje si m]žeme pUedstavit jakékoli cenové zvýhodnEní, poukázku  

na slevu, vzorek zdarma a jiné. DElí se do tUí základních skupin – spotUební podpora, 

obchodní podpora prodeje a podpora prodeje obchodního personálu. 

SpotUební podpora – využívá specifických nástroj] v místE prodeje. Když se správnE 

zkombinuje s reklamou, m]že být docíleno zvýšení prodeje a zájmu o produkt. Účinným 

nástrojem je tzv. instore marketing, který na zákazníka p]sobí v čase a místE prodeje. 

Znamená impulzní nástroje – POP „point of purchase“ a POS „point of sale“ materiály  

a r]zné prezentace a akce výrobk] poblíž prodeje produkt].  

Obchodní podpora prodeje – úkolem je pUesvEdčit maloobchodní a velkoobchodní 

jednotky ke koupi nabízeného produktu. Používají se k tomu r]zné množstevní slevy 

nebo hrazení části náklad] v místE prodeje. 

Podpora prodeje obchodního personálu – slouží k motivování jednotlivc] pomocí 

odborných školení, odmEn za množství prodej] nebo jiných zvláštních ocenEní jejich 

pracovních výkon] ĚPUikrylová, Jahodová, 2010ě. 

2.9.3.6 Výstavy a veletrhy  

Ve skupinE výstavy a veletrhy se kombinuje nEkolik složek – public relations, podpora 

prodeje a osobní prodej ĚPUikrylová, Jahodová, 2010ě. Obchodníci na tEchto veletrzích či 

výstavách zde mohou pUedstavit své výrobny, navázat nové kontakty, prodávat  

i nakupovat. Obchodníci jsou tu se zákazníky v osobním kontaktu, což je velkou 

výhodou. Hlavním cílem návštEvy veletrh] nebo výstav je posílení image firmy, vztah] 

se zákazníky a prodej zboží ĚPelsmacker, Geuens, Van den Bergh, 2003ě. 
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2.9.4 Nové nástroje marketingové komunikace 

Ve svEtE marketingových komunikací dochází neustále k výrazným pokrok]m  

a zmEnám. Reklamní agentury se vzájemnE pUedhánEjí ve vymýšlení nových vEcí a tím 

vznikají nové trendy v reklamE. Jsou potUeba stále kvalifikovanEjší pracovníci, a to vede 

k jejich nedostatku.  SpotUebitelé jsou stále náročnEjší a kladou stále vyšší nároky. Tzn, 

že v budoucnu bude nových trend] a smEr] neustále pUibývat ĚVysekalová, Mikeš, 2010ě. 

2.9.4.1 Virální marketing 

Jde o oslovení zákazník] tím zp]sobem, aby je reklama zaujala a neváhali se s ní podElit 

s ostatními zákazníky. DElí se do dvou forem, a to aktivní a pasivní. ůktivní znamená, že 

je zákazník ovlivOován pomocí virové zprávy. Ta má za úkol zvýšit zákazníkovo 

povEdomí o značce a popU. zvýšit prodej. Pasivní znamená pouze ústní hodnocení značky 

zákazníkem. Nabídnutým výrobkem nebo službou se snaží docílit pozitivního hodnocení 

značky, ale neovlivOuje jeho chování. Nevýhodou této metody je neovlivnitelnost 

pr]bEhu, pUíjemci ji šíUí dle vlastního uvážení ĚFrey, 2011ě. 

2.9.4.2 Word-of-mouth marketing 

M]žeme volnE pUeložit jako „reklamní šeptanda“. Ve vEtšinE pUípad] vzniká spontánnE  

a je proto nejúčinnEjší formou v nových trendech komunikace. Jde o doporučení či názor 

lidí, který poté sdElují dále. Word-of-mouth m]že mít formu mluvenou, psanou či 

elektronickou ĚVysekalová, Mikeš, 2010ě.  

Výsledky výzkum] ukazují, že zákazníci, kteUí jsou s produktem nespokojeni, o nEm 

hovoUí dvakrát až tUikrát více než spokojení zákazníci. Toto sdElení bylo v minulosti 

pouze ústní, ale v dnešní dobE se šíUí často pUes internet v r]zných recenzích na výrobky, 

či na sociálních sítích ĚPUikrylová, Jahodová, 2011ě. 

2.9.4.3 Referenční marketing 

Referenční marketing znamená doporučení, které zákazník udElí firmE a ohodnotí tím 

svou zkušenost s ní. Pomocí referencí je označeno dané doporučení nebo odkaz na 

zákazníka společnosti, který tímto potvrzuje svoji spolupráci s danou firmou a udEluje jí 

hodnocení. Čím jsou reference obsáhlejší a konkrétnEjší tím více d]vEry vzbuzují 

v potencionálních zákaznících. KomentáUe a diskuze pod produktem mohou být také 

součástí rozhodnutí zákazník] o produktu, proto nEkteré společnosti zaúkolují odborníka 

z daného oboru, aby se do této diskuze také pUipojil ĚSovanet, 201Řě. 
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3 ůNůLÝZů SOUČůSNÉHO STůVU 

Pro analytickou část bakaláUské práce jsem si vybrala strojírenskou společnost 

LETOVICKÉ STROJÍRNY, s. r. o. V práci jsou popsány základní informace  

o společnosti, výrobní profil a krátké shrnutí historie podniku. Dále jsou popsány 

metodou 7S faktory určující úspEšnost podniku a marketingový mix ve kterém jsou 

rozebrány jednotlivé prvky tohoto mixu. Dále je provedena segmentace trhu, na kterém  

se společnost pohybuje, dále PEST analýza, Porterova analýza pEti sil a dotazníkové 

šetUení. V závEru jsou pak všechny pUedchozí analýzy shrnuty do SWOT analýzy 

podniku.  

3.1    Charakteristika podniku 

3.1.1 Základní informace o společnosti 

Obchodní firma:  LETOVICKÉ STROJÍRNY, s. r. o. 

Sídlo:    Praha – Vinohrady, KunEtická 2534/2, PSČ 120 00 

Adresa provozovny:  Pražská 333, 67ř 61 Letovice 

Teditel společnosti:  Ing. Vladimír Balach 

PUedmEt podnikání:  

 výroba spojená s instalací a opravami elektrických stroj] a pUístroj], elektrických 

a telekomunikačních zaUízení 

 opravy pracovních stroj] a ostatních dopravních prostUedk]  

 obrábEčství 

 nástrojáUství a zámečnictví  

 výroba, obchod a služby neuvedené v pUílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Počet zamEstnanc]:  375 (Amadeus, 2018) 

Společnost LETOVICKÉ STROJÍRNY, s. r. o. se zabývá výrobou komponent], 

svaUovacích sestav a montovaných celk]. Vyrábí komponenty pUevážnE pro zemEdElské, 

dopravní a manipulační výrobce ĚLetovické strojírny, 2012). 
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Obr. 4: Logo společnosti ĚLetovické Strojírny, 2012ě 

3.1.2 Sortiment 

Dominující část obratu společnosti tvoUí zemEdElská technika, což je zUejmé 

z následujícího grafu. 

