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1 ÚVOD 

 Základními nástrojem marketingu je marketingový mix, který se skládá z tzv. 4P. Patří 

zde produkt, cena, distribuce a komunikace. Marketingový mix je v sektoru služeb ještě 

rozšířen o tři prvky a těmi jsou lidé, materiální prostředí a procesy. Diplomová práce je 

zaměřena především na nástroje marketingové komunikace. V dnešní době je marketingová 

komunikace velmi důležitou částí marketingového mixu. Marketingová komunikace na nás 

působí dnes a denně ve všech možných formách. Základními nástroji marketingové 

komunikace jsou reklama, osobní prodej, podpora prodeje, public relations, přímý marketing 

a internetová komunikace. V poslední době je kladen důraz především na komunikaci 

prostřednictvím internetu, médií, sociálních sítí a mezi nejnovější trend patří tzv. mobilní 

marketing.  

 Pro společnosti je v současné době velmi složité uspět na trhu a udržet si svou pozici, 

trh se v dnešní době vyznačuje převažující nabídkou nad poptávkou a neustálým bojem o 

zákazníka. Téměř ve všech oblastech podnikání je dnes velmi silná konkurence. Marketing se 

především zabývá poznáním potřeb a požadavků zákazníka. Prostřednictvím této ekonomické 

disciplíny je schopna společnost včas odhalit potřeby zákazníka a s předstihem na ně 

reagovat. Důležité je, aby společnost reagovala dříve než konkurence. Marketing je schopný, 

prostřednictvím různých analýz, přispět k dosažení vytýčených cílů společnosti. 

 Diplomová práce je věnována činnostem společnosti FIEGE s.r.o., která působí v 

sektoru služeb v oblasti dopravy a logistiky. V České republice působí od roku 1994, má zde 

tři pobočky a provozuje zde také dva sklady. Společnost poskytuje služby v oblasti námořní, 

letecké a pozemní dopravy a také v oblasti skladování. Firma působí na B2B trhu jejími 

zákazníky jsou tedy jiné společnosti, marketing a konkrétně marketingová komunikace má 

v prostředí tohoto trhu svá specifika.  

  Na trhu je v oblasti dopravy a logistiky obrovská konkurence, společnost by tedy 

měla věnovat marketingu a komunikaci velkou pozornost. Cílem diplomové práce je tedy 

návrh efektivní marketingové komunikace společnosti FIEGE s.r.o. se zaměřením na 

komunikaci zejména s potenciálními zákazníky. 
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI FIEGE S. R. O. 

 V následující kapitole je popsána společnost FIEGE s.r.o., které se v této diplomové 

práci věnujeme a její konkurenční společnosti. První podkapitola je věnována historii 

společnosti, která vznikla již v roce 1874, další podkapitola se zabývá působením společnosti 

v současnosti ve světě i v České republice. Dále je popsáno mikroprostředí a makroprostředí 

firmy a v poslední podkapitole je popsán marketingový mix společnosti. 

2.1 Historie společnosti FIEGE s.r.o. 

 Společnost FIEGE s.r.o. začala vznikat před více než 140 lety v Německu v oblasti 

Vestfálska. V roce 1874 se mladý syn farmáře Joan Josef Fiege ve městě Greven rozhodl 

využívat koně a vozy nejen pro zemědělskou práci, ale také pro přepravní činnost. Začal 

rozvážet uhlí po vesnici jen jako doplňkovou činnost k zemědělské práci. Uhlí bylo tehdy 

přepravováno převážně po železnici a bylo potřeba jej dostat ze železniční stanice do 

jednotlivých firem, toho využil J. J. Fiege. Začal rozvážet uhlí pro velké společnosti a 

postupem času rozvážel zákazníkům jednotlivých společností také mouku, olej nebo domácí 

spotřebiče. V podnikání J. J. Fiegemu pomáhali jeho dva synové Josef a Bernard, ti se po 

smrti otce v roce 1908 rozhodli jít každý vlastní cestou. Bernard převzal firmu po svém otci, 

která později zanikla a Joseph založil vlastní přepravní společnost, dnešní Fiege s.r.o. 

