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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá marketingem realitních kanceláří. V teoretické části je rozebrán 

marketing a popis realitních kanceláří. Práce také navrhuje, jaké reklamy by měla využít 

modelová fiktivní firma. V praktické části práce jsou mezi sebou jednotlivé druhy reklamy 

porovnány pomocí metody vícekriteriálního rozhodování. Na základě toho je následně 

vybrána nejvýhodnější možnost. 

 

Abstract  

The Diploma thesis describes marketing of the real estate agencies. Theoretical part is focused 

on marketing and real estate agencies. It also provides advices in marketing for model real 

estate agency. Practical part is focused on analyzing selected options by using WSA method. 

Then I tried to find out which option has the best rating.  
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1 ÚVOD 

K vypracování diplomové práce jsem si vybral jako téma marketing realitních 

kanceláří. Vybrané téma nebylo v seznamu nabízených, a proto jsem si ho musel zapsat jako 

nové. 

V současné době jsou realitní kanceláře, čím dál více využívané. Prakticky při každé 

transakci nemovité věci ať už se jedná o prodej, pronájem nebo nákup, se jedná skrze 

realitního makléře, či realitní kancelář.  

Realitní kanceláře slouží jako spojovací médium mezi subjekty nabízejícími 

nemovitosti a těmi, kteří nemovité věci poptávají. Tento prostředník by měl zaručit, aby vše 

proběhlo bez problémů a podle zákona. Za zjednodušení tohoto procesu si realitní kanceláře 

účtují provizi, která poté tvoří drtivou většinu jejich zisků. Z provizí, které si účtuje realitní 

kancelář, jde určitá část makléři, který daný obchod zprostředkoval. Klient tedy jedná 

s konkrétním makléřem, který zastupuje stranu prodávajícího. 

Existuje celá řada kanceláří, které se zabývají touto činností. Některé realitní kanceláře 

vytvářejí nadnárodní síť, jiné potom fungují po celém území státu například České republiky 

a jiné se zase zabývají pouze lokálním trhem. Jako lokální trh lze brát město, okres, kraj nebo 

více krajů, které k sobě mají blízko. Prodej nemovitostí se stal velice dobrým zdrojem zisku 

ihned po vzniku soukromého podnikání v obchodování s nemovitostmi. Mnoho klientů 

vyhledává každý den tyto služby, které jim ulehčují proces nákupu, prodeje nebo pronájmu 

nemovitých věcí. 

Téma diplomové práce bylo zvoleno především kvůli důležitosti na trhu 

s nemovitostmi, na kterém zaujímají realitní kanceláře významnou roli. 

Diplomová práce je separovaná na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se 

dále rozděluje na tři kapitoly. První obsahuje informace o marketingu a jeho prostředí, druhá 

přiblíží fungování marketingového výzkumu a třetí následně čtenáře definuje a seznámí 

s fakty ohledně realitních kanceláří. 

 Praktická část nejprve představí modelovou fiktivní firmu, na které proběhne následná 

analýza. Dále potom budou uvedeny a popsány jednotlivé možnosti reklamy, mezi kterými si 

chce daná firma vybrat. Na závěr potom budou tyto možnosti komparovány a analyzovány na 

základě zvolených kritérií. Na základě tohoto porovnání bude určen žebříček podle 
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užitečnosti jednotlivých nabídek. Na závěr vše shrnu a předložím modelové fiktivní firmě, 

která si z vypracované finální tabulky užitku vybere. Ke své reklamní kampani může zvolit i 

více druhů reklamy, které můžou fungovat samostatně pro pokrytí více klientely.   



3 

 

2 CÍL PRÁCE 

Cílem diplomové práce je podat přehled o službách, které nabízejí svým klientům 

realitní kanceláře, zejména o jejich marketingové činnosti, která je nezbytná při fungování 

podniku. 

Mezi hlavní cíle teoretické části patří zmapování důležitých informací o marketingu 

realitních kanceláří. 

Hlavním cílem praktické části je zhodnotit a poradit fiktivní modelové firmě 

s výběrem vhodného marketingu. Docílí se toho pomocí přídavné aplikace do Excelu, která 

vyhodnotí zvolené nabídky pomocí vícekriteriálního rozhodovaní. Hodnocení proběhne na 

základě určených kritérií. 

Ke zjištění nejvhodnější nabídky tedy využiji metodu vícekriteriálního rozhodování 

WSA, kterou mi pomůže vypracovat dodatková aplikace do Microsoft Excelu zvaná Sanna 

14. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Marketing 

V této kapitole pojmu význam slova marketing především z obecného pohledu. 

Následně z toho budu vycházet v dalších kapitolách, kdy ho využiji k řešení konkrétních věcí, 

které souvisí s realitními kancelářemi. 

3.1.1 Definice marketingu 

Pokud bychom hledali definici slova marketing, nalezneme řadu tvrzení, která se liší. I 

přesto, že se v některých částech liší, mohou být pravdivé. Slovo marketing totiž zaujímá 

rozsáhlý význam. V následujících odstavcích shrnu různé definice a vysvětlím, jak toto slovo 

chápat. 

Marketing lze například definovat jako vytváření, komunikování a předávání hodnoty 

pro zákazníky. Zabezpečuje potřeby zákazníků a snaží se o uspokojení jejich potřeb. Zároveň 

ale musí touto činností podnik generovat zisk. [1] 

Jednoduše lze říci, že marketing označuje veškeré činnosti, procesy a metody o 

prezentování pro prodej služeb nebo produktů, které firma nabízí. Může také upravovat 

portfolio podniku na základě zpětné vazby od klientů. Má tedy vliv na podnikání jako celek. 

Na základě marketingových výzkumů můžeme predikovat budoucí potřeby trhu, nebo lépe 

potřeby cílových skupin (přesné zaměření na skupinu zákazníků podle společné vlastnosti). 

Na základě výsledků marketingu může firma určovat, jakou strategii využije při 

zavádění nebo dalším pokračování jejich produktů. Na výstupech z průzkumů je možné stavět 

i při vytváření cen, popřípadě různých slev a bonusů. [11] 

Pojmy, se kterými marketing pracuje: 

Propagace 

Lze vysvětlit jako úmyslné šíření informací o dané věci, kterou chceme propagovat. 

Pomocí propagace můžeme zviditelnit například značku, produkt nebo službu firmy. 

Rozděluje se na dvě formy. Nepřímá propagace, která není směřována na konkrétního 

klienta, ale směřuje plošně na možnou budoucí cílovou skupinu zákazníků. Do této formy 

patří různé prezentace, letáky, semináře, katalogy, výstavy, webové stránky, prospekty a další. 
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Přímá propagace má na rozdíl od nepřímé za úkol cílit na konkrétní zákazníky. Ve 

většině případů navazuje na nepřímou. Do této formy patří přímé oslovení klienta dopisem, 

letákem, telefonním hovorem, e-mailem apod. [11] [12] 

Reklama 

Jedná se o formu propagace, která má za úkol zvýšit prodej. Reklamu je možné šířit 

skrze média, nejvíce potom přes tzv. masová média (zkráceně lze označit jako masmédia). 

Mezi masmédia patří televize, tisk, rádio, internet a další. Reklama může propagovat výrobek, 

službu, obchodní značku a další subjekty, u kterých požadujeme tento výsledek.  

Vytvářením reklam se zabývají tzv. reklamní agentury, které se postarají o zpracování 

i umístění dané reklamy. Podle lokality mohou být reklamy regionální, celonárodní nebo 

mezinárodní. Reklamu můžeme rozdělit stejně jako u propagace na přímou a nepřímou. 

Konkrétní druhy reklam: 

 Online reklama – přes webové stránky, sociální sítě 

 Tištěná reklama – noviny, časopisy, brožury, letáky 

 Rozhlasová reklama 

 Televizní reklama 

 Venkovní reklama – billboardy, plakáty 

 Product placement – umístění skryté reklamy do loga, filmů, seriálů, videoher 

 Adresáře firem a produktů 

 Guerillová reklama – snaha přilákat publicitu, kreativní, nekonvenční 

 Reklama s využitím celebrit – např. sportovní vybavení odívá slavné sportovce 

[11] [13] 

Public relations (PR) 

Veškerá úmyslná aktivita firmy vůči veřejnosti. Tato aktivita je usměrňována tak, aby 

postupovala podle zájmů podniku. Některé firmy mají své vlastní oddělení pro vztahy 

s veřejností (PR oddělení). V praxi se firma snaží zlepšovat veřejné mínění o své aktivitě. Lze 

například využít zpětné vazby klientů, se kterými se podnik snaží navázat komunikaci.  

Public relations lze rozdělit na vnitřní a vnější podle pole působnosti. Vnitřní se 

zaměřují především na zaměstnance. Snaží se o zvýšení motivace, soužití s kulturou a 

strategickými cíli podniku. Vytváří věrnostní program pro zaměstnance. 



