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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá tématem implementace marketingového mixu v podniku. Úkolem 

je efektivně a při správné kombinaci nástrojů marketingového mixu dosáhnout lepších 

výsledků v podniku a na trhu. První část obsahuje vymezení základních pojmů marketingu 

a jejich spojitost. Další část popisuje hlavní nástroje a jsou navrţeny další prvky důleţité pro 

průmyslový podnik. Poslední část práce přibliţuje moţnosti implementace strategie 

a strategických cílů podniku. Zjistíme, jak sestavit a pracovat s prvky marketingového mixu, 

a jaké faktory ovlivňují úspěšnost realizace. 

Klíčová slova: marketing; marketingový mix; implementace marketingového mixu; strategie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The Object of this bachelor’s thesis is an implementation of marketing mix in the company. 

The purpose is to effectively reach better results in the company and on the market with the 

right combination of marketing mix’s instruments. The first part includes definition of basic 

terms of marketing and their connection. The second part describes main instruments and also 

includes suggestions of other steps, which are important for industrial company. The last part 

of this thesis approaches options of strategy implementation and strategic targets in the 

company. We will discover, how to assemble and how to work with elements of marketing 

mix, and which factors affect the success of implementation. 

Key words: marketing; marketing mix; implementation of marketing mix; strategy. 
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Úvod 

 Téma bakalářské práce jsem si vybral zejména proto, ţe je mi tato problematika blízká 

a doufám, ţe její zpracování mě obohatí dalšími poznatky z této oblasti. Téma marketingu je 

neustále ţivé, proto je pozoruhodné nepřetrţitě sledovat jeho vývoj. 

 Marketing je součástí kaţdého podniku. Aby byl podnik úspěšný a dokázal si vybudovat 

pevnou pozici na trhu, musí neustále sledovat vývoj marketingových trendů a vývoj 

na současném trhu. Pruţně a rychle reagovat na změny a na nové potřeby, přání a touhy 

stálých i nových zákazníků. Některé malé podniky význam marketingu ignorují. Marketing 

však svou rozsáhlou činností umoţňuje mnohem více, neţ si někteří myslí. 

 Marketingový mix je jedním ze základních nástrojů marketingového řízení podniku, který 

je potřebný nejen při rozšiřování podnikatelských aktivit, ale i při uvádění podniku, firmy 

či společnosti na trh. 

 Cílem práce je navrţení efektivní kombinace prvků marketingového mixu podstatných 

k dosaţení cílů průmyslového podniku. Za hlavní cíle povaţujeme trvalé a dlouhodobé 

dosahování zisků, uspokojení potřeb zákazníka, zdokonalování stávajících a vývoj nových 

výrobků a dobré jméno firmy. 

 V začátku práce se věnuji objasnění pojmu marketingu, jeho nejnovějším definicím podle 

nejznámějších autorů a vztahu marketingu k podniku. Zde vysvětlím základní pojmy 

marketingu a jeho roli v podnikovém systému. 

 Druhá část práce obsahuje charakteristiku marketingového mixu, včetně podrobnějšího 

popisu všech jeho čtyř základních nástrojů, kterými jsou produkt, cena, distribuce 

a marketingová komunikace.  

 Závěr práce tvoří navrţení a zhodnocení několika dalších prvků marketingového mixu, 

o které by se měl rozšířit, jeţ jsou důleţité pro průmyslový podnik. Dále jsou uvedeny výhody 

a nevýhody marketingového mixu. V poslední části pak přibliţuji moţnosti implementace 

marketingového mixu a strategických cílů podniku a upozorňuji na moţné faktory, které by 

mohly ovlivnit úspěšnost realizace. 
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1 Teoretická východiska pro tvorbu marketingového mixu 

1.1 Definice marketingu 

 Slovo marketing vzniklo z anglického slova market = trh a koncovky -ing, která vyjadřuje 

děj, pohyb, akci. 

 Co je marketing? Marketing je chápán několika způsoby, kaţdý autor má svoji definici, 

kterou pouţívá. Mnoho lidí (hlavně starší generace) se domnívá, ţe to jsou pouze nějaké 

techniky o prodeji a reklamě. Kaţdý den jsou totiţ lidé vystavováni reklamě, v jakékoli 

podobě (billboardy, televizní reklamy, novinová inzerce, letáky, a mnoho dalších). Ačkoli 

reklama a prodej jsou součástí marketingových funkcí, a jsou podstatné, tak v dnešní době to 

nemusejí být ty nejdůleţitější. Prodat se můţe pouze to, co je vyrobeno, avšak marketing 

přichází na řadu mnohem dříve, neţ je vlastní produkt připraven k prodeji. 

 „Dnešní marketing je třeba chápat nikoliv ve starém významu uskutečnění prodeje – 

„přesvědčit a prodat“ – ale v novém významu uspokojování potřeb zákazníka.“ [10] 

V literatuře i obecně má marketing mnoho definic: 

 Americká marketingová asociace vymezuje marketing svou novou definicí z července 

2013 takto: „Marketing je aktivitou, souborem institucí a procesů pro vytváření, komunikaci, 

poskytování, a směnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery 

a společnosti jako celku.“ [20] 

 Znalost zákazníka, to je jádrem přístupu. Marketing by podle Foreta měl být spíše chápán 

jako komunikace se zákazníkem. Jeho definice zní: „Co je podstatou marketingu coby 

komunikace se zákazníkem? Schopnost učinit z nabídky a spotřeby produktu odpovídajícího 

zákazníkovým potřebám mimořádný, nezapomenutelný zážitek – hodnotu.“ Hodnota jako 

význam nabídky pro zákazníka i pro společnost. [2] 

 Philip Kotler definuje marketing jako společenský a manaţerský proces, při kterém 

jednotlivci i organizace dostávají to, co potřebují, a společnosti se snaţí vytvářet kvalitní 

hodnoty pro zákazníky a budují silné zákaznické vztahy. Uvádí jednu z nejstručnějších 

trefných definic: „Uspokojování potřeb ziskově.“ [10] 
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Marketing jako filozofie podnikání 

 Zákazník je vším, a proto veškerá podniková aktivita směřuje k vyhledávání 

a uspokojování jeho potřeb. Řízení firmy je tedy soustředění na trh, resp. poptávku. Základem 

je neustálé sledování vývoje trhu. Marketingová koncepce nabízí mnohá řešení k uspokojení 

potřeb trhu, ale zároveň pomocí sledování a analýzy trhu hledá nové příleţitosti, které ještě 

například trh nepoznal, nebo nemá a potřebuje. Jde třeba o hledání nových funkcí výrobku, 

nebo nesplnění určitých potřeb trhu či zákazníka. Je přitom vyuţíváno marketingových 

nástrojů, které jsou vloţeny do marketingového mixu. Uspokojení samotného podniku 

vyplívá ze splněných cílů, a tím je zisk z uspokojení zákazníka. Výsledkem je prosperita, 

dobrá pozice na trhu a výborná konkurenceschopnost. 

 Vývoj postavení marketingu v rámci podnikových funkcí naznačuje, ţe na začátku byl 

marketing chápán jako jedna z jeho funkcí, jeden samotný útvar, který měl na starost odbyt. 

Později se stal marketing významnější funkcí nebo dokonce hlavní funkcí, která ovlivňovala 

celou činnost podniku. V dnešní době však marketing pozoruje a zkoumá chování zákazníka, 

a proto se zákazník stal řídící funkcí a marketing je funkcí integrující. [17] 

Marketing jako systém funkcí 

 Marketing nabízí velký soubor různých metod a nástrojů (funkcí). Jde o funkce, které se 

zabývají studováním potřeb trhu, vývojem produktu a sluţeb, sběrem informací, navrhováním 

cen, propagací, řízením distribuce a prodeje, a dalšími aktivitami. Pro splnění podnikových 

cílů, zároveň i marketingových, je zapotřebí, aby bylo vyuţíváno všech marketingových 

nástrojů vhodných k daným podmínkám. Pokud jde o poznávací stránku marketingu, 

mluvíme např. o marketingovém výzkumu, analýze nákupního chování spotřebitele, trţní 

segmentaci. Jde-li o stránku realizační, je důleţitá volba strategie, která zajišťuje produkt, 

sortiment a servis, komunikaci a distribuci, apod. 

 „Marketing tudíž není pouze jednoduše funkčním útvarem organizace, ani není činností, 

která se zaměřuje na trh teprve při prodeji, ale znamená koncepci vedení podniku.“ [18] 
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1.2 Základní pojmy marketingu 

 Abychom lépe porozuměli funkci marketingu, je zapotřebí přiblíţit základní pojmy jako 

jsou potřeby, přání, poţadavky a trh, dále hodnota a spokojenost, a také směna a transakce, 

které patří k trţnímu cyklu znázorněnému na obrázku 1. 

 

Obr. 1 Trţní cyklus (marketingová koncepce) [5] 

Lidská potřeba 

 Člověk potřebuje k ţivotu své základní potřeby jako je jídlo, vzduch, voda, oblečení 

a střecha nad hlavou. Také sociální potřeby jako láska a pocit bezpečí, a potřeby individuální 

– seberealizace a smyslu ţivota. Jestliţe člověk není uspokojen, zvolí moţnost vyhledání 

uspokojujícího předmětu nebo se pokusí v dané potřebě omezit. 

V marketingu můţeme rozlišovat mezi pěti typy potřeb: [9] 

1) Vyřčené potřeby. 

2) Reálné potřeby. 

3) Nevyřčené potřeby. 

4) Potřeby pro radost. 

5) Tajné potřeby. 
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Přání 

 Z potřeb člověka se stanou přání. Přání jsou utvářena společností, v níţ člověk ţije. Lidé 

ve společnosti často přicházejí do styku s předměty, které v nich vyvolávají zájem a touhu. 

Přání mohou být neomezená, omezují je ovšem prostředky k jejich naplnění. Marketing 

podniku je schopný docílit toho, aby si lidé jejich produkt přáli více neţ jiný, ale nevytvářejí 

potřebu. 

Požadavky a poptávka 

 Poţadavek je konkretizovaná potřeba, je měřitelný, a je to schopnost zaplatit. Lidé často 

zvaţují, který výrobek jim za jejich vydané peníze přinese největší uspokojení. Kdyţ mají tuto 

schopnost, vytvoří a realizují poptávku. Také mají mnohdy své finanční prostředky omezené, 

a proto výrobci musí jasně rozlišovat zákazníky, kteří pouze předstírají poptávku tím, ţe svůj 

zájem pouze dávají najevo, od těch, kteří naopak disponují dostatkem prostředků (kupní 

silou), ale zatím zájem nejeví. [8] 

Trh 

 Trh je místem, kde zákazník dokáţe uspokojit svou potřebu či poţadavek za ochoty 

a schopnosti zúčastnit se směny. Jsou-li lidé, nebo také firmy, kteří mají potřebu uspokojit svá 

přání koupí určeného produktu, který řeší jejich problémy, buduje se trh. To znamená, ţe jsou 

zde také firmy se svými produkty, které sledují a analyzují potřeby a přání těchto zákazníků, a 

jsou schopny je uspokojit, či nabídnout jiná řešení. 