 V roce 1924 nastal průlom v podnikání, když Josef Fiege na popud syna Josefa 

mladšího, koupil první nákladní automobily značky VOMAG a začala tak nová éra 

společnosti. Stále využíval koně a povozy, ale prioritou se nyní stala přeprava nákladními 

automobily. Nové nákladní vozy s sebou přinášeli nové příležitosti, dosáhli sice maximální 

rychlosti 20 km/h, ale uvezli až čtyř tunový náklad. Převoz uhlí z okolních měst do Grevenu 

se výrazně zrychlil, nákladní automobily byli využívány také pro převážení osob. V roce 1936 

již vlastnila společnost první vozový park a najímala řidiče nákladních automobilů. [19] 

Obrázek 2.1 První vozový park společnosti FIEGE s.r.o. [19] 
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 V roce 1938 Josef Fiege umírá ve věku 67 let a Josef Junior se ujímá vedení 

společnosti. Pro nového majitele společnosti není jednoduché vést podnik v drsných letech 

války. V roce 1940 Fiege junior založil „Nadační fond Josefa Fiegeho na dálkovou dopravu“, 

který měl za úkol podporovat zaměstnance prostřednictvím výhodných půjček a darů. 

V letech 1950-1959 zažívala společnost velmi úspěšné období plné expanzí v období 

nazývaném „Německý zázrak“. [19] 

 Josef Fiege mladší tragicky zemřel v roce 1959. Přehlédl dopravní zácpu a narazil do 

dopravního značení, když vystoupil z auta a kontroloval škody, srazilo jej jiné vozidlo. 

Společnost převzali příbuzní Aenne a Karl Fischbachovi. Dnešní vlastník společnosti Heinz 

Fiege nastoupil do společnosti v roce 1967 jeho bratr Dr. Hugo Fiege začal působit ve 

společnosti o 7 později. [21] 

 Významným rokem v novodobé historii společnosti byl rok 1979, kdy vznikl první 

celoněmecký koncept pro společnost Bridgestone. O rok později byla postavena nová centrála 

společnosti ve městě Greven. V letech 1998/99 došlo k expanzi FIEGE do Evropy, společnost 

začala působit v Itálii, Švýcarsku, Beneluxu, České republice a Rakousku. O čtyři roky 

později všechny logistické společnosti patřící do skupiny FIEGE jsou sloučeny pod značkou 

FIEGE. V roce 2006 je společnosti vydána licence pro vnitrostátní přepravu v Číně. [21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.2 Sklad společnosti FIEGE s.r.o. [22]  
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2.2 Skupina FIEGE 

 Společnost FIEGE s.r.o. se zabývá námořní, leteckou a pozemní dopravou a také 

skladováním, logistikou a managementem dodavatelských řetězců. Zaměstnává 20 000 

pracovníků v 18 zemích světa a dalších 70 zemí obsluhují smluvní agenti a partneři 

společnosti 

 

 

Obrázek 2.3 Logo společnosti FIEGE s.r.o. home 

Firmu, která má zhruba 3 miliony m
2 

skladových a logistických prostor, vlastní pátá 

generace rodiny Fiege. Generálními řediteli společnosti neboli CEO jsou Heinz Fiege a Dr. 

Hugo Fiege, v roce 2007 obdrželi oba majitelé Společnost FIEGE s.r.o. se zabývá námořní, 

leteckou a pozemní dopravou a také skladováním, logistikou a managementem 

dodavatelských řetězců. Zaměstnává 20 000 pracovníků v 18 zemích světa a dalších 70 zemí 

obsluhují smluvní agenti a partneři společnosti.  

Firmu, která má zhruba 3 miliony m
2
skladových a logistických prostor, vlastní pátá 

generace rodiny Fiege. Generálními řediteli společnosti neboli CEO jsou Heinz Fiege a Dr. 