6 

 

Vnější jsou naopak zaměřeny na navázání a zlepšování vztahů s obchodními partnery, 

cílovými klienty nebo obecně s celou veřejností. Snaží se také o zlepšování celkové image 

firmy. V případě jakékoli negativní kritiky musí PR oddělení reagovat a udržovat kontakt 

s klienty. [11] 

3.1.2 Marketingové prostředí 

Jakákoli marketingová rozhodnutí se utvářejí v určitém prostředí, které se neustále 

mění. Je nutné se, co nejrychleji takovému prostředí přizpůsobovat a zajišťovat si tak výhodu 

oproti konkurenčním firmám. Prostředí v tomto představuje veškeré prvky a vlivy, které 

v dané situaci nebo budoucnu působí nebo budou působit na firmu. Působit mohou vnitřní 

nebo vnější vlivy. Vnější vlivy se dále rozdělují na mikro a makro, podle jejich charakteru. 

 

Obrázek č. 1: Marketingové prostředí 

Zdroj: [29] 

 

Vnitřní prostředí 

V případě vnitřního prostředí uvažujeme nad vlivy a prvky, které působí uvnitř firmy. 

Jedná se tedy o produkty, zaměstnance (počet, kvalifikace), vedení firmy, organizace práce, 

výrobní kapacita, postupy, finance, image, technologie apod. 



7 

 

Vnější prostředí 

Vnější prostředí dělíme na makro – prostředí a mikro – prostředí. 

Mikro – prostředí 

Mikro značí vlivy a prvky působící v přímé blízkosti podniku. Jedná se o faktory, 

které do jisté míry mohou ovlivňovat podnik v jeho fungování. Mohou také zamezit 

k dosažení stanovených cílů, nebo naopak urychlení plánů realizace. Konkrétně jde o výběr 

dodavatelů, financování, výběr obchodních partnerů. Dále do mikro – prostředí patří i 

konkurenti, zákazníci a veřejnost. 

Nejdůležitější složkou pro marketing je bezesporu zákazník. Přesně na něj je mířený 

marketing. Hlavním cílem podniku je zisk, kterého by bez zákazníka prodávající podnik 

nikdy nedosáhl. 

Makro – prostředí 

Vlivy národní nebo nadnárodní povahy. 

 Demografie – věk, vzdělání, porodnost, poměr mužů a žen 

 Ekonomika – inflace, nezaměstnanost, kupní síla obyvatelstva, import, export, 

daně 

 Politika – zákony, uspořádání státu 

 Příroda a ekologie – podnebí, znečištění, nerostné suroviny 

 Technologie – inovace, investice do výzkumů 

 Sociální a kulturní faktory – kultura, tradice, náboženství [2] [16] 
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3.1.3 Strategické plánování 

Proces plánování podnikatelské jednotky probíhá v následujících sekvencích. 

 

Obrázek č. 2: Průběh strategického plánování 

Zdroj: vlastní zpracování [2] 

Poslání jednotky 

Každá firma si musí nejprve jasně definovat své poslání a cíle. Na základě 

definovaného účelu následně přizpůsobuje svůj vývin. [2] 

Poslání 
jednotky

Interní a externí 
prostředí (SWOT 

analýza)

Formulace 
cílů

Formulace 
strategie

Formulace 
programů

Implementace

Zpětná vazba 
a kotnrola
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SWOT analýza 

Analýza, která slouží jako komplexní porovnání silných a slabých stránek společnosti. 

Tvoří se ze dvou částí, kdy se zkoumá vnitřní (interní) a vnější (externí) prostředí daného 

podniku.  

Ve vnějším prostředí se zkoumají příležitosti a hrozby.  Z vnějšího prostředí pro firmu 

představují konkrétně příležitosti a hrozby následující složky: přírodní, technologické, 

demografické, ekonomické, politicko-právní, sociálně-kulturní prostředí. [7] 

Ve vnitřním potom silné a slabé stránky podniku. SWOT analýzu lze aplikovat na 

fungování celého podniku, vybranou službu nebo produkt, i například na reklamní kampaň a 

další. V podstatě se dá hovořit o univerzální analýze, kterou lze aplikovat na zhodnocení 

zkoumané situace. [2] 

 Pomocné Škodlivé 

Vnitřní původ Silné stránky Slabé stránky 

Vnější původ Příležitosti Hrozby 

Tabulka 1: SWOT analýza 

Zdroj: vlastní zpracování [15]  

Bodově jsem vyjádřil možné příklady od každé kategorie. 

Příležitosti (opportunities) - externí 

 Příznivé podmínky trhu 

 Chybná strategie konkurence 

 Příznivé změny v legislativě 

 Snadný vstup na nové trhy 

 Moderní trendy v technologiích 

Hrozby (threats) – externí 

 Nepříznivé podmínky trhu 

 Nepříznivé změny v legislativě 

 Zvýšení konkurenčního tlaku 

 Zvýšení rizik prodeje 
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Silné stránky (strengths) – interní 

 Kvalitní výrobek, služba 

 Tradice značky 

 Dobře zajištěný a fungující servis 

 Dobrá finanční situace 

 Vyškolený personál 

 Vysoká úroveň marketingové komunikace 

Slabé stránky (weaknesses) – interní 

 Konzervativní přístup k inovačnímu procesu 

 Vysoká zadluženost 

 Nedostatečná úroveň informačního systému 

 Nízký prodejní obrat 

 Neznámost firmy, značky, produktu nebo služby 

 Neznalost, neodbornost zaměstnanců [14] 

Formulace cílů 

Formulace cílů následuje hned po dokončení SWOT analýzy, díky které se mohou 

vytyčit cíle pro následující období (reklamní kampaň nebo obecně pro další fungování firmy). 

V této fázi by měly být cíle konkrétní, aby je bylo možno kvantifikovat a dodržet jejich 

načasování. 

V případě reklamní kampaně by se jednalo o nárůst tržeb, počtu zákazníků a tržního 

podílu. Dále poté taky zlepšení pověsti a snížení rizikovosti. 

Při formulaci musíme dodržovat jistá pravidla, která nám pomohou ke správnému 

určení našich cílů. 

 Seřazení podle důležitosti - zaměřit se na priority 

 Kvantifikovatelnost - pro možnost zpětné kontroly 

 Reálné – ideálně založené na analýze  

 Konzistentní – cíle by neměly být protichůdné [2] 
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Formulace strategie 

Cíle symbolizují, k čemu chce podnik za daný časový úsek dospět. Strategie poté 

vyobrazuje cestu, jak k těmto cílům dojít. Formulovaná strategie tedy funguje jako popis 

postupu pro dosažení předem vytyčených cílů. [2] 

Formulace a implementace programů 

Klíčový bod celého procesu, kdy musí firma implementovat právě naplánovanou 

marketingovou strategii. Právě v této fázi může ztroskotat i jinak skvělý plán, který se zdál 

v předchozích fázích jako reálný. V této části se také investor dozví skutečnou výši nákladů 

oproti předchozím plánovaným. [2] 

Zpětná vazba a kontrola 

Důležité především kvůli další budoucnosti programu. Na základě zpětné vazby lze 

opravit nedostatky. Závěrečná kontrola ukáže, jestli byl daný program efektivní. 

Prostředí, které obklopuje podnik, se velmi rychle mění a je nutné, aby se rychle 

přizpůsoboval. Zpětná vazba je ideální nástroj pro udržení aktuálnosti marketingu a vytváření 

něčeho, co cílový zákazník vyhledává. [2] 

3.1.4 Přestupky podle zákona 

V marketingové činnosti, stejně jako v jakékoli jiné, je nutné se pohybovat v mezích 

zákona. Přestupky, kterých se můžeme dopustit při tvoření koncepce obchodní politiky firmy, 

se uvádí v zákoně č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně 

některých zákonů. 

„§ 11 

(1) Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) hromadně nebo opakovaně šíří elektronickými prostředky obchodní sdělení 

1. bez souhlasu adresáta, 

2. neoznačené jasně a zřetelně jako obchodní sdělení, 

3. skrývající nebo utajující totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace 

uskutečnila, 

4. neobsahující platnou adresu, na niž by adresát mohl odeslat žádost o ukončení 

takové komunikace, nebo 
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5. bez toho, že by zákazníkovi poskytla možnost jasně, zřetelně, jednoduchým 

způsobem, zdarma nebo na svůj účet udělit či odmítnout souhlas s využitím jeho 

elektronického kontaktu při zaslání každé jednotlivé zprávy, 

b) vykonává regulovanou činnost a její obchodní sdělení neobsahuje název profesní 

samosprávné komory zřízené zákonem, u níž je zapsána, 

c) vykonává regulovanou činnost a její obchodní sdělení neobsahuje odkaz na profesní 

pravidla uplatňovaná v členském státu Evropské unie, v němž je usazena, nebo 

d) vykonává regulovanou činnost a její obchodní sdělení neobsahuje způsob trvalého 

veřejného přístupu k informacím o příslušné profesní samosprávné komoře zřízené 

zákonem, jejímž je členem. 

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) až d), 

b) 10000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a). 

§ 11a 

Poskytovatel služby informační společnosti, jehož obchodní zájmy jsou poškozovány 

porušováním povinností podle § 7, je oprávněn domáhat se jménem svých zákazníků, jejichž 

práva byla tímto jednáním poškozena, soudní ochrany. Tím není dotčeno oprávnění zákazníka 

domáhat se svých nároků u soudu sám. 