 V posledním desetiletí se z pasivních zákazníků stali informovaní spotřebitelé, kteří se lépe 

rozhodují. Díky internetu, kde především tyto informace získávají, mohou porovnávat 

nejnovější produkty a jejich parametry, a zároveň sledovat i vývoj cen, a to u všech 

konkurentů. Zároveň vznikají sítě spotřebitelů, kde je moţné mezi sebou komunikovat 

a vyměňovat si zkušenosti. Na trhu se střetává poptávka s nabídkou, a proto podmínkou 

úspěchu firmy je podrobná analýza nabídky a poptávky a správná segmentace trhu. [5] 
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Hodnota a spokojenost 

 „Hodnota není určována tím, co organizace dělá, ale zákazníky, kteří nakupují její výrobky 

a služby.“ [5] 

 Úspěch podniku je závislý na tom, ţe jeho výrobek nebo produkt přináší zákazníkovi 

určitou hodnotu. Hodnota je poměr mezi velkou škálou výhod, jeţ produkt přináší a náklady, 

které byly vynaloţeny k pořízení. Také jde o to, jak zákazník produkt vnímá, a jak poté 

posoudí jeho vlastnosti. Hodnota také závisí na vytvoření představy o schopnosti daného 

produktu ke splnění určitého přání, a právě to se prodejce snaţí ovlivnit a mít z procesu 

rozhodování zákazníka prospěch. V případě, ţe zákazníka nadchnou vlastnosti (konkrétní 

nebo abstraktní), komponenty uţitku (funkční a sociální) a v poslední řadě uţitná hodnota 

produktu (instrumentální nebo vnímaná) je vyvolána spokojenost. 

  „Hodnota pro zákazníka představuje výhodu pro zákazníka, danou získáním co nejvyššího 

užitku v procesu jeho spolupráce s firmou.“ [18] 

Směna a transakce 

 Vše začíná, kdyţ se zákazník rozhodne uspokojit své potřeby a poţadavky směnou. 

Pomocí směny se zákazníci mohou dostat k poţadovaným produktům. Existují čtyři způsoby 

jak získat produkt. Prvním z nich je to, ţe si výrobek nebo sluţbu člověk obstará vlastními 

silami (lov, sběr plodů, domácí výroba apod.). Další moţností je přinucení (např. okradením) 

nebo také ţebrání. Poslední způsob zahrnuje výměnu (směnu) nějakého výrobku, sluţby nebo 

peněz za něco, co potřebuje. 

 Má-li dojít ke směně, coţ je klíčová koncepce marketingu, musí se účastnit nejméně dvě 

strany a zároveň kaţdá strana musí vlastnit nějakou hodnotu, kterou nabízí straně druhé, 

schopnou ji dodat. Zároveň by kaţdá ze stran měla být ochotná jednat a komunikovat se 

stranou druhou, a vţdy mít svobodnou volbu směnu přijmout či odmítnout. Pokud existuje 

mezi dvěma stranami určitá dohoda, můţe se hovořit o transakci (peněţní nebo naturální). 

Jedná se tedy jiţ o dohodnuté věci, podmínky, čas, místo. 

 Završením obou pojmů jsou vztahy, resp. vztahový marketing, který se snaţí o vybudování 

dlouhodobých vztahů s nejváţenějšími zákazníky, distributory, prodejci a dodavateli 

vytvářením kvalitních produktů a sluţeb. [11] 
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1.3 Podnikatelské koncepce 

 V marketingu se vyskytuje pět koncepcí, kterými firmy při svých aktivitách určují svůj 

vztah k zákazníkům a konkurentům: výrobní, výrobková, prodejní, marketingová 

a sociální koncepce. 

 

Výrobní koncepce 

 Snahou této koncepce je vyrábět co největší počet výrobků. Je zapotřebí široké pokrytí 

trhu, také aby byl výrobek velmi dobře dostupný, a zavedení hromadné (pásové) výroby, kde 

zvýšení objemu výroby sníţí náklady a umoţní prodej za nízké ceny. Taková výroba však 

bývá někdy na úkor kvality. Pracuje tedy na principu sniţování provozních i výrobních 

nákladů a zaměřuje se na dosaţení vysoké efektivnosti výroby a rozšíření distribuční sítě. 

Dnes se pouţívá tam, kde převaţuje poptávka nad nabídkou. 

 

Výrobková koncepce 

 Tato koncepce je opakem výrobní. Vychází z předpokladu, ţe spotřebitelé dávají přednost 

výrobkům s nejvyšší kvalitou a spolehlivostí, výrobkům speciálním a moderním. Firmy se 

zaměřují na vytvoření lepších produktů a pak pracují na jejich zdokonalování. Příkladem 

můţe být současná éra dotykových telefonů, kdy si spotřebitel jeden koupí a za měsíc se na 

trhu objeví nový, lepší model.  

 Zaměřuje se na zákazníky, kteří jsou ochotni za tyto mimořádné produkty zaplatit, obvykle 

mají totiţ vyšší cenu. Jejich cílová skupina značku zná a miluje, budou tedy výrobek kupovat 

vţdy. Ovšem nemusí být zájem o tyto produkty, firmy jsou totiţ více zaměřeny na samotný 

produkt, neţ na zákazníka, a proto bývá rozhodující u této koncepce způsob propagace. [16] 
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Prodejní koncepce 

 Heslem této koncepce je, ţe pokud by všechno zůstalo jen na spotřebitelích, nic by si 

nekoupili nebo by nekoupili dostatek zboţí. Proto je na spotřebitele vyvíjen doslova nátlak, 

prostřednictvím reklamních kampaní, agresivních propagací, či různými stimulačními 

nástroji. Tato koncepce je nejvíce praktikována u nevyhledávaného zboţí, nebo u zboţí, kde 

je velká konkurence. Příkladem je třeba pojišťovnictví, kde by lidé sami o sobě bez masivní 

reklamy o tyto produkty nejevili takový zájem, jaký pojišťovny potřebují pro splnění svých 

cílů.  

 Cílem je prodat to, co bylo vyrobeno, nikoli to, co je poţadováno. Vyuţívá se, jestliţe mají 

firmy nadměrnou kapacitu zboţí. Na obrázku 2 je porovnání s marketingovou koncepcí, 

se kterou bývá mylně spojována. 

 

 Obr. 2 Rozdíl mezi prodejní a marketingovou koncepcí [22] 

Marketingová koncepce 

 Cílem marketingové koncepce je zjistit potřeby zákazníků a následně je uspokojovat. 

Vychází z toho, ţe je levnější si zákazníka udrţet neţ získat nového. Sbírá informace 

od zákazníků, a zabývá se řešením jeho problémů před problémy firmy. Je tedy orientována 

na zákazníka a jeho reakce. Zároveň také spojuje výhody a nevýhody předešlých koncepcí.  

 Úkolem této koncepce je, aby si firma, která ji vyuţívá, vedla lépe a efektivněji neţ 

konkurence, ve vytváření a poskytování lepší hodnoty pro zákazníka na zvolených cílových 

trzích. [13] 
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Sociální koncepce 

 Jinak také koncepce společenského marketingu. Jiţ jsou známy potřeby zákazníka, 

ale musí se zohlednit potřeby společnosti. Koncepce společenského marketingu poţaduje 

uvedení tří pilířů, jak ukazuje obrázek 3, do rovnováhy, kterými jsou zájmy společnosti, zisky 

a přání zákazníků. Firmy tak začaly přispívat k řešení globálních problémů. Příkladem 

je ochrana ţivotního prostředí, kdy se firmy snaţí vyrábět ekologicky. Činnosti firmy 

by neměly mít velký dopad na kvalitu ţivotního prostředí a na fungování lidské společnosti. 

Jde tedy o soulad zákaznických potřeb a přání s dlouhodobými potřebami společnosti. 

Výsledkem bývá pro firmy lepší prestiţ, která vede ke zvýšení důvěry stávajících zákazníků, 

a přispívá k vyšším ziskům. [2] 

 

Obr. 3 Tři základní východiska společenského marketingu [10] 
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1.4 Význam marketingu 

 Kaţdá firma na trhu řeší marketing. Někteří jej řeší koncepčně, ale většina pouţívá pouze 

některé z jeho funkcí. Nejviditelnější částí bývá propagace a reklama, která mohla v minulosti 

mnohokrát zklamat, a proto v marketing mnoho podnikatelů přestane věřit. Marketing však 

řeší nejzákladnější věc. Firma můţe mít sebelepší produkty nebo sluţby, ale bez marketingu 

nezíská nové zákazníky. Pokud totiţ zákazníkům nedáte vědět o svých výrobcích a oni si je 

nekoupí, odejdou ke konkurenci, která po nich doslova prahne. Marketing je především 

o udrţení si stálých a získání nových zákazníků, o vzájemné komunikaci, o znalosti zákazníka 

v tom co opravdu chce a potřebuje, a také o vyhledávání nových příleţitostí. 

 Moderní marketing vyţaduje promyšlený a pečlivý přístup. Podnikatelé tvrdí, ţe sami 

dobře rozumí marketingu, sami nejlépe vědí, jak mají napsat reklamní slogan, co umístit 

na webové stránky nebo jak komunikovat se zákazníky. Opak je však pravdou. Některé věci 

se prostě mění, hlavně lidé, a proto se mění i marketing. Moderní marketing musí být 

mnohem efektivnější. 

Základní principy takového marketingu jsou: 

 Vyuţívat různých propagačních nástrojů podle konkrétních situací. Je těţké upoutat 

pozornost, proto je třeba se odlišit od konkurence a být lépe zapamatovatelný. 

 Dávat peníze na propagaci pouze tam, kde je to přínosné. 

 Opakovaně komunikovat se zákazníky. Komunikaci vést pomocí dialogu, coţ je lepší, 

neţ jednostranné sdělení. Při časté výměně informací se dá lépe budovat důvěra 

a kladný vztah se zákazníkem, tím i jeho spokojenost. 

 Podstatou marketingu je definovat výrobek a nechat jej vyrobit, zajistit prodejnost správně 

zvolenou propagací a sledovat reakci zákazníků. Výrobek musí být umístěn na správném 

prodejním místě, včas, a za správnou cenu. Úkolem marketingu je, aby zajistil soulad všech 

těchto faktorů. Cílem marketingu je tedy zajištění stabilního a dlouhodobého prodeje výrobků 

a sluţeb a dosahování zisků. 
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2 Marketingový mix 

 Marketingový mix je bezesporu nejdůleţitější nástroj marketingové strategie. Jedná se 

o souhrn taktických nástrojů, které organizace vyuţívá k dosaţení svých vytyčených 

marketingových cílů na trhu. Pomocí těchto nástrojů je schopna upravit nabídku podle 

cílových trhů. Výběr a pouţití závisí na moţnostech organizace, povaze produktu, na fázi 

ţivotního cyklu produktu atd. Klasická podoba marketingového mixu, známá jako „4P“, 

je tvořena produktem (product), cenou (price), distribucí (place) a marketingovou 

komunikací (promotion). 

 Marketingový mix (4P) představuje nástroje pro prodávajícího k ovlivnění kupujícího. 

Pro kupujícího jsou však tyto nástroje nositeli spotřebitelského uţitku, a proto ke kaţdému 

z  uvedených 4P je moţné přiřadit jedno ze 4C (viz Tab. 1). V praxi je důleţité pracovat 

s oběma koncepty. 