Hugo Fiege, v roce 2007 obdrželi oba majitelé od německých novin DVZ - Deutsche Logistik 

Zeitungcenu LEO Award pro „Podnikatele roku". Sídlo centrály společnosti se nachází 

v Německu ve městě Greven, kde společnost v roce 1874 začala vznikat. Obrat společnosti za 

rok 2013 činil 1,5 miliardy EUR. Celosvětově má společnost 200 poboček a to převážně 

v Evropě, své pobočky má však i v Asii a to v Číně a na TchajWanu. [23] 
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Obrázek 2.4 Země, ve kterých působí společnost FIEGE. [23] 

Filozofie společnosti zní: „Naším trhem je globalizovaný svět.“Za své cíle si vlastníci 

stanovili vysokou sociální odpovědnost, loajalitu vůči své domovské základně v Grevenu a 

trvalý důraz na inovace v oblasti smluvní logistiky. Hlavním cílem firmy je dosáhnout 

vedoucího postavení na trhu v Evropě. Dalším cílem společnosti je na základě obchodních 

aktivit dosahovat přiměřeného zisku pro zajištění další existence společnosti tak, aby byly 

zájmy všech investorů, zákazníků i zaměstnanců v rovnováze. [23] 

Společnost za dobu svého působení získala různá ocenění a to nejen v oblasti 

logistiky. V roce 2005 získala společnost cenu Frost & Sullivan Product Innovation Award za 

zavádění logistických standardů, jež jsou dnes považovány za měřítko kvality. Německou 

cenu za logistiku získala společnost prosazováním a zavedením integrovaného a komplexního 

logistického konceptu. Do síně slávy osobností z oblasti logistiky byli za mimořádný přínos 

pro další rozvoj logistiky a řízení dodavatelských řetězců uvedeni Heinz Fiege a Dr. Hugo 

Fiege, nynější majitelé a členové vedení společnosti. Získali také cenu Ecomanager, která jim 

byla udělena Celosvětovým fondem na ochranu přírody (WWF). Pobočka FIEGE Poland 

v roce 2008 získala na základě zákaznického průzkumu ocenění v kategorii „Rozsah 

logistických služeb“. Ocenění získali u příležitosti 6. ročníku hodnocení polských 

poskytovatelů logistických služeb. Mezi další ocenění společnosti patří cena za obaly German 

Packaging Award (2002), Newyorská cena Creativity Award v kategorii Brochure/B2B za 

publikaci Fashion Special (2009) a Econ Award (2009) v kategorii Corporate/Image Brochure 

za kvalitní design brožur týkajících se módy, zdravotnictví a pneumatik. [23] 

Společnost se v oblasti logistiky zaměřuje na různá odvětví, převážně na zboží 

dlouhodobé spotřeby, módu, rychlo obrátkové zboží, zboží z oblasti zdravotnictví, 
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průmyslové zboží, maloobchodní zboží nebo logistiku pneumatik. V oblasti zboží dlouhodobé 

spotřeby se společnost specializuje především na high-tech zařízení, elektroniku, topení a 

sanitární zařízení nebo domácí spotřebiče. V módním průmyslu společnost zajišťuje činnosti 

od dodání materiálu z výroby až po doručení zboží konečným zákazníkům, oblast módy je 

díky stále se měnícím trendům a kolekcím jedno z nejnáročnějších logistických odvětví. [23] 

Firma FIEGE s.r.o. je držitelem několika certifikátů potřebných pro provádění svých 

služeb. Pobočky skupiny FIEGE Group jsou nositeli certifikátů dle následujících 

mezinárodních standardů: 

 DIN EN ISO 9001:2008 - Systém řízení jakosti, 

 DIN EN ISO 14001: 2004 - Systém enviromentálního managementu, 

 DIN EN 9120: 2005 - Systém řízení jakosti (letectví a kosmonautika), 

 EfBEntsorgungsfachbetrieb - odborný dodavatel služeb likvidace odpadků, 

 ISFS Logistic Standard - Mezinárodní standard pro oblast distribuce potravin. [23] 

Společnost FIEGE vydává časopis LOGO, který je určený zákazníkům a partnerům 

společnosti. Zákazníci v časopise najdou veškeré novinky a akce týkající se firmy FIEGE, 