§ 12 

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává orgán dozoru. 

(2) Pokuty vybírá orgán, který je uložil. Příjem z pokut, a to i vymožených, je příjmem 

rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil. Na příjmy z pokut 

uložených orgánem příslušným k výkonu dozoru podle § 10 odst. 1 písm. b) se pro účely 

správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu.“[10] 

3.2 Marketingový výzkum 

Marketingový výzkum si můžeme představit jako úmyslně směřovanou činnost, která 

vede k zjištění potřebných informací. Výzkumem lze zajistit všechny nutné informace, které 

firma potřebuje při svém rozhodování. Získané informace může podnik dále využít k analýze, 

nebo je uchovat v databázi, kterou využije později. Zmapování prostředí marketingovým 

výzkumem zajistí zlepšení efektivity v této oblasti. 
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Výzkum je možno dělit podle různých kritérií, ve kterých mohou být uplatněny různé 

aspekty (časové, věcné, metodologické apod.). [3]  

V následujícím schámatu lze pozorovat průběh marketingového výzkumu. 

 

Obrázek č. 3: Průběh marketingového výzkumu 

Zdroj: vlastní zpracování [3] 

3.2.1 Primární výzkum 

Jedná se o prvotní získávání informací přímo na trhu za pomoci jednotlivých metod 

sběru dat. Vytěžené informace zaručují aktualitu a jednoznačnou přesnost k danému 

zkoumanému problému. Pro využití jedné z těchto metod je, ale nutné počítat s vyšší finanční 

náročností. 

Druhy sběru primárních dat 

Pozorování 

Primární sběr dat založený na okamžitém vnímání veškerých údajů o vybraném 

objektu. Rozlišovat můžeme zúčastněné a nezúčastněné pozorování, kde záleží na tom, jestli 

je výzkumník součástí průzkumu. Dále lze rozdělit na přímé a nepřímé pozorování. 

 Přímé – pozorování probíhá přímo v terénu, kde se daný objekt vyskytuje. 

 Nepřímé – zpracovávání údajů, které byly získány (např. písemné, video 

záznamy). 

Definování 
problému a 
výzkumných 

cílů

Sestavení 
plánu 

výzkumu

Shromáždění 
informací

Analýza 
informací

Prezentace 
výsledků
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Experimentální výzkum 

 Nejčastěji se využívá ke studiu vztahů mezi zkoumanými objekty. Experimentální 

výzkum může být proveden buď v laboratorních podmínkách, nebo přímo v terénu. Hlavním 

cílem je zjistit, jak se osoby v dané situaci chovají a jaké jsou toho příčiny. Snaha o získání, 

co nejpřirozenější reakce. Pokud bychom hledali největší výhodu experimentálního výzkumu, 

je jí bezesporu neustálá kontrola nad zkoumaným objektem. 

Dotazování 

 Jedná se o získávání prvotních informací na základě přímém (rozhovor) nebo 

zprostředkovaném (dotazník, anketa). Jinými slovy tedy dělíme na osobní a písemné. 

 Osobní 

o Výhody 

 Může proběhnout v poměrně krátkém čase 

 O subjektu lze získat informace na základě pozorování 

 Je možné lépe aplikovat výběr subjektu podle námi zvolených norem 

o Nevýhody 

 Velká šance na ovlivnění a vnesení chyb dotazujícím 

 Respondenti mohou mít při osobním rozhovoru zábrany (neupřímnost) 

 Při větším rozsahu značně nákladné 

 Písemné 

o Výhody 

 Dotazovaný není pod tlakem a může zodpovězení věnovat dostatek 

času. 

 Vysoká míra upřímnosti, především u anonymního dotazování 

 Organizačně méně náročné a méně nákladné 

 Do výběru je jednodušší zahrnout větší geografické rozložení 

o Nevýhody 

 Setření většinou probíhá delší dobu 

 Omezená možnost formulace otázek 

 U otevřených otázek je většinou problém s velkou diferenciací, která se 

následně nedá standardizovat [8][9] 

 V dotazování můžeme rozeznávat již zmíněné 3 základní různé druhy. 
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 Dotazník – požadovaná data získáváme přes předem vytvořený písemný/elektronický 

dotazník. Kontakt mezi výzkumníkem a respondentem je tedy čistě formou dotazníku. 

Jedná se o rychlé, dostupné řešení. Získaná data lze velmi dobře zpracovávat. Otázky 

však musí být stručné a spíše uzavřené, aby nedocházelo k zahlcení a nejednoznačným 

odpovědím. 

 Anketa – v zásadě se podle zdroje liší pouze ve vymezené skupině lidí. O anketu se 

tedy jedná, pokud nemáme vymezený přesný vzorek populace, který je určený podle 

potřeb dotazníku. Tím pádem jsou tedy následní respondenti neidentifikovatelní a 

vzorek pak často bývá nereprezentativní. 

 Rozhovor – tazatel přímo klade zkoumané otázky. Rozhovor je kvalitním a 

důkladným zdrojem informací. Získané informace nesou vysokou míru subjektivity a 

mohou být ve výsledku nekonkrétní. Při získávání dat rozhovorem je nutno investovat 

velkou míru času. Může se jednat o přímý osobní kontakt nebo rozhovor s využitím 

mobilního telefonu. [3] [5] 

3.2.2 Sekundární výzkum 

Výzkum založený na získávání, shromažďování a rozboru materiálů, které jsou již 

veřejně dostupné. Tyto informace jsou většinou prezentovány například v denním tisku, 

statistické a ekonomické ročenky, nebo formou různých zpráv, článků a diskuzí na internetu. 

Dalším významným zdrojem těchto dat je Český statistický úřad, kde jsou uloženy databáze 

různých sběrů dat (např. sčítání obyvatelstva, ekonomické údaje apod.). Obrovskou výhodou 

sekundárního výzkumu oproti primárnímu je finanční náročnost, dále potom úspora času a 

snadná dostupnost informací. Naopak jako nevýhodu lze označit, že vybraná data nemusejí 

být kompletní, přesné a nemusejí odpovídat našemu zvolenému pohledu na věc. 

Zdroje sekundárního výzkumu lze dělit na dvě sekce podle původu, na interní a 

externí. 

 Interní – lze získávat přímo z podniku. Obsahují veškeré interní data například 

přehled o tržbách, prodejích, evidenční záznamy podniku, objednávky, zprávy 

obchodních zástupců. Dále potom údaje o nákladech a výkonech, zákaznících a 

reklamacích.  

 Externí – vnější data, které jsou dostupné pro veřejnost. Mezi tyto data patří 

demografické, ekonomické, sociální a další informace. Zdrojem těchto 

informací mohou být Český statistický úřad, statistické ročenky a přehledy 
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vydávané vládou, různé odborné časopisy a publikace, denní tisk, vědecké a 

výzkumné zprávy apod. [3][9][17] 

3.2.3 Kvalitativní výzkum 

Jedná se o endogenní a idiografický výzkum. Znamená to tedy, že se tento výzkum 

zaměřuje na individuální a specifické rysy podle konkrétních jedinců. Konečná data jsou 

tvořena samotnými respondenty, nikoli výzkumníkem. Při tomto výzkumu se netestují teorie, 

ale naopak se vytvářejí. Využívá se především indukce, kdy se vyvozuje z jednotlivého 

obecné. Výsledek nelze vyjádřit číslem, pouze slovně. 

 Výhody 

o Umožňuje zkoumání do hloubky 

o Konkrétnější a obsáhlejší informace 

o Vysoká validita (platnost) = úzce souvisí s konkrétním tématem 

 Nevýhody 

o Malý počet jednotek kvůli náročnosti sběru dat 

o Nízká reliabilita (spolehlivost) = při opakování stejného výzkumu 

dosáhneme jiných dat 

3.2.4 Kvantitativní výzkum 

O tomto výzkumu můžeme hovořit jako o exogenním. Exogenní výzkum je ten, při 

kterém jsou konečná data tvořena výzkumníkem. Hlavní myšlenkou tohoto výzkumu je sběr 

dat od velkého počtu lidí. Získaná data musí být standardizována, tudíž procházejí značnou 

redukcí. Při kvantitativním výzkumu nelze vytvářet individuální detailní výpovědi. Slouží 

především k zodpovězení různých teorií. Používá deduktivní logiku, při které se vyvozují 

jednotlivé body z obecného a potvrzují, zdokonalují nebo vyvracejí nějakou hypotézu. 

 Výhody 

o Získávaný od mnoha lidí = vyšším počtem jedinců se průzkum stává 

objektivnějším 

o Vysoká reliabilita (spolehlivost) = při stejném výzkumu znovu získáme 

stejné výsledky 

 Nevýhody 

o Standardizace výsledků = redukce informací 
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o Nízká validita (platnost) = nemusí být zaměřený přesně na to, co 

chceme zkoumat [18] 

3.3 Realitní kanceláře 

Makléři pracující v realitní kanceláři, kde zařizují zprostředkovatelskou činnost. 

Realitní kancelář může být zapsána jako právnická nebo fyzická osoba. V obchodním 

rejstříku má zapsánu realitní činnost jako předmět podnikání. 