Tab. 1 Vztah mezi 4P a 4C [10]  

  4P   4C 

  product (produkt)   customer value (hodnota pro zákazníka) 

  price (cena)   customer cost (výdaje zákazníka) 

  place (distribuce)   convenience (dostupnost řešení, pohodlí zákazníka) 

  promotion (marketingová komunikace)   communication (komunikace) 

 

2.1 Produkt 

 Dominantním nástrojem marketingového mixu je produkt. Výstupem kaţdého podniku 

je výrobek nebo nabídka, kterou nabízí na trhu ke směně. Americká marketingová asociace 

definuje produkt takto: „Cokoli, co lze na trhu nabídnout k upoutání pozornosti, k získání 

užívání anebo ke spotřebě, tj. vše, co se vyznačuje schopností uspokojit přání nebo potřeby 

zákazníků.“ [2] 

 Produkt má dvě podoby – hmotnou a nehmotnou. Hmotným statkem se rozumí nejen různé 

předměty (věci, zboţí, výrobky), ale také i ţivé organismy. Nehmotná podoba má mnoho 

forem. Mohou to být osoby (sportovci, herci, apod.), myšlenky, zkušenosti, místa a další. 

Nejčastějším nehmotným produktem je sluţba. Aktivita přinášející uspokojení a radost, 

je na prodej a ve výsledku obvykle nepřináší vlastnictví produktu. [16] 
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Úrovně produktu 

 Strukturu produktu, která určuje hodnotu pro zákazníka, můţeme rozdělit do několika 

úrovní. Dle Kotlera je při plánování potřeba uvaţovat na třech úrovních, vrstvách (viz Obr. 4). 

První vrstvou je základ, tzv. jádro produktu, které vypovídá o tom, co zákazník skutečně 

kupuje. Druhou vrstvou je vlastní skutečný produkt, jenţ zahrnuje úroveň kvality, značku, 

balení, funkci, design a další atributy přínosu produktu. Poslední třetí vrstvou je rozšířený, 

širší produkt, nabízející doplňkové sluţby jako dodání, instalaci, servis a záruku. Návrh 

a vývoj produktu tedy začíná určením základních potřeb zákazníka k jeho uspokojení. 

Na základě těchto informací sestavit vlastní produkt a v neposlední řadě rozšířit tak, aby 

přinesl uspokojení co největšímu počtu spotřebitelů. [9]  

 

Obr. 4 Tři úrovně produktu [22] 

Spotřební produkty 

 Jedná se o výrobky kupované a uţívané pro vlastní spotřebu. Podle nákupních zvyklostí 

spotřebitelů jsou rozděleny do čtyř tříd. Rychloobrátkové zboţí, je většinou levné, na mnoha 

místech a vţdy k dispozici. Jde například o jídlo, hygienu nebo denní tisk. Zboţím 

dlouhodobé spotřeby můţe být například nábytek, spotřebiče nebo oblečení. Výběru se věnuje 

mnoho času k získání co nejvíce informací pro porovnání různých vlastností a takové zboţí 

se kupuje méně často. Speciální zboţí má většinou ojedinělé vlastnosti a úzkou skupinu 

kupujících. Nebývá porovnáváno a věnuje se mu pouze čas potřebný k pořízení. Poslední je 
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neznámé a nevyhledávané zboţí, o které nebývá zájem nebo o něm zákazník neví 

a nenapadne si jej pořídit. Takové zboţí vyţaduje masovou reklamu či osobní prodej jako 

např. různá pojištění nebo většina velkých inovací.  

Průmyslové produkty 

 Na rozdíl od spotřebních jsou průmyslové produkty pořizovány za účelem přidání hodnoty, 

tedy dalšího zpracování, nebo pro pouţití při podnikání. Rozeznáváme tři typy průmyslových 

produktů. Výsledný produkt se stává z několika sloţek a těmi jsou materiály a polotovary. 

Dělíme je na suroviny, zemědělské a přírodní, a na průmyslové a vyráběné materiály (ţelezo, 

beton, atd.) a součástí (např. odlitky). Materiál a suroviny jsou dále zpracovávány a součásti 

se stávají částí produktu (např. pneumatiky na autě). K výrobě produktu je potřeba budovy, 

výrobní linky anebo oprávnění k výrobě. To vše jsou kapitálové poloţky a investice, které se 

dělí na instalace (továrny, kanceláře) a doplňkové vybavení. Posledním typem průmyslových 

produktů je pomocný materiál a sluţby. Jedná se o materiál k zajištění běţného provozu, 

a také materiál pro opravy a údrţbu. Sluţbou mohou být opravy, úklid či poradenství. [15] 

Vlastnosti 

 Kvalita – Je hlavním nástrojem budování pozice produktu na trhu a je úzce spojena 

s cenou, obalem, značkou a dalšími faktory. Kvalita produktu určuje to, jak ji vnímá a hodnotí 

kupující. Společnosti přistupují k definici kvality různě. Z jejich pohledu se jedná 

o minimalizaci (odstranění) kazu produktu nebo bývá kladen cíl udrţení zákazníka, kdy 

se místo uspokojení upřednostňuje potřeba zákazníka. Kvalita produktu má dva rozměry – 

úroveň a konzistentnost. Úroveň kvality znamená schopnost produktu plnit své funkce. 

Zvolením úrovně produktu se zabývá marketing uţ při jeho vývoji. Obsahuje prvky jako 

ţivotnost, spolehlivost, funkčnost a další. Konzistentní produkt je takový, který odpovídá 

určitému standardu, tzn. bez vad. 

 Funkce – Nabízený produkt můţe mít několik variant provedení. Základem je tzv. „holý“ 

(výchozí) model. Varianty jsou úrovně a v kaţdé lze přidávat nějaký prvek funkce. Příkladem 

je vybavení automobilů. Kdy po základním modelu je střední třída, vyšší třída a pak 

nadstandardní výbava, či výběr z motorů. Kaţdá funkce má určitou hodnotu pro zákazníka 

a je tedy důleţité udělat průzkum u kupujících a zvětšit náklady firmy, aby se vytvořil soulad 

mezi těmito subjekty. [7] 
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 Značka – Je nedílnou součástí produktu, jeţ bývá tvořena jménem, znakem, číslem, 

barvou nebo kombinací všech. Smyslem je hlavně identifikace a odlišení jednoho výrobce 

od konkurenčních produktů. Jméno je část, která je snadno vyslovitelná. Znak nebo grafický 

symbol má smysl vizuální pro snadnou rozpoznatelnost, a nelze jej většinou vyslovit, pouze 

popsat. Čísla a barvy pak většinou určují typ. Všechno lze různě kombinovat či přidávat další 

prvky. Kupující je pak schopen lépe identifikovat určitý výrobek, coţ je pro výrobce 

i obchodníka potřebné. Značka bývá zárukou kvality i ceny, a prakticky zavazuje výrobce 

k jejich dodrţování, a také usnadňuje cestu novému výrobku na trh. Značka plní 3 základní 

funkce: [12] 

 marketingovou (identifikační), 

 ochrannou (chrání před napodobením), 

 komunikační (přitahuje pozornost). 

Životní cyklus produktu 

 Cyklus trţní ţivotnosti je doba, po kterou je produkt schopen se udrţet na trhu, tedy doba 

od jeho uvedení na trh, po okamţik kdy je z trhu staţen. Kaţdá firma chce, aby se její výrobek 

prodával co nejdéle, ale nelze očekávat, ţe to bude napořád. Kaţdý výrobek má tedy svůj 

ţivotní cyklus, avšak nelze dopředu odhadnout jeho tvar a délku.  Na obrázku 5 je znázorněn 

průběh křivky trţního cyklu, který se obvykle dělí na čtyři etapy: zavádění, růst, zralost 

(stabilita) a úpadek (zánik), který se od sebe liší objemem a růstem prodeje, ziskem 

a změnami trhu. [21]  

 

Obr. 5 Ţivotní cyklus produktu [23] 
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 S ţivotním cyklem produktu bývá ještě spojována jedna etapa, která se řadí před zavádění, 

a to je vývoj produktu, kdy firma přijde s konceptem nového produktu a začne jej rozvíjet. 

Je to doba, kdy jsou nulové trţby a rostou pouze investiční náklady. [9] 

 Zavedení je okamţik uvedení výrobku na trh. Zákazníci ho téměř neznají, chybí zkušenosti 

s tímto výrobkem, a proto je zisk na začátku nulový. V této době právě nejvíce rostou náklady 

na propagaci a výrobek bývá často upravován, odstraňují se nedostatky a buduje se optimální 

spolupráce s distributory a prodejci. 

 Ve stádiu růstu jde o zvyšování objemu prodeje. Výrobek se na trhu uchytil a poptávka 

se zvyšuje. Postupně se zvyšují i trţby. Na trhu se také objevují konkurenční výrobky obvykle 

s niţší cenou, protoţe trh je jiţ připravený. Ceny se obvykle nemění, aby si firma udrţela 

stejné tempo růstu prodeje po delší čas, je třeba se zaměřit např. na získání nového trţního 

segmentu. 

 V etapě zralosti je objem prodeje a trţeb na nejvyšší hodnotě a stagnuje. Sniţuje se cena 

výrobku, neboť se na trh dostává větší mnoţství konkurence s napodobeninami a niţší cenou. 

Je vhodné nalezení nových segmentů trhu, zlepšení parametrů výrobku a rozšíření moţností 

vyuţití nebo vytváření nových forem propagace. 

 Poslední fázi ţivotního cyklu je úpadek. Odbyt a prodej výrobku prudce klesá a nesnadno 

se prodává. Dochází k poklesu zisku, produkt je nerentabilní a bez výraznější propagace 

a slev mnohdy neprodejný. V této fázi by na trhu měla být „novinka“, nejlépe ve fázi růstu, 

aby se nepřerušil proces návaznosti výrobků, nacházejících se v různých etapách cyklu trţní 

ţivotnosti. [2] 
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2.2 Cena 

 Dalším významným prvkem marketingového mixu je cena. Zákazník hledá hodnotu 

a právě cena je hlavním ukazatelem, která ji dokáţe vyjádřit. Prodej produktu je vyjádřen 

údajem o ceně, do které se promítá zájem jak prodávajícího, tak kupujícího, tedy dvou 

hlavních subjektů trhu. 

 „Cenou se rozumí peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji výrobků a při poskytování 

služeb jako protihodnota za poskytované plnění.“ [5] 

 Produkt, distribuce i marketingová komunikace představují pro firmu pouze náklady. 

Jediným prvkem marketingového mixu, který pro firmy představuje zdroj příjmu, je cena. 

Stanovení ceny je klíčovým rozhodovacím procesem celé marketingové strategie. Kaţdá 

firma se zabývá otázkou, za kolik svůj produkt nabídne na trhu. Ze vztahu dvou jiţ zmíněných 

subjektů těţí tak stát např. regulací veřejných výdajů, daní, cen energií atd. Při stanovování 

ceny je důleţité se řídit celkovou firemní strategií. Cena je pruţným nástrojem a lze ji snadno 

a operativně měnit, hlavně v různých fázích ţivotního cyklu produktu, a také je výborným 

útočným i obraným nástrojem firmy pokud se objeví problém s konkurencí, kdy lze nasadit 

cenu odlišnou nebo srovnatelnou v závislosti na poţadované kvalitě. 

 Často se firmy při vytváření cen soustřeďují pouze na své výrobní a provozní náklady 

a nejsou schopny ji dostatečně včas a pruţně měnit v závislosti změn na trhu. Klient není 

ochoten v ceně zboţí platit zvyšující se náklady firmy a často pak vyhledá alternativu 

u konkurence. Je proto nutné sledovat, nejen výrobní a provozní náklady a změny trhu, ale 

také v jaké fázi ţivotního cyklu se produkt nachází, proměnlivost cílových skupin a všechny 

pouţité nástroje marketingového mixu. [21] 

 V současnosti mnoho spotřebitelů volí nákup přes internet. Ceny nabízené prostřednictvím 

elektronických obchodů jsou mnohem příznivější a výběr bývá veliký. Kupující si často zboţí 

vyhlédnou v kamenné prodejně a vyzkouší jej. Poté pomocí cenových srovnávačů vyhledají 

nejniţší cenu a nákup provedou doma pomocí internetu. 
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Faktory ovlivňující stanovení ceny: [21] 

Interní 

 Cíle firmy – jedná se o cíle v oblasti cen orientované na dosaţení určité míry (výše) zisku, 

prodejního obratu, na počet nově získaných zákazníků a udrţení pozice na trhu. 