LOGO je v angličtině a je ke stažení na stránkách společnosti. Na českých stránkách 

společnosti je ke stažení číslo z roku 2013 přičemž na anglických stránkách skupiny FIEGE 

se nachází nejaktuálnější číslo časopisu z roku 2015. Nejnovější číslo časopisu se například 

věnuje krizi na Ukrajině, společnost nepočítá s tím, že by se měli ekonomiky zemí v krizi 

nějak výrazně zlepšovat a snaží se zaměřit na domácí německý trh. Dále se v tomto čísle píše 

převážně o nových obchodních partnerech a spoluprácích na nových projektech. [20] 

2.3 FIEGE Česká republika 

 Na českém trhu je FIEGE s.r.o. součástí skupiny FIEGE již od roku 1994 a 

zaměstnává přibližně 230 lidí. Česká dceřiná společnost disponuje skladovými prostory v 

Boru u Tachova, v Úžicích a v Lovosicích, které nabízejí více než 98 000 m² logistického 

zázemí. V České republice poskytuje FIEGE s.r.o. služby výrobcům pneumatik, elektroniky a 

technologicky náročného zboží, průmyslového, spotřebního, rychlo obrátkového i 

maloobchodního zboží. 

 Spediční pobočky společnosti se nachází v Praze, Ostravě a Vysokém Mýtě. Přičemž 

v Praze se nachází centrála společnosti a spedice se zde zaměřuje především na námořní a 

leteckou dopravu. Pobočky v Ostravě a Vysokém Mýtě se zabývají pouze kamionovou 
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dopravou. V roce 2006 byl uveden do provozu skladový areál v Boru u Tachova, areál má 

strategickou polohu s napojením na německou dálnici a na distribuční síť středovýchodní 

Evropy. Jedná se o multifunkční sklad zaměřující se na skladování pneumatik. Další skladový 

areál se nachází v Úžicích, je vzdálený necelých 10 km severně od Prahy, přímo u dálnice D8 

vedoucí do Drážďan. Areál má díky tomu vhodné napojení na dálniční síť ČR a hlavní město 

Prahu, ale i návaznost   na severoněmecké přístavy, a je tak příznivou lokalitou pro import 

zboží ze západní Evropy a Asie. Sklad je vybaven čtrnácti hydraulicky ovládanými rampami 

sloužící k nakládce a vykládce zboží. Další dva doky jsou vyhrazeny pro nakládku menších 

nákladních aut. Sklad poskytuje regálové a blokové skladování, je vybaven manipulační 

technikou (reachtrucky, čelní vozíky s kleštěmi, nízkozdvižné vozíky) a dále ovinovacím 

strojem s kontrolou pevnosti ovinutí a elektronickými balícími a páskovacími stroji. Služby 

poskytované v areálu skladu zahrnují vykládky, uskladnění, expedici, reklamaci, zpracování 

vratek, přebalování zboží, komplementaci (přikládání záručních listů, manuálů), kontrolu 

kvality a uskladnění zboží s vysokou hodnotou – elektronika, oděvy apod. [24] 

      

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.5 Sklad v Úžicích. 

 Sklad v Lovosicích je centrum reverzní logistiky pro německou společnost, která 

působí v oblasti e-commerce. Jde o sklad, do něhož putují konsolidované vrácené zásilky od 

německých B2C zákazníků, zde jsou produkty zkontrolovány, přebaleny, roztříděny podle 

SKU a opět konsolidované přepraveny zpět do centrálního skladu. Od poloviny dubna 2015 je 

provoz zajištěn takřka 100 zaměstnanci, kteří pracují ve dvou směnách. Velikost skladu pro 

první fázi je 1 900 m
2
. [24] 
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2.4 Mezoprostředí společnosti 

 Mezoprostředí někdy označováno jako mikroprostředí společnosti, je souhrn faktorů, 

které jsou podniku nejblíže. Jsou to faktory, které společnost je schopna změnit nebo ovlivnit. 