Zástupci realitních kanceláří: 

 Re/max – nadnárodní společnost 

 Evropa realitní kancelář – česká společnost 

 M&M reality – česká společnost 

 Next reality – česká společnost 

 Česká spořitelna reality – česká společnost 

 IQ reality – česká společnost 

 Hestia Group – východočeská společnost 

 Ideal reality – východočeská společnost 

 Matras & Matras – Brno a Moravská Třebová 

3.3.1 Definice 

Realitní kancelář chápeme jako podnik, který slouží jako prostředník pro koupi, prodej 

nebo pronájem nemovité věci. Usnadňují, zrychlují a zefektivňují transakce na realitním trhu, 

kde jsou mezičlánkem mezi nabídkou a poptávkou. Z těchto služeb následně inkasují provizi, 

která se odvíjí podle výše transakce. 

V Čechách lze mluvit o volné živnosti, tudíž ji může provozovat prakticky kdokoli. 

Typy realitních kanceláří: 

 Makléř – který sám provozuje realitní činnost. (může fungovat i bez realitní 

kanceláře) 

 Lokální – je taková realitní kancelář, která funguje na lokálním trhu (v rámci 

jednoho města, okresu, kraje). Trh je menší, dobře zmapovaný. Až středně 

veliké kanceláře, ve kterých může realitní činnost provádět až 20 lidí. 

 Síťová – je ta, která má pobočky po celém regionu nebo státu. V takové realitní 

kanceláři lze mluvit i o stovkách až tisících zaměstnancích. 
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 Nadnárodní, franšízingové sítě – nabízí své licence, díky kterým lze podnikat 

na vlastní pěst v daném státu. Podnikají následně pod jménem franšízy. [19] 

3.3.2 Realitní makléř 

Realitní makléř je někdo, kdo provádí zprostředkování prodeje nebo pronájmu 

nemovité věci. Může mít různé zaměření (rezidenční, komerční apod.). V České republice 

makléři provádějí svojí činnost v označení volné živnosti. Stojí na straně prodávajícího a je 

motivován předem určenou provizí z prodeje nebo pronájmu. Prodávající má s makléřem 

uzavřenou smlouvu. 

Realitní makléř stojí výhradně na straně prodávajícího, ne na straně kupujícího. V roli 

kupujícího je nutné se obrátit na zástupce kupujícího (realitní odborník), který stojí na straně 

poptávajícího. Tito realitní odborníci jsou placeni (stanovená částka nebo procento provize) 

kupujícím a reprezentují svého klienta. Mohou místo něj přihazovat na aukcích, zjišťovat stav 

nemovitostí a obecně zastupovat v celém procesu nákupu nemovité věci. [4] [20] 

3.3.3 Možnosti reklamy 

Vybral jsem několik zástupců reklamy, které může realitní kancelář využít ve svém 

marketingu. 

Tisk 

Zahrnuje veškeré noviny, časopisy, deníky a týdeníky. Dále je možné zařadit různé 

tisknuté letáky, prospekty, katalogy atd. V dnešní době se obecně od tištěné reklamy často 

přechází spíše k internetové, avšak celá řada realitní kanceláří se stále snaží využívat inzerční 

plochy v novinách. Je to dáno především kvůli zvýšení rozsah u starší generace. [5] 

 Výhody – pružnost, včasnost, dobré pokrytí místního trhu, důvěryhodnost 

 Nevýhody – krátká životnost, nízký počet čtenářů, velké náklady, kvalita tisku 

[3] 
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Obrázek č. 4: Příklad inzerce v novinách 

Zdroj: [25] 

Rozhlas/Rádio 

Jedná se čistě o zvukové médium. Značně apeluje na představivost posluchače. 

Rozhlasová reklama musí být krátká a jednoduchá. Musí něčím zaujmout, protože bez 

vizuální složky je mnohem těžší upoutat posluchače. 

V případě realitních kanceláři by šlo spíše o doplňkové médium. Nelze se spoléhat 

pouze na rozhlasovou reklamu. [5] 

 Výhody – nižší náklady, široký dosah, rozčleněné posluchačstvo 

 Nevýhody – pouze zvuk, nižší pozornost (než u TV), krátký čas [3] 

Televize 

Reklama vysílaná skrze televizor se vyskytuje spíše v kratších formách. Oproti jiným 

mediím může zaujmout vizuální i zvukovou stránkou. Cena reklamy se poté odvíjí podle 

vysílacího času a sledovanosti. V dnešní době může televizní reklama zasáhnout obrovskou 

masu lidí, a proto musí být stručná, výstižná a lehce stravitelná. Na druhou stranu, ale musí 

také zaujmout. S tímto druhem propagace se pojí větší náklady. Ale díky širokému pokrytí 

nejsou náklady na hlavu nijak zvlášť vysoké. [5] 

 Výhody – vizuální stránka, zvuk a pohyb, široký dosah, vysoká pozornost, 

rychlost sdělení 

 Nevýhody - vysoké náklady, krátký čas, nespecifikovaní sledující [3] 
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Sociální sítě 

Moderní forma propagace své firmy. Čím dál větší počet lidí využívá tzv. sociální sítě, 

které jsou ideální pro cílenou reklamu. Mezi tyto sociální sítě lze zařadit Facebook, 

Instagram, Youtube, Twitter, Google +, Linkedin atd. Dovolí vám reklamu zacílit podle 

různých aspektů např. místa bydliště, genderového rozlišení, věkové hranice apod. 

Lidé využívají sociální sítě v každodenním životě. Reklama zde funguje i výborně na 

základě doporučení, když dotyčný vidí, že jeho známý označil určitý výrobek jako „to se mi 

líbí“. Díky sdílení příspěvků a komentářů se dočkáme téměř okamžité zpětné vazby a 

komunikace se zákazníkem. [22] 

Existuje spousty firem, které se zabývají tvorbou reklamy na konkrétních sociálních 

sítích. Za kompletní správu si poté inkasují předem sjednané peníze. 

V následujícím výčtu bodů jsou uvedené důvody, které vám tyto firmy předkládají 

jako důvod k zahájení aktivity na sociálních sítích. 

 Komunikace je vysoce efektivní. 

 Investice do sociálních sítí jsou poměrně nízké. 

 Vybudujete si loajální vztahy se zákazníky. 

 Rychle a snadno oslovíte nové zákazníky. 

 Komunikace probíhá v přirozeném prostředí. 

 Podpoříte prodej svých produktů a služeb. 

 Zvýšíte svou důvěryhodnost. 

 Rozšíříte povědomí o své firmě, produktech i službách. 

 Nebudete-li aktivní, přenecháte silnou konkurenční výhodu ostatním firmám. 

 Šance uspět na sociálních sítích je pro všechny stejná. [23] 

Dále poté obecné výhody a nevýhody využívání daného media pro reklamu. 

 Výhody – výběr cílové skupiny, široký dosah, vizuální stránka, rychlá zpětná 

vazba 

 Nevýhody – nízká pozornost, pouze určité věkové skupiny [3] 
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Obrázek č. 5: Příklad inzerce na Facebooku 

Zdroj: [26] 

Webové stránky 

Webové stránky slouží především k prezentaci vlastní firmy ve světle, ve kterém chce 

dotyčná firma být vnímaná. Většina uživatelů se obrací na domácí webové stránky podniku, 

když chtějí získat potřebné informace. Přítomnost webových stránek zvyšuje důvěryhodnost u 

zákazníků, kteří slyší o firmě poprvé. Mohou mapovat historii podniku, úspěchy, plány do 

budoucna a různé další aktivity. Nabízejí také možnost spolupráce s ostatními weby o 

vzájemné propagaci. 

Do této kategorie by se dala zahrnout i reklama na ostatních „www“ stránkách. 

V případě realitních kanceláří je právě tato reklama klíčová. Především potom na serverech 

s nabídkou realit. Mezi nejznámější stránky s nemovitými věcmi u nás patří  sReality.cz, 

reality.idnes.cz, reality.cz, realhit.cz atd. Na tyto weby nahrávají realitní makléři své nabídky 

společně se svým profilem a odkazem na realitní kancelář, kterou zastupují. 

 Výhody – aktuálnost, pro cílovou skupinu, zvýšení  

 Nevýhody – neustálá práce na aktualizacích [3] 
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Obrázek č. 6: Příklad inzerce z portálu Sreality.cz 

Zdroj: vlastní zpracování[27] 

 

Obrázek č. 7: 2. příklad inzerce z portálu Sreality.cz 

Zdroj: vlastní zpracování [27] 

Venkovní média 

Skupina zahrnující veškerou „outdoorovou“ reklamu. Do této kategorie lze zařadit vše, 

co je umístěno ve venkovním veřejném prostředí. Tento druh reklamy musí zaujmout, co 

nejvíce kolemjdoucích, a proto by měl být nápaditý a lehce stravitelný. 

Konkrétně potom mluvíme o billboardech, citylightech na zastávkách městské 

hromadné dopravy, polepech v komunitních místech (v restauracích, fitcentrech, školách atd.) 

a plakátech, které jsou vylepené po městě (na sloupech, lampách apod.). 