 Marketingová strategie – navazuje na celkovou strategii firmy. Bývá aplikován opačný 

postup, tj. od ceny k nákladům. Výše vlastních nákladů je odvozena z předpokládané výše 

ceny očekávané na trhu s přihlédnutím ke stavu nabídky a poptávky. 

 Diferenciace výrobků – odlišnost výrobku od konkurence představuje moţnost 

zejména cenového odlišení. Nemusí být dáno pouze technickými parametry či vlastnostmi, ale 

i doprovodnými sluţbami jako je například servis apod.  

 Náklady – povaţované za rozhodující poloţku, potřebnou k určení minimální moţné 

hranice ceny. Provádí se kalkulace všech individuálních procesů (nákladů) výroby.  

Externí  

 Trh a poptávka – na rozdíl od nákladu, trh a poptávka stanoví horní hranici ceny. Firma 

před stanovením ceny nemusí pochopit vztah mezi cenou a poptávkou po produktu, a vnímání 

ceny ze strany kupujícího, které bývá ovlivněno řadou faktorů, např. výskytem podobných 

výrobků, ţivotností výrobku, příjmy klienta, naléhavost potřeby apod. 

 Konkurence – existují tři skupiny konkurentů a to přímí konkurenti (vyrábějící stejné 

nebo podobné výrobky) a nepřímí konkurenti (substituční, lze jimi nahradit produkty určité 

firmy) a totální konkurence (nelze s jistotou předvídat vývoj trhu, který je ovlivněn vývojem 

prostředí). Konkurenci lze také členit na cenovou a necenovou. Cenová je ovlivňována 

pomocí cen a cenových hladin a necenová pomocí stimulačních nástrojů (rozšíření sluţeb, 

způsob dodání, aj.). Hlavním úkolem při stanovení ceny však zůstává zjistit ceny konkurentů, 

odhadnout reakci na vstup nového výrobku (konkurence) na trh a předvídat příchod dalších 

konkurentů. 

 Zákazníci – porovnávají cenu podobných produktů. Strategie cen ovlivňuje přímou 

konkurenci tak, ţe vysoké ceny i zisky přilákají další konkurenci nebo naopak nízké ceny, 

a tedy nízký zisk konkurenci odradí. Cena u porovnaných produktů by měla být v souladu 

s rozdíly u technických parametrů produktu.  
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 Ostatní faktory – zejména pak ekonomické podmínky (inflace, úrokové sazby, legislativa 

aj.). Dále to mohou být změny v distribuční síti, nebo psychologické vlivy jako např. 

vyvarování se taktice lichých koncových čísel (Baťa = 99). 

Základní způsoby stanovení ceny 

Metoda založená na nákladech (nákladově orientovaná cena)  

 Pro její jednoduchost a snadnou dostupnost číselných údajů pro výpočet je nejběţněji 

pouţívanou metodou. Po vyčíslení výrobních nákladů a nákladů na distribuci se připočte 

standardní marţe (přiráţka). 

Stanovení na základě poptávky (poptávkově orientovaná cena) 

 Tato metoda se vţdy řídí odhadem objemu prodeje v závislosti na tom, jak se cena bude 

v průběhu měnit. Principem je zvyšování ceny se zvyšující se poptávkou a naopak, a to při 

stejných nákladech na jednotku výroby. Sleduje se vývoj trhu, respektive hodnota přisouzená 

spotřebitelem. Pokud hodnota bude na velmi nízké úrovni, takové, ţe neumoţňuje dosáhnout 

běţného zisku, uchyluje se k první metodě stanovení ceny. 

Stanovení ceny na základě cen konkurence (konkurenčně orientační cena) 

 Jestliţe firma má stejné či velmi podobné produkty, můţe poţadovat srovnatelnou cenu, 

respektive průměr z cen konkurentů. Takto stanovená cena zaručuje při srovnatelných 

nákladech přibliţně stejnou rentabilitu jako u konkurence a na daném trhu nepůsobí rušivým 

dojmem. Pouţívá se zejména při vstupu na nový trh.  

Stanovení cen podle marketingových cílů firmy 

 U této metody firma tvoří své ceny podle stanovených cílů, podle toho čeho chce 

dosáhnout na svém cílovém trhu. Jestliţe jde o prodeje a podíl na trhu, stanovuje se cena 

niţší, jde-li o zisk, bývá naopak co nejvyšší. Pro snazší určení ceny u produktu je proto 

zapotřebí stanovení jednoznačných marketingových cílů.  

 Cílem také můţe být likvidace konkurence, kdy nízká cenová hladina vyvolá v tomto 

případě tzv. cenovou válku. Nebo jde společnosti o posílení jejich image či produktů a tou 

odpovídá prestiţní, zpravidla vysoká cena. [2] 
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Stanovení cen podle hodnoty vnímání zákazníkem  

 Při pouţití této metody musí firma především znát hodnotu výrobku, jak ji vnímá zákazník, 

protoţe výsledkem by mělo být dosaţení jeho spokojenosti. Provádí se marketingový výzkum 

a z výsledků se propočte kolik je zákazník ochoten zaplatit (maximálně) a z počtu 

potencionálních klientů se vypočte obrat při těchto cenách. Firma takto zjistí, zda má takový 

projekt realizovat či nikoli. 

Pět hlavních marketingových cílů: [3] 

 přeţití, 

 maximalizace současného zisku, 

 maximalizace běţných příjmů, 

 vyuţití trhu – tzv. sbírání smetany, 

 vedoucí postavení v oblasti kvality. 

 

Cenové strategie 

 Při vytváření cenové politiky se bere v úvahu mnoho faktorů, obrázek 6 ve zjednodušené 

podobě shrnuje šest kroků tohoto procesu.  

 

Obr. 6 Tvorba a realizace cenové strategie [22] 
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Čtyři druhy cenových strategií současnosti: 

 orientace na nízké náklady, 

 orientace na výrobu produktů s jedinečnými vlastnostmi, 

 kombinace obou předchozích přístupů, 

 strategie přizpůsobování. 

 K cenové strategii neodmyslitelně patří také úprava cen, která zahrnuje sloţky, jako jsou 

slevy, rabaty, akční ceny nebo také protiobchod či diferenciace cen (cenová diskriminace). 

 

2.3 Distribuce 

 Třetím „P“ marketingového mixu je Místo (angl. Place – cesta na trh) chápáno jako místo 

prodeje nebo proces distribuce. Význam místa znamená, ţe produkt někdy dostává svůj název 

podle místa, kde se prodává. Proces distribuce charakterizujeme jednoduše jako přesun 

produktu z místa výroby do místa prodeje. Distribuce má za cíl dodat spotřebitelům dané 

produkty na správném místě, ve správném čase a v poţadovaném mnoţství. 

 Distribuce je dnes z hlediska globálního obchodování velice nákladnou, komplikovanou, 

dlouhodobou, ale také účinnou (vlivem na trh) sloţkou marketingového mixu. 

Na zahraničních trzích je třeba firemní i distribuční strategii přizpůsobovat hlavním 

vývojovým trendům, navazovat nové formy spolupráce a vyuţívat moderní informační 

technologie. [12] 

 Většina výrobců své produkty konečným spotřebitelům neprodává. Za tímto účelem 

se budují distribuční cesty (distribuční kanály), které jsou součástí marketingového mixu, 

protoţe volba distribuce je ovlivněna druhem produktu a také ovlivňuje reklamu a stanovení 

ceny. Firmy proto vyuţívají sluţeb tzv. marketingových zprostředkovatelů (velkoobchodníci, 

maloobchodníci, agenti, překupníci aj.). 

Proces distribuce z hlediska marketingového pojetí tvoří tři kroky: [2] 

1) Fyzická distribuce neboli pohyb výrobku z místa na místo. Zahrnuje přepravu 

a skladování výrobku, řízení zásob nevyjímaje. 
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2) Změny vlastnických vztahů. V procesu distribuce dochází minimálně k jedné změně, 

a to u tzv. přímého prodeje, tj. směně mezi výrobcem a konečným spotřebitelem. Nebo 

naopak výrobek prodělá několik aktů směny, u tzv. nepřímého prodeje, např. mezi 

výrobcem, distributorem a odběratelem. 

3) Doprovodné a podpůrné činnosti, které přímo nesouvisí s výše uvedenými procesy, ale 

vytvářejí podmínky pro jejich průběh. K činnostem patří například organizace 

marketingového výzkumu (sběr informací) propagace, pojišťování výrobků 

při přepravě, poradenství a další. Tyto činnosti v konečném důsledku vytvářejí 

tzv. distribuční síť. 

Základní funkce distribuční sítě: 

 vyjednávání, nákup a prodej, skladování, doprava, 

 financování přepravy výrobků, 

 přebírání rizika,  

 poskytování marketingových informací. 

Distribuční cesty 

 Distribuční cestu lze definovat jako: Pohyb produktů od výrobce ke koncovému 

spotřebiteli pomocí skupiny subjektů společně tvořící distribuční síť.  

Skupiny subjektů tvoří distribuční síť: 

 výrobci (hutní průmysl, zpracovatelé), 

 distributoři (odbytové organizace, zprostředkovatelé prodeje), 

 podpůrné organizace (agentury, banky, pojišťovny, apod.). 

 Distribuční cesty jsou charakteristické velkým počtem stupňů (úrovní), kde kaţdý stupeň 

je dán počtem prostředníků, kteří se podílejí na pohybu produktu ke spotřebiteli. [21] 

Přímá distribuce 

 Nejjednodušší bezúrovňová cesta, do které se nezapojuje ţádná třetí strana. Prodej je tak 

uskutečněn pouze mezi výrobcem a zákazníkem. Tato forma distribuce přináší podstatnou 

výhodu, protoţe prodejce (výrobce) těţí ze zpětné vazby a bezprostřední reakce zákazníka. 

Jde o součást prodeje, ke kterému patří například vyjádření spokojenosti se způsobem placení 

či s průběhem reklamace.  
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 Prodej se provádí většinou přímo na místě výroby, ve vlastních prodejnách nebo 

prostřednictvím internetového obchodu. Přínosem nejsou jen znalosti o zákazníkovi, ale také 

niţší náklady a kontrola produktu do poslední chvíle před prodejem. K nevýhodám přímé 

distribuce patří navazování velkého počtu kontaktů s mnoha partnery, výrobky bývají obtíţně 

prezentovány a zákazník se mnohdy spoléhá na katalogy či reklamní letáky. 

Nepřímá distribuce 

 Pokud firma chce pokrýt širší trh, vyuţívá nepřímých distribučních cest, kde jsou dle 

potřeby vyuţívány další distribuční subjekty. Tento způsob distribuce, můţe mít jednu, dva, 

ale i více mezičlánku, podle kterých se dále nazývají jednoúrovňovou, dvouúrovňovou atd. 