Zahrnujeme zde zákazníky, veřejnost, distributory, dodavatele a konkurenci. [1] 

2.4.1 Zákazníci 

 Zákazníci jsou pro každou firmu klíčovým prvkem. Je nutné, aby každý podnik 

udržoval se zákazníky stálý kontakt a dobré vztahy. Zákazníci společnosti FIEGE nejsou 

jedinci – koneční spotřebitelé, firma působí na B2B trhu, všichni zákazníci jsou tedy firmy – 

právnické osoby. Společnost poskytuje služby firmám z různých odvětví, převážně z oblasti 

strojírenského, stavebního, potravinářského, automobilového nebo oděvního průmyslu. 

Zákazníci společnosti jsou z větší části stálými zákazníky, kteří spolupracují se společností 

dlouhodobě většinou několik let. Mezi nejvýznamnější zákazníky společnosti patří Nestlé, 

LG, Bosch a v České republice především společnost Bridgestone. Reference zákazníků jsou 

zobrazeny v příloze č. 1.  

2.4.2 Veřejnost 

 Prvek mezoprostředí veřejnost zahrnuje především místní komunity, zájmové skupiny 

občanů, sdělovací prostředky, zaměstnance podniku a širokou veřejnost. Společnost FIEGE 

s.r.o. v České republice nemá PR oddělení ani tiskového mluvčího, stykem s veřejností se 

tedy příliš nezabývá. Jako PR prvek používá pouze zákaznický časopis LOGO, který je 

dostupný ke stažení na stránkách společnosti. Co se týká sdělovacích prostředků, společnost 

příliš neovlivňuje televize ani rádio, na firmu mohou působit jen periodika zabývající se 

dopravou a logistikou jako např. časopis Transport a logistika, který se zabývá novinkami 

v automobilovém průmyslu, letecké a námořní dopravy, nebo novými projekty v oblasti 

dopravy a logistiky. Do veřejnosti jsou zahrnováni také zaměstnanci, společnost zaměstnává v 

ČR 230 pracovníků, z velké části se jedná o zaměstnance jednotlivých skladů, dále zde patří 

dispečeři pozemní, letecké a námořní dopravy a vedení společnosti. 

2.4.3 Distributoři 

 Distributoři služeb společnosti FIEGE jsou jednotlivé dopravní firmy a pracovníci 

firemních skladů. Zákazníci společnosti jsou příjemci služeb, konečný výsledek je tedy zcela 

závislí na konání poskytovatele služby. 
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2.4.4 Dodavatelé 

 Dodavatelé mají na každý podnik velký vliv. Mezi faktory, které ovlivňují výběr 

dodavatele, patří cena, spolehlivost, kvalita materiálu, četnost dodávek, možnosti dodavatele 

aj. Společnost FIEGE nevyrábí ani neprodává hmotné výrobky, působí v sektoru služeb 

v oblasti logistiky a dopravy. Nemá tudíž žádné vztahy s dodavateli materiálu či zboží. Mezi 

dodavatele společnosti můžeme zařadit dodavatele telekomunikačních, internetových, 

softwarových, energetických a úklidových služeb a kancelářských pomůcek. Největší 

vyjednávací sílu vůči společnosti mají dodavatelé energií, které jsou potřeba pro provozování 

tří skladů firmy. 

2.4.5 Konkurence 

 V oblasti dopravy a logistiky je v dnešní době obrovská konkurence. Společností 

zabývající se dopravou jak pozemní, námořní tak leteckou je nespočet. Existují firmy, které 

působí celosvětově a zabývají se logistikou komplexně, ale je zde také velké množství firem, 

které se věnují jen např. pozemní dopravou nebo jen skladováním. Tato podkapitola je 

věnována několika hlavním konkurentům, kteří působí na globální nebo nadnárodní úrovni a 

poskytují komplexní služby v oblasti logistiky. 

DHL - společnost DHL je jednou z nejglobálnějších logistických společností na světě. 