 

Graf 1: Podíl obor] na obratu společnosti v roce 2016 ĚZdroj: vlastní zpracování podle Brablecová, 2018) 

3.1.3 Historie společnosti 

Společnost LETOVICKÉ STROJÍRNY, s. r. o. byla založena 22. 4. 1998 a pokračuje 

tímto v dlouholeté tradici strojírenské výroby v Letovicích. Společnost LETOVICKÉ 

STROJÍRNY, s. r. o. byla vybudována za základech firmy Synek, která p]sobí na trhu od 

roku 1ŘŘ2. Tato firma byla postupnE po dlouhou dobu rozšiUována, včetnE slévárny šedé 

litiny. Její nejvyšší počet byl 150 zamEstnanc]. Hlavním pUedmEtem podnikání byla 

výroba zemEdElské techniky pUevážnE čističek obilí, Uezaček a oprav mlátiček. V roce 

1ř4Ř došlo ke znárodnEní podniku a byl zaUazen do resortu Ministerstva zemEdElství pod 

r]znými názvy – ÚstUední dílny českých statk], ZemEdElské opravny. Dále podnik roku 

1ř5ř pUešel do oboru strojírenství a stal se součástí ůgrostroje ProstEjov n. p.1. 1. 1969 

se stal závod samostatným podnikem LETOSTROJ LETOVICE n. p. Podnik p]sobil 
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v rámci koncernu Zbrojovky Brno, pozdEji pUejmenovanému ůgrozetu Brno. Od roku 

1řř0 probEhlo v podniku nEkolik pokus] o zpracování investičního zámEru a také 

následnou privatizaci. Firma ČKD Blansko zakoupila tuto firmu v roce 1řř4 a zmEnila 

název na ČKD Letostroj závod Letovice. Na ČKD Blansko byl vyhlášen konkurz  

a následnE byl areál odkoupen a založena nová společnost LETOVICKÉ STROJÍRNY, 

s. r. o. V pr]bEhu let byly výrobní plochy postupnE rozšiUovány a modernizovány. Do 

budoucna společnost uvažuje o dalším rozšíUení a modernizaci ĚLetovické Strojírny, 

2012). 

3.2    Metoda 7S 

V této části bakaláUské práce rozeberu jednotlivé faktory, které jsou d]ležité pro 
úspEšnost podniku. 

3.2.1 Strategie 

Poslání a vize společnosti jsou zakotveny v cílech jakosti a organizačním Uádu 

společnosti. Najdeme je ve všech kanceláUích, dílnách a na internetových stránkách 

společnosti. 

Cíl společnosti: „Cílem společnosti je být pro své zákazníky a dodavatele významným  

a d]vEryhodným obchodním partnerem a současnE hrát aktivní roli na trhu práce a být 

atraktivním regionálním zamEstnavatelem.“ (Letovické Strojírny, 2012ě. 

Tídící pracovníci společnosti propagují tzv. 5S program, jehož cílem je zdokonalit  

a uspoUádat prostUedí ve firmE. Je složen z pEti slov a pochází z japonštiny:  

1. Seiri – úklid, Seiton – uspoUádání, Seiso – čištEní a kontrola, Seiketsu – pravidla, 

Shitsuke – dodržování pravidel (SvEt produktivity, 2012). 

3.2.2 Struktura 

Ve společnosti je tzv. funkční organizační struktura. Nejvyšším nadUízeným je zde 

generální Ueditel společnosti, který vydává rozhodnutí a dává úkoly Ueditel]m všem  

5 oddElení – technické, ekonomické, obchodní, výrobní a úseku plánování a IT. Z d]vodu 

velikosti podniku je tato struktura nejlepší volbou a díky ní je možná efektivní spolupráce 

v rámci jednotlivých oddElení. Ěviz PUíloha 1ě 
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3.2.3 Spolupracovníci 

Hlavním prvkem společnosti jsou zamEstnanci, protože na nich závisí chod celé 

společnosti a také její možný rozvoj. V současné dobE je ve společnosti zamEstnáno velké 

množství agenturních zahraničních pracovník], kterým chybí potUebná kvalifikace a jen 

malé množství pracovník], kteUí dlouhodobE pracují ve svém oboru. Proto dochází ke 

zvyšování zmetkovitosti a chybám ve výrobE. Společnost z tohoto d]vodu dbá na 

pravidelné rozšiUování dovedností a dosavadní kvalifikace. Pro zamEstnance poUádá 

kurzy pro zlepšení jazykových dovedností, školení vedoucí ke zlepšení kvalifikace, 

sváUečské kurzy, školení mistr], zvyšování kvalifikace v oblasti zp]sobilosti k Uízení 

vysokozdvižných vozík] a zvýšení kvality práce. Členové vrcholového Uízení také 

podporují zapojení zamEstnanc] do zlepšování a inovace společnosti. Každý ze 

zamEstnanc] m]že vytvoUit tzv. „zlepšovací návrh“, který popisuje problém a jeho Uešení. 

Pokud je návrh pUijat, zamEstnanci náleží penEžní odmEna. 

3.2.4 Systémy Uízení 

Ve společnosti je využíván systém Uízení K2. Tento nástroj slouží k Uízení celého podniku 

od výroby, pUes Uízený sklad, ekonomiku, obchod až po kontrolu. Na tento systém dále 

navazuje tzv. Plantune, který navrhuje fronty práce. Navrhne nejefektivnEjší Uešení pro 

plánování výroby. NynEjší systém plánování není pUíliš efektivní, proto společnost 

plánuje jeho zlepšení. 

3.2.5 Schopnosti 

Do pracovního pomEru jsou pUijímáni pracovníci, kteUí odpovídají kritériím a znalostem 

dané funkce. V současnosti ve společnosti pracuje nemalé množství pracovník], kteUí 

tEmto kritériím neodpovídají, proto dochází k vyšší zmetkovitosti a reklamaci zakázek. 

Jde pUevážnE o zamEstnance z cizích zemí napU. Ma@arska, Rumunska.  

3.2.6 Styl manažerské práce 

Tídící pracovníci společnosti jsou aktivní ve své funkci a své zamEstnance se snaží 

neustále motivovat ke zlepšení pracovního procesu. ůktivní jednotlivci jsou jednou 

mEsíčnE odmEnEni formou mimoUádné odmEny. 
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3.2.7 Sdílené hodnoty 

Členové vrcholového Uízení společnosti svým chováním a jednáním reprezentují firemní 

hodnoty a etické zásady, které společnost pUijala. Sdílené hodnoty ve společnosti mají 

podobu také vnEjší. ZamEstnanci mají profesionální pUístup k zákazník]m a tím upevOují 

dobré jméno společnosti. 

3.3    Marketingový mix 

Firmy si pro dosažení svých marketingových cíl] sestavují marketingový mix, který je 

nejd]ležitEjším nástrojem marketingového Uízení.  

3.3.1 Produkt  

Společnosti nevyrábí výsledný produkt se svým logem, ale zabývá se výrobou součástek, 

svaUovaných sestav, montovaných skupin a r]zných dílc]. Spolupráce začíná pUijetím 

objednávky a technické dokumentace od odbEratele. Podle jeho pUání je vytvoUen na míru 

produkt, který pUesnE odpovídá jeho požadavk]m. Podle pUiložené dokumentace dále určí 

napU. zp]sob dopravy či zp]sob balení výrobku. Všechny produkty tedy získají 

odbEratele, již pUi vzniku objednávky tzn., že společnost nevyrábí komponenty navíc  

a nemá žádné zásoby vyrobených díl]. Mezi nejčastEji vyrábEný produkt lze zaUadit napU. 

sbErací ústrojí, které je nedílnou součástí sbEracích voz].  

Tímto ústrojím se sesbírává seno, sláma či jiná hmota která je uložená v Uádku a pUedává 

se k dopravE a naložení ĚNeubauer a kol., 1řŘřě. Bývá umístEno vepUedu, ve výjimečných 

pUípadech i vzadu. Součástí jsou jedno nebo dvE kopírovací kola pomocí nichž se seUizuje 

výška sbírání ĚRoh, Kumhála, HeUmánek, 1řř7ě. 

 
Obr. 5: SbErací ústrojí (Letovické Strojírny, 2012) 
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3.3.2 Cena 

Cena materiálu a zpracování vzniká dohodou mezi společností a odbErateli. Je založena 

na nákladech, které se odvíjejí od cen jednotlivých materiál] potUebných pro výrobu.  

Uzavírá se na rok dopUedu, a pokud se zmEní o více než 5 % pak je možné ji znovu 

pUehodnotit.  

3.3.3 Distribuce 

Produkt se pUemis[uje od výrobce rovnou k odbErateli, tudíž se jedná o pUímou distribuci. 

Doprava je díky lokalizaci ČR v centru Evropy zajiš[ovaná po silnici. Společnost si pro 

pUepravu pronajímá dopravce, se kterými vždy uzavírá smlouvy na rok dopUedu. Podle 

spokojenosti se smluvními dopravci s nimi uzavírá smlouvy opakovanE. Díky pUímé 

distribuci společnost získá ihned zpEtnou vazbu od odbEratel] a také nižší náklady. 

3.3.4 Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace společnosti neboli propagace není na pUíliš dobré úrovni. 

Společnost má silnou základnu odbEratel], a proto sv]j podnik v současné dobE nijak 

zvláš[ nepropaguje.  

Reklama 

Formu reklamy společnost využívá u smluvní kamionové dopravy. Společnost má již 

nEkolik let najatého smluvního dopravce, který obstarává veškerou pUepravu pro potUeby 

společnosti. Reklamou rozumíme to, že zaplatí část z ceny plachty, na které je umístEna 

reklama. Další formou reklamy společnosti je inzerce pracovních nabídek v novinách  

a na internetu. KonkrétnE jde o Blanenský deník, Zrcadlo a 5+2. Společnost tu pravidelnE 

informuje o nabídkách práce a tím dochází i k propagaci a zájmu o společnost.  

Webové stránky 

Společnost využívá k informování svého okolí internetových stránek – 

www.lsletovice.cz. Na stránkách najdeme základní údaje o společnosti, historii, výrobní 

program a nEkolik fotografií. V dnešní dobE je reklama v podobE www stránek už 

samozUejmá, proto by bylo vhodné použít i další typy internetové reklamy jako napU. 

profil společnosti na facebooku. 

http://www.lsletovice.cz/


37 
 

 
Obr. 6: Webové stránky ĚLetovické Strojírny, 2012ě 

Public relations 

Vztahy s veUejností u tohoto typu společnosti nejsou tak d]ležité jako u jiných typ] 

společností. Hlavním cílem je mít dobré vztahy s odbErateli, aby se do společnosti stále 

vraceli. PUesto společnost alespoO jednorázovE podporuje r]zné společenské akce apod. 

Public relations m]žeme shrnout do tzv. PENCILS pravidla: 

P =  publications – společnost jednou ročnE vydává výroční zprávu, která obsahuje 

základní informace o společnosti a jejím hospodaUení za daný rok.  

I =  identity media – pro zamEstnance ve výrobE je už nEkolik let zaveden úbor ve formE 

zelenočerného pracovního odEvu s logem firmy. Pro vedoucí pracovníky a pracovníky 

v kanceláUích jsou k dispozici vizitky a hlavičkové papíry ve stejném stylu. 

S =  social responsibility acitivities – společnost pravidelnE pUispívá na charitativní akci 

„ŠtEdrodenní polévka pro chudé a bohaté“ v Letovicích a také na lékaUský kongres 

poUádaný Nemocnicí Milosrdných bratUí Letovice „Letovice Care“.  

Podpora prodeje 

Pro podporu prodeje společnost využívá r]zných reklamních pUedmEt], jako jsou napU. 

propisky, trička, kalendáUe, deštníky, ručníky, tašky a pUívEsky. Tyto vEci jsou však 

dostupné pouze pro zákazníky a zamEstnance společnosti. 
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Obr. 7: Propisky a pUívEsek ĚLetovické Strojírny, 201Řě Obr. 8: Tričko a tašky ĚLetovické Strojírny, 201Řě 

Osobní prodej 

Osobní prodej ve společnosti probíhá formou osobního kontaktu mezi manažery. PUi 

tEchto sch]zkách se dohodnou smluvní roční ceny či forma dopravy. Osobní komunikace 

probíhá také pomocí emailu či telefonu, kde se Ueší napU. detaily objednávky. 

3.4    Segmentace pr]myslového trhu  

Demografické charakteristiky – firma obchoduje na pr]myslovém trhu, konkrétnE ve 

strojírenství. Velká část zákazník] - 86 % se nachází v zahraničí pUevážnE v NEmecku. 

Dále pak v Rakousku a Francii. NejvEtší podíl na 7ř % obratu společnosti mají dvE 

nEmecké společnosti – Bernard Krone GmbH & Co. KG a CLAAS Saulgau GmbH. 

Jelikož společnost dlouhodobE spolupracuje se společnostmi z NEmecka, navrhuji z]stat 

u této strategie a zapracovat na zdokonalení vztah] se zákazníky. Vzhledem k tomu, že 

se společnosti daUí i oboru zemEdElství navrhuji i nadále upevOovat tuto pozici. 

Společnost má v současné dobE 375 zamEstnanc] a toto číslo se každým rokem zvyšuje. 

Proto bych navrhovala nejen rozšiUování počtu zamEstnanc], ale i upevnEní stávajících 

kvalifikovaných pracovník].  

Provozní promEnné – společnost ve výrobE využívá technologií v lisování, dElení, 

tváUení, vypalování dílc] technologií laser, svaUování, obrábEní a povrchové úpravy. 

Vzhledem k neustále pokroku ve strojírenských technologiích navrhuji zefektivnEní 

výroby jako napU. pUechod k modernEjším výrobním technologiím a investice do 

automatizace výroby. Společnost je zamEUena na požadavky zákazník], tudíž je kladen 
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velký d]raz na jejich nároky. Navrhuji upevOování vztah] se stávajícími klienty a získání 

nových odbEratel]. Na trhu se pUed p]l rokem objevili dva noví potencionální odbEratelé, 

kteUí by mEli zájem o budoucí spolupráci. Proto navrhuji oslovit je s nabídkou zpracování 

jejich požadavku i s cenovou kalkulací či výrobou pUedvádEcího výrobku. 

Nákupní pUístupy – společnost se pohybuje na trhu již Uadu let a má proto vybudovanou 

spolehlivou klientelu. VEtšina zákazník] je z NEmecka a tito zákazníci preferují kvalitní 

výrobky. Proto navrhuji z]stat u výroby zamEUené na kvalitu zpracování za pUijatelnou 

cenu. Ve společnosti je zavedený také systém Uízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 

ř001:200ř ve spojení s ČSN EN ISO 3Ř34-2:2006. Společnost je zamEUena na stálé 

zákazníky a soustUe@uje se na firmy, se kterými má již vybudované dobré vztahy. 

Společnost se v prvé UadE soustUe@uje na prioritní firmy, které jsou stálými zákazníky  

a až po sléze se soustUe@uje na druhotné firmy. Strategie se osvEdčila, proto se ztotožOuji 

s názorem u této strategie z]stat. Hlavní zákazníci společnosti jsou pUevážnE 

decentralizované firmy s více pobočkami. Vzhledem k tomu, že je to výhodné navrhuje 

setrvat v této pozici.  

Situační faktory – co se týče velikosti zakázek, firma se nerozhoduje mezi velkými či 

malými zakázkami, ale podle toho, jakého preferuje odbEratele. Na požadavek zákazníka 

mohou být nEkteré zakázky vyUízeny pUednostnE, což upevOuje dodavatelsko-

odbEratelské vztahy. Tato strategie je nepochybnE pUínosná pro výrobu, jelikož upevOuje 

tyto a vzájemnou d]vEru. Ve společnosti by se mEli i nadále soustUedit na co nejširší 

využití produktu. 

Osobní charakteristiky – společnost obchoduje s firmami, které patUí stejnE jako ona do 

strojírenského oboru a sdílí stejné hodnoty. Mezi společnostmi jsou ustálené vztahy. 

Zákazníci společnosti jsou pUedevším vErné svým dodavatel]m a z mého pohledu 

navrhuji u této strategie setrvat. Co se týče postoje k riziku, společnost je zamEUena na 

stále zákazníky, a proto je tu riziko minimální. Pro společnost je výhodnEjší vyvarovat se 

zákazník]m ochotným riskovat, protože u tEchto zákazník] si nejsme jisti, zda odeberou 

objednané zboží a budou ochotni zaplatit. 
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3.5    PEST analýza  

Pest analýza slouží k prozkoumání okolí podniku ve čtyUech oblastech – politicko-

regulační, ekonomické, sociální a technologické. 

3.5.1 Politicko-regulační 

PUi výkonu své ekonomické činnosti se společnosti musí Uídit právním Uádem České 

republiky a legislativy EU. Společnost musí dodržovat zejména tyto zákony: zákon  

o účetnictví, zákon o daních z pUíjm], zákon o obchodních korporacích, občanský 

zákoník, zákoník práce a zákon o dani silniční. 

Ve strojírenství se využívají dále technické normy mezinárodní, kam patUí normy 

s označením ISO, evropské normy s označením EN a dále normy společné s označením 

EN ISO. Všechny pUedešlé normy jsou dále zapracované do norem národních, které nesou 

označení podle jednotlivých zemí p]vodu napU. nEmecké – DIN, české – ČSN ĚPešička).  

Co se týče politických faktor] ovlivOuje společnosti zejména politická stabilita. 

V současné dobE vláda nemá d]vEru a podniky jsou v nejistotE. 

3.5.2 Ekonomické 

Podnikání společnosti je závislé na nEkolika faktorech – míra inflace, vývoj hrubého 

domácího produktu, mEnová politika státu, výši úrokových sazeb, DPH a mnohých 

dalších. Hlavním faktorem je inflace, která snižuje kupní sílu penEz, tím se snižuje  

i poptávka po výrobcích a spotUebitelé nenakoupí takové množství výrobk] jako napU. pUi 

stabilní inflaci. Dále hrubý domácí produkt. Po globální ekonomické krizi, která nastala 

v roce 2008 se strojírenské společnosti dostaly do fáze poklesu. Nyní je současná 

ekonomika na vzestupu a do budoucna je očekáván pUíznivý vývoj. Dalším faktorem, 

který ovlivOuje ekonomické prostUedí, jsou ceny vstup], tedy materiálu. Pro strojírenskou 

výrobu se využívají hutní materiály zejména železo, proto je nutné sledovat vývoj cen 

této suroviny. V neposlední UadE je nutné sledovat také vývoj kurzu eura, protože 

společnost exportuje do stát] Evropské unie pUedevším NEmecka a Francie. 

3.5.3 Sociální 

Toto prostUedí je ovlivOováno zejména demografickým vývojem. Evropa se dostala do 

fáze, kdy populace stárne a snižuje se množství produktivních obyvatel. D]vodem je 

pokles porodnosti. Z ekonomického hlediska m]že být následkem zvyšování výdaj] 
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sociálního zabezpečení. Dalším d]ležitým faktorem je úroveO vzdElanosti obyvatelstva. 

ÚroveO vzdElanosti je v dnešní dobE na trhu práce jednou z podstatných vEcí, a proto se 

i podíl vysokoškolsky vzdElaných lidí každým rokem neustále zvyšuje. V oborech 

strojírenských se na druhou stranu snižují počty pracovník] kvalifikovaných ve svém 

oboru. D]vodem je pUíliv nových pracovních sil ze zemí mimo ČR, kteUí nejsou ochotni 

se vzdElávat ve svém oboru. NezamEstnanost je dalším faktorem ovlivOujícím toto 

prostUedí. Od roku 2007 postupnE klesá, a to znamená pUíznivý vývoj pro zamEstnance, 

kterým by se mohly zvýšit platy.  

3.5.4 Technologické 

V dnešní dobE technologických zmEn je nutné podniky neustále modernizovat, aby 

nedocházelo k úpadku podniku. D]ležité je, aby byl podnik konkurenceschopný a držel 

krok s konkurencí. K faktor]m, které ovlivOují strojírenství, patUí zejména výdaje na 

výzkum a vývoj, zvyšování technologické úrovnE a technické normy.  

3.6    Porterova analýza pEti sil 

Hrozba vstupu nových konkurent] – založení společnosti s. r. o. není v dnešní dobE 

žádný problém, stačí Vám k tomu 1 Kč. Tady konkurence není velká. Dalším typem 

společnosti je akciová společnosti, kde je založení ponEkud nákladnEjší. K založení jsou 

potUeba dva miliony Kč, což je částka velmi vysoká a p]sobí velkou bariéru pro budoucí 

podnikatele. Proto se setkáváme spíše s typem společnosti s ručením omezeným. Pokud 

se na to podíváme z hlediska z investice do získání výrobních prostor a následnE r]zných 

stroj] potUebných pro výrobu je potUeba obrovské množství penEžních prostUedk]. 

Podnikání ve strojírenství není jednoduchá záležitost, obzvláštE, co se týče počáteční 

investice. Proto hrozba vstupu nových konkurent] není nijak velká. 

Hrozba substitučních výrobk] – společnost se zabývá výrobou součástek  

a montovaných díl] pro zemEdElské výrobky svých odbEratel]. Na trhu je jen nEkolik 

málo výrobc] se stejným výrobním profilem, proto hrozba substitut] není velká. 

Konkurence uvnitU odvEtví – společnost má nEkolik konkurenčních společností. Mezi 

dvE nejvEtší patUí Humpolecké strojírny Humpolec, a. s. a ůGROSTROJ PelhUimov, a. s. 