Při vyuţití nepřímé distribuce ovšem výrobce ztrácí přímý kontakt se spotřebitelem a také 

kontrolu nad vlastním výrobkem. Veškerou iniciativu přenechává na distributorovi 

(mezičlánku), na kterém se stává závislým. Distributor má schopnost ovlivnit kvalitu 

výrobku, zejména např. skladováním mléčných výrobků, ovlivní jeho prodej pomocí 

propagace a umístění, a v neposlední řadě je to právě on, kdo výrobci předává zprávu o zpětné 

vazbě zákazníka. Výrobce je, ve své podstatě závislý na marketingové strategii distributorů. 

Distribuční strategie 

 Abychom naplnili jiţ zmíněný cíl distribuce, který je shodný s obchodní logistikou, je 

zapotřebí, tak jako u kaţdého nástroje marketingového mixu, aby byl v souladu s celkovou 

strategií firmy. Pro stanovení cílu je nutné provést včetně analýzy zákaznických potřeb také 

segmentaci trhu a výběr cílových skupin. Výrobce také bere v úvahu vlastnosti produktu 

(objem, poruchovost, hodnou a další), vlastnosti kaţdého mezičlánku podílejícího 

se na procesu distribuce, konkurenci a vlastnosti firmy. 

 Na základě získaných informací se rozhodne o počtu úrovní distribučních cest. Podle počtu 

pouţitých mezičlánků, jeţ tvoří šíři distribuční cesty, rozlišujeme tři distribuční strategie: 

intenzivní (usilovná), selektivní (výběrová) a exkluzivní (výhradní). [21] 

 Intenzivní strategie se vyuţívá zejména u rychloobrátkového zboţí (potraviny). Cílem je 

uvedení výrobku co nejblíţe ke klientovi, do co největšího počtu prodejen, aby byl kdykoliv 

a kdekoliv k dispozici s pouţitím co největšího počtu mezičlánků. 
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 Selektivní strategie nevyuţívá zdaleka tolik mezičlánků jako intenzivní. Jedná se 

o výrobky dlouhodobé spotřeby s vyšší cenou (elektronika, nábytek, aj.), které jsou na trhu 

nabízeny v omezeném počtu prodejních míst. Spoléhá se na to, ţe zákazník sám tento typ 

zboţí vyhledá. Výrobce je tedy spojen s menším počtem mezičlánku, coţ mu umoţňuje 

navazovat hlubší vztahy a podporovat své distributory ve správném prodeji.  

 Exkluzivní strategie je zaměřena pouze na určité zboţí nebo výrobky. Jedná se o produkty 

luxusního charakteru, které zpravidla mívají mnohonásobně vyšší cenu např. luxusní 

automobily, jachty nebo móda či osobní sluţby. Výrobce si většinou vybírá malý počet nebo 

jen jednoho distributora v dané oblasti trhu. Vybraný distributor většinou neprodává 

konkurenční výrobky, proto má od výrobce výraznou podporu prodeje a získává kontrolu nad 

reklamou a cenami, poskytování doprovodných sluţeb a zvyšuje také image značky. 

 

2.4 Marketingová komunikace 

 Čtvrtým nástrojem marketingového mixu je marketingová komunikace. Je nezbytnou 

součástí trţního hospodářství. Marketingová komunikace znamená řízenou prezentaci 

produktu a přesvědčování, či ovlivňování cílových skupin, pomocí které jsou firmy schopny 

naplnit své marketingové cíle. Firma komunikuje s okolím vším, co koná nebo nekoná, 

podává informaci o svém charakteru a jaké uznává základní hodnoty. Také prostřednictvím 

všech nástrojů marketingového mixu (4P i více) svým způsobem komunikuje s okolím. [6] 

 Pro kaţdou firmu je důleţité, aby spotřebitelé o produktu slyšeli a byli přesvědčeni o jeho 

výhodách a aby u nich vznikla potřeba koupě. Pro zviditelnění se pouţívají nástroje 

komunikace, tzv. komunikační mixy, které musí být pro správné fungování sladěny. 

S rychlým vývojem trhu (zejména informačních technologii) a rostoucí konkurence se 

vytvářejí nové formy komunikace. Všechny lze však zařadit do pěti skupin: 

1) Reklama. 

2) Přímý marketing. 

3) Podpora prodeje. 

4) Public relations. 

5) Osobní prodej. 
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 Kaţdá forma marketingové komunikace musí mít svůj obsah. Při jeho sestavení se vychází 

z pěti hlavních rozhodnutí, známých jako „5M“, znázorněných na obrázku 7.  

 

Obr. 7 5M [22] 

 

Reklama 

 Reklama je placená neosobní komunikace s cílem informovat spotřebitele a ovlivnit jejich 

nákupní chování. Jedná se o jednosměrnou formu komunikace s cílem udrţet stávající 

uţivatele a získat nové zákazníky. [9]  

 Reklama je nejviditelnější a zároveň nejstarší nástroj komunikace. Setkáváme se s ní 

nejčastěji, protoţe k přenesení sdělení se vyuţívají různá média neboli sdělovací prostředky. 

Těmi jsou hlavně inzerce v tisku, rozhlasové a televizní spoty, reklama v kinech, na internetu 

a vnější reklama (billboardy, reklama na budovách, na dopravních prostředcích a mnoho 

dalších). 

 Výhoda reklamy je, ţe oslovuje široké spektrum geograficky rozptýlených spotřebitelů 

a lze ji opakovat. Vyuţívá se nejčastěji při zavádění nového produktu, k oţivení prodeje, 

k tvorbě image firmy a značky produktu. Nevýhodou jsou samozřejmě vyšší náklady, výrobce 

nedostane zpětnou vazbu a navíc český trh je touto formou propagace doslova přesycený. 
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Přímý marketing 

 Direct marketing neboli přímý marketing je přímý kontakt mezi zadavatelem (firmou) 

a adresátem (osloveným potenciálním zákazníkem).  

 Přímý marketing je levnější variantou osobního prodeje, ze kterého se původně vyvinul. 

Velmi přispěl ke sníţení nákladů, neboť se přešlo od osobní schůzky k zasílání nabídek 

poštou. Je klíčovou funkcí komunikačního mixu a jeho význam velmi rychle roste, zejména 

díky technologickému vývoji. [6]  

 V podstatě se jedná o cílený marketing, který umoţňuje jednak přesné zacílení, protoţe 

se zaměřuje na výrazně uţší segmenty nebo na jednotlivce, přizpůsobuje sdělení na základě 

detailních informací o klientech a umoţňuje okamţité vyvolání reakce oslovených klientů.  

Nástroje direct marketingu jsou: 

 sdělení zasílaná poštou (katalogy, prospekty, broţury, direct maily, atd.), 

 sdělení telefonicky (telemarketing a mobilní marketing), 

 sdělení prostřednictvím internetu (webové stránky, emaily a newslettery). 

 Výhodou direct marketingu je bezprostřední měřitelnost odezvy, jejíţ měření nevyţaduje 

sloţitý výzkum. Nevýhodou však je nutnost vlastnit databázi klientů, ať uţ vlastní nebo 

zakoupenou. Nekvalitní databáze znamená, ţe oslovený klient marketingové sdělení např. 

leták, jednoduše zahodí. 

Podpora prodeje 

 Podpora prodeje je charakteristická souborem komunikačních aktivit, které mají za cíl 

přilákat zákazníka. Nabízí přidanou hodnotu nad rámec produktu nebo značky a svými 

krátkodobými stimuly nutí zákazníka provést rychlá rozhodnutí. Je jedním z nejdůleţitějších 

a nejúčinnějších nástrojů komunikace, zejména u malých rozdílů mezi produkty, kdy není 

snadné odlišit se od konkurence. [6] 

 Tento nástroj komunikace nelze pouţívat dlouhodobě, jelikoţ je finančně velice nákladný 

(přidáváme „něco“ zdarma). Vyuţívá se zejména s přihlédnutím na ţivotní cyklus, ve fázích 

zavádění a úpadku produktu. Podpora prodeje je zaměřena na určitou cílovou skupinu 
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zákazníků nebo na zprostředkovatele či obchodní zástupce a ovlivňuje produktovou, cenovou 

a distribuční politiku. 

Aktivity zaměřené na zákazníka: 

 slevové kupóny (formou pohlednice, s časopisem, doručené spolu s výpisem a další), 

 vzorky doručené poštou, získané v prodejně, z časopisů, ochutnávky na prodejně aj., 

 slevy z ceny (akce, výprodeje), 

 zvýhodněná balení („dva v jednom“), 

 soutěţe, věrnostní programy a mnoho dalších. 

 Aktivity zaměřené na distribuční mezičlánky jsou podobné, ovšem bývají draţší. Navíc 

k nim můţeme zařadit např. finanční podporu, pracovní schůzky, pohoštění, rauty a další. 

 Tento způsob komunikace přináší s sebou řadu rizik. Můţe dojít k poškození image firmy, 

časté slevy mohou vyvolat u kupujícího pocit nízké kvality výrobků. Při častém rozesílání 

speciálních nabídek (kupóny, slevy atd.) dochází k tomu, ţe spotřebitel nenakupuje 

za normální ceny, ale vyčkává na slevy.   

Public relations 

 Public relations (dále jen PR) lze přeloţit jako vztahy k veřejnosti. PR má za úkol posílit 

dobré jméno firmy a vytvářet pozitivní vztahy se zákazníky, distributory, dodavateli, 

konkurencí a různými institucemi. Cílem je dosáhnout vzájemného porozumění a pochopení, 

a také důvěry, která je nejdůleţitější charakteristikou PR. Dále poskytuje veřejnosti informace 

o činnostech firmy, o jejich cílech, ale také informace o produktech, novinkách a názorech. 

Komunikace s veřejností se člení na interní a externí:[12] 

 Interní komunikace se zaměřuje na zaměstnance firmy, rodinné příslušníky, dodavatele aj. 

Pouţívá řadu efektivních nástrojů, které pomáhají vytvářet pozitivní vztahy a náladu, 

a motivuje k potřebným výkonům. Cílem je, aby se o firmě hovořilo vţdy jen pozitivně. 

 Externí neboli komunikace s vnějším prostředím, se zaměřuje na okolí působením firmy, 

tj. na místní obyvatele, organizace, instituce a média. 
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Nástroje interní a externí komunikace jsou popsány v následující tabulce č. 2.  

Tab. 2 Nástroje Public Relations [6]  

Interní 
Dny otevřených dveří, interní prezentace, školící programy, týmové projekty a porady, 

společenské aktivity, intranet, direct mail atd. 

Externí 
Tiskové výroční zprávy, rozhovory, společenské akce, exkurze, akce pro fotoreportéry, 

lobbing, webové stránky, event marketing apod. 

 

Event marketing 

 Event marketing spíše bývá spojován s podporou prodeje, ale významně působí také 

na posílení image firmy. Příkladem eventu jsou různé sportovní akce, zábavné show, výlety 

a další aktivity, při kterých jde především o záţitky a zvýšení povědomí o značce. 

Např. rozdávání chladných ch nápojů za letních dnů zdarma. [6] 

 

Osobní prodej 

 Osobní prodej je zaloţen na osobním kontaktu prodejce se zákazníkem. Tento nástroj 

umoţňuje opravdu obousměrnou komunikaci a okamţité získání zpětné vazby, protoţe 

se jedná o komunikaci tzv. „tváří v tvář“. Z historického pohledu je jasné, ţe jde o nejstarší 

formu prodeje. Nutno dodat, ţe osobní prodej neznamená prodejce, klepajícího na dveře 

s nabídkou, zahrnuje několik dalších nástrojů, které se uplatňují spíše na průmyslovém trhu. 