V roce 1969 společnost založili Adrian Dalsey, Larry Hillblom a Robert Lynn, název je 

složen z počátečních písmen příjmení zakladatelů. Trojice podnikatelů původně poskytovala 

kurýrní služby mezi kontinentálními Spojenými státy a Havají a poté rozšířili své podnikání 

dále. Vlastníkem společnosti je dnes Deutsche Post World Net a do této skupiny patří od roku 

2006 i PPL.  Firma DHL dnes pokrývá více než 220 zemí a teritorií na celém světě a 

zaměstnává více než 315 000 zaměstnanců. Poskytuje služby týkající se všech logistických 

činností, zabývá se námořní, leteckou, pozemní i železniční přepravou. Působí také v oblasti 

skladování a služeb zahrnující vše od balení po opravy zboží, mezinárodní doručování 

listovních i balíkových zásilek a na míru šitých nebo specializovaných přeprav. Společnost 

DHL tvoří čtyři divize: DHL Express, DHL Global Forwarding, Freight, DHL Supply Chain a 

DHL Global Mail. Divize DHL Express se zaměřuje na rychlé doručení urgentního zboží a 

dokumentů, DHL Global Forwarding, Freight se zabývá přepravou, skladováním, distribucí a 

řešení jednotlivých logistických článků. DHL Supply Chain je divize soustřeďující se na 

komplexní řešení logistických řetězců pro všechny průmyslové sektory od úvodní konzultace 

a návrhu, až po konečné doručení a zpětnou logistiku. Poskytování služeb v oblasti listovních 

zásilek a balíků na trhu B2C pokrývá divize DHL Global Mail. [25] 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Adrian_Dalsey&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Larry_Hillblom&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Lynn&action=edit&redlink=1
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DACHSER - společnost byla založena v roce 1930 Thomasem Dachserem. Firma 

DACHSER je společnost působící na globální úrovni, má 471 poboček po celém světě a 

zaměstnává více než 24 000 lidí. V České republice se nachází 8 poboček s 325 zaměstnanci. 

V roce 2013 společnost celosvětově zrealizovala přes 69 mil. zásilek. Služby společnosti 

DACHSER zahrnují skladování, přepravní logistiku a individuální zákaznické služby 

rozdělené do třech obchodních divizí: DACHSER European Logistics, DACHSER Food-

Logistics a DACHSER Air &Sea Logistics. Společnost se tedy soustřeďuje převážně na 

pozemní, leteckou a námořní dopravu. Nabídku společnosti doplňují služby přesahující 

působnost jednotlivých divizí, jako například kontraktní logistika (obchodní model založený 

na dlouhodobé spolupráci, při níž se zásadní objem obchodů realizuje v rámci smlouvy o 

poskytování služeb), poradenství a oborová řešení pro chemický průmysl a sektor hobby 

marketů. [26] 

Gebrüder Weiss -  je nejstarší rakouská firma v odvětví dopravy a logistiky, její 

historie sahá více než 500 let do minulosti, a je zároveň největší soukromou spediční 

společností v Rakousku plně ve vlastnictví rodiny Senger-Weiss a Jerie. Na celém světě je 

společnost zastoupena ve 150 lokalitách, má okolo 6 000 zaměstnanců a řadí se k vedoucím 

přepravním a logistickým poskytovatelům v Evropě.  Hlavní obory společnosti se sídlem 

v Lauterachu (Vorarlbersko) jsou činnosti spojené s pozemní, leteckou a námořní dopravou. 

Vedle logistiky firma nabízí i řadu speciálních řešení dceřiných společností – logistické 

poradenství x|vise, speciální služby pro high-tech podniky zastřešuje tectraxx, inet-logistics se 

zabývá softwarovým řešení managementu přepravy prostřednictvím dopravního informačního 

systému. Telefonními službami, consultingem a telemarketingem se zabývá dceřiná 

společnost dicall a železniční přepravu pokrývá společnost Railcargo. Gebrüder Weiss se také 

zabývá doručováním balíků konečným zákazníkům a je společníkem rakouské dodávkové 

firmy DPD. [27] 

DB Schenker – firma DB Schenker provádí logