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Abstrakt 

Předmětem této bakalářské práce je analýza marketingového mixu průmyslového podniku 

Strojírna Novotný, s.r.o. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou část. 

Teoretická část je věnována významu marketingu pro průmyslový podnik s důrazem na 

nástroje marketingového mixu. Praktická část obsahuje představení společnosti, analýzu 

marketingového mixu společnosti a návrh optimální podoby marketingového mixu. 
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Abstract 

The subject of this bachelor thesis is the analysis of the marketing mix of the Strojírna 

Novotný, s.r.o. industrial enterprise. The thesis is divided into two main parts, theoretical and 

practical part. Theoretical part is dedicated to the marketing importance for the industrial 

enterprise with emphasis on implements of the marketing mix. Practical part contains the 

introduction of the company, the analysis of the marketing mix of the company and the 

proposal of the optimal form of the marketing mix. 
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Úvod 

Téma bakalářské práce jsem si vybrala z důvodu, že je mi tato problematika blízká a 

doufám, že mě její zpracování obohatí dalšími poznatky z této oblasti. Zájem o marketing ve 

mně vyvolalo již studium na střední škole a studium na vysoké škole mě jen utvrdilo v tom, 

že marketing je tím oborem, ve kterém bych se chtěla v budoucnu zdokonalovat a snad jednou 

i uplatnit. 

Každý podnik, který chce na trhu dosáhnout úspěchu a vybudovat si pevnou pozici, 

musí neustále sledovat rozvíjející se potřeby, přání a touhy svých dosavadních, ale i 

potenciálních zákazníků. Aby byl podnik úspěšný, musí si uvědomit, na jaké zákazníky se 

zaměří a jakými nástroji se bude snažit zákazníkům vyhovět. 

Jedním takovým nástrojem je marketing, který se považuje za fenomén dnešní doby. 

Většina firem si to uvědomuje a marketingové plánování, řízení a analyzování zařadila do 

svých strategií. Jsou však na trhu i firmy, které stále význam marketingu opomíjejí. Jedná se 

především o malé podniky, které si to z finančních, ale i z personálních důvodů nemohou 

dovolit. 

Marketing je velmi rozsáhlý a obsahuje veškeré činnosti, které souvisejí se získáváním 

zákazníků, budováním vztahů mezi zákazníkem a firmou, stanovováním výrobkových, 

propagačních, cenových a distribučních strategií atd. 

Cílem mé práce je analýza marketingového mixu konkrétního podniku a návrh 

optimální podoby nového marketingového mixu. Svoji bakalářskou práci jsem rozdělila na 

teoretickou část, ve které se budu snažit vysvětlit význam marketingu pro průmyslové 

podniky a zaměřím se na jednotlivé nástroje marketingového mixu. Druhá část mé práce je 

praktická část, kterou jsem rozdělila na část, ve které se zaměřím na současný marketingový 

mix podniku a v části druhé, se budu zabývat optimálním návrhem nového marketingového 

mixu. 

Sestavení marketingového mixu se neobejde bez analýzy vnějšího a vnitřního prostředí 

společnosti. Z tohoto důvodu budu část své práce věnovat těmto analýzám. Metod, které lze 

při provádění těchto analýz použít je mnoho. Já si vybrala PEST analýzu, dle mého názoru 

podává základní přehled o vnějších faktorech ovlivňujících společnost. Jedná se o politické, 

ekonomické, sociologické a technologické faktory. Pro analyzování vnitřního prostředí 

společnosti jsem si vybrala SWOT analýzu. Tato analýza nám dává souhrnný přehled 
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důležitých faktorů působících na společnost. Na základě těchto vybraných analýz a 

stávajícího marketingového mixu společnosti se pokusím navrhnout nový marketingový mix.  

Pro praktickou část své práce jsem si vybrala společnost Strojírna Novotný s.r.o. Je to 

malá firma, která působí v Olomouckém kraji a zabývá se výrobou smykem řízených 

nakladačů a lesní techniky jako jsou vyvážecí soupravy. Ve svém oboru je firma velmi známá 

a má již na trhu vybudovanou stálou pozici.  
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1 Teoretická část 

1.1 Definice marketingu 

Podstatou marketingu je velmi jednoduchá myšlenka, splnit ať už jednotlivci či skupině 

jejich přání a potřeby. Tato myšlenka platí ve všech profesích. Když se na marketing 

podíváme ze společenského hlediska, tak je marketing silou, která využívá průmyslový 

potenciál podniků k tomu, aby vyhověla duchovním a materiálním potřebám lidí. [8] 

Dobrý marketing není výsledkem náhody, ale důsledkem pečlivého plánování a 

provedení. Marketingové praktiky jsou neustále vylepšovány a přetvářeny v podstatě ve všech 

odvětvích, aby se zvýšila šance na úspěch. [2]  

První zmínky o marketingu se objevily zhruba kolem roku 1910. Filozofii marketingu 

daly základ první zkušenosti reklamních agentů v USA. Marketing se pozvolna vyvíjí 

z obchodní politiky a začíná zahrnovat i další aktivity. [17]  

Marketingová filozofie se stala filozofií úspěšného podnikání. A stala se nejen 

podmínkou podnikatelského úspěchu, ale i hlavním prostředkem rozvoje trhu. [17] 

Marketing je disciplínou, která se rozvíjí velmi rychle a tak je napsáno nepřeberné 

množství definic na toto téma. Já ve své práci zmíním jen pár, o kterých si myslím, že danou 

problematiku dostatečně vystihují. 

Jeden z předních odborníků na marketing Philip Kotler marketing definuje takto:  

„Marketing je věda a umění, jak nacházet, udržovat si a pěstovat si výnosné zákazníky.“ [13] 

Peter F. Drucker považuje marketing za jednu ze dvou základních funkcí organizace: 

„Protože cílem existence podnikové organizace je vytvářet hodnoty pro zákazníky, má tato 

organizace dvě – a pouze tyto dvě – základní funkce: marketing a inovace.“ [13]  

Jednou z nejpoužívanější definicí marketingu je definice, kterou vydala Americká 

marketingová společnost (AMA) roku 1985: „Marketing je proces plánování a provádění 

koncepce, tvorby cen, marketingové komunikace a rozšiřování myšlenek, výrobků a služeb za 

účelem vyvolání směny, uspokojující požadavky jednotlivců i organizací.“[12] 



11 
 

1.2 Význam marketingu v podniku 

Celá řada firem se časem začne zabývat, tím jaký má marketing pro ně skutečný 

význam. Z minulosti víme o firmách, které svou marketingovou strategii neměly 

propracovanou do všech detailů, a přesto byly velmi úspěšné. Na druhé straně známe firmy, 

které svou marketingovou strategii měly dokonale zpracovanou, a přesto byly neúspěšné. [8] 

S rozvojem marketingové teorie a praxe se rozvíjela i potřeba marketingu jako jedné 

z firemních aktivit. [17] 

Na obrázku můžeme vidět, jak se vyvíjel názor na marketing v podniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Vývoj názorů na úlohu marketingu [2] 

Marketing, který je v dnešní době uplatňován v podnicích se většinou bere jako 

samostatný marketingový útvar, který ve většině případů podléhá přímo řediteli podniku. Na 

správném marketingu velmi záleží, díky němu podnik může dlouhodobě upevnit své místo na 

trhu a získat tak pro svůj podnik konkurenční výhodu. [17]  

Úkolem marketingu v podniku je rozpoznat nenaplněné potřeby a přání zákazníků. Na 

tomto základě pak určuje, kterým zákazníkům může podnik vyhovět a tím vymezuje cílový 

trh. V neposlední řadě rozhoduje o jednotlivých službách a výrobcích, které mají co nejvíce 

sloužit vybraným trhům a nejlépe plnit přání zákazníka. [8] 
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Marketing má v podniku výsadní postavení. Toto postavení vyplývá z jeho hlavních 

funkcí. Mezi tyto funkce patří [17]:  

 sběr a vyhodnocování informací 

 hledání příležitostí 

 zavádění marketingových informačních systémů 

 utváření pozice na trhu a budování dobré image podniku 

 spolupráce s dalšími útvary v podniku jako např. technické, nákupu, vývoji, 

investiční, prodeje apod. 

 sestavení strategie podniku s důrazem na práci s marketingovým mixem. 

Marketing vznikal v podniku jako jednotlivá část obchodní politiky. Jeho stránky se 

postupem času rozvíjely a představovaly jednotlivé etapy marketingu. Potom rozlišujeme: 

Marketing realizační – jedná se o marketing pasivní, jeho hlavní funkcí bylo prodat 

vyrobené zboží, které bylo vyrobeno na popud výrobního a technického úseku firmy. Tato 

etapa má za cíl rozvíjet prodejní aktivity a propagační činnosti. Komunikace se zákazníky 

byla až doposud omezena jen na komunikaci při samotném prodeji. [17] 

Marketing poznávací – cílem tohoto marketingu je snížit neprodejnost výrobků. Je zde 

snaha o rozvíjení aktivit ve výzkumu trhu a informací. V této etapě se podnik snaží vyrábět to, 

co se bude lépe prodávat a činí tak na základě informací, které získal od spotřebitelů. Zde je 

komunikace obohacena o předprodejní komunikaci se zákazníky. [17] 

Marketing komunikační – jeho hlavní funkcí je dlouhodobá prodejnost. Tento 

marketing se vyznačuje tím, jak nejlépe uspokojit zákazníka a to nabízením něčeho navíc 

např. servis, záruka, různé služby atd. Podnik přešel na intenzivnější komunikaci jak se 

stávajícími, ale i s potenciálními zákazníky, a to ve všech stádiích prodeje. Především se 

zaměřil na komunikaci po uskutečnění prodeje. [17] 

Marketing strategický – tento marketing se stává složkou nejvyšší podnikové politiky. 