Osobní prodej zahrnuje: [7] 

 prodej na průmyslových trzích (B2B), 

 prodej distribučním mezičlánkům, 

 prodej koncovým spotřebitelům. 

 Výhodou je individualita kaţdého prodeje a schopnost pozorovat reakce kupujícího. Měnit 

sdělení podle momentální situace, reagovat na dotazy, řešit problémy a námitky. Vytváří 

dlouhodobé vztahy se zákazníky a jejich databáze. Vše závisí na osobnosti a profesionalitě 

prodejce. Jeho umění vést komunikaci a správně odhadnout potřeby a přání kupujícího 

a ovlivnit jeho rozhodnutí. 
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3 Rozšířený marketingový mix 

 Marketingový mix je kombinace marketingových aktivit, které organizace angaţuje tak, 

aby co nejlépe vyhovovaly potřebám cílového trhu. Původně sloţený marketingový mix ze 4P 

jiţ v poslední době nevyhovoval různým oborům podnikání. Nejprve se marketingový mix 

rozšířil o význam lidského činitele, páté „P“ – people (lidé). V oblasti sluţeb bylo navrţeno 

7P, tj. 4P + people (lidé), physical evidence (materiální prostředí) a processes (procesy). 

Marketing cestovního ruchu nabízí 10P, tj. 4P + people, processes, packaging (balíčky 

sluţeb), programming (tvorba programů), partnership (spolupráce) a political power (politická 

moc). 

 Kotler provedl aktualizaci marketingového mixu 4P. Zdůrazňuje, ţe v moderním 

marketing managementu je nutné zaměřit se na reprezentativnější soubor aktivit, který bude 

vystihovat marketingovou realitu dneška: lidé, procesy, programy a výkon (performance). [8]   

3.1 People 

 Lidé, těmi to všechno začíná. U kaţdého rozšířeného marketingového mixu jsou 

významnou a důleţitou součástí lidé, ať uţ přímo či nepřímo zapojení. Lidé jsou zaměstnanci, 

zákazníky a veřejností. Jejich znalost je často přidanou hodnotou celého nabízeného produktu 

nebo sluţby. Pokud se někdo rozhodne začít podnikat, nebo uţ podniká, musí přesvědčit 

skupinu lidí, kteří se stanou zaměstnanci o důleţitosti celkové marketingové strategii. Kaţdý 

zaměstnanec společnosti musí pochopit, jak jeho postavení přispívá k plnění slibu, který dala 

svým zákazníkům, být správně motivován a veden. Zaměstnanec, který se cítí oceněný a je 

spravedlivě odměněný (neznamená jen platově), šíří pozitivní dojmy. Společnosti proto 

potřebují investovat do rozvoje lidských zdrojů. Schopnost vybrat, přijmout, zaměstnat 

a udrţet správné lidi, rozvíjet jejich dovednosti a schopnosti, nezbytné pro cíle společnosti, 

je mnohem důleţitější neţ všechno ostatní. 

Pro správného zaměstnance je charakteristických šest vlastností: 

 kvalifikace, 

 zdvořilost, 

 důvěryhodnost, 

 spolehlivost, 

 vnímavost, 

 komunikativnost. 
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 Důleţité je znát roli zaměstnance v závislosti na míře kontaktu se zákazníkem, které 

se člení do čtyř skupin: [19] 

1) Kontaktní pracovníci: jsou v častém kontaktu se zákazníkem a významně se tak 

podílí na marketingové činnosti. Je nutná znalost podnikové strategie, schopnost 

reagovat a jednat. 

2) Koncepční pracovníci: do styku se zákazníkem tak často nepřicházejí, přesto 

ovlivňují prvky strategie. Jde o pracovníky výzkumu nebo vývoje nového produktu 

apod. 

3) Obsluhující pracovníci: jsou často v kontaktu s klientem, ale nepodílí se 

na marketingových aktivitách. Předpokladem jsou dobré komunikační schopnosti. 

4) Podpůrní pracovníci: tito nemají téměř ţádný kontakt s klienty, ani se nepodílí 

na marketingové činnosti, ale jsou však důleţití pro chod organizace. 

3.2 Process 

 Proces znamená v odborné terminologii velký problém. V literatuře je mnoho definic, 

některé jsou formulované jako „způsob, jak se to dělá“, nebo jde o řadu aktivit, kde jsou 

důleţitější předpisy a kontrola. Běţně se proces chápe jako „přeměna vstupu na produkt nebo 

sluţbu vyšší hodnoty“ nebo „soubor obchodních aktivit, které vytvářejí hodnotu 

pro zákazníka“. Jednodušeji řečeno „řada rolí spolupracujících na dosaţení cílů“. 

 O procesu je vhodné uvaţovat jako o spektru, kdy jeden konec se zaměřuje na efektivitu 

(postup) a druhý konec na hodnotu a inovace (praxi). Většinou v sobě proces zahrnuje 

kombinaci prvků postupů i praxe, které nejčastěji souvisí s vývojem něčeho nového – inovací. 

Inovace neznamená jen zavedení něčeho nového, ale týká se právě i postupů nebo úprav 

stávajících znalostí. Inovace je také myšlenka nebo objekt. Vztahuje se na zavedení nového 

zboţí nebo kvality, nového způsobu výroby, otevření nového trhu, nové zdroje, změnu 

organizační struktury apod.  

 Právě procesní inovace spočívá v zavedení nových postupů či metod nebo ve změnách 

zařízení (zlepšení techniky, software). Tyto procesní inovace většinou vedou ke sníţení 

nákladů, zlepšení pracovních podmínek, sníţení energetické spotřeby apod. Výsledkem je 

šetření nákladů a tím růst zisku, lepší přehlednost, sjednocení komunikace a všech výstupů 

a celkové zlepšení mechanismu v podniku. [8] 
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 Výsledkem inovačního procesu můţe být v neposlední řadě upevnění postavení na trhu, 

které dává tzv. konkurenční výhodu. Výhoda můţe být zejména v diferenciaci výrobku nebo 

v dokonalejších produktech, které lépe uspokojí potřeby a přání zákazníka nebo také 

v levnější a efektivnější produkci. Inovační proces ve firmě zahrnuje širokou škálu aktivit 

realizovaných od samotného nápadu aţ po jeho uvedení v ţivot. Propojením inovací 

s marketingem dochází k vzájemnému působení inovačního systému s ekonomickou oblastí. 

3.3 Physical evidence 

 Materiální prostředí je třetím základním rozšířením marketingového mixu. Jedná se 

o prostředí, ve kterém je poskytována sluţba, kde se firma a zákazník vzájemně ovlivňují 

a jsou to také veškeré hmotné prvky, které usnadňují výkon nebo komunikaci sluţby. Můţe 

mít mnoho forem – od maloobchodních prostor, poboček, budov či kanceláří přes vysvětlující 

broţury nebo stejnokroj zaměstnanců, po firemní vozidla. Je samozřejmě důleţité, aby 

materiální prostředí korespondovalo s ostatními aspekty marketingového mixu. Pro příklad, 

je obtíţné přesvědčit o vysoce kvalitním jídle, image nebo ceně, kdyţ nemáte odpovídající 

kvalitní prostory.  

 Materiální prostředí ovlivňuje pocity a vjemy zákazníků, a proto musí být v souladu 

s jejich pocity a očekáváním. Ovlivňuje také zaměstnance, spoluutváří image společnosti, 

odlišuje ji od konkurence a je nositelem informace. K ovlivňování patří zejména atmosféra. 

K vytváření pozitivního prostředí patří hudba, vůně, barevné sladění prostor apod. Jaké můţe 

vyvolávat navozená atmosféra pocity u klienta je uvedeno v tabulce 3.  

Tab. 3 Vliv navozené atmosféry na pocity zákazníka [19]  

  Navozená atmosféra   Zákaznická odezva 

  elegance   úroveň, styl 

  profesionality   důvěra, pocit bezpečí 

  vstřícnosti   pocit radosti 

  pochmurnosti   smutek, pocit omezování 

  srdečnosti   pohodlí, pocit vítaného hosta 

  luxusu   výjimečnost, kvalita, vysoká cena 
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 S materiálním prostředím se setkáme i v digitálním světě. Pomalé a nereagující webové 

stránky jsou pro společnost, která se zaměřuje na rychlou a účinnou odezvu a na dotazy 

zákazníků, nemyslitelné. Digitální nástroj a techniky nyní hrají stále důleţitější roli. Mohou 

podporovat nebo odvádět pozornost od ostatních prvků marketingového mixu. Webové 

stránky, blogy, sociální média a jiné formy digitální činnosti jsou dnes nezbytnou součástí 

materiálového prostředí. Pro mnoho lidí to bude jediná forma, kterou uvidí, proto se jim 

v budoucnu musí věnovat zvláštní pozornost. 

3.4 Packaging 

 Mnoho společností se domnívá, ţe výrobek nebo jeho výkon je mnohem důleţitější neţ to, 

jak vypadá jeho obal. Obal ovšem hraje podstatnou roli v úspěchu či neúspěchu prodeje 

výrobku. Účelem obalu je chránit výrobek před poškozením. Balení chrání výrobek nejvíce 

během přepravy od výrobce k prodejci, ale také sniţuje riziko poškození na prodejně. Obal je 

také to co láká spotřebitele, kdyţ prochází v prodejně mezi pulty.  Z tohoto důvodu je nutné, 

aby společnosti prováděli rozsáhlé výzkumy barevných schémat, vzorů a typů balení výrobku, 

které bude pro spotřebitele, co nejvíce atraktivní. Balení také hraje důleţitou roli 

v zobrazování informací o produktu. Mimo balení pak můţe obsahovat pokyny, jak výrobek 

pouţívat nebo jaké má další funkce. Tyto informace pomáhají prodat produkt, protoţe 

poskytují zákazníkům potřebné informace, které potřebují k rozhodnutí o koupi. Mohou 

pohánět čtenáře ke koupi produktu, aniţ by musel mluvit s prodavačem. [9] 

 Další klíčovou vlastností obalu je, ţe odlišuje jednu značku výrobku od značky jiné. Obal 

obsahuje název společnosti, logo a barevné schéma společnosti, a tak pomáhá spotřebitelům 

identifikovat výrobek. Pokud se změní balení produktu, můţe to změnit i vnímání značky 

společnosti, coţ oddálí jeho koupi, neţ bude schopen kupující identifikovat výrobek v souladu 

s jeho novým obalem.   

3.5 Partnership 

 Zahrnuje reklamní spolupráci a spolupráci na dalších marketingových programech a to 

zejména mezi jednotlivými podnikateli, místní komunikaci, místní samosprávu nebo 

asociacemi a zájmovými skupinami. 
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 Partneři jsou mnohem víc neţ jen alternativní cesty k prodeji. Pomáhají si navzájem 

výměnou vlastních významných aktiv s cílem získat jiná aktiva, potřebná k růstu společnosti. 

Jedná se např. o pozici na trhu, značku, kapitál, technologii atd. Tato partnerství probíhají na 

základě smluv o společném podnikání, investicích, výrobě nebo výzkumu. Výsledkem je 

zvýšení konkurenceschopnosti a eliminaci rizik, které přímo ovlivňují chod podniku. 

Předpokladem pro správné fungování spolupráce je důvěra dvou (i více) partnerů, společné 

jednání a strategické cíle podniku. [16] 

3.6 Performance 

 Výkonnost podniku popisuje způsob, jak podnik vykonává určitou činnost, na základě 

odborného způsobu provedení této činnosti. Výkon označuje výsledek aktivity, výkonnost je 

forma potencionálu. Základní úlohou je nadefinování správných měřítek výkonnosti, která 

vyjádří, co je pro daný podnik nejvhodnější pro dosaţení jejich strategických cílů. 