ObE dvE společnosti mají stejné odbEratele s LETOVICKÝMI STROJÍRNůMI, a proto 
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se snaží o co nejvEtší podíl na výrobE pro tyto odbEratele. Tyto dvE společnosti vyrábEjí 

stejné výrobky jako LETOVICKÉ STROJÍRNY, proto jsou nejvEtší konkurencí. Pokud 

by společnost uvažovala o rozšíUení sortimentu výrobk], mohla by získat silnou 

konkurenční výhodu. Další část konkurent] jsou strojírenské společnosti z okolí Letovic. 

PatUí sem napU. KOVO Letovice, s. r. o., M D Let s. r. o. nebo LETOKOV a. s. 

Vyjednávací síla kupujících – mezi odbEratele společnosti patUí společnosti pUevážnE 

z NEmecka, Rakouska a Francie. Mezi nejvýznamnEjší odbEratele patUí Krone a Claas 

Saulgau, jejichž podíl na celkovém obratu společnosti tvoUí asi 79 %. Protože společnost 

je na tEchto dvou odbEratelích závislá a v pUípadE, že by nEkterá ze společnosti odmítla 

dále spolupracovat, mohlo by dojít k úpadku společnosti. Z tohoto d]vodu je vyjednávací 

síla kupujících velká. Společnost se však nadále snaží získat nové odbEratele. 

Vyjednávací síla dodavatel] – Mezi dodavatele společnosti patUí nEkolik menších 

podnik], které mají sídlo ve stejném regionu. Jejich vyjednávací síla není pUíliš velká, 

protože v porovnání s LETOVICKÝMI STROJÍNůMI jsou mnohem menší, a proto se 

dají v pUípadE nutnosti snadno nahradit jinými dodavateli. 

3.7    Dotazníkové šetUení 

Dotazník, který pUikládám v PUíloze č. 2 – Dotazník, jsem rozdala v dubnu letošního roku 

na mezinárodním veletrhu zemEdElské techniky Techagro 201Ř. Veletrh probíhal od  

8. do 12. 4. 201Ř na Výstavišti v BrnE a dotazník mi vyplnilo celkem devEt firem a jeden 

samostatný podnikatel. Celkem bylo osloveno šestnáct firem. 

3.7.1 Cíle dotazníkového šetUení 

Cíle, kterých by mElo být dosaženo vyplnEním dotazník] jsou následující: 

- zjistit povEdomí o společnosti LETOVICKÉ STROJÍRNY, s. r. o. 

- zjistit, jak se firmy nejčastEji dozvídají o společnosti 

- zjistit, zda má firma dostatečnou reklamu 

- zjistit, návrhy na zlepšení současné reklamy společnosti 

- zjistit, z jakého kraje ČR pocházejí respondenti 
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3.7.2 Rozbor odpovEdí  

V této části práce rozeberu jednotlivé otázky, které jsou součástí dotazníku. Dotazník 

obsahuje celkem šest otázek, které se týkají pUedevším zjištEní, zda jednotliví respondenti 

znají společnost či nikoli a jaké je jejich povEdomí o ní.  

1. Jste fyzická osoba nebo podnik? 

Tab. 1: Druh respondenta (Vlastní zpracováníě 

Respondent Počet odpovEdí 

Společnost 9 

Fyzická osoba 1 

 

Z tabulky vyplývá, že dotazníky byly vyplnEny devíti pUedstaviteli firem a pouze jednou 

fyzickou osobou. D]vodem je, že se na veletrhu pohybuje vEtší množství vystavujících 

osob. 

2. Znáte firmu LETOVICKÉ STROJÍRNY, s. r. o.? 

 

Graf 2: PovEdomí o společnosti (Vlastní zpracováníě 

Z výše uvedeného grafu je zUejmé, že společnost zná pouze 40 % respondent] a 60 % 

dotazovaných společnost nezná. D]vodem je, že společnost není pUíliš známá pro 

veUejnost ale spíše pro společnosti zabývající se výrobou zemEdElské techniky. 

ano
40%

ne
60%

ano

ne
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3. Pokud ano, odkud ji znáte? 

 

Graf 3: Možnosti získání informací o společnosti (Vlastní zpracováníě 

Na tuto otázku odpovídalo pouze pEt respondent], z d]vodu pUedchozí odpovEdi v otázce 

ano. DvE firmy znají společnost z osobních zkušeností, což m]že znamenat, že se 

společností v minulosti spolupracovali. DvE firmy znají společnosti z internetu. 

Společnost si mohou pamatovat z internetových stránek, obchodního rejstUíku či jiných 

zdroj]. Jedna firma zná společnost od vidEní. Od známých a z novin nezná Letovické 

Strojírny žádná firma. 

4. Myslíte si, že má firma dostatečnou reklamu? 

 

Graf 4: Názor respondent] na reklamu společnosti (Vlastní zpracováníě 
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Ve výše uvedeném grafu vidíme, že čtyUi firmy odpovEdEly na otázku „Myslíte si, že má 

firma dostatečnou reklamu?“, že firma spíše nemá dostatečnou reklamu. Další dvE firmy 

a jedna fyzická osoba odpovEdEly, že firma určitE nemá dostatečnou reklamu. Poslední 

tUi firmy jsou toho názoru, že firma má spíše dostatečnou reklamu. Žádná firma 

neodpovEdEla na položenou otázku určitE ano. Z toho vyplývá, že dle názoru jiných firem 

reklama společnost není dostatečná a bylo by vhodné navrhnout opatUení na její zlepšení. 

5. Pokud není dostatečná, napište prosím, co byste firmE doporučili. (otevUená 

otázka) 

Tato otázka navazovala na pUedchozí čtvrtou otázku, zda si respondenti myslí, že má 

firma dostatečnou reklamu. Z celkových deseti dotazník], bylo v sedmi z nich 

odpovEzeno, že ne proto respondenti pokračovali dále k páté otevUené otázce. 

Respondenti odpovídali celkem osmi r]znými odpovE@mi, které jsem zpracovala do 

pUehledného grafu. 

 

Graf 5: Možnosti zlepšení reklamy společnosti (Vlastní zpracováníě 

Ve výše uvedeném grafu m]žeme vidEt, že nejvEtší podíl odpovEdí má reklamní poutač, 

který uvedly v dotazníku celkem čtyUi firmy a jedna fyzická osoba. Další tUi firmy 

odpovEdEly, že by společnosti prospEla návštEva strojírenských veletrh]. Společnost by 

tímto mohla získat pro sebe reklamu a v lepším pUípadE nové budoucí zákazníky. Další 

tUi firmy by společnosti doporučovaly založení facebookové stránky a její spravování, což 
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je v dnešní dobE u vEtšiny společnosti již samozUejmostí.  Jedna firma také navrhuje 

zlepšení stavu internetových stránek. Další firma by navrhla reklamu v rádiu. Další 

návrhy jsou reklama na internetu a reklamní letáky. 

6. Charakterizujte Váš podnik prosím. 

Touto otázkou jsem chtEla zjistit zamEUení podniku, region a počet zamEstnanc], abych 

si udElala pUedstavu, či se jedná o českou firmu. Zjistila jsem také pUibližnou vzdálenost 

společností od Letovických Strojíren a zda mají stejné nebo podobné zamEUení. 

Počet zamEstnanc]: Dotazník byl vyplnEn jednou fyzickou osobou, dvEma stUedními 

podniky a sedmi velkými podniky. Z toho je zUejmé, že se strojírenského veletrhu 

zúčastnilo vEtší množství velkých společností. 

Kraj: V dotazníku bylo označeno celkem sedm kraj], z nich nEkteré dvakrát. 

Jihomoravský kraj nebyl onačen ani jednou. 

StUedočeský -  označeno 2x 

Vysočina – označeno 2x 

PlzeOský – označeno 1x 

Olomoucký – označeno 2x 

Ústecký – označeno 1x 

Pardubický – označeno 1x 

Jihočeský – označeno 1x 

ZamEUení: V níže uvedeném grafu je znázornEno, že nejvEtší podíl 60 %, tj. 6 firem se 

zabývá zemEdElskou technikou. 20 % firem, tj. se zabývají manipulační a hydraulickou 

technikou a jedna firma podniká v opravách zemEdElských stroj]. Zbývající fyzická 

osoba nepodniká, tudíž je bez zamEUení. 

 
Graf 6: Podíl jednotlivých zamEUení (Vlastní zpracováníě 
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3.7.3 Vyhodnocení dotazníkového šetUení 

V dotazníkovém šetUení bylo zjištEno, že společnost znají čtyUi respondenti z deseti. 

Celkem dvE firmy společnost znají z internetu a dvE z osobních zkušeností. Další firma 

zná společnost od vidEní. Z otázky „Zdá má firma dostatečnou reklamu?“ vyplynulo, že 

si pouze tUi firmy myslí, že má společnost spíše dostatečnou reklamu. Zbylých šest firem 

a jedna fyzická osoba si myslí že společnost nemá dostatečnou reklamu. TUi firmy si 

myslí, že společnost určitE nemá dostatečnou reklamu a čtyUi firmy si myslí, že společnost 

spíše nemá dostatečnou reklamu. Z toho vyplývá, že reklama společnost je na nízké 

úrovni a dle názor] vyplOujících firem by vhodné ji zlepšit. Co se týče doporučení na 

návrh zviditelnEní společnosti pEtkrát byl navrhnut reklamní poutač. Dále pak tUikrát 

účast na veletrzích a založení facebookové stránky. Další návrhy byly zlepšení webových 

stránek, tisk reklamních leták], Twiter, reklama v rádiu a reklama na internetu. 

3.8  SWOT analýza 

Pomocí SWOT analýzy budu zkoumat silné stránky, slabé stránky, pUíležitosti  

a hrozby podniku. Jako podklady budou využity všechny výše zmínEné analýzy. 

Tab. 2: SWOT analýza (Vlastní zpracováníě 

 

 SILNÉ STRÁNKY 
 SLůBÉ STRÁNKY 

S1 Kvalitní výrobky W1 Nedostatečná propagace 

S2 Dobré vztahy s odbErateli W2 Málo kvalifikovaných 
pracovník] 

S3 Silná pozice na trhu W3 Plánování výroby 

S4 Stabilní výrobní program W4 Nízké povEdomí o společnosti 

 PTÍLEŽITOSTI  HROZBY 

O1 Moderní technologie T1 Vstup nových konkurent] 

O2 Noví odbEratelé T2 Závislost na nEkolika velkých 
odbEratelích 

O3 Zvýšení úrovnE reklamy T3 Nedostatek kvalifikovaných 
pracovník] 
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Hodnotící fáze 

V hodnotící fázi budu zkoumat d]ležitost jednotlivých prvk]. Pro porovnání využiji tUí 

stupOového hodnocení: 

1 – znak je d]ležitEjší oproti porovnávanému znaku 

0,5 – váha obou znak] je stejná 

0 – znak je ménE d]ležitý oproti porovnávanému znaku 

Tab.3: Hodnocení váhy silných stránek (Vlastní zpracováníě 

 S1 S2 S3 S4 Součet Váha 
(%) 

S1 x 0,5 0,5 1 2 33,33 % 

S2 0,5 x 0,5 0,5 1,5 25 % 

S3 0,5 0,5 x 0 1 16,67 % 

S4 0 0,5 1 x 1,5 25 % 

Suma - - - - 6 100 % 

 

Z výsledk] tabulky m]žeme Uíci, že nejsilnEjší stránkou společnosti jsou kvalitní 

výrobky. Z d]vodu výroby pro pUevážnE zahraniční společnosti, které preferují kvalitu 

pUed cenou. Další silné stránky jsou dobré vztahy s odbErateli a stabilní výrobní program. 

Vzhledem k tomu, že je společnost závislá na nEkolika velkých odbEratelích neustále 

pracuje na podpoUe vzájemných obchodních vztah]. NejménE d]ležitou položkou je silná 

pozice na trhu. 

Tab.4: Hodnocení váhy slabých stránek (Vlastní zpracováníě 

 W1 W2 W3 W4 Součet Váha Ě%ě 

W1 x 0 0,5 0,5 1 16,67 % 

W2 1 x 0,5 1 2,5 41,67 % 

W3 0,5 0,5 x 1 2 33,33 % 

W4 0,5 0 0 x 0,5 8,3 % 

Suma - - - - 6 100 % 
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Nejd]ležitEjší slabou stránkou podniku je málo kvalifikovaných pracovník]. Na této 

problematice ovšem společnost neustále pracuje a snaží najmout nové kvalifikované 

zamEstnance s praxí v oboru, kteUí by společnost povznesly na vyšší úroveO.  Další slabou 

stránkou je plánování výroby. Výrobní proces firmy není vyUešen ideálním zp]sobem, 

proto dochází k r]zným zpoždEním či chybám ve výrobním procesu. TUetí d]ležitou 

položkou je nedostatečná propagace společnosti. Navrhuji pokusit se o zlepšení v této 

oblasti pomocí reklamního poutače či jiné formy reklamy. Čtvrtou slabou stránkou je 

celkové nízké povEdomí o společnosti, které souvisí s nedostatečnou propagací. 

Tab.5: Hodnocení váhy pUíležitostí (Vlastní zpracováníě 

 O1 O2 O3 Součet Váha Ě%ě 

O1 x 0,5 1 1,5 50 % 

O2 0,5 x 0,5 1 33,33 % 

O3 0 0,5 x 0,5 16,67 % 

Suma - - - 3 100 % 

 

Z výše uvedené tabulky je zUejmé, že podstatnE nejd]ležitEjší pUíležitostí by mohlo pro 

společnost využití nových výrobních technologie. Společnost v současné dobE staví 

novou výrobní halu montáže, kam budou posléze umístEny nové výrobní stroje. NeménE 

d]ležitou položkou jsou noví odbEratelé, kterým by bylo vhodné se vEnovat a navázat 

s nimi kontakt. Další položkou je zvýšení úrovnE reklamy, což by mohlo vést k zvýšení 

povEdomí o společnost a tím nár]stu objednávek. 

Tab.6: Hodnocení váhy hrozeb (Vlastní zpracováníě 

 T1 T2 T3 Součet Váha Ě%ě 

T1 x 0,5 0 0,5 16,67 % 

T2 0,5 x 0,5 1 33,33 % 

T3 1 0,5 x 1,5 50 % 

Suma - - - 3 100 % 
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Z hodnocení hrozeb společnosti je zUejmé, že nejd]ležitEjší položkou je nedostatek 

kvalifikovaných pracovník]. Společnost by tuto hrozbu mohla Uešit poUádáním kurz], 

které by vedly ke zvýšení kvalifikace v požadovaném oboru strojírenství. Další položkou 

je závislost na nEkolika velkých odbEratelích jsou d]ležité. Pokud by nEkterý z odbEratel] 

odmítl dále spolupracovat, mohla se společnost dostat do finančních problém]. Poslední 

nejménE d]ležitou položkou je vstup nových konkurent].  

Hodnocení intenzity vzájemných vztah] vybraných položek  

Hodnocené položky budou poskládány do tzv. matice ve které musí být pro každou 

kategorii stejný počet prvk]. Vzájemné vztahy mezi položkami budou hodnoceny na 

škále od 1 do 5. Hodnota 1 znamená, že není žádný vztah mezi položkami a naopak 

hodnota 5 znamená, že mezi položkami je velice úzký vztah. Jestliže budou vzájemné 

vztahy mezi položkami negativní použiji záporného znaménka. 

Tab.7: Hodnocení intenzity vzájemných vztah] ĚVlastní zpracováníě 

 Klíčové interní faktory 

S1 S2 S4 Součet 
O, T/S 

W1 W2 W3 Součet 
O, T/W 

K
líč

ov
é e

xt
er

ní
 fa

kt
or

y 

O1 3 1 2 6 2 3 2 7 

O2 4 2 1 7 4 2 1 7 

O3 1 1 1 3 5 1 1 7 

Součet O/S, 
W 

8 4 4 16 11 6 4 21 

T1 -1 -3 -1 -5 -1 -1 -1 -3 

T2 -1 -5 -4 -10 -1 -1 -1 -3 

T3 -3 -1 -1 -5 -1 -5 -2 -8 

Součet T/S, 
W 

-5 -9 -6 -20 -3 -7 -4 -14 
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Nejvyššího hodnocení dosáhla strategie WO tzn., že by společnost mEla využít pUíležitostí 

k odstranEní svých slabých stránek. PUíležitosti jsou moderní technologie, noví odbEratelé 

a zvýšení úrovnE reklamy. Společnost se snaží o postupné zavedení modernEjších 

technologií. V současné dobE je výstavbE nová hala montáže, kam bude posléze umístEno 

i nové výrobní zaUízení. Na trhu se pUed pár mEsíci objevili také noví potencionální 

odbEratelé, kteUí by mohli být novou pUíležitostí. Dále bych se zamEUila na zvýšení úrovnE 

stávající reklamy. Pro společnost by se to mohlo stát výhodu oproti konkurenci. Pokud 

by se nEkterý z odbEratel] rozhodoval mezi společnostmi na základE sympatií, rozhodl 

by se pro tu, kterou již zná, napU. z internetu.  
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4 VLůSTNÍ NÁVRHY TEŠENÍ 

V této části bakaláUské práce jsem na základE informací zjištEných pomocí dotazníkového 

šetUení a praxí ve společnosti, vypracovala čtyUi návrhy na zlepšení komunikačního mixu 

společnosti.  

Podle mého názoru je komunikační mix společnosti nedostačující a bylo by vhodné jeho 

rozšíUení. PUestože se jedná o strojírenskou společnost, která p]sobí na trhu již dlouhou 

Uadu let, rozšíUením marketingového mixu by získali povEdomí o společnosti noví 

potencionální zákazníci.  

4.1   Reklamní poutač 
Protože společnost v současné dobE nevyužívá žádné formy outdoorové reklamy, 

navrhuji vytvoUení dvou reklamních poutač]. Jeden se bude nacházet na silnici I43 

v Letovicích smErem ze Svitav a druhý smErem na Svitavy v obci Lip]vka. Billboardy 

budu mít EURO rozmEr 5,1 m x 2,4 m a budou umístEny na viditelné místo. 

Součásti billboardu bude: 

logo společnosti, 

odkaz na webové stránky, 

název společnosti 

slogan – „Jsme tu pro Vás již 24 let!“ 

Reklamní poutač v Lip]vce se nachází na kUižovatce u odbočky smErem na Blansko. 

RozmEry jsou 5,1 m x 2,4 m. Cena mEsíčního pronájmu činí 6000 Kč. Tento reklamní 

poutač se nachází na velmi frekventované silnici. 

  

Obr. 9: Návrh reklamního poutače ĚVlastní zpracování) 
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Obr. 10: UmístEní reklamního poutače v Lip]vce 

(MojeBillboardy, 2018) 

Obr. 11: UmístEní reklamního poutače 

v Letovicích ĚPlakatov, 201Řě 

 

Reklamní poutač v Letovicích najdeme poblíž čerpací stanice smErem na Svitavy. Cena 

mEsíčního pronájmu činí 5330 Kč bez DPH, tedy celkovE 6450 Kč. 

NejvEtší část ceny reklamního poutače zaujímá pronájem, který se pohybuje v Uádech 

tisíc] Kč mnohdy i výše, záleží na velikosti a kvalitE provedení billboardu. 

K billboardu je nutné dále také pUipočítat cenu samotné reklamní plochy, která m]že být 

vyrobena z billboardového papíru, samolepící folie či plachty. Velikost EURO billboardu 

je 5,1 m x 2,4 m, tj. 12,24 m. 

Cena reklamní plochy: 

- billboardový papír 120,- Kč/m2, tj. 146ř Kč, 

- samolepicí folie 375,- Kč/m2, tj. 45ř0 Kč, 

- plachta s oky 510 g/m2 254,- Kč/m2, tj. 310ř Kč ĚBillboardy-reklama, 2018) 

Po výše uvedeném cenovém nástUelu jsem došla k názoru, že nejvýhodnEjší variantou 

bude vytvoUit časový harmonogram pro umístEní obou reklamních poutač]. Každý 

z poutač] bude vystaven dva mEsíce. Reklamní poutač v Letovicích bude pronajímán 

v mEsících bUezen a duben. Poutač v obci Lip]vka bude pronajímán v mEsících kvEten  

a červen.  
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Tab.8: Ceny reklamních poutač] (MojeBillboardy, Plakatov, 2018) 

Reklamní 
poutač 

Cena/mEsíc MEsíc Cena za 2 
mEsíce 

Billboardový 
papír 

ĚjednorázovEě 
Celkem 

Lip]vka 6 000 Kč 
kvEten, 
červen 

12 000 Kč 1 46ř Kč 13 46ř Kč 

Letovice 6 450 Kč 
bUezen, 
duben 

12 ř00 Kč 1 46ř Kč 14 36ř Kč 

Celkem 12 450 Kč  24 ř00 Kč 2 ř3Ř Kč 27 838 Kč 

 

4.2 VytvoUení stránky na sociální síti 
Jako další navrhuji vytvoUení stránky na sociální síti Facebook. V dnešní dobE je tato 

forma propagace bEžnou záležitostí pUevážnE z d]vodu nulových náklad] na realizaci.  

Na sociálních sítích se pohybuje velké množství firem nejen z České republiky, ale i ze 

zahraničí. Velké odbEratelské společnosti jako je napU. Krone či Claas Saulgau již svou 

facebookovou stránku mají. Společnost by na stránkách propagovala své výrobky  

a informovala by pr]bEžnE o dEní ve společnosti. Součástí by byly také fotografie 

zamEstnanc] a prostor] společnosti. 