Marketingová strategie se zaměřuje na dlouhodobý výzkum, rozhodovací systémy, které 

ukazují orientaci podniku a především na nástroje marketingového mixu. Tento marketing se 

začíná zabývat prognózami. [17]  

Marketing informační – s přírůstkem velkého množství informací a způsobů jejich 

zpracování se vytváří informační marketing. Jeho hlavní funkcí je získávání, zpracování, 

využití a v neposlední řadě analýza a uchování informací. Informační marketing se také 
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zabývá využíváním nových informačních technologií a komunikačních způsobů, jako je 

například internet. [17] 

Mezinárodní marketing – na rozvoj mezinárodního marketingu má velký vliv proces 

internacionalizace a globalizace. Velmi důležitá je promyšlená marketingová strategie pro 

využití nových marketingových přístupů. Mezinárodní trhy poskytují nové příležitosti, mohou 

zlepšit ekonomický výsledek a posílit konkurenceschopnost podniku. [7]  

Interaktivní marketing – jedná se o poslední vývojový stupeň marketingu. Tato etapa 

se vyznačuje pevnými vztahy a výhodnou spoluprací mezi vedením podniku, zaměstnanci a 

zákazníky. Tento marketing dbá na aktivní spolupráci při společných obchodech. Hlavním 

nástrojem je systém CRM (Consumer Relationship Management), tento systém se zabývá 

řízení vztahů s klienty. [17] 

Zmíněné etapy marketingu dnes nenajdeme tak rozčleněny. V současné době se 

navzájem prolínají. Každý podnik má odlišné způsoby použití marketingu. Odlišné způsoby 

použití marketingu jsou zaznamenány i v rámci územních, ekonomických i společenských 

oblastech. [17] 

V dnešním 21. století se poměry na trhu změnily a neustále se mění. Tempo těchto 

změn se nezadržitelně zvyšuje a to vytváří na podniky tlak, aby se na tyto změny rychle 

adaptovaly. Příčinou rychlých změn v marketingu je posun k informační ekonomice, která je 

v dnešní době spojena s růstem výkonnosti a úspěšností podniků na trhu. [17]  

1.3 Marketing a hodnota pro zákazníka 

V ekonomikách, ve kterých mají zákazníci velké možnosti volby, musí podnik sladit 

proces poskytování hodnoty s výběrem, vytvořením a sdělením vyšší hodnoty, aby mohl být 

úspěšný. [2] 

Marketingové oddělení se v podniku nejčastěji zřizuje za účelem vytvářet a poskytovat 

hodnoty pro zákazníka. 

K vyhledávání nové hodnoty je nezbytné pochopit vztahy a vzájemné působení třech 

prostorů. Těmi prostory jsou prostor pro poznávání zákazníků, prostor pro kompetence 

společnosti a prostor pro zdroje partnerů. [2] 
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Prostor pro poznávání zákazníků – tento prostor vnímá jak existující, tak neexistující 

potřeby, ale i potřeby jako je spoluúčast, svobody, stability a změny. [2] 

Prostor pro kompetence společnosti – je popisován ve dvou pojmech a to v šířce a 

hloubce. Šířka zaznamenává široký rozsah proti orientovanému rozsahu podnikatelských 

činností. Hloubka se zaměřuje na fyzické schopnosti proti schopnostem orientovaným na 

poznání. [2] 

Prostor pro zdroje partnerů – zde se jedná o volbu partnerů, podle jejich schopností 

využívání tržních příležitostí a partnerských vztahů pro vytváření hodnoty. [2]  

Vytváření hodnoty závisí na identifikaci nových výhod pro zákazníky a to z pohledu 

zákazníků. Podnik by při tvorbě nové hodnoty měl využívat hlavní přednosti svého odvětví. 

Pro získávání těch správných nových výhod pro zákazníky musí marketéři rozumět, na co 

zákazník myslí, co chce a co ho trápí. [2]  

Poskytování hodnoty je ve většině doprovázeno s vynakládáním prostředků do 

schopností a infrastruktury podniku, aby byl schopný řídit vztahy se zákazníky a obchodní 

vztahy. Právě řízení vztahů se zákazníky umožňuje lépe porozumět stávajícím zákazníkům, 

ale také rychle získat zákazníky nové. Důraz se musí klást i na řízení vnitřních zdrojů, jako 

jsou obchodní procesy, které by měly být v jedné třídě softwarových modulů. Řízení 

obchodních vztahů je velmi důležitý aspekt při zvládání problematiky s obchodními partnery, 

poskytování zdrojů, produkci a dodávání výrobků. [2] 

Dnes se ví, že marketing nevytváří jen marketingové oddělení nebo prodejní oddělení. 

Na zákazníky má vliv každý zaměstnanec a je nezbytné brát zákazníky jako původ prosperity 

podniku. Podniky si začaly uvědomovat, že týmová práce všech oddělení při řízení klíčových 

procesů vede k získávání a udržování zákazníků, realizaci nového výrobku a plnění 

objednávek k plné spokojenosti zákazníků. [2]  

1.4 Marketingové prostředí 

Vše, co společnost obklopuje, nazýváme marketingové prostředí. Toto prostředí 

zahrnuje faktory, které představují pro společnost příležitosti, ale i hrozby. Společnost by tyto 

faktory měla neustále sledovat a snažit se jim přizpůsobit. [1] 
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Marketingové prostředí se vyznačuje proměnlivostí v čase. Tato proměnlivost zvyšuje 

míru nejistoty při výběru správných rozhodnutí. [18] 

Marketingové prostředí se dělí na mikroprostředí (vnitřní prostředí) a makroprostředí 

(vnější prostředí). Na následujícím obrázku můžeme vidět ukázku marketingového prostředí 

společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Marketingové prostředí společnosti [18] 

Analýza marketingového prostředí 

Než společnost začne sestavovat marketingový mix, musí zhodnotit všechny vlivy, 

které by mohly ovlivnit úspěšnost jejího konání. V první řadě se společnost snaží poznat a 

vytyčit trendy ve vývoji okolního prostředí. Dalším krokem je analyzování, rozdělování trhu a 

vyhodnocení vlastních zdrojů, silných a slabých stránek. Společnost se také zaměřuje na 

hledání ohrožení a příležitostí, které na ni působí zvenčí. [18]  

1.4.1 Analýza vnějšího prostředí 

Hlavním smyslem této analýzy je identifikovat možné ohrožení a příležitosti, které 

plynou z působení vnějšího prostředí na společnost. Pro samotné realizování analýzy vnějšího 

prostředí lze použít mnoho metod. Jedná se například o metodu PEST, poziční mapu nebo 

benchmarking. 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA 

Zákazníci Konkurenti 

Dodavatelé Prostředníci 

Veřejnost 

Inovace 

Příroda 

Kultura 

Legislativa 

Ekonomika 

Demografie 



16 
 

Ve své práci použiji PEST analýzu, dle mého názoru podává základní přehled o 

vnějších faktorech, které působí na společnost. 

PEST analýza 

Tato analýza charakterizuje čtyři faktory, které ovlivňují vnější prostředí společnosti. 

Tyto faktory může společnost ovlivnit jen velmi málo nebo vůbec. Sledování těchto faktorů 

nám umožňuje předvídat budoucí vliv vnějšího prostředí na společnost. [13] 

Mezi tyto faktory řadíme politické, ekonomické, sociologické a technické faktory. 

Název této analýzy tvoří počáteční písmena jednotlivých faktorů. 

Následující tabulka nám ukazuje několik příkladů faktorů, které se sledují v rámci PEST 

analýzy.  

Tab. 1: Příklady faktorů PEST analýzy [16] 

Politické / právní Ekonomické Sociální Technologické 

Legislativa 

regulující 

podnikání 

 

HDP, ekonomický 

růst (obecný či 

určitého odvětví), 

výdaje spotřebitelů 

 

Rozdělení příjmů 

 

Vládní výdaje na 

výzkum 

 

Legislativa 

určující zdanění 

(podniků, 

jednotlivců) 

 

Monetární politika 

(úrokové sazby) 

 

Demografické 

faktory (např. 

věková struktura 

obyvatelstva, 

pohlaví, velikost 

rodiny, povolání, 

stárnutí 

obyvatelstva) 

 

Zaměření 

průmyslu na 

zlepšení 

technologií 

 

Předpisy pro 

mezinárodní 

obchod 

 

Vládní výdaje 

 

Pracovní mobilita 

 

Nové objevy, 

patenty, vývoj 

nových 

technologií 

 

Ochrana 

spotřebitelů 

 

Politika proti 

nezaměstnanosti 

(minimální mzda, 

výhody v 

nezaměstnanosti) 

 

Změny životního 

stylu (práce z 

domova, více 

volného času) 

 

Míra 

technologického 

opotřebení 

 

Pracovní právo 

 

Zdanění (vliv na 

příjem spotřebitelů, 

na spoření) 

 

Postoje k práci a 

volnému času 

 

Spotřeba energie a 

náklady na energii 
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Předpisy a 

regulace 

upravující 

konkurenční 

prostředí, 

monopoly 

 

Měnové kurzy (vliv 

na poptávku 

zahraničních 

zákazníků, vliv na 

náklady 

importovaného 

zboží) 

 

Vzdělání 

 

Vliv změn v 

informačních 

technologiích 

 

Vládní 

rozhodnutí, 

ustanovení, 

nařízení 

 

Inflace (vliv na 

náklady a prodejní 

ceny) 

 

Móda a záliby, 

koníčky, módní 

výstřelky 

 

Internet, satelitní 

komunikace 

 

 

1.4.2 Analýza vnitřního prostředí 

Hlavním úkolem vnitřní analýzy společnosti je vymezit a zhodnotit vnitřní silné a slabé 

stránky. Při realizaci této analýzy můžeme použít řadu metod, například Porterovu analýzu 

pěti konkurenčních sil, metody finanční analýzy nebo S-W analýzu. Jedná se o analýzu šesti 

oblastí mikroprostředí (podnik, dodavatelé, marketingoví zprostředkovatelé, zákazníci, 

konkurenti a veřejnost) [18] 

Pro svoji práci použiji analýzu SWOT. Tato analýza spojuje mikroprostředí i 

makroprostředí. SWOT analýza je považována za základní analýzu prostředí, ve kterém se 

společnost nachází. [12] 

SWOT analýza 

Jedná se o analýzu vnitřního prostředí firmy. Zachycuje silné a slabé stránky firmy a 

příležitosti a hrozby podnikání. Název je sestaven z počátečních písmen anglických názvů 

jednotlivých faktorů (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). [13] 

Silné a slabé stránky jsou faktory, které vytvářejí nebo snižují vnitřní hodnotu firmy. 