 Měření výkonnosti podniku přibliţuje moţnosti rozvoje konkurenceschopnosti. Ze strany 

klienta je to např. schopnost předpovědět jeho budoucí potřeby a přání, a v momentě jejich 

vzniku okamţitě nabídnout kvalitní produkt s takovou hodnotou a cenou, který přinese 

uspokojení. Vnímaným měřítkem je kvalita, dodací lhůta a cena. 

 Ze strany podniku je výkonnost vysoká tehdy, pokud prosperuje. Dosáhla stabilního 

trţního podílu, věrné zákazníky, nízké náklady a podnikání přináší obrovský zisk. Vnímaným 

měřítkem bývá rychlost reakce na změnu trhu nebo zachycení nové příleţitosti. [15] 

 V konečném důsledku jde o vzájemné propojení všech moţných ukazatelů majících 

finanční a nefinanční dopad (rentabilitu stejně jako hodnotu značky) a také dopad za rámec 

společnosti samotné (charakter odvětví, struktura trhu, právní aspekty apod.). [8] 
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3.7 Shrnutí 

 Jednotlivá „P“ marketingového mixu jsou proměnné, které marketingoví manaţeři mohou 

ovládat, aby co nejlépe uspokojili zákazníky na cílovém trhu. Je proto zapotřebí sestavovat 

marketingový mix podle cílového trhu s přihlédnutím na charakter podnikání. Volbu sloţek 

marketingového mixu ovlivňuje celá řada činitelů působících na organizaci. Základem 

marketingového mixu stále zůstává jeho klasické sloţení 4P. Pro oblast služeb je nezbytné 

rozšířit mix na 7P a využít složek lidského faktoru, procesů a materiálového prostředí, 

jeţ jsou důleţitou součástí tohoto oboru. Ve stejném sloţení lze tento mix pouţít v kaţdé 

oblasti, pro kterou je typický osobní kontakt (státní instituce, banky). Pro oblast průmyslové 

výroby jsem navrhl rozšíření klasického marketingového mixu o dalších šest „P“. 

Ve výrobních oborech je lidský faktor stejně důležitý, jako procesní inovace nebo 

spolupráce s partnery. Podobně spolu souvisí materiální prostředí, obal a výkon, které 

nutí jednat. 

 Lidé jsou velmi důleţitou součástí kaţdé firmy, protoţe mít správné lidi na podporu 

výrobků a sluţeb je k nezaplacení. Vynikající zákaznický servis s pracovníky, co mohou 

poskytnout kvalitní pomoc je klíčem k zachování vysoké úrovně spokojenosti zákazníků. 

Jde o správné vedení lidí, jejich přijímání, vychovávání, prohlubování znalostí a budování 

týmové práce. Školený personál znalý prostředí společnosti přidává velkou hodnotu 

produktové nabídce. 

 Pevné postupy a zásady, které jsou v místě, jeţ se týkají výrobků či sluţeb společnosti, 

jsou nesmírně cenným prvkem marketingové strategie. Zákazník chce pochopit víc neţ jen 

samotný výrobek, zaměřuje se na formu a na to, co tvoří podnikání dané organizace. 

 Spolupráce s partnery, tj. dalšími organizacemi nebo jednotlivci, mohou pomoci dosáhnout 

větších cílů. Spolupráci je moţné vyuţít například při nedostatku finančních prostředků, 

protoţe jeden z partnerů můţe poskytnout potřebný kapitál, zázemí nebo třeba výzkumné 

pracoviště tomu druhému za něco, co vyuţije pro své potřeby. Dále je vhodné spolupráci 

vyuţívat zejména u marketingové komunikace, kdy lze řadu věcí svěřit externím agenturám. 

 Zákazníci také mají tendenci spoléhat se na fyzické podněty, které jim pomohou 

vyhodnotit produkt před tím, neţ si jej koupí. Existuje mnoho příkladů pro fyzické důkazy 

neboli materiální prostředí, od samotných budov, interiérů, webových stránek aţ po broţury 
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nebo vizitky. Nejvíce jsou na nich závislé organizace působící v oblasti sluţeb, které je 

vyuţívají jako prostředek marketingové komunikace, např. banky a pojišťovny. 

 Obal úzce souvisí s fyzickým důkazem, protoţe to je to první, co potencionální zákazník 

uvidí, pokud si bude chtít koupit nějaký výrobek. Kdyţ na něj narazí nebo jej vyhledá, vytvoří 

si o něm první dojem během třiceti vteřin. Kaţdý vizuální prvek nebo informace se počítá a je 

důleţitá, protoţe všechno ovlivňuje rozhodnutí kupujícího. 

 Výkon naznačuje, jak si společnost vede na trhu, jak dokáţe reagovat na změny 

a předpokládat budoucí vývoj a potřeby trhu. Je důleţité ho znát, měřit a vyhodnocovat. 

Pro marketéry je důleţité při hodnocení marketingu dívat se dál neţ jen na samotné trţby, 

musí se zabývat jeho dopady na trţní podíl, mírou ztráty zákazníků a jejich spokojenosti, 

kvalitou výrobků a dalšími veličinami. Brát v úvahu také dopady na firmu a lidskou 

společnost. 

 

Výhody a nevýhody marketingového mixu 

 Existuje mnoho výhod marketingového mixu a důvody proč by měl být aplikován. 

Marketingový mix se týká všech dostupných moţností společnosti nebo organizace, pokud 

jde o propagaci a uvádění vlastních výrobků nebo sluţeb na trh. Tento proces zahrnuje úvahy 

o tom, na jakou cílovou skupinu se zaměřit a o nejlepším způsobu oslovení. Výhodou 

marketingového mixu je skutečnost, ţe dává organizacím určitý standard, cenný rámec, pro 

přidělování finančních a lidských zdrojů. Tyto zdroje je třeba pouţít co nejefektivnějším 

způsobem. Pomáhá plánovat na základě vybraných kritérií a účinně plnit stanovené cíle.  

 Marketingový mix umoţňuje společnostem, s přihlédnutím na různé marketingové plány, 

zjistit, jak nejlépe alokovat své zdroje. Společnost se rozhodne, kam bude soustředit své 

marketingové úsilí a na základě toho bude moci určit náklady. Tak lze snadno naplánovat 

rozpočet a odpovídajícím způsobem přidělit finanční prostředky. Výhodou je tedy efektivnost 

vynaloţených nákladů.  

 Další z výhod marketingového mixu je, ţe kdyţ společnosti znají, jaký typ marketingového 

plánu chtějí implementovat, tak mohou provádět nezbytné výzkumy potřebné k úplnému 

provedení plánů v souvislosti s dosaţením maximální spokojenosti zákazníků.  
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 Jinou výhodou je, ţe umoţňuje společnostem efektivně propagovat své produkty a sluţby 

ve vybraných místech. Propagační postupy mohou zahrnovat sníţení cen, na omezenou dobu, 

nabízet zákazníkům moţnost získat vzorek zdarma s kaţdým nákupem apod. Taková směs 

marketingových praktik pomáhá společnostem dosáhnout jejich cíle efektivním způsobem.  

 Obecnou výhodou marketingu je podpora podnikání, získání uznání a pozornosti 

zvolené cílové skupiny v rámci rozsáhlého konkrétního trhu. Ruku v ruce s tím je lepší 

povědomí o značce. Nejdůleţitější výhodou marketingového mixu je proto zcela jednoduše 

zlepšení zisků společnosti zvýšením prodeje. 

 První nevýhodou marketingu jsou obecně vysoké počáteční náklady. Náklady spojené 

s některými marketingovými strategiemi nejsou dosaţitelné pro mnoho malých podniků. Malé 

a střední podniky nejsou schopny akumulovat údaje, informace o prodeji, a řešit kaţdý 

segment trhu individuálně, jako tomu je u velkých nadnárodních a průmyslových podniků. 

Řešením malých podniků můţe být strategie, která nevyţaduje rozsáhlý výzkum a to je 

tzv. nediferencovaný marketing. Jeho heslo je „jedna velikost sedí všem“. Náklady jsou nízké, 

návratnost investice je obvykle vysoká. Bývá prvním krokem směrem k vytváření cílených 

strategii do budoucna či strategie na delší dobu. 

 Stejně jako finanční náklady vyţaduje implementace marketingové strategie časovou 

investici. Například: zkoumání vhodné marketingové strategie, navrhování reklamy její 

zveřejnění a následné sledování reakcí. Je důleţité trávit čas sledováním, zda je zvolená 

marketingová strategie účinná. Potencionální nevýhodou marketingu je riziko zbytečně 

vynaloţeného času sledováním nevhodně zvolené marketingové strategie.  

Možnými nevýhodami jsou např. také: 

 rozdíly v potřebách spotřebitelů, 

 rozdíly v reakci spotřebitelů na prvky marketingového mixu, 

 rozdíly ve značce, vývoji produktu a konkurenčním prostředí, 

 rozdíly v umístění produktu. 

 Další výhody a nevýhody vyplývají ze specifik jednotlivých sloţek marketingového mixu 

nebo jejich špatnou kombinací. Setkáváme se s nimi jak v oblasti průmyslu, tak v oblasti 

sluţeb a také u spotřebního zboţí. Kaţdá se bude lišit samozřejmě v závislosti na druhu 

podnikání, v různých oblastech trhu a na zvolených marketingových technikách.  
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4 Implementace marketingového mixu 

Důleţitost tvorby marketingového mixu v podniku je vyvolána zejména těmito důvody: [5] 

 vytváří vhodný základ pro přidělování finančních a lidských zdrojů, 

 pomáhá při vymezování zodpovědnosti, 

 ulehčuje komunikaci uvnitř i vně podniku, 

 poskytuje informace pro podnikovou analýzu. 

 Jednotlivé sloţky marketingového mixu jsou vzájemně propojeny a jedna ovlivňuje 

druhou. Při sestavování musíme vzít v úvahu, ţe marketingová strategie, taktika 

a marketingový plán jsou jejich přirozenou součástí. Na začátku kaţdého podnikání je velmi 

důleţité vhodně stanovit strategii marketingového mixu. Volbu marketingového mixu 

ovlivňuje mnoho faktorů s různou intenzitou. Správně sestavený marketingový mix je 

schopen rychle a pruţně reagovat na změny prostředí, aby nejlépe odpovídal poţadavkům 

trhu, a umoţňuje tak plnit marketingové a strategické cíle firmy. Pro pruţnost (úpravu) 

marketingového mixu musí být zajištěna jeho nepřetrţitá analýza. 

 

 

4.1 Situační analýza 

 Před samotnou formulací marketingové strategie je nutné provést marketingovou situační 

analýzu. Výsledky této analýzy pomohou systematicky zmapovat a vyhodnotit všechny 

zásadní faktory ovlivňující marketing, ke kterým je nutno přihlédnout při stanovení 

marketingových cílů, určení marketingové strategie a sestavení marketingového plánu. 