23 

 

Cena se odvíjí především podle základních faktorů. Mezi tyto faktory patří velikost 

plochy, lokalita, typ reklamního nosiče. Ve většině případů se reklamní plochy pronajímají po 

měsících. Existují ovšem výjimky pro kratší kampaně, které trvají čtrnáct dnů. [5] [21] 

 Výhody – pružnost, nižší náklady, vysoký počet opakování dojmů, 

jednoduchost zřízení 

 Nevýhody – žádná volitelnost příjemců, omezení tvořivosti [3] 

 

Obrázek č. 8: Příklad venkovní reklamy 

Zdroj: [28] 
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4 SHROMÁŽDĚNÍ DAT 

V následující části popíšu fiktivní firmu, na které následně provedu analýzu 

marketingu. Pomocí vícekriteriálního rozhodování porovnám některé možnosti propagace, 

která se naskýtá takovéto firmě na trhu. 

Vybral jsem několik zástupců druhů reklam, které následně porovnám podle několika 

aspektů a následně seřadím podle finálního užitku. Reklamy budu hodnotit podle předem 

stanovených aspektů, které popíši dále v textu. 

4.1 Fiktivní firma 

Vybraná firma je kompletně smyšlená a neodkazuje na žádný reálně fungující podnik. 

Náhodně jsem vybral zástupce s určitými charakteristickými rysy, podle kterých se pokusím 

vybrat nejužitečnější marketing. Vymyšlená firma se zakládá na mých poznatcích o realitních 

kancelářích a měla by popisovat přibližnou podobu a situaci nově začínající společnosti, která 

se potřebuje zviditelnit na trhu. Její uvažování o vybraných reklamních kampaních je tedy 

podobné, jaké by měla skutečná firma ve stejné situaci. Vybírat budu podle stanovených 

kritérií. 

4.1.1 Charakteristika 

Zvoleným podnikem je nově vytvořená realitní kancelář, která působí ve východních 

Čechách (královehradecký a pardubický kraj). Firma je tvořena z šesti makléřů a jedné 

asistentky, kteří vystupují pod hlavičkou firmy s názvem BREA.  

Jako sídlo byla zvolena administrativní budova v Hradci Králové, která se nachází na 

Pražském Předměstí. V této budově má podnik pronajaté 3 kanceláře se sociálním zařízením. 

Provize je nastavena na 4 – 7 %, což je průměrná hodnota, která se na trhu vyskytuje. Dále má 

firma zřízené základní webové stránky, na kterých se klienti dozvědí základní informace o 

firmě. 

Realitní kancelář BREA má k dispozici rozpočet na marketing a rozmýšlí si, pro 

kterou z možností se rozhodnout. Společnost navrhla šest možností, nad kterými se rozmýšlí. 

Mým úkolem tedy je zjistit, která z navrhovaných možností je pro firmu nejužitečnější. 

Média, které firma předložila pro rozhodování: 

 Sociální síť 

 Rádio 
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 Televize 

 Tisk 

 Webové stránky 

 Venkovní reklama 

Následuje shrnutí informací o firmě: 

Název BREA – the BEST REAL ESTATE AGENCY 

Sídlo Gočárova třída 504/54, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 

Právní forma s.r.o. 

Trh Lokální - východní Čechy 

Počet 

zaměstnanců 
6 makléřů + 1 asistentka 

Prostory 3 kanceláře + 1 sociální zařízení 

Webové stránky www.theBREA.cz 

Procento provize 4 – 7 % 

Tabulka 2: Popis fiktivní firmy 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2 Zkoumané aspekty 

Následující odstavce jsou věnovány charakteristickým rysům, podle kterých budou 

jednotlivé nabídky hodnoceny. Každému aspektu je přidána určitá váha, kterou si zvolila 

firma. Váha je přidána podle stupně důležitosti. Čím vyšší váha, tím vyšší je i důležitost 

vybraného aspektu. 

4.2.1 Cena 

Toto hodnotící kritérium představuje veškeré náklady, které bude muset firma 

vynaložit za zprostředkování reklamy za určitou dobu využívání daného druhu propagace. 

Společnost BREA si jasně stanovila cenové podmínky pro reklamu. Je ovšem ochotna zvážit i 

cenově náročnější možnost, pokud bude dosahovat daná nabídka nadprůměrné potenciální 

výsledky. 

Podnik si stanovil cenu jako hlavní kritérium, podle kterého se bude rozhodovat. 

Tomu také odpovídá i zadaná váha, která je u ceny ze všech vybraných meřítek největší. 

Na základě vícekriteriálního rozhodování ovšem může vyjít i položka s nejvyšší 

cenou, pokud budou ostatní hlediska zvyšovat výsledný užitek. 
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Jak už bylo výše napsáno, cena je prioritní hodnotící kritérium, které si realitní 

kancelář zvolila. 

 Váha – 10 

4.2.2 Obtížnost zřízení 

Tento druh aspektu zhodnotí především složitost vytvoření dané reklamní kampaně. 

V tomto kritériu bude hodnocena především časová a pracovní náročnost vytvoření. Podnik 

totiž nestojí o vysoce náročné projekty, protože je na trhu poměrně nově. Avšak je ochoten 

přistoupit na obtížnější projekty, pokud by je vybalancovala ostatní hodnotící kritéria. 

Rozděleno na několik kategorií podle obtížnosti vytvoření dané reklamní kampaně pro 

konkrétní situaci: 

 Velmi jednoduché (10) 

 Jednoduché (8) 

 Středně obtížné (6) 

 Obtížné (4) 

 Velmi obtížné (2) 

Toto kritérium není klíčově, a proto mu realitní kancelář BREA nepřiřadila příliš 

vysoké hodnocení. 

 Váha – 3  

4.2.3 Cílené skupiny 

Zde se míra ohodnocení určí především podle skupiny, na kterou daný druh reklamy 

cílí. Obecně je cílová věková skupina pro realitní kancelář zhruba od 21 let do 65 let. Pro 

realitní kancelář BREA je tato věková skupina omezena od 18 let do 40 let. Dále to jsou 

potom lidé, kteří disponují nemovitostí nebo nemovitostmi a chtějí ji prodat, nebo naopak 

nějakou nemovitost ke koupi hledají. Další vliv na toto hodnotící kritérium je místo vysílání, 

kterým jsou východní Čechy. 

Realitní kancelář si tedy vybrala cílovou věkovou skupinu v rozmezí věku od 18 let do 

40 let. Zhodnocení proběhne na základě procentuálního poměru, který každá z druhů reklam 

pokrývá. 
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Přidělená hodnota bude určena podle průzkumů. Váha je poté určena samotnou realitní 

kanceláří, která si určí míru důležitosti, kterou pro ně cílená skupina znamená. Jako hodnotící 

váhu kritéria zde firma zadala číslo 5. 

 Váha – 5  

4.2.4 Rozsah podle dotazníku 

Dále jsem od firmy BREA dostal za úkol zjistit reálnou situaci. Chtěli po mně, abych 

uspořádal průzkum, který by objektivně odhalil svými daty skutečné vnímání reklamy. Zvolil 

jsem dotazník, díky kterému zjistím, odkud respondenti nejčastěji dostávají povědomí o 

realitních kancelářích. V zadání stálo zajistit, co nejvíce respondentů ve věku od 18 let do 40 

let. 

Dotazník byl velice jednoduchý, aby pokryl pouze toto jedno měřící kritérium. Na 

základě výsledků průzkumu jsem dále schopen přiložit hodnoty k jednotlivým druhům 

reklam. Aby bylo dosaženo, co největší objektivity, stanovila se jako minimální hranice 80 

respondentů. Ve finále se průzkumu zúčastnilo 91 respondentů. Hlasující jsem sháněl 

především skrze internetová média, okolí mých známých a dále jsem také poprosil nějaké lidi, 

aby šířili dotazník mezi svými známými. Průzkumu se z naprosté většiny záměrně zúčastnili 

lidé ve věkové hranici 18 a více let. Konkrétněji potom do dotazníku zasáhlo nejvíce lidí 

v rozmezí od 18 do 26 let. K vytvoření dotazníku jsem využil stránku, která se touto činností 

zabývá. Tato stránka nese název Survio. 

Ze zadaných hodnoticích kritérií si realitní kancelář určila rozsah podle dotazníku za 

velmi důležité. Váha byla tedy zvolena jako druhá nejvyšší. 

 Váha – 8 
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Výsledky dotazníku: 

1) Genderové rozdělení – Jste? 

a) Muž - 25 

b) Žena - 66 

 

Obrázek č. 9: Graf genderového rozdělení 

Zdroj: vlastní zpracování [33] 
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2) Věková skupina 

a) do 18 let - 1 

b) od 18 let do 26 let - 72 

c) od 26 let do 40 let - 12 

d) nad 40 let - 1 

 

Obrázek č. 10: Graf věkového rozdělení 

Zdroj: vlastní zpracování [33] 
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3) Přes jaké médium jste se o realitní kanceláři dozvěděli? 

a) Sociální sítě - 28 

b) Rádio - 8 

c) Televize - 12 

d) Tiskoviny - 10 

e) Webové stránky - 34 

f) Venkovní reklama (citylight) - 21 

g) Jiná možnost – 12 

 

Obrázek č. 11: Graf využitého média 

Zdroj: vlastní zpracování [33] 

4.2.5 Věnovaná pozornost obecenstva 

Tímto kritériem je myšlena pozornost, která je věnována jednotlivým médiím. 