Příležitosti a hrozby jsou vnější faktory, které ovlivňují chování firmy. Pomocí této analýzy 

můžeme získat souhrnný pohled na fungování podniku. [13] 

Na následujícím obrázku můžeme vidět ukázku SWOT analýzy. 
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Obr. 3: SWOT analýza [13] 

1.5 Marketingový mix 

Definic na téma s touto problematikou je velmi mnoho a v pojetí různých autorů se liší. 

Já jsem vybrala pár z nich, které podle mého názoru nejvíce vystihují tento problém.  

Philip Kotler se stal největším a nejznámějším autorem v oblasti marketingu a 

marketingového mixu. V jedné  jeho z nejpoužívanějších knih o marketingu Marketing 

Management P. Kotler uvádí definici marketingového mixu: „Marketingový mix je soubor 

marketingových nástrojů, které firma využívá, aby dosáhla marketingových cílů na cílovém 

trhu.‘‘ [2] 

Dalším významným autorem této problematiky je M. Foret, který marketingový mix 

definuje jako: „Souhrn základních marketingových prvků, jimiž firma dosahuje svých 

marketingových cílů. Jde o soubor vzájemně propojených proměnných, se kterými vedení 

podniku může pracovat a které může poměrně snadno měnit. Marketingový mix tedy v sobě 

zahrnuje vše, čím firma může poptávku po svých produktech ovlivňovat.“ [11] 

Marketingový mix je základním nástrojem marketingové strategie. Jeho historie sahá do 

60. let minulého století, kdy profesor Jerome McCarthy navrhl čtyři složky marketingových 

aktivit zvané 4P: product (produkt), price (cena), place (místo), promotion (propagace). [13]  
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Marketingový mix je v dnešní době brán jako funkce, která má za cíl neustále rozvíjet a 

zdokonalovat přístup k trhu. Aby tato funkce byla naplněna, potřebuje mít marketingový mix 

funkční nástroje. [17]  

Jak už bylo zmíněno, za základní nástroje marketingového mixu jsou považovány 4P a 

to Product (produkt), Price (cena), Place (místo) a Promotion (marketingová komunikace, 

propagace). Toto základní členění můžeme vidět na obrázku 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Marketingový mix [1]  

Pro některé podniky může být základní rozdělení nástrojů na 4P nedostačující, a proto 

se marketingový mix z původních 4P rozšířil o další tři P, a to o složky lidé, materiální 

prostředí a proces. V mé práci se budu zabývat pouze nástroji 4P. 

Aby byla teorie marketingové mixu v praxi úspěšná, musí podnik jednotlivé 

marketingové nástroje používat jako zharmonizovaný celek, jehož hlavní prioritou je 

optimální výsledek na trhu. Pokud podnik bude jednotlivé nástroje aplikovat samostatně bez 

vnitřní sladěnosti, potom stanovený cíl nebude naplněn. [17]  

Setkáváme se i s koncepcí marketingového mixu 4C, tato koncepce se dívá na 

marketingový mix z pohledu zákazníka. Z pohledu zákazníka by měl každý nástroj 

marketingového mixu přinášet nějakou výhodu.  

Hlavním cílem koncepce 4C je ukázat stávajícím, ale i budoucím zákazníkům, jak velký 

užitek a za jak velké náklady mohou získat. Tato koncepce marketingového mixu se věnuje 

Cílový trh 

Produkt 

Sortiment, 

Kvalita, design, 

vlastnosti, 

značka, služby, 

obal, záruka  

 

Cena 

Ceníky, slevy, 

náhrady, 

platební lhůty, 

úvěrové 

podmínky 

Distribuce 

Distribuční 

kanály, 

dostupnost, 

umístění, 

zásoby, 

doprava 

Propagace  

Reklama, 

podpora 

prodeje, 

osobní prodej, 

publicita 

Marketingový mix 
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pouze vybranému segmentu zákazníků. To umožňuje se více přizpůsobit jejich přáním a 

potřebám. [13]  

Jednotlivé složky koncepce 4C a základní koncepci 4P nám ukazuje tabulka 2, která 

ukazuje pohled zákazníka na 4P.  

Tab. 2: Složky marketingového mixu: 4P a 4C [1] 

4P 4C 

Produkt (product) Potřeby a přání zákazníka (customer needs and wants) 

Cena (price) Náklady na straně zákazníka (cost to the customer) 

Distribuce (place) Dostupnost (convenience) 

Propagace (promotion) Komunikace (communication) 

 

Výsledkem správné koncepce 4C je dosahování dlouholetých vztahů se zákazníky. 

Výhodou dlouholetých vztahů je bezesporu větší loajalita zákazníků a jejich ochota 

k oboustranné komunikaci. Díky tomu je firma schopna poznat skutečné potřeby zákazníků a 

zvyšovat tak jejich spokojenost. [13] 

V dnešní době se stále více firem obrací ke vztahovému marketingu, který vede 

k získání významného zákazníka pro dlouhodobou spolupráci. Většina odborníků doporučuje 

vycházet nejprve ze 4C a až poté stanovit koncepci 4P. [13]  

Režim marketingového mixu se po celém světě shoduje. Podle odlišných ekonomik, 

trhů a způsobů podnikání v různých zemích mohou vyvstávat odlišnosti v uspořádání 

marketingového mixu. V konečném důsledku je ve všech verzích marketingového mixu 

společný výběr uceleného celku nástrojů a metod pro vytvoření lepších vazeb na trh. [17] 

1.5.1 Produkt 

Produkt představuje všechny výstupy podniku. Výstup podniku je bezesporu pro podnik 

jedním z nejdůležitějších faktorů, a proto produkt zaujímá jednu z klíčových pozic 

v marketingovém mixu.  

Nejčastěji se produkt definuje jako: „cokoliv, co lze nabídnout k upoutání pozornosti, 

ke koupi, k použití nebo ke spotřebě, co může uspokojit touhy, přání nebo potřeby.“ [1]   
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Mezi produkty nepatří pouze hmotné věci. Do produktu můžeme zahrnout fyzické 

předměty, služby, osoby, místa, organizace i myšlenky. 

Na samotný produkt je třeba pohlížet v několika úrovních. Nejčastější je přístup dle 

Kotlera, který rozlišuje tři úrovně produktu. Každá úroveň zvyšuje hodnotu produktu pro 

zákazníka. Jak můžeme vidět na obrázku 5., tak nejnižší úroveň tvoří základní produkt, na 

druhé úrovni je vlastní produkt a třetí úroveň tvoří rozšířený produkt. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Tři úrovně produktu [1]  

Základní produkt – je jádrem celkového produktu a dává nám odpověď na otázku: Co 

vlastně kupující doopravdy kupují? Jedná se o základní výhody nebo služby, které zajišťují 

řešení daného problému, jsou skutečným účelem koupě produktu.[1] 

Vlastní produkt – vlastní produkt může mít více charakteristik. Jedná se například o 

součástky produktu, úroveň kvality, funkce, design, název značky, balení a další atributy, 

které dohromady zajišťují základní přínosy produktu.[1] 

Rozšířený produkt – jedná se o nabídky doplňkových služeb a přínosů pro spotřebitele, 

spojené se základním a vlastním produktem.[1] 

Firma při vývoji produktů musí nejdříve určit základní spotřebitelské potřeby, poté musí 

připravit vlastní produkt a nakonec hledá způsoby, jak jej rozšířit, aby takovýto balíček 

přínosů nejlépe uspokojil spotřebitele.[1]  

Konkurence se v dnešní době odehrává právě na úrovni rozšířeného produktu, aby firma 

byla i nadále úspěšná, musí své nabídky neustále doplňovat výhodami uspokojující potřeby, 
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ale také potěší zákazníka. Takové rozšiřování produktů, je pro firmy velmi nákladné a firma si 

musí pokládat otázku, zda zákazníci zaplatí za takový to produkt a firmě se tak pokryjí 

mimořádné výdaje s tím spojené.[1]  

Životní cyklus produktu 

Životní cyklus vyjadřuje objem nebo výši prodeje produktu od jeho zavedení na trh 

k jeho poklesu a zrušení. Všechny produkty mají určitý specifický životní cyklus. Přesný tvar 

a délku křivky životního cyklu produktu dopředu neznáme.[6]  

Pro životní cyklus výrobků existuje řada obrázků, které jsou si většinou podobné a liší 

se jen v maličkostech. Ve většině případů se skládají ze 4 fází, a to z fáze zavádění, fáze růstu, 

fáze zralosti a fáze poklesu. [5] 

Na obrázku 6 můžeme vidět životní cyklus produktu, který má pět fází: vývoj produktu, 

uvedení na trh, růst, zralost a úpadek.  

 

Obr. 6: Životní cyklus produktu [1] 

Fáze životního cyklu produktu 

Vývoj produktu – neboli rozvíjení nové myšlenky, nápadu na nový produkt. V této fázi 

produktu rostou investiční náklady a tržby jsou nulové. Podnik se zabývá tím, jak nový 

výrobek, pokud by byl zaveden na trh, by dopomohl podniku k větší prodejnosti, jaké s ním 

souvisí náklady a jaké tržby. [4]  
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Výrobek by měl být připraven na trh co nejdříve, jak jen to je možné, ale také 

s příslušnými opatřeními pro přijetí nového výrobku na trh. [3]  

Uvedení na trh – jedná se o představení nového produktu veřejnosti. V této fázi vývoje 

jsou zisky malé či vůbec žádné. Je to výsledek vysokých nákladů na distribuci a propagaci.[1]  

Růst – produkt se dostal do povědomí veřejnosti a uspokojuje nebo stimuluje potřeby 

zákazníků. Během fáze růstu stoupají zisky, náklady na propagaci zůstávají stejné, ale 

rozpočítávají se na velký objem produkce a jednotkové výrobní náklady klesají.  V této fázi se 

objevuje na trhu konkurence. [1] 

Zralost – v této fázi dochází ke zpomalování růstu tržeb. Veřejnost již produkt 

akceptovala a na trhu je mnoho výrobců se stejným produktem. V této fázi se začíná snižovat 

cena, zvyšuje se intenzita reklamy a podpory prodeje a v neposlední řadě se navyšují rozpočty 

na výzkum a vývoj, pro vytvoření lepší verze produktu. [1] 

Úpadek – fáze úpadku se vyznačuje klesáním a ochabováním tržeb. Klesání tržeb má 

mnoho důvodů např. technologický pokrok, změny spotřebitelského vkusu nebo silná 

konkurence. Pokles zisků a tržeb v mnoha případech způsobuje odchod firem z trhu neboť je 

pro firmu velmi nákladné udržovat slabý produkt na trhu.[1]  

1.5.2 Cena  

Cena je jedním z rozhodujících prvků marketingového mixu. Je to peněžní částka 

účtovaná za výrobek nebo službu, kterou zákazníci vymění za užitek z užívání produktu nebo 

služby. [1]  

Cena jako jediná z prvků marketingového mixu přináší podniku příjem, ostatní složky 

marketingového mixu vytváří náklady.  Je to složka, která se dá v krátkém čase nejsnadněji 

měnit. Sestavování ceny by se mělo provádět s ohledem na ostatní prvky marketingového 

mixu.   

Společnosti stanovují ceny různými způsoby, ale základem pro tvorbu cen je rozhodnutí 

o cenových cílech. Tyto cíle jsou stanovovány s ohledem na cíle celého podniku jako celku. 

Společnost pomocí cen může sledovat pět hlavních cílů: přežití, maximální současný zisk, 

maximální tržní podíl, maximální „sbírání smetany“ nebo vedoucí postavení v kvalitě 

produktů. [2]  
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Mnoho menších podniků je pod velkým tlakem silných odběratelů a jejich cenová 

politika je potom velmi deformována často až nepřiměřenými požadavky jak na ceny, tak na 

ostatní dodavatelské podmínky. [9]  

Sestavování výše ceny je pro firmu velmi důležité a nemůže se orientovat jen na 

ekonomická hlediska např. optimalizaci zisku, ale musí brát v úvahu ceny konkurence a jiné 

externí a interní faktory, aby nalezla nevhodnější cenu, která se bude nacházet někde mezi 

krajními hodnotami. Dolní mez ceny představují náklady, horní mez ceny představuje 

vnímaná hodnota zákazníkem (cenový strop). Konkurenční ceny a ceny substitutů představují 

orientační bod, který bere podnik při stanovování ceny do úvahy. Firma, by měla také 

zohledňovat i jiné požadavky, jako např. [13]:  

 Získávání dalších zákazníků segmentu a udržení stávajících. 

 Zvětšení tržního prostoru o nové segmenty, nové zákazníky, nové trhy. 

 Růst množství prodeje. 

 Přerozdělení zisku dle sortimentních druhů. 

 Zajištění rychlé návratnosti uskutečněných investic. 

 Zajištění excelence kvality výrobků a služeb. 

 Zvýšení tržního podílu. 

 Prostá snaha o přežití a jiné. 

Tvorba cen lze shrnout do několika metod, pak můžeme vycházet z následujících 

orientací, které jsou podrobněji popsány: 

 Orientace na náklady 

 Orientace na poptávku 

 Orientace na konkurenci 

 Orientace na užitek a hodnotu vnímanou zákazníkem 

Nákladová metoda 

Jedná se o jednu z nejběžnějších a nejčastěji používanou metodu stanovení ceny. Tato 

metoda spočívá v aplikaci kalkulačních postupů, které jsou založeny na vyčíslení nákladů a 

zisku na daný produkt. Kalkulovaná cena nebere v úvahu poptávku a ceny konkurence, tato 

kalkulace s největší pravděpodobností nepovede ke stanovení optimální ceny. Hlavní 

výhodou této metody je jednoduchost použitelných postupů a snadná dostupnost 

podkladových materiálů pro výpočet. Nevýhodou této metody je, že neodráží skutečnou 
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situaci na trhu, tedy částku, kterou jsou zákazníci ochotni za daný produkt zaplatit. Může 

nastat situace, kdy firma bude zbytečně přicházet o vyšší tržby z prodeje nebo může ztrácet 

zákazníky. [9]   

Pro výpočet se využívají oborově jednotné vzorce. Jejich skladba je typická pro daný 

produkt, činnost nebo službu a jejich struktura zahrnuje [1]:   

Fixní náklady 

Náklady fixní neboli režijní jsou stále stejné, nezávisí na objemu výroby ani na objemu 

prodeje. V mnoha společnostech tyto náklady dominují. Jedná se např. o náklady pronájem, 

topení, úroky, platy zaměstnanců atd. 

Variabilní náklady 

Náklady variabilní neboli proměnné se mění v přímé závislosti s úrovní výroby. 

Variabilní náklady se mohou pohybovat přímo úměrně vzhledem ke zvyšování produkce, ale 

také i nepřímo úměrně. Některé variabilní náklady se také mohou zvyšovat skokem, náklady 

jsou do určité hranice neměnné a od určité hranice pak dochází k jejich zvýšení. 

Souhrnem fixních a variabilních nákladů a přiražením kalkulovaného zisku dostaneme 

dolní hranici, pod kterou bychom neměli jít, pokud chceme dosáhnout zisku. Firma by měla 

stanovit takovou cenu, která alespoň pokryje celkové náklady např. na výrobu, distribuci, 

prodej atd. Firma své náklady musí řádně sledovat, pokud se výroba stane nákladnější oproti 

konkurenci, musí firma buď zvýšit cenu, nebo se spokojit s nižším ziskem a přijít tak na trhu 

o konkurenční výhodu. [1]  

Stanovení ceny na základě poptávky 

Metoda stanovení ceny podle poptávky vychází z cenové elasticity poptávky. Čím vyšší 

bude cena, tím menší bude objem prodaného zboží. Existuje velké množství faktorů, které 

cenovou elasticitu ovlivňují např. existence substitutů, konkurence, rozdělení produktů na 

nezbytné a luxusní atd. Vztah mezi výslednou poptávkou a požadovanou cenou nám ukazuje 

křivka poptávky. Křivka poptávky ukazuje počet prodaných jednotek v závislosti na ceně. [9] 

Tato metoda umožňuje teoreticky firmě v dané době maximalizovat zisk. Ve skutečnosti 

lze jen těžko získat odpovídající křivku poptávky pro daný produkt a stanovit tak cenu. Proto 

se provádí cenové testy, které pomohou firmě stanovit cenu dle názorů zákazníků. [9] 
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Stanovení cen na základě cen konkurence 

Další metoda cenové strategie je založena na cenách konkurence. Cena je stanovena 

podle konkurenčních cen srovnatelných produktů nebo služeb. U této metody se nevěnuje 

velká pozornost nákladům nebo poptávce. Tato metoda se uplatňuje zejména při vstupu firmy 

na nový trh. [13]  

Za výhody této metody lze uvést zejména jednoduchost a do jisté míry také 

zprostředkování pohledu zákazníka na produkt ve srovnání s konkurencí. Nevýhodou této 

metody se staví možnost vzniku tzv. cenové války, která přináší pro všechny zúčastněné jen 

škody. Další nevýhodou je absence kontextu mezi náklady a cenou, to může vést k situaci, že 

takto stanovená cena nezajistí firmě potřebný zisk. [9] 

Stanovení ceny podle hodnoty vnímané zákazníkem 

Při této metodě se cena určuje na základě hodnoty vnímané spotřebitelem. Nejprve 

firma musí provést analýzu potřeb zákazníka a jím vnímanou hodnotu, na základě této 

analýzy se určuje cena. Cílem této metody je nabídka, která bude kombinovat kvalitu 

produktu za přijatelnou cenu. [13] 

Za výhodu této metody lze považovat její reálnost, cena je přiměřená rozhodování 

kupujícího o nákupu a nejvíce odráží jeho potřeby a přání. Za nevýhodu lze uvést relativně 

vysokou konečnou cenu. Za další nevýhodu lze považovat obtížné určení velikosti vnímané 

hodnoty, užitek z produktu či služby je různý nejen pro každého zákazníka, ale může se také 

lišit podle aktuálního stavu potřeb zákazníka. [9] 

Stanovení výše ceny ovlivňuje mnoho faktorů, které by firma měla brát v úvahu. 

Můžeme je rozdělit na [12]: 

Vnitřní faktory - k vnitřním faktorům můžeme přiřadit: 

 Cíle firmy – dosažení určité výše zisku a dosažení určitého prodejního obratu. 

 Cenová politika – podstatným faktorem je i míra centralizace nebo 

decentralizace při rozhodování o cenách. 

 Marketingový mix – spojitost mezi cenou a ostatními prvky marketingového 

mixu je zřejmá, pokud se se změnou ceny nezmění i ostatní prvky, nepřinese to 

firmě očekávaný efekt. 
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 Diferenciace výrobků – pokud se bude produkt či služba lišit od konkurenčních 

produktů je samozřejmé, že dojde i cenové odlišnosti. 

 Náklady – patří mezi hlavní faktory, které ovlivňují tvorbu cen. 

Vnější faktory – mezi vnější faktory můžeme zařadit: 

 Konkurence 

 Poptávka 

 Distribuční síť 

 Ekonomické podmínky 

 Opatření centrálních orgánů 

Mezi typické složky cen můžeme zařadit rabaty, platební a dodací podmínky nebo 

úvěrové podmínky a v neposlední řadě ceníkové ceny. 

1.5.3 Distribuce  

V dnešní době je málo firem, které prodávají své výrobky přímo konečným 

spotřebitelům. Mezi firmou a konečným spotřebitelem stojí řada prostředníků. Tito 

prostředníci tvoří distribuční kanál. Je to soubor cest, po kterých se produkt nebo služba 

ubírají. Tyto cesty končí nákupem produktu nebo služby a použitím konečným spotřebitelem. 

[2]  

Jedním z hlavních důvodů pro využití distribučních kanálů je, že zprostředkovatelé 

zpravidla dosahují mnohem větší účinnosti při přibližování výrobků cílovým trhům. A to díky 

svým kontaktům, zkušenostem, specializaci a rozsahu činností. Díky těmto faktorům 

poskytují prostředníci v oblasti distribuce pro firmu mnohem více možností a příležitostí než 

by sama firmy byla schopna. [2] 

V marketingovém pojetí patří k základním vlastnostem distribuce tyto procesy [11]: 

 Fyzická distribuce – fyzická distribuce představuje přepravu výrobků, 

skladování a v neposlední řadě i řízení zásob, aby prodejci mohli vždy uspokojit 

poptávku. 

 Financování – úkolem financování je získat zdroje, které pokryjí náklady 

spojené s distribucí. 

 Doprovodné a podpůrné činnosti – ty zahrnují zejména organizaci 

marketingového výzkumu, zajišťování propagace výrobku, podpora prodeje, 

poskytování úvěru, úpravy výrobku, poradenská činnost atd. 
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Distribuční cesty 

Distribuční cesta je tvořena zpravidla třemi subjekty: výrobci, distributory a 

podpůrnými organizacemi jako jsou třeba banky, pojišťovny, reklamní agentury apod. 

Distribuční cesty lze popsat podle počtu stupňů, které obsahují. Stupeň distribuční cesty tvoří 

počet prostředníků, kteří se podílejí na dopravě produktu k zákazníkovi. [13]  

Přímá distribuční cesta 

Jedná se o nejjednodušší formu distribuce. Nenachází se zde žádný zprostředkovatel. 

Firma své produkty prodává přímo konečnému spotřebiteli. Mezi nejčastější příklady patří 

podomní prodej, domácí předváděčky, zásilkový prodej, televizní prodej, prodej po internetu 

a také vlastní firemní prodejny. [2]  

Přímou distribuční cestu můžeme vidět na obr. 7. 

 

 

Obr. 7: Přímá distribuční cesta [2] 

Nepřímá distribuční cesta 

Při této formě distribuční cesty vstupuje mezi výrobce a konečného spotřebitele jeden 

nebo více zprostředkovatelů. Zde firma nepřichází do kontaktu s konečným zákazníkem. Pro 

firmu je příliš dlouhá distribuční cesta nevhodná. S každým dalším prodloužením narůstají 

komplikace při získávání informací o konečném spotřebiteli. Při této formě distribuce se 

obtížně provádí kontrola. [11]  

Nepřímá distribuční cesta může mít jeden, dva, tři nebo i více mezičlánků (úrovní). 

Jednoúrovňová distribuční cesta – se skládá z výrobce, jednoho prodejního 

zprostředkovatele, kterým může být např. maloobchod nebo průmyslový distributor a z 

konečného spotřebitele. Na obr. 8 můžeme vidět jednoúrovňovou distribuční cestu. [2] 

 

 

Obr. 8: Jednoúrovňová distribuční cesta [2]  

výrobce spotřebitel 

výrobce maloobchod spotřebitel 



29 
 

Dvouúrovňová distribuční cesta – je složena ze dvou zprostředkovatelů, výrobce a 

konečného spotřebitele. Na spotřebním trhu se může jednat o zprostředkovatele jako 

velkoobchod a maloobchod. Na průmyslovém trhu to může být zástupce výroby a 

průmyslový distributor. Na obr. 9 můžeme vidět ukázku dvouúrovňové distribuční cesty. [2]  

 

Obr. 9: Dvouúrovňová distribuční cesta [2]  

Tří a víceúrovňová distribuční cesta – v této formě distribuční cesta obsahuje tři 

zprostředkovatele, výrobce a konečného spotřebitele. Nevýhodou této cesty je obtížné 

získávání informací o konečném spotřebiteli. Na obr. 10 je znázorněna tříúrovňová distribuční 

cesta. [2] 

 

   

Obr. 10: Tříúrovňová distribuční cesta [2]  

Distribuční strategie 

O tom kolik zprostředkovatelů bude obsahovat distribuční kanál rozhoduje povaha 

produktu, způsob nákupu, úroveň poskytovaných služeb a možnost kontroly podmínek 

prodeje. Pro každý produkt nebo službu je tedy nutné volit optimální podobu distribučního 

kanálu. Rozlišujeme tři základní typy distribučních strategií [10]: 

Intenzivní distribuce – tato strategie se uplatňuje především u zboží denní potřeby jako 

např. potraviny, hygienické potřeby. Účelem je zajistit dostupnost produktu tak, aby byl 

zákazníkovi kdykoliv a kdekoliv k dispozici.  

Exkluzivní (výhradní) distribuce – je opakem intenzivní strategie. Prodejce získá na 

trhu výhradní postavení. Týká se převážně drahého a exkluzivního zboží. Výrobce očekává 

větší péči o kvalitu a podporu prodeje svého produktu. Exkluzivita daného produktu 

umožňuje zprostředkovatelům stanovit vyšší ziskovou přirážku.  

Selektivní distribuce – tato strategie se nachází mezi předchozími strategiemi. 

Umožňuje lepší pokrytí trhu než strategie exkluzivní a oproti strategii intenzivní poskytuje 

mnohem lepší kontrolu nad produktem.  

výrobce velkoobchod maloobchod spotřebitel 

výrobce Velko-

obchod 

překupník Malo-

obchod 

spotřebitel 
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1.5.4 Propagace  

Pro firmu je tento nástroj marketingového mixu velmi důležitý. Pomocí tohoto nástroje 

se produkt firmy dostává do povědomí zákazníků. 

Propagace tedy představuje komunikační nástroj, kterým firma komunikuje se svými 

současnými, ale i budoucími zákazníky. Jedná se o klíčový prvek snahy firmy navázat vtah se 

zákazníky a to nelze ponechat náhodě. [1] 

V marketingu bývá propagace označována jako komunikační mix. Tento mix se skládá 

z různé kombinace reklamy, osobního prodeje, podpory prodeje, public relations a přímého 

marketingu, firma tyto nástroje používá k dosažení svých reklamních a hlavně 

marketingových cílů. Těchto pět nástrojů je považováno za hlavní komunikační nástroje [1]:  

Reklama – jedná se o placenou neosobní formu podpory prodeje výrobků či služby 

určitého subjektu. Zahrnuje např. tisk, rádiové a televizní vysílání, plakáty a další. Reklama se 

zaměřuje převážně na budování povědomí o značce. Mezi nejefektivnější můžeme zařadit 

reklamu, která je úzce zaměřená např. inzeráty ve specializovaných periodikách. [1]  

Následující tabulka ukazuje přehled nejčastěji používaných nástrojů reklamy s jejich 

výhodami a nevýhodami, které z jejich užívání plynou.  

Tab. 3: Reklamní prostředky [14] upraveno autorkou 

Druh prostředku Výhoda Nevýhoda 

Televize 

široký dosah, celoplošné 

pokrytí, možnost 

opakovatelnosti, působení na 

smysly 

pomíjivost sdělení, vysoké 

celkové náklady, vysoké 

zahlcení cizí reklamou 

Rozhlas 

Operativnost, nízké náklady, 

dobře přijímáno na lokálním 

trhu, vysoká geografická a 

demografická selektivita 

Nekomplexnost, pomíjivost 

sdělení, problém měření 

zpětné vazby 

Noviny 

nízké náklady na oslovení, 

pokrytí místního trhu, možnost 

segmentace, vysoká 

věrohodnost 

špatná kvalita reprodukce, 

velká konkurence, krátká 

životnost, problém měření 

zpětné vazby 

Časopisy 

Vysoká geografická a 

demografická selektivita, 

důvěryhodnost a prestiž, 

vysoká kvalita reprodukce, 

dlouhá životnost, vysoká 

šance předání dalším čtenářům 

Vysoké náklady, nulová 

garance pozice, dlouhá doba 

od zakoupení reklamy po 

realizaci, 
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Direct mail 

Flexibilita, žádná reklamní 

konkurence v rámci téhož 

média, zaměření na konkrétní 

osoby  

Vysoké náklady na jednu 

expozici, image nevyžádané 

pošty 

Internet  
Vysoká selektivita, nízké 

náklady, bezprostřednost, 

interaktivní možnosti 

Malé, demograficky 

nerovnoměrné rozvrstvené 

publikum, poměrně nízký 

účinek, publikum kontroluje 

expozici 

Venkovní reklama 
místní pokrytí, možnost se 

vracet ke sdělení 

kontroverzní akceptace 

média, problém bezpečnosti 

 

Osobní prodej – je založen na osobním kontaktu mezi prodejcem a kupujícím. Prodejci 

jsou v přímém kontaktu se zákazníky a mohou tak bezprostředně reagovat na jejich potřeby s 

využitím psychologických metod prodeje. Osobní prodej se využívá převážně v případech, 

kdy je nutná názorná prezentace produktu, produkt se zpracovává dle potřeb zákazníka, 

zákazníkem je firma a ne jednotlivec nebo je potenciálním zákazníkem vymezená skupina 

osob. Mezi nástroje osobního prodeje můžeme zařadit např. výstavy, veletrhy, prodejní 

prezentace atd. [13]  

Podpora prodeje – jedná se o krátkodobé stimuly, které vybízejí a povzbuzují zákazníka 

k rychlejšímu nebo většímu nákupu. Na rozdíl od reklamy, která zákazníkovi předkládá 

důvod nákupu produktu, podpora prodeje vybízí zákazníka k okamžitému nákupu. Do 

nástrojů podpory prodeje můžeme zahrnout takové aktivity jako je např. expozice 

v prodejnách, slevy, prémie, kupóny, soutěže, předvádění či demonstrace daného produktu. 

Podpora prodeje nepůsobí jen na zákazníka, ale i na zprostředkovatele na distribučních 

kanálech a obchodní partnery. Vyznačuje se dvěma základními charakteristikami a to časovou 

omezeností akce a aktivní spoluúčastí zákazníků. [13]  

Public relations – také nazývané PR se vyznačuje několika charakteristikami. Je to 

souhrn veškerých aktivit, které firma používá pro komunikaci s cílovými spotřebiteli, ale 

které přímo neplatí. Mezi hlavní nástroje PR řadíme např. tisková prohlášení, publicita 

produktu, firemní sdělení, poradenství a lobování. PR má za cíl především budování dobrých 

vztahů s různými cílovými skupinami pomocí příznivé publicity, budováním dobrého „image 

firmy“ a také odvracením nebo vyvracováním fám, informací a událostí, které by firmu mohly 

stavět do špatného světla. [1]  
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PR bývá ve firmách velmi často podceňováno nebo bývá marketéry používáno 

dodatečně. Firma by si měla uvědomit, že dobře promyšlená PR kampaň v kombinaci 

s dalšími nástroji komunikačního mixu může být velmi účinná a hlavně ekonomická. [1]  

Přímý marketing – jedná se o přímé spojení s jednotlivými cílovými spotřebiteli, kteří 

jsou velmi pečlivě vybírání. Přímý marketing má vyvolat okamžitou reakci a mimo jiné trvale 

podporovat rozvoj vztahů se zákazníky. Mezi hlavní nástroje přímého marketingu řadíme 

použití telefonu, pošty, faxu, e-mailu, internetu a mnoho dalších nástrojů, které můžeme 

použít pro přímou komunikaci s konkrétním spotřebitelem. [1]  

Přímý marketing spadá do tradičních způsobů komunikace se zákazníkem. Jeho 

nejstarší formou je katalogový prodej, ten s rozvojem IT ustoupil do pozadí. Efektivnost 

přímého marketingu se odvíjí od databáze zákazníků, čí bude databáze kvalitnější, tím bude 

efektivnost přímého marketingu větší. [13]  

V následující tabulce můžeme vidět podrobný, ale ne jistě konečný výčet nástrojů 

komunikačního mixu a jejich jednotlivých podob.  

Tab. 4: Nástroje komunikačního mixu [15] upraveno autorkou 

Reklama 

Inzeráty v tisku a reklamy v audioviz. médiích, Balení – vnější vzhled, 

Brožury a příručky, Plakáty a letáky, Opakované inzeráty, Billboardy, 

Reklamní nápisy, Reklamní sdělení v místě nákupu, Audiovizuální 

materiály, Symboly a loga 

Podpora prodeje 
Odměny a dary, Vzorky, Veletrhy a prodejní výstavy, Exponáty, 

Prezentace, Kupóny, Rabaty, Úvěry na nízký úrok, Zábavní akce, Programy 

trvalých nákupů, 

Public relations 
Tisková komuniké, Projevy, Semináře, Výroční zprávy, Příspěvky na 

dobročinnost, Sponzorské dary, Publikace, Podnikové časopisy, Veřejné 

akce, Společenské vztahy 

Osobní prodej 
Prodejní prezentace, Veletrhy a prodejní výstavy, Vzorky, Pobídkové 

programy, 

Přímý marketing 
Katalogy, Adresné zásilky listovní poštou, Telemarketing, Elektronické 

nákupy, Televizní nákupy, Faxová pošta, Elektronická pošta 

 

Strategie v propagaci 

V propagaci rozlišujeme dva typy komunikační strategie. Jedná se strategii push (tlaku) 

a strategii pull (tahu). Každá klade důraz na jiné komunikační kanály. V praxi se jen zřídka 

používají samostatně, většina firem používá kombinaci obou strategií. [13] 
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Strategie tlaku (strategie push) 

Tato strategie má za cíl protlačit produkt distribučními kanály až ke konečnému 

spotřebiteli. Představuje intenzivní distribuci, která se zaměřuje na přesvědčování 

distributorů, tak aby prosazovali nabídky firmy a zařadili výrobek do svého sortimentu. 

Strategie tlaku se zaměřuje převážně na osobní prodej a na podporu prodeje. V praxi tuto 

strategie využívají převážně velké a na trhu známé firmy.[13]  

Na obrázku máme znázorněné schéma push strategie. 

 

 

Obr. 11: Schéma push strategie [10]  

Strategie tahu (strategie pull) 

Strategie tahu (pull) se vyznačuje tím, že chce nejprve vzbudit zájem zákazníků o daný 

produkt. Jejím hlavním cílem je vytvářet spotřebitelskou poptávku. Z nástrojů komunikačního 

mixu využívá reklamu a propagaci mezi spotřebiteli. Pokud je tato strategie účinná, tak 

spotřebitelé požadují daný produkt od maloobchodů, ti jej žádají od velkoobchodů a 

velkoobchod jej žádá od výrobců. [1]  

Následující obrázek nám znázorňuje schéma strategie tahu (pull). 

 

 

Obr. 12: Schéma strategie tahu [10]  

Dá se říct, že marketingová komunikace představuje tzv. „hlas“ společnosti. Tímto 

hlasem firma komunikuje se svými zákazníky a má nezastupitelný význam v celém 

marketingovém mixu. Bez marketingové komunikace by neměl spotřebitel informace o 

nabídce na trhu. Jako každý nástroj marketingového mixu, tak i propagace stojí firmu nemalé 

finanční prostředky. Firma by proto neměla podcenit přípravu komunikační strategie, a pokud 

nemá své vlastní odborníky, tak se obrátit na specializované agentury.  

 

Výrobce  Distributor Spotřebitel  

Výrobce  Distributor  Spotřebitel  
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2 Praktická část 

2.1 Představení podniku 

Pro svou práci jsem si vybrala podnik Strojírna Novotný s.r.o., jedná se o strojírenskou 

společnost, která se zabývá výrobou nakladačů a vyvážecích souprav. Firma byla založena 

roku 1991 a působí v Olomouckém kraji. Od roku 2011 se firma změnila z fyzické osoby a na 

společnost s ručením omezeným. Strojírna Novotný vyrábí ve dvou závodech. V obci 

Dubicko vyrábí svařence nakladačů a přídavných zařízení pro vlastní produkci, ale především 

pro německou firmu Weidemann. V druhém závodě v obci Vitošov se zaměřují na montáž a 

výrobu vlastních strojů. 

Firma se zaměřuje na výrobu strojů, které mají široké využití v zemědělství, 

stavebnictví a v lesním hospodářství. Jedná se o smykem řízené nakladače zvané Bobek, ty 

firma vyrábí již od roku 1997. V roce 2004 začala firma s výrobou lesní techniky, v této 

oblasti se zaměřuje na výrobu malých vyvážecích souprav. 

Jak už bylo zmíněno, firma Strojírna Novotný je od roku 2011 společností s ručením 

omezeným. Její základní kapitál je v hodnotě 38 173 000,- Kč. Společnost má dva jednatele a 

to Ing. RNDr. Vojtěcha Novotného, CSc a Tomáše Novotného. Firma stabilně zaměstnává 

zhruba 85 lidí, převážná část zaměstnanců pracuje ve výrobě. Firmu lze považovat za rodinný 

podnik.  

2.2 Analýza marketingového prostředí 

2.2.1 PEST analýza 

Politický faktor – v České republice je politická situace velmi proměnlivá a spíše 

nestabilní. To má velký vliv na to, kam se bude ubírat hospodářská politika a novelizace 

klíčových zákonů. Vstup ČR do Evropské unie v roce 2004 znamenal pro firmu zjednodušení 

ekonomické spolupráce mezi podniky v členských zemích a také možnost získání grantů, či 

dotací z rozvojových programů EU. Firma by uvítala snížení daňového zatížení, snížení 

sociálního a zdravotního pojištění, lepší a zejména rychlejší vymahatelnost práva. 

Ekonomický faktor – obecně česká ekonomika prohloubila svůj pokles a dlouhodobé 

oslabení průmyslové produkce má na firmu negativní dopad. Negativně působícím faktorem 
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je pro firmu rostoucí inflace. Podnik musí počítat s možným nárůstem cen vstupů. Tržby 

firmy z vývozu převyšují tržby z tuzemských odchodů. 

Sociologický faktor – nezanedbatelným sociálním faktorem, který firmu ovlivňuje, je 

míra vzdělanosti pracovníků, které zaměstnává. Z demografického hlediska můžeme 

považovat za důležitý faktor druh povolání pracovní síly v oblasti působení firmy. 

Technologický faktor – za jeden z nejdůležitějších technologických faktorů můžeme 

považovat náročnost výroby na spotřebě energie a s tím spojené náklady. Dalším podstatným 

faktorem je míra opotřebení výrobní linky a zařízení na kompletaci strojů, jak fyzické, tak i 

morální. Důležitý faktorem je neustálý vývoj nových technologických postupů a technologií 

v daném průmyslovém odvětví. 

2.2.2 SWOT analýza 

Výsledky provedené SWOT analýzy podniku Strojírna Novotný s.r.o. jsou zpracovány 

v následující tabulce. 

Tab. 5: SWOT analýza podniku Strojírna Novotný s.r.o. [zpracováno autorkou]  

SILNÉ STRÁNKY (Strengths) SLABÉ STRÁNKY (Weaknesses) 

- Dobré jméno a pověst výrobce 

- Nejmodernější výrobní zařízení 

- Dlouholetá zkušenost s výrobou 

- Rozsáhlé možnosti využití produktu 

- Vysoká kvalita produktu 

- Znalost požadavků trhu 

- Znalost obchodních zvyklostí 

- Vysoká odbornost pracovníků 

- Zkušenosti s velkými projekty 

- Šetrnost produktů k lesním 

ekosystémům 

- Nedostatečné investice do 

výrobního zařízení 

- Nízká úroveň prezentace firmy 

- Málo aktivit v oblasti získávání 

nových zákazníků 

- Horší finanční výsledky 

- Marketingové aktivity omezené 

pouze na některé oblasti 
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PŘÍLEŽITOSTI (Opportunities) HROZBY (Threats) 

- Expanze na ostatní trhy EU 

- Možnosti získání dotací od státu a 

Evropské unie 

- Rostoucí investice do internetového 

marketingu 

- Jakost, cena a dodavatelské 

možnosti porovnatelné s konkurencí 

- Rostoucí počet konkurence, české i 

zahraniční 

- Nízký zájem mladých talentovaných 

pracovníků 

- Lepší finanční možnosti konkurence 

 

Musíme si uvědomit, že každá položka má v jednotlivých oblastech pro podnik jinou 

váhu a dopad. 

Shrnutí výsledků SWOT analýzy: 

Hodnocení vnitřních faktorů – zde převládají silné stránky podnikání. Silná stránka 

firmy spočívá ve znalosti trhu, kvalitních zaměstnancích, dlouholeté tradici a v kvalitě 

produktů. V rámci slabých stránek bych zdůraznila horší finanční výsledky, které mohou být 

pro firmu velkou hrozbou v budoucím rozvoji. 

Hodnocení vnějších faktorů – v této oblasti převládají hrozby. Mezi největší hrozbu pro 

firmu bych zařadila rostoucí konkurenci na trhu a její lepší finanční možnosti. Jako největší 

příležitost pro firmu vidím expanzi na ostatní trhy EU a především možnost získat dotace, 

buď od státu, nebo z Evropské unie. 

2.3 Analýza současného marketingového mixu 

2.3.1 Produkt  

Hlavními produkty, které firma Strojírna Novotný s.r.o. nabízí, jsou stroje pro široké 

využití v zemědělství, stavebnictví a v lesním hospodářství. Jedná se o smykem řízené 

nakladače a lesní techniku. Firma nabízí tyto konkrétní stroje: 

Smykem řízené nakladače – v této skupině firma vyrábí nakladač zvaný „BOBEK“. 

Lesní technika – v této kategorii firmy vyrábí vyvážecí soupravy typu LVS 510 a 520.  

Na obrázku můžeme vidět nakladač typu BOBEK (vlevo) a stroje pro lesní hospodářství 

typu LVS 510 (vpravo). 
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Obr. 13: Ukázka vyráběných strojů [interní zdroje firmy] 

 

Jádrem produktu je jak u nakladačů, tak i u lesní techniky možnost poskytnutí terénních 

úprav jako např. provádění výkopů a příprava terénu pro stavby, přeprava a manipulace 

s materiálem, ať už se jedná o vytěžené dřevo nebo stavební materiál. Skutečným výrobkem 

jsou pak jednotlivé stroje, které se dělí podle užití do již zmiňovaných skupin.  

 

Podle klasifikace produktu se jedná již o hotový produkt, který je určen k prodeji 

konečnému spotřebiteli, ať už jednotlivci nebo organizaci. Jednotlivé součástky ani hotový 

produkt nemají standartní etiketu. Jednotlivé součástky jsou označeny značkou výrobce i 

všemi předepsanými údaji o kvantitativních a jakostních parametrech. Kvalita výroby 

jednotlivých atributů a součástek, ze kterých se stroje vyrábějí, zaručuje spotřebiteli absolutní 

spokojenost s užíváním těchto produktů. Firma si zakládá na používání těch nejkvalitnějších 

materiálů. Hlavní předností všech strojů je snadná manipulace a ovladatelnost. Díky širokému 

sortimentu přídavných zařízení se rozšiřuje i základní funkce jednotlivých strojů. 

Design u jednotlivých strojů je přizpůsoben užitným vlastnostem a funkcím tak, aby 

byly stroje schopny co nejlépe provádět činnosti, pro které byly vyrobeny. U tohoto typu 

výrobků se zanedbává obal a balení jednotlivých strojů. 

Prodejní a technický servis firma poskytuje jen u strojů lesnické techniky a to z důvodu, 

že je sama prodává. U smykem řízených nakladačů servis a záruční podmínky poskytují 

distributoři, kterým firma tyto stroje dodává.  
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2.3.2 Cena 

Firma Strojírna Novotný s.r.o. vychází při stanovování cen svých produktů ze dvou 

faktorů a to: 

  Náklady na výrobu daného produktu 

 Ceny srovnatelných produktů na trhu. 

V rámci těchto dvou parametrů lze stanovit rozsah, ze kterého se stanoví cena. 

Minimum je tvořeno výrobními náklady a maximum je dáno nejdražšími srovnatelnými 

produkty. Z tohoto rozpětí je stanovena cena konkrétního produktu. Cena zahrnuje výrobní 

náklady, nákupní cenu, a to v případě, že firma musela nakoupit polotovary nezbytné pro 

výrobu svých produktů, náklady na distribuci a hlavně zisk. Také se do ceny zahrnuje určitá 

část, která pokryje režijní náklady. Díky vysokým nákladům je i výsledná cen vyšší než u 

srovnatelných produktů konkurence.  

2.3.3 Distribuce  

Firma Strojírna Novotný s.r.o. vyrábí své stroje na zakázku a nevytváří tak zásoby, to se 

dá u výroby takových produktů předpokládat. Firma nemá své vlastní prodejní prostory, pro 

prodej svých výrobků využívá distributory. Využívá převážně jednoúrovňový distribuční 

kanál, který je tvořen: 

Firma Strojírna Novotný s.r.o.                    maloobchod                        konečný spotřebitel 

Mezi hlavní distributory patří firmy ZTS Jindřichův Hradec s.r.o., UM spol. s r.o., Zetes 

s.r.o., Sacharčuk spol. s r.o., Hydrotek Praha s.r.o. a Milan Vlasák – Servis M + L.  

Tito distributoři zajišťují prodej i případný servis strojů. Díky těmto distributorům jsou 

smykem řízené nakladače dostupné zákazníkům po celém území ČR. Firma se orientuje i na 

mezinárodní trhy a využívá distributory na Slovensku (KLC Bratislava a KLC Lučenec), 

v Maďarsku (HU – Szuper – RAK Kft.) v Polsku (ELPRONAR – Goldyn Spólaka Jawna) a 

také v Rusku. 

Přímého distribučního kanálu využívá firma pouze u strojů lesní techniky. Tento prodej 

realizuje přímo v sídle firmy. Jak už bylo zmíněno, firma nemá své vlastní prodejní prostory a 

ani v budoucnu o této možnosti neuvažuje. 
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Fyzická distribuce strojů je zajišťována externě najatou dopravní firmou. Po dodání 

strojů distributorům je další přeprava v režii daného distributora. 