Navrhuji, aby mEla tuto stránku na starost osoba z úseku IT. Součástí vedení stránky by 

bylo pUidávání fotek, pUíspEvk], popU. článk] o společnosti. Tato práce by zabrala 

maximálnE 1-2 hodiny týdnE. Cena je 0 Kč. 

 

Obr. 12: Návrh FB stránky ĚFacebook.com, 2018) 
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4.3   Náborové letáky 
Pro společnost navrhuji tisk 250 ks náborových leták], které by byly rozdány do místních 

stUedních škol v Letovicích a blízkém okolí. Budoucí spolupráce by byla pUíležitostí 

zejména pro studenty strojírenských obor], kteUí mají zájem v budoucnu pracovat v tomto 

oboru. Tato nabídka by mohla zaujmout i studenty z jiných obor], proto zamEUení na 

strojírenství není podmínkou. 

Možnosti umístEní leták]: 

V okolí Letovicích se nachází nEkolik stUedních škol, ve kterých je možné tento návrh 

zrealizovat. Jedná se školy celkovE zamEUené na strojírenství nebo školy, kde je 

strojírenství zastoupeno alespoO jedním oborem. 

- StUední škola ůndré Citroëna Boskovice, 

- StUední pr]myslová škola Jedovnice, 

- StUední odborné učilištE Svitavy, 

- StUední škola technická a gastronomická Blansko. 

Leták bude obsahovat: 

- základní údaje o společnosti a odkaz na webové stránky, 

- výhody spolupráce ve společnosti, 

- dva obrázky 

Cena tisku reklamních leták]: 

Pro tisk reklamních leták] jsem vybrala pro porovnání tUi tiskaUské firmy na základnE 

hodnocení zákazník]. NejvhodnEjší firmu dále vyberu podle výše celkové ceny. Počet 

250 kus] jsem zvolila dle očekáváného počtu student], kterým budou letáky rozdány. 

Letáky jsou jednostranné formy na lesklém papíru formátu ů5.  

 TiskaUské firmy: 

Onlineprinters 

250 ks - 775,4Ř Kč (Onlineprinters, 2018) 

Justprint 

250 ks - 72Ř,Ř2 Kč (Justprint, 2013) 

Eprinting 

250 ks - Řř6,61 Kč ĚEprinting, 2017ě 
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Obr. 13: Návrh letáku (Vlastní zpracováníě 

 

Tab. 9: Ceny reklamních leták] ĚOnlineprinters, Justprint, Eprinting, 201Řě 

Firma Počet ks Cena celkem 

Onlineprinters 250 775,4Ř Kč 

Justprint 250 72Ř,Ř2 Kč 

Eprinting 250 Řř6,61 Kč 

 

4.4   Praxe student]  

Vzhledem ke zvyšující se tendenci nedostatku kvalifikovaných zamEstnanc] ve 

strojírenských oborech navrhuji začít spolupracovat s okolními stUedními školami 

v rámci odborných praxí pro studenty. Studenti by touto cestou získali potUebné 

 

 

 

HLEDÁŠ PRÁCI? 

PUijímáme nové zamEstnance! 

CO VÁM NABÍZÍME? 

• Motivující finanční ohodnocení  
• Práce v pUátelském kolektivu 
• Firemní benefity 
• Jazykové, sváUečské a jiné kurzy 

 
 
 
 
LETOVICKÉ STROJÍRNY, s. r. o. 
Pražská 333 
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zkušenosti a kvalifikaci v oboru pro své budoucí povolání. Společnost by touto spoluprací 

na druhou stranu získala novou pracovní sílu zdarma a možné budoucí zamEstnance. 

Výuka by probíhala nEkolikrát do mEsíce, podle smluvních dohod s jednotlivými 

školami. Studenti by byli v rámci podniku pUidEleni k jednotlivým zamEstnanc]m, kteUí 

by jim vysvEtlili práci s jednotlivými strojními zaUízeními. 

Studenti by tak dostali možnost vyzkoušet si teoretické poznatky ze školy v praxi. Dále 

by bylo nutné, aby na studenty dohlížel učitel odborného výcviku, který by na praxe 

docházel společnE se studenty. Cena tohoto návrhu je 0 Kč. 

4.5   Ekonomické zhodnocení 

Na základE provedených pUedchozích kalkulací jsem vyčíslila náklady pro celkovou 

kalkulaci návrhu pro rok 2019. Společnost má ke svému budoucímu reklamnímu rozvoji 

k dispozici částku 50 000 Kč. Po sečtení návrh] jsem zjistila, že celková částka mnou 

vytvoUených návrh] činí asi 2Ř 566,Ř2 Kč. Společnost si m]že dovolit realizovat všechny 

čtyUi návrhy.  

Tab.10: Kalkulace náklad] (Vlastní zpracování, 201Řě 

Billboard – Lip]vka, Letovice 27 838 Kč 

FB stránka 0 Kč 

Letáky 72Ř,Ř2 Kč 

Praxe 0 Kč 

Celkem 28 566,82 Kč 
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ZÁVDR 

Marketingová komunikace je v dnešní dobE velmi d]ležitým nástrojem, pomocí kterého 

firmy komunikují se zákazníkem. Snahou je získání pozornosti a co nejvEtšího počtu 

stálých i potencionálních zákazník]. Každá firma má své specifické praktiky a snaží se 

odlišit od konkurence.  

Cílem bakaláUské práce bylo zhodnotit současný komunikační mix společnosti  

a navrhnout nový mix, který by vedl k vyšší spokojenosti zákazník] a nár]stu poptávky 

po produktech společnosti.  

Po provedení analýzy současného stavu společnosti jsem zjistila silné a slabé stránky 

společnosti. Bylo zjištEno, že společnost má vybudované jméno mezi svými stálými 

zákazníky na trhu a má výhodu pUi používání moderních technologií. Mezi slabé stránky 

patUí právE nedostatečná marketingová propagace. Proto jsem se v návrhové části 

zamEUila na vytvoUení návrh] pro zlepšení situace v rámci marketingové komunikace.  

Pokud by byly návrhy realizovány, mEly by efektivnEji propagovat společnost a získat 

povEdomí o firmE. Z ekonomického hlediska by to vedlo ke zvýšení tržeb. 
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PUíloha č. 2: Dotazník 

DOTůZNÍK 

Dobrý den, jsem studentkou VUT v BrnE a chtEla bych Vás požádat o vyplnEní 

následujícího dotazníku. Dotazník je součástí mé bakaláUské práce na téma „Návrh 

komunikační mixu v podniku“ a má sloužit k následnému výzkumu v praktické části mé 

práce.  

1. Jste fyzická osoba nebo podnik? 

• fyzická osoba 

• podnik 

2. Znáte firmu Letovické Strojírny? 

• ano 

• ne 

3. Pokud ano, odkud ji znáte? 

• z novin 

• z internetu 

• znám od vidEní 

• od známých 

• z osobních zkušeností 

4. Myslíte si, že má firma dostatečnou reklamu?  

• určitE ano 

• spíše ano 

• určitE ne 

• spíše ne 

5. Pokud není dostatečná, napište prosím, co byste firmE doporučili. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

6. Charakterizujte Váš podnik prosím: 

• Počet zamEstnanc]: 

• Region: 

• ZamEUení: 

DEkuji Vám, za Váš čas strávený nad vyplnEním tohoto dotazníku. Denisa Tichá 