Hovoříme zde o míře pozornosti, jestli je reklama dostatečně schopná, aby zasáhla divákovu 

pozornost. 

Reklama může být sebelepší, ale pokud není schopna zaujmout pozornost obecenstva, 

všechny její ostatní přednosti se rázem negují. Nejlepší je reklamu odlišit od pozadí média, 

kterým se prezentuje.  

Realitní kancelář BREA pro mě vytvořila žebříček podle jejich výzkumů, což mi 

zjednodušilo práci. Ohodnotil jsem tedy jednotlivé položky žebříčku podle umístění.  
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1. Televizní reklama 

2. Rádiová reklama 

3. Web 

4. Tiskoviny 

5. Sociální sítě 

6. Citylight 

Kritérium věnované pozornosti obecenstva bylo zhodnoceno podobně jako cílené 

skupiny. Jedná se o středně důležitý aspekt, který byl realitní kanceláří zhodnocen na váhu 5. 

 Váha – 5  

4.3 Zkoumané druhy reklam 

Následující výpis představuje možnosti, které firma zvažuje. Každá z položek 

znamená konkrétní druh reklamy, který bude dál popsán. Z uvedených položek následně 

vyberu tu nejužitečnější, kterou společnosti doporučím. Pokud vyjde i některá z dalších ve 

slibných číslech, navrhnu realitní kanceláři BREA využít více druhů reklamy. Dále už záleží 

na firmě, jestli se rozhodne pro tu nejlepší variantu, nebo zvolí využití více druhů propagace. 

U uvedených návrhu firma také poskytla náklady, které by na danou reklamní kampaň 

vynaložila. 

4.3.1 Reklama na sociální síti 

Jedná se o moderní formu reklamy, která je zaměřená především na mladší klientelu. 

Sociální sítě nabízí rozmanité možnosti reklamy, ať už jde o vytvoření profilu dané firmy, 

nebo jen o klasickou „vyskakovací“ reklamu. 

V případě nabídky realitní kanceláře hovoříme o vytvoření profilu na sociální síti 

facebook, který mohou lidé sledovat. Na tento profil budou nahrávány nabízené nemovité 

věci, na které mohou lidé volně reagovat. Příspěvky na této síti budou sponzorovány. 

V souvislosti s vybranou sociální sítí sponzorování znamená, že realitní kancelář zaplatí za 

zvýšení dosahu příspěvků. Díky tomuto zviditelnění se přidané nabídky zobrazí i uživatelům, 

kteří nesledují tuto stránku. 

Obrovskou výhodou, kterou sociální sítě poskytují, je cílení reklamy. Investor reklamy 

si může vybrat přesné parametry pro osoby, kterým se reklama bude zobrazovat. Je to 

především díky informacím, které o sobě uživatel sociální sítě zadá do databáze. Dalším 
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prvkem je chování uživatele. Uživatel je podle svého chování na síti zařazen do reklamních 

bloků. Podle jeho kliknutí a sledování z minulosti se mu ukazují reklamy podobného typu. 

Podle předložených informací se jedná o 30 sponzorovaných příspěvků měsíčně a 

k tomu vyskakovací reklama přímo na profil realitní kanceláře. Jeden příspěvek by byl 

bonifikován 300 korunami. To vychází na 9 000 Kč měsíčně plus 5 000 za vyskakovací 

reklamu. Díky tomuto profinancování by zasáhl jeden příspěvek až 5 000 lidí z východních 

Čech. [34] 

Pokrytí cílové skupiny je od 12 do 30 let. V našem zkoumaném intervalu tedy od 18 

do 30 let. Z celkového počtu 22 let tedy pokrývá 12 let. Tento druh reklamy tedy pokrývá 55 

% cílové skupiny. 

Kritérium Hodnota Váha 

Cena (měsíčně) 14 000 10 

Obtížnost zřízení Velmi jednoduché (10) 3 

Cílené skupiny 12 – 30 (55 %) 5 

Rozsah podle dotazníku 28 8 

Věnovaná pozornost obecenstva 5 5 

Tabulka 3: Přehled sociální sítě 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3.2 Rádiová reklama 

Dnes již není tolik populární, ovšem stále využívané medium pro šíření reklamy. 

Posluchači rádia jsou především řidiči automobilů, kteří si s nepříliš vysokou pozorností 

vyslechnou reklamní sdělení v pauzách mezi posloucháním muziky, dopravních informací, 

nebo pravidelných zpráv. 

V rozhlasové nebo rádiové reklamě je velice těžké zaujmout posluchače, protože je 

možné upoutat pouze sluchové vjemy. 

K rádiové reklamě byla vybrána známá rádiová stanice Impuls, která nabízí reklamu 

přímo pro východní Čechy. Jako cílovou skupinu uvádí 25 let až 55 let. V ceníku lze vybrat 

časové intervaly. Reklama by se vysílala mezi 12 a 15 hodinou za cenovou sazbu 1 400 Kč. 

Jednalo by se o 20 sekundový spot, tudíž o koeficient 0,8. Po vynásobení nám vychází 1 120 

Kč za jedno přehrání. Za měsíc by reklama běžela celkem 15 krát. Za rádiovou reklamu by 

společnost vynaložila 16 800 Kč měsíčně. [35] 
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Zde je v cílové skupině pokryto obyvatelstvo od 25 do 55 let. Námi zkoumaná skupina 

tedy od 25 do 40 let. Z celkového počtu 22 let tedy pokrývá 15 let.  Po výpočtu to tedy 

vychází na 68 %. 

*Ceník je přidán jako příloha 

Kritérium Hodnota Váha 

Cena (měsíčně) 16 800 10 

Obtížnost zřízení Obtížné (4) 3 

Cílené skupiny 25 – 55 (68 %) 5 

Rozsah podle dotazníku 8 8 

Věnovaná pozornost obecenstva 2 5 

Tabulka 4: Přehled rádio 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3.3 Televizní reklama 

Televize jako médium pro reklamu je velmi mocné. Umí zapůsobit hned na několik 

smyslů najednou. V případě takové reklamy lze využít jednak vizuálních vjemů, ale také 

zaujmout zvukem, který dokáže přilákat pozornost i někoho, kdo právě televizi nesleduje.  

V souvislosti s vybranou realitní kanceláří ovšem nemluvíme o celostátní plošné 

reklamní kampani na hlavních vysílacích programech, jako jsou Nova, Prima, Česká televize 

a další. Na tento druh nemá tato firma dostatečné finance a ani by to nebylo efektivní 

z hlediska cílové skupiny, protože by se jednalo o záběr pro celý stát. 

Pro firmu je lepší využít lokální televize, která působí pouze ve východních Čechách, 

a proto by byla ideálním médiem pro danou lokalitu. Jedná se o východočeskou televizi, která 

se nazývá v1. Společnost v1 sídlí v Pardubicích. Studio mají v Hradci Králové, což by 

zjednodušilo veškerá jednání. Televize v1 zaručuje týdenní sledovanost 360 000 lidí, měsíční 

poté 1 440 000 lidí. V příloze je přidána smlouva pro zřízení reklamy u východočeské televize 

v1. [30]  

Měsíční cena se skládá z vysílacího nákladu a nákladu na zřízení reklamy. Jedná se o 

30 - ti sekundový spot na televizní stanici V1, která vysílá ve východních Čechách. Pro určení 

jsem potřeboval zjistit měsíční náklady, a proto jsem rozložil zřizovací náklady na délku 1 

roku. Zřizovací náklady na konkrétní reklamu, kterou si zvolila realitní kancelář, dosahují 

60 000 Kč. Na měsíc tedy vychází 5 000 Kč. Za jedno přehrání reklamního spotu se účtuje 

poplatek 1 500 Kč. Firma nárokuje alespoň 15 přehrání měsíčně. Z toho tedy vyplívá cena 



34 

 

22 500 Kč měsíčně. Po celkovém sečtení zřizovacích a vysílacích nákladů se dostáváme na 

částku 27 500 Kč měsíčně. [30] [36] 

V tomto případě mluvíme o dokonalém pokrytí cílové věkové skupiny. Zasáhne tedy 

všechny zkoumané věkové skupiny rovnoměrně, a proto je zhodnocena na 100 %.  

Kritérium Hodnota Váha 

Cena (měsíčně) 27 500 10 

Obtížnost zřízení Velmi obtížné (2) 3 

Cílené skupiny 15 – 69 (100 %) 5 

Rozsah podle dotazníku 12 8 

Věnovaná pozornost obecenstva 1 5 

Tabulka 5: Přehled televize 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3.4 Tisková reklama 

Zde hovoříme o klasické novinové inzerci, která se využívala především před 

nárůstem působnosti televize a internetu. Tisková inzerce se stále používá a je čtena 

především starší populací. Pokud bychom tedy chtěli cílit na starší obyvatelstvo, jedná se o 

vhodnou cestu k dosažení cíle. Při cílení na lokalitu lze využít krajských novin, které jsou 

dodávány pouze v místě fungování realitní kanceláře. Věnovaná pozornost tomuhle druhu 

inzerce je spíše vyšší, protože většina čtenářů listuje na tyto stránky právě z důvodu nálezu 

nějaké vhodné nabídky. 