2.3.4 Propagace  

Strojírna Novotný s.r.o. se pravidelně účastní specializovaných mezinárodních, ale i 

tuzemských veletrhů a výstav, při kterých se zaměřuje na důstojné a účinné prezentování 

svých produktů a hlavně na navazování dodavatelsko-odběratelských vztahů. Vzhledem 

k charakteru vyráběných produktů firma nevyužívá masově-komunikační média, kromě 

specializovaného a odborného tisku. 

Mezi veletrhy, které jsou pro firmu nejvýznamnější z hlediska propagace a možnosti 

navázání mezinárodních kontaktů patří veletrh ElmiaWood, který se koná ve Švédsku, firma 

také navštěvuje veletrhy v Německu, Francii, Finsku a také v Polsku. Na území ČR firmy 

vystavuje na stavebním veletrhu v Brně, zúčastňuje se Lesnických dnů v Ralsku a výstav 

SILVA REGINA v Brně. 

V oblasti reklamy se firma orientuje na přímý a cílově zaměřený marketing. 

Marketingové agentury firma při své propagaci nevyužívá, má k dispozici vlastního 

zaměstnance školeného v této problematice. 

Oslovení potenciálních zákazníků probíhá formou přímé obchodní návštěvy nebo přímo 

ve veletržních stánkách firmy. Firma má své propagační materiály, které jsou ve formě 

barevných katalogů a prospektů. Tyto materiály poskytují základní informace o jednotlivých 

produktech a základních smluvních podmínkách.  

Firma má své vlastní internetové stránky, které poskytují základní informace o firmě a 

jednotlivých produktech. Kromě vlastních propagačních materiálů, zmíněné internetové 

stránky a účasti na veletrzích a výstavách firma nevyvíjí žádnou cílenou propagaci. Firma 

nechává propagaci svých produktů na distributorech, kteří zajišťují jejich prodej. 

2.4 Návrh nového marketingového mixu 

Stávající marketingový mix je dle mého názoru v rámci možností firmy dobře sestaven. 

Proto bych v návrhu nového marketingového mixu firmě doporučila pouze některé úpravy, o 

kterých si myslím, že by mohly stávající marketingový mix zlepšit. 
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2.4.1 Produkt  

V oblasti produktů bych nic zásadního neměnila. Produkty, které firma vyrábí a nabízí, 

jsou zpracovány z kvalitních materiálů a dle nových technologických postupů na kvalitních 

výrobních linkách. Svou prvotní funkci plní velmi dobře. Jediné, co bych firmě navrhla na 

změnu, je design jednotlivých strojů. Z mého pohledu se firma zaměřuje výhradně na 

funkčnost a technické parametry a design strojů opomíjí. 

Poprodejní servis svých strojů firma nezajišťuje, tuto službu provádí distributoři, kteří 

stroje prodávají.  Zde by firma podle mého názoru mohla nahradit distributory. Byla by 

v přímém kontaktu s konečnými spotřebiteli a mohla tak získat důležité informace o svých 

zákaznících, které musí získávat od svých distributorů. Hlavní výhodou provádění servisní 

služby je, že může rychleji reagovat na požadavky spotřebitelů a cenné informace se 

neztrácejí v informačním šumu. V rámci rozšiřování poskytovaných služeb by firma mohla 

své stroje zapůjčovat. Firma by měla k dispozici smykem řízené nakladače vyvážecí 

soupravu, jak pro firmy, které sami nestačí na své zakázky nebo i obyčejným lidem, kteří 

potřebují pomoct s terénními úpravami nebo s přemisťováním a odvozem vytěženého dřeva. 

2.4.2 Cena  

Firma Strojírna Novotný s.r.o. se řadí do menších podniků a vzhledem na druh 

produktů, které firma vyrábí nelze podle mého názoru navrhnout strategii, která se zaměřuje 

na nejnižší ceny na trhu. Sice by firmě zajistila větší poptávku po jejich strojích, ale firma by 

pak nepokryla veškeré náklady spojené s výrobou a chodem firmy. Tato strategie by byla pro 

firmu likvidační. Firmě bych doporučila, aby se soustředila na kvalitu své produkce a 

zachovala tak stávající vyšší ceny.   

2.4.3 Distribuce  

Firma dodává své produkty maloobchodním distributorům. Největší odbytový kanál 

firma nemá definovaný. Dodávky distributorům se odvíjejí od aktuální poptávky. V této 

oblasti dle mého názoru firma využívá dostatek distributorů a i vhodný typ distribuční cesty. 

Pokrývá tak velkou část trhu a je tak blíže konečným spotřebitelům. 

V případě rostoucího objemu výroby a nových zakázek bych firmě doporučila najmout 

obchodního zástupce, který by měl na starost pouze jednání s distributory a v případě zájmu o 

lesní techniku, jejichž prodej si firma zajišťuje sama, se staral o jednání se zákazníky. 
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2.4.4 Propagace  

Firma má své vlastní marketingové oddělení, které se stará o propagaci firmy a jejich 

produktů. Avšak převážnou část propagace nechává firma na distributorech. Firma zajišťuje 

propagační materiály, jako jsou katalogy, prospekty, reklamní předměty. Zajišťuje účast na 

výstavách, veletrzích a reklamu v odborných časopisech. 

Internetové stránky firmy jsou po grafické a designové stránce v pořádku, jejich obsah 

je také dostačující. Co by firma měla zlepšit je aktualizace některých záložek např. 

zajímavosti a výstavy, které mohou poskytnout potenciálním zákazníkům informace např. o 

tom, kde v nejbližší době mohou vidět ukázky výroby firmy nebo se mohou dovědět 

zajímavosti o některých zahraničních zakázkách. Co bych firmě navrhla jako změnu, je větší 

spolupráce s distributory při propagaci jednotlivých produktů. Firma by tak měla větší 

možnost zapůsobit na potenciálního zákazníka. 

U propagace strojů lesní techniky, jejichž prodej si firma zajišťuje sama, bych navrhla 

spolupráci s distributory, kteří zajišťují prodej dalších produktů firmy. Jednalo by se, 

převážně o propagační materiály, jako katalogy a prospekty. Tyto produkty bych také 

vyzdvihla na internetových stránkách firmy.  

S ohledem na povahu produktů firmy si myslím, že zvolená forma propagace je pro 

firmu dostačující. U tohoto typu produktů není vhodné využívat masovou reklamní kampaň. 

Firma má své specifické zákazníky, pro jejichž oslovení je dostačující stávající forma 

propagace. 
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Závěr  

Marketing je jeden z nejrychleji se měnících a rozvíjejících se oborů. Činnosti 

související přímo s marketingem jsou v praxi mnohem složitější a navzájem propojenější než 

jak je naznačováno v odborné literatuře. Teoreticky zpracovaný marketing nelze považovat za 

všeobecně platný. Tento teoretický základ je nutné přizpůsobit dle konkrétních situací, ve 

kterých se daný podnik nachází. 

Ve své práci se zabývám marketingovým mixem průmyslového podniku. Práce měla za 

cíl analyzovat stávající marketingový mix a navrhnout nový marketingový mix konkrétního 

průmyslového podniku. Svou práci jsem aplikovala na podnik Strojírna Novotný s.r.o., který 

se zabývá výrobou smykem řízených nakladačů a lesní vyvážecí techniky. Jedná se o malý 

podnik, který své produkty nabízí na trhu organizací. 

V teoretické části jsem se zabývala různým pojetím marketingu a jeho významem pro 

průmyslové podniky a jeho hodnotou pro zákazníky. Nejdůležitější a nejobsáhlejší část mé 

práce tvoří rozbor marketingového mixu a jeho jednotlivých nástrojů tj. produkt, cena, 

distribuce a propagace. Tento teoretický základ jsem dále použila v praktické části své práce 

pro analýzu stávajícího marketingového mixu podniku. 

V praktické části jsem začala představením podniku, jeho historií a výrobním 

programem. Poté jsem pro zjištění současné situace podniku provedla PEST  a SWOT 

analýzu. Tyto provedené analýzy mi poskytly základní obraz o tom, jak si firma stojí na trhu a 

využila jsem je ke stanovení změn pro optimalizaci marketingového mixu.  

Dalším krokem byla analýza současného marketingového mixu podniku. V rámci této 

analýzy jsem se podrobně zabývala jednotlivými nástroji marketingového mixu. 

Cílem mé práce bylo navržení nového marketingového mixu pro daný podnik. Tento cíl 

byl dosáhnut, avšak návrh nového marketingového mixu není nijak zvlášť odlišný od toho 

stávajícího. Firma má dle mého názoru stávající marketingový mix dobře sestaven a v novém 

návrhu jsem pouze uvedla oblasti, kterým firma prozatím nevěnovala dostatečnou pozornost. 

Jedná se o oblast produktu a jeho designu, tato složka produktu není dostatečně 

propracovaná a celkovému náhledu na produkt ubírá cenné body, které mohou získat více 

zákazníků. V této oblasti jsem firmě také navrhla opatření, která by mohla mít pro firmu lepší 

výsledky v komunikaci se zákazníkem a v neposlední řadě i přírůstek nových zákazníků. 
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Další oblastí je propagace, zde jsem firmě doporučila se spíše zaměřit na propagaci produktů 

lesní techniky a na aktualizaci internetových stránek firmy. Zbývající složky marketingového 

mixu, jsou dle mého názoru dobře zpracovány a já jsem jen doporučila malé úpravy. 

Firma Strojírna Novotný s.r.o. si důležitosti marketingu a marketingového řízení 

uvědomuje a má své vlastní marketingové oddělení. Z toho důvodu je současný marketingový 

mix dobře sestaven a nebyly nutné velké změny pro jeho optimalizaci. 
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