Je nutné s těmito výsledky dále aktivně pracovat. Jedná se o dosavadní vývoj, současný stav 

a predikce vývoje prostředí. Hlavními výstupy situační analýzy je identifikace silných 

a slabých stránek organizace, znalost konkurence a situace samotného podniku. Pro odhalení 

veškerých marketingových příčin je doporučeno realizovat situační analýzu pomocí soustavy 

dílčích analýz. Nejjednodušší provedení situační analýzy lze provést pomoci souhrnné 

SWOT analýzy. [14] 

 



44 

 

 SWOT analýza zahrnuje identifikaci faktorů skutečnosti, které pro marketing představují 

silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby okolí a interního prostředí. Tyto faktory jsou 

charakterizovány ve čtyřech kvadrantech tabulky SWOT (viz Tab. 4). Vyuţití SWOT analýzy 

je široké, pouţívá se pro komplexní analýzu nebo analýzu jednotlivce.  

Tab. 4 Doporučená forma uspořádání výsledků SWOT analýzy [13]  

In
te

rn
í 

fa
k

to
ry

 

Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) 

 Kvalitní výrobky (sluţby) 

 Tradice značky 

 Dobře zajištěný a fungující servis 

 Dobrá finanční situace 

 Vyškolený prodejní personál 

 Vysoká úroveň marketingové 

komunikace 

 Konzervativní přístup k inovačnímu 

procesu 

 Vysoká zadluţenost 

 Nedostatečná úroveň informačního 

systému 

 Nízký prodejní obrat 

 Podnik je nováčkem na zavedeném trhu 

E
x
te

rn
í 

fa
k

to
ry

 

Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 

 Příznivé podmínky na trhu 

 Chybná strategie konkurence 

 Příznivé změny v politice 

 Snadný vstup na nové trhy 

 Moderní trendy v technologiích 

 Nepříznivé legislativní změny 

 Politické změny (destinace) 

 Zvýšení konkurenčního tlaku 

 Zvýšení rizik prodeje 

 

Zásady při zpracování SWOT analýzy: 

1) Analýza musí být zaměřená na podstatná fakta a jevy. Větší mnoţství faktorů 

komplikuje její vyuţití. 

2) Musí obsahovat pouze ta fakta, která se týkají analyzované oblasti.  

3) Analýza by měla být zpracována s ohledem na účel, pro který je zpracovávána. 

4) Vstup by měli tvořit důvěryhodné fakta. 

5) Výsledek analýzy musí být objektivní, tedy odráţet vlastnosti objektu analýzy, 

případně prostředí. 
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4.2 Stanovení strategie podniku 

 Stanovení strategie podniku předchází stanovení podnikových (strategických 

a marketingových) cílů. Cíl je výsledek, změna, které chce podnik dosáhnout či uskutečnit. 

Musí být jasně popsán a vyjádřen v měřitelných ukazatelích (co neměřím, to neřídím). Neměli 

by být vzájemně závislé. Správně definovaný cíl musí být tzv. SMARTER: [3] 

 Specific – jednoznačný, 

 Measurable – měřitelný, 

 Achievable – realizovatelný, dosaţitelný, 

 Result oriented – orientovaný na výsledek, 

 Time framed – časově ohraničený, 

 Ethical – v souladu s etickým přístupem k podnikání, 

 Resourced – zaměřený na zdroje. 

 Stanovená strategie pomáhá určit, jak těchto cílů dosáhnout a jak co nejúspěšněji 

konkurovat na trhu. Definice podnikové strategie mluví o postupu, který naznačuje, jak 

za daných okolností dosáhnout stanovených cílů, a přehled moţných kroků, kdy neznáme 

budoucí vývoj podmínek. Kvalita strategie závisí na kvalitě provedených analýz a prognóz 

a schopnosti se správně rozhodnout mezi nabízenými alternativami. 

Postup při výběru strategie: [1] 

1) Identifikace variant. 

2) Vyřazení nevhodných moţností. 

3) Zhodnocení vybraných variant. 

4) Rozpracování z pohledu přínosů, rizik a potřebných zdrojů. 

5) Výběr nejvhodnější varianty. 

Struktura navrhování strategie podle jednotlivých oblastí můţe vypadat následovně: [4] 

 základní cíle pro oblast marketingu, 

 strategie značky, 

 komunikační strategie, 

 korporátní design, 

 lidské zdroje v marketingu, 

 finanční a marketingové zajištění a  

 informační strategie. 
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4.3 Implementace strategie 

 Provedené analýzy a sestavená strategie by neměli samy o sobě ţádný význam, jestliţe by 

nebyly uvedeny do ţivota. Implementace strategie je nejsloţitějším úkolem, protoţe i kdyby 

společnosti sestavily tu nejlepší strategii, tak všechna jejich práce můţe selhat při samotné 

realizaci. Proto je nutné při tvorbě strategie zároveň věnovat pozornost moţnostem její 

aplikace. Implementací rozumíme transformaci strategie do akčních plánů detailně 

rozpracovaných aţ na jednotlivé dílčí aktivity, které jsou doplněny o alokaci potřebných 

zdrojů, časový harmonogram a stanovení odpovědnosti za dosaţení výsledku. 

 Zatímco strategie, která říká, co a proč má být uděláno, je součástí dlouhodobého řízení, 

její aplikace (implementace) probíhá na úrovni taktického a operativního, tedy střednědobého 

a krátkodobého řízení. 

 Základním nástrojem (dokumentem) pro implementaci marketingové strategie 

je marketingový plán. Vymezuje, podle jakých konkrétních aktivit bude dosaţeno 

strategických marketingových cílů. Udává kdo, kde, kdy a jak se budou realizovat jednotlivé 

dílčí aktivity, tzv. implementační úkoly. 

Marketingový plán funguje na dvou úrovních: [5] 

 Strategické – předestírá cílové trhy a hodnotový program firmy na základě analýzy 

trţních příleţitostí. 

 Taktické – upřesňuje marketingové taktiky včetně vlastností produktů, podpory, 

stanovení cen, distribučních cest a sluţeb. 

 

Dobře zpracovaný plán se vyznačuje těmito vlastnostmi: [4] 

 Je snadno pochopitelný. 

 Je přesný a detailní. 

 Je přizpůsobitelný změnám. 

 Je realistický. 

 Zahrnuje všechny důleţité trţní faktory. 

 Jasně určuje úkoly. 
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Osmnáct klíčových faktorů podmiňujících úspěšnou implementaci firemní strategie, které 

zahrnují: [3] 

 Vybudování systému odpovědnosti. 

 Přetvoření faktorů strategické priority na měřitelné akční plány s osobní odpovědností. 

 Dovedení strategického plánovacího procesu aţ na úroveň jednotlivých oddělení. 

 Rozpracování strategických cílů na úroveň projektového týmu, oddělení a jednotlivce. 

 Rychlá změna organizační struktury v závislosti na firemní strategii. 

 Umístění správných lidí na správná místa včetně procesu náboru potřebných lidí 

a uvolnění nepotřebných pracovníků. 

 Podpora kreativního vedení a mentální odolnosti. 

 Odstranění aktivní i pasivní rezistence a odstranění vnitrofiremních procesních zábran. 

 Přiměřené vyuţívání týmové práce. 

 Definice budoucí firemní kultury vycházející ze současných hodnot, specifikace 

budoucích hodnot, na kterých je postavena firemní etika a firemní kultura. 

 Efektivní alokace zdrojů do oblastí, kde firma vidí svoji budoucnost. 

 Strukturování činností organizace tak, aby byla v souladu se strategickým plánem. 

 Delegace pravomoci na úroveň týmů a jednotlivců. 

 Současné provádění výběru, tréninku a výchovy talentů a lídrů pro budoucí účely. 

 Soustředění na klíčové procesy jako zdroje konkurenční výhody, nefunkční klíčové 

procesy představují přímé ohroţení firmy. 

 Zajištění plnohodnotné firemní komunikace. 

 Průběţná kontrola průběhu implementace zvolené strategie. 

 Odměna dle dosaţených výsledků ve vazbě na plnění strategických i operativních cílů. 

 Při splnění těchto podmínek lze předpokládat, ţe firma s úspěchem implementuje svůj 

strategický plán.  

 Jak jiţ bylo uvedeno, selhat lze při realizaci. Jelikoţ se všechny aktivity nedějí najednou, 

je nutné průběţně sledovat naplňování plánu. Nastane-li problém, hledá se jeho příčina. 

Tou bývá nesprávně vypracovaný plán, slabý výzkum, špatná segmentace, positioning 

a targeting, nebo špatné či nedostatečné propojení prvků marketingového mixu. 
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Závěr 

 Tématem bakalářské práce bylo „Implementace marketingového mixu v podniku“. Ve své 

bakalářské práci jsem se soustředil na cíl, kterým bylo navrţení efektivní kombinace prvků 

marketingového mixu podstatných k dosaţení cílů průmyslového podniku. 

 Nejprve bylo nutné objasnit a vysvětlit pojem marketing a jeho roli v podnikovém 

systému. Na to jsem analyzoval čtyři hlavní a základní prvky marketingového mixu. 

Pro průmyslový podnik však tyto čtyři sloţky nejsou plně dostačující, a proto jsem navrhl 

několik dalších, kterými jsou: People, Process, Physical evidence, Packaging, Partnership 

a Performance. Skloubením čtyř základních prvků a mnou navrţených by mohlo vést 

ke zlepšení situace podniku, zejména ke zvýšení konkurenceschopnosti a udrţení a zesílení 

pozice na trhu. Zjistil jsem, jaké vyplývají výhody a nevýhody z marketingového mixu a jaké 

faktory ovlivňují úspěšnost realizace. 

 Navrţená kombinace prvků marketingového mixu nemusí zdaleka vyhovovat všem. 

Pro globální podnik jich bude potřeba určitě více a velmi malé podniky jich zase tolik 

nevyuţijí. Jde o hledání optimální varianty a provádění kompromisů. Podniky jsou v důsledku 

změn v celosvětovém prostředí nuceny neustále měnit nebo přizpůsobovat své strategie. 

Pro kaţdý podnik je nesmírně důleţité, aby pořád vyhledával nové a nové příleţitosti nebo 

způsoby jak upevnit svoje místo na trhu a posílil svou konkurenční schopnost. Kaţdý podnik 

si musí sestavit strategii marketingového mixu s ohledem na vnější i vnitřní prostředí tak, aby 

mohl rychle a pruţně reagovat na změny a dosáhnout spokojenosti vlastní i zákazníků, a splnit 

si tak stanovené cíle. 

 21. století charakterizuje skutečnost, ţe dochází nepřetrţitě k vývoji 

společenskoekonomických vztahů a struktur. Prolínají a ovlivňují se různé kultury, projevují 

se dopady sociografických změn, strategie se zaměřují na vyrovnávání napětí mezi orientací 

na individuální potřeby a poţadavkem růstu výkonnosti podniku. Vznikají nové formy práce 

a ţivota zejména proto, ţe se prodluţuje hranice aktivního věku. Také dohází ke změnám 

v hierarchii hodnot. Společenské prolínání kultur vytváří základ pro globalizaci. Vznikají 

globální trhy a s nimi také globální konkurenční výhody, globální soutěţe, a také dochází 

ke vzniku poptávky po globalizovaných produktech. 
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 Pokud chtějí společnosti v budoucnu uspět, musí si uvědomit, ţe je potřeba, aby marketing 

měl v jejich řízení mnohem větší vliv. Je zapotřebí přicházet s novými nápady a usilovat 

o poznání spotřebitelů, kdy je jejich věrnost důleţitější neţ kdy jindy, svoji prestiţ vybudovat 

pomocí výkonů a v neposlední řadě vyuţívat obrovských výhod tzv. online světa. 

 „Tato doba, stejně jako jakákoli jiná doba, je dobou dobrou. Jenom kdybychom věděli, 

co si s ní počít.“  Ralph Waldo Emerson 
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