Pro tento typ inzerce by bylo využito reklamní agentury ANNA. Vybraná agentura 

zařídí inzerci do zvoleného tisku podle tabulkových cen. Jednalo by se o inzerce do 180 

úhozů. Podle tabulek by vycházela jedna nemovitost na 535 Kč. Realitní kancelář trvá na 35 

otisknutých inzercí na nemovitost měsíčně. Po vynásobení to vychází na 18 725 Kč. Nad 24 

vydání nabízí realitní kancelář množstevní slevu. Tato sleva je ve výši 15 % z celkové ceny. 

Po odečtení slevy tedy cena vychází na 15 916 Kč. [37] 

Novinová inzerce zasáhne především starší obyvatelstvo. Cílené publikum touto 

reklamou je od 35 do 75 let. V tomto případě je tedy pokryto pouze 5 z 22 let. Po výpočtu 

tedy vychází 23 %. 
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Kritérium Hodnota Váha 

Cena (měsíčně) 15 916 10 

Obtížnost zřízení Středně obtížné (6) 3 

Cílené skupiny 35 – 75 (23 %) 5 

Rozsah podle dotazníku 10 8 

Věnovaná pozornost obecenstva 4 5 

Tabulka 6: Přehled tisk 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3.5 Webové stránky 

Firma BREA již svými webovými stránkami disponuje. Na již vytvořených webových 

stránkách je spíše přehled o firmě, jejím fungování a o lidech, kteří se ve firmě pohybují. 

Pokud bychom tedy chtěli mluvit o reklamní inzerci, ta by byla umístěna na portály k tomu 

určené. V tomto odstavci tedy nejde o vytvoření vlastních webových stránek, ale o inzerci na 

portálech, které slouží pro umisťování nabídek a poptávek po nemovitostech. Je to pro většinu 

lidí první místo, které navštíví, pokud mají zájem o nákup nemovité věci. 

Na výběr je hned z několika realitních portálů (některé z nich jsou přesně pro 

vybranou lokalitu): 

 SReality.cz 

 Reality.idnes.cz 

 Reality.cz 

 Realhit.cz 

 Reality-hradec-kralove.cz 

 vychodo.ceskereality.cz 

K inzerci byl vybrán realitní portál Sreality.cz. Tento server byl zvolen především 

kvůli vysoké návštěvnosti, kterou zaručuje. Podle statistik z posledních měsíců stránky 

zaručují měsíční návštěvnost pře 1 000 000 reálných lidí. [38] 

Podle aktuálního ceníku webových stránek Sreality.cz sestavím měsíční cenu za určitý 

počet inzercí. Na tento druh reklamy je nárokováno 30 aktivních inzercí denně. Při 30 

inzercích se zaplatí 144 korun za den. To následně vychází 4 320 korun za měsíc. Dále potom 

server nabízí tzv. „topování“. To znamená, že daný příspěvek bude viditelní ihned po otevření 

ve vrchní části. „Topnutí“ jednoho inzerátu 3x za den vychází na 25 korun. Po předložení 
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návrhu realitní kanceláři byl vytvořen požadavek o 3 takto zviditelněné příspěvky za den. 

Z toho tedy plyne další denní přírůstek 75 korun. Na měsíc to potom vychází 2 250 Kč. 

Celková měsíční cena tedy vychází na 6 570 Kč. [39] 

I v tomto případě cílové skupiny se jedná o celkové pokrytí, a proto přidělených 100 

%. 

Kritérium Hodnota Váha 

Cena (měsíčně) 6 570 10 

Obtížnost zřízení Jednoduché (8) 3 

Cílené skupiny 18 – 40 (100 %) 5 

Rozsah podle dotazníku 34 8 

Věnovaná pozornost obecenstva 3 5 

Tabulka 7: Přehled web 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3.6 Venkovní reklama 

Venkovní reklamní kampaň může představovat široký pojem. Do této kategorie patří 

billboardy, citylighty, různé letáky, plakáty apod. Realitní kancelář zadala jako podklady pro 

venkovní reklamní kampaň citylighty v nákupních centrech větších měst ve východních 

Čechách. 

Jednalo by se o místa s vysokou frekvencí potenciálních zákazníků. Plocha by 

zahrnovala veškeré informace o firmě a jejích nabízených službách. Věnovaná pozornost na 

tento typ reklamy je velice nízká. Ovšem Díky podsvícení a pohybu lze upoutat více 

pozornosti.  

 Obrovskou výhodou je jednoduchost zřízení. V podstatě stačí pouze podat návrh a 

zaplatit peníze. O všechno ostatní se postará firma, která tyto citylighty pronajímá. Zřízení 

tedy proběhne klidně do druhého dne. Další pozitivum je potom flexibilní umístění. Můžeme 

si vybrat místo, kde chceme svojí reklamu prezentovat. Jedná se většinou o místa s vysokou 

frekvencí počtu kolemjdoucích.  

 Například v obchodním centru Futurum v Hradci Králové projde kolem těchto 

reklamních ploch až 400 000 osob měsíčně. V pardubickém Atriu je potom hustota provozu o 

něco menší, ale stále hovoříme až o 200 000 osob za měsíc. [31] 

 Podle serveru dynamixmedia se cena pohybuje okolo 11 000,- Kč za jednu plochu 

měsíčně. Konkrétněji potom 12 000 Kč měsíčně v Hradci Králové v obchodním centru 
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Futurum. V druhé variantě potom v Pardubicích v obchodním centru Atrium za cenu 9 000 

Kč měsíčně. [32] 

 Při tomto druhu reklamy hovoříme o rozmanitém vzorku věkových skupin. 

Rovnoměrně totiž zasáhne všechny kolemjdoucí v obchodním centru. 

Kritérium Hodnota Váha 

Cena (měsíčně) 21 000 10 

Obtížnost zřízení Středně obtížné (6) 3 

Cílené skupiny 15 – 70 (100 %) 5 

Rozsah podle dotazníku 21 8 

Věnovaná pozornost obecenstva 6 5 

Tabulka 8: Přehled venkovní reklama 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obrázek č. 12: Citylight Futurum Hradec Králové 

 Zdroj: [31] 
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Obrázek č. 13: Citylight Atrium Pardubice 

Zdroj: [31] 

4.4 Metoda váženého součtu (WSA) 

Rozhodl jsem se v mé praktické části využít metodu váženého součtu pro určení 

nejvhodnější možné propagace menší realitní kanceláře. Konkrétně se potom jedná o jednu 

z metod pro vícekriteriální rozhodování. 

Před zahájením porovnávání se musí určit kritéria, ke kterým se přidělí jednotlivé 

váhy podle důležitosti. Následně se veškerá zadaná data přepočítají na množství užitku, který 

daný produkt přinese. Podle těchto výsledků následně můžeme vytvořit žebříček, který bude 

seřazen podle velikosti zjištěného užitku. [6] 

4.4.1 Sanna 2014 

Pro výpočet jsem použil doplňkovou aplikaci pro Microsoft Excel zvanou Sanna14. 

V této aplikaci lze využít jakoukoli z běžných metod vícekriteriálního rozhodování. V případě 

mé diplomové práce využiji metodu váženého součtu, neboli WSA. [24] 
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5 ANALITICKÁ A NÁVRHOVÁ ČÁST 

Tato část práce by měla analyzovat shromážděná data. Nejprve jsem provedl souhrn 

do jedné tabulky, která se nachází pod tímto textem. Následující souhrn zadám do přídavné 

aplikace k Microsoft Excelu. Tato aplikace se nazývá Sanna 14 a umožní mi vícekriteriální 

porovnání jednotlivých hodnot pomocí zadaných vah. 

 Sociální sítě Rádio Televize Tisk Web Citylight Váha 

Cena 14 000 16 800 27 500 15 916 6 570 21 000 10 

Obtížnost 

zřízení 

Velmi 

jednoduché 

(10) 

Obtížné (4) 
Velmi 

obtížné (2) 

Středně 

obtížné (6) 

Jednoduché 

(8) 

Středně 

obtížné (6) 
3 

Cílené 

skupiny 

12 – 30  

(55 %) 

25 – 55  

(68 %) 

15 – 69 

(100 %) 

35 – 75  

(23 %) 

18 – 40 

(100 %) 

15 – 70 

(100 %) 
5 

Rozsah podle 

dotazníku 
28 8 12 10 34 21 8 

Věnovaná 

pozornost 
5 2 1 4 3 6 5 

Tabulka 9: Celkový souhrn 

Zdroj: vlastní zpracování 

5.1 Analýza variant 

Následuje zadaná tabulka v doplňkové aplikaci pro Microsoft Excel, která se nazývá 

Sanna 14. Postupně jsem zadal veškeré hodnoty z předchozí tabulky včetně určené váhy, 

podle které se budou kritéria hodnotit. Před postupem do další fáze jsem ještě určil nejlepší 

hledané varianty, zdali maximum, nebo minimum. 

 

 

1 
 

2 2 2 1 

  Cena 
Obtížnost 

zřízení 
Cílené 

skupiny 
Rozsah podle 

dotazníku 
Věnovaná 
pozornost 

Sociální sítě 14 000 10 55 28 5 

Rádio 16 800 4 68 8 2 

Televize 27 500 2 100 12 1 

Tisk 15 916 6 23 10 4 

Web 6 570 8 100 34 3 

Citylight 21 000 6 100 21 6 

Váhy 10,00000 3,00000 5,00000 8,00000 5,00000 

Tabulka 10: Sanna 14 přehled 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V následující tabulce se převedli veškeré hodnoty na stejné maximální kritérium. 

Museli se tedy přepočítat veškeré hodnoty, u kterých byl vyhledávaný požadavek označen 

jako minimální. Nejvyšší hodnota se tedy změní na nejhorší 0. Zbytek se potom dopočítá do 

výše původní nejvyšší hodnoty. Po převedení je tedy jako ideální hodnota stanovená ta, která 

má do původní maximální největší zbytek. Bazální hodnota v případě hledání maxima 

označuje tu nejmenší. Při inverzi tedy tu původní největší, která je převedena jako 0. 

Váhy jsou následně přepočítány jako procentuální zastoupení z celkového součtu vah. 

 

Tabulka 11: Sanna 14 upravená data 

Zdroj: vlastní zpracování 

Další tabulka je přepočtena tak, aby zobrazovala část z maximální hodnoty. Dále se už 

jen vynásobí váhou, která byla spočítána v předchozí tabulce. Celkový součet výsledných 

hodnot zobrazuje celkovou užitečnost. Čím vyšší je užitečnost, tím lepší varianta to pro náš 

výzkum je. 
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Tabulka 12: Sanna 14 normalizovaná kriteriální matice 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce pod tímto odstavcem je konečné pořadí jednotlivých variant reklamní 

kampaně. Podle zvolených kritérií a určených vah realitní kanceláří BREA můžeme hovořit o 

naprosto drtivé převaze inzerce na webových stránkách Sreality.cz. První místo obsadila tato 

varianta s užitkem 0,91. Jako druhá následovala reklamní kampaň skrze sociální síť 

Facebook. Tento typ reklamy skončil na druhém místě se značným rozdílem oproti místu 

prvnímu. Stalo se tak nejspíš především kvůli pozornosti, kterou uživatelé těchto sociálních 

sítí věnují reklamě při využívání služby a také omezené cílové věkové skupině lidí, kteří tyto 

servery využívají. S podobným výsledkem následně skončila prezentace v podobě citylightu 

ve vybraných obchodních centrech a reklama na rádiu impuls. Na 5. místě se potom umístila 

nejsložitější a nejdražší reklamní kampaň a to reklama skrze východočeskou televizi V1. 

S třetinovým užitkem se na posledním místě umístila inzerce v tisku, která v moderní době 

značně uvadá. 

Pořadí Typ reklamy Užitek (u) 

1. Webové stránky Sreality.cz 0,91129 

2. Sociální síť Facebook 0,60264 

3. Citylight (OC HK a Pardubice) 0,43889 

4. Rádio Impuls 0,41240 

5. Televize V1 0,36228 

6. Tisk 0,31129 

Tabulka 13: Konečné pořadí jednotlivých variant 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5.2 Doporučení 

Realitní kancelář BREA je nově založenou firmou, která se potřebuje dostat do 

povědomí potenciálních zákazníků. Především potom potřebují cílit na obyvatele žijící 

v místě působiště firmy, a to ve východních Čechách.  

Protože se jedná o nově založenou firmu, která si teprve buduje své jméno, bych 

doporučil zkombinovat více reklamních kampaní. Vzhledem k nízké ceně a celkovému 

vysokému užitku bych volil zároveň využít realitního portálu Sreality.cz a vytvoření profilu 

na sociální síti Facebook. V případě, že by měla firma problém s vysokými náklady, jelikož se 

jedná o dvě zároveň běžící reklamní kampaně, doporučil bych zredukovat navržený počet 

inzercí/příspěvků.  

Pokud se firma rozroste, může také využít třetí možnosti, která už nevycházela tolik 

příznivě. Jednalo se o venkovní reklamu, konkrétněji citylight. V tomto významu s podobným 

výsledkem užitku bychom mohli hovořit i o billboardu, či nějaké reklamní plachtě na 

frekventovaném místě. Velkou nevýhodou tohoto druhu reklamní kampaně je nemožnost 

aktualizovat informace, které poskytuje. Jednalo by se tedy spíše o odkaz na webové stránky, 

telefonní čísla, či emaily makléřů. 

Další zajímavou nabídkou je poté reklama v rádiu. U stanice Impuls lze dokonce 

využít cílené reklamy pro východní Čechy. 

Jako zcela nevyhovující reklamní kampaň pro začínající firmu hodnotím televizní 

spot. Především kvůli vysoké ceně a pracnosti celého projektu.   
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6 ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývá především realitními kancelářemi a marketingem, který 

úzce souvisí s fungováním na trhu. Marketing je důležitou součástí jakéhokoli firmy, pokud 

chce být úspěšná v budování své značky a zvyšování svého zisku. 

Na celý průběh práce dohlížel pan ing. Pavel Mráček, Ph. D., u kterého jsem byl 

k danému tématu zapsán. Pana doktora jsem si vybral především kvůli jeho zaměření na 

oblast marketingu. 

Začátek práce je věnován úvodu a cíli práce, ve kterých čtenáře seznámím se 

zaměřením, průběhem a prognózou, jak by mohla práce vypadat.  

Dále následuje teoretická část, která je rozdělená na popis marketingu a realitních 

kanceláří. V části marketingu jsem zmapoval ty nejdůležitější věci, které se týkají následného 

pokračování mé práce. Marketing je velice obsáhlé téma, a proto jsem musel text zredukovat 

pouze na ty ústřední informace, které souvisí s prací. V sekci realitních kanceláří jsem 

definoval pojem a popsal jejich fungování. Dále jsem potom popsal fungování realitních 

makléřů, kteří v kancelářích pracují. Následně jsem vybral a popsal možnosti, kterými se 

taková realitní kancelář může prezentovat formou reklamy. U každé možnosti jsem také 

zvážil výhody a nevýhody, které se s využitím formy prezentace vyskytnou. V teoretické části 

jsem zvážil pouze varianty, které jsem dále použil v praktické části. 

V další kapitole, která se zabývala praktickým pohledem na věc, jsem si určil fiktivní 

modelovou firmu, která mě vybrala pro pomoc s výběrem reklamní kampaně. Firma si určila 

několik variant, které zvažuje a potřebuje určit, které jsou pro ni nejpřínosnější. Tato 

modelová realitní kancelář dala předem určené preference k jednotlivým kritériím. Podle 

těchto preferencí jsem potom sestavil váhy, které jsem zadal do tabulek pro vypracování.  

K výpočtu jsem využil dodatkovou aplikaci pro Microsoft Excel. Tato aplikace se nazývá 

Sanna 14 a je schopna výpočtu vícekriteriálního rozhodování. Ze zadaných tabulek následně 

aplikace vyvodila závěry, ze kterých jsem mohl určit nejužitečnější variantu reklamní 

kampaně pro zadaná kritéria modelové fiktivní realitní kanceláře. 

Ze zadaných variant vyšla s největším celkovým užitkem reklamní kampaň s využitím 

webového portálu Sreality.cz. Zároveň bylo realitní kanceláři doporučeno zřízení stránek na 

sociální síti s alespoň částečnou propagací pro zasažení více potenciálních klientů.  
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V případě velkého růstu lze po pár letech uvažovat o dalších možnostech v pořadí jako 

je například některý ze způsobů venkovní reklamy.  

Jednoznačně nevyhovující marketing pro nově založenou realitní kancelář se jeví 

využití reklamního spotu v televizi. I přes využití menší lokální televize se cena pohybuje 

v hodnotách, které by byly pro novou společnost příliš nákladné. Nehledě na to, že se jedná o 

velmi složitý proces vývoje takové reklamy. Při vývoji mohou také naskákat další nadbytečné 

výdaje, se kterými se z počátku nepočítalo. 

Ve finálním rozhodnutí se tedy realitní kancelář BREA rozhodla pro dvě zároveň 

běžící reklamní kampaně. Ovšem kvůli vyšším nákladům se rozhodla zredukovat množství 

inzercí. Na sociální síti by se jednalo o redukci z 30 sponzorovaných příspěvků na 20. U 

webových stránek potom z 30 aktivních inzercí denně na 25. 

V první fázi by tedy tyto reklamy vycházeli zhruba na 20 600 korun měsíčně. Po 

redukci by firma platila přibližně o 3 800 korun méně. Finální zvolená částka na marketing je 

tedy 16 800 korun s využitím sociální sítě i webového portálu Sreality.cz. 

Na závěr je nutno zmínit, že diplomová práce podává ve své podstatě návod, jak 

postupovat při volbě vhodného marketingu. Tento postup lze aplikovat nejen na marketing 

realitní kanceláře, ale i na jakýkoli jiný proces výběru vhodné varianty, pokud vybíráme 

z více možností, které jsou hodnocené více kritérii.  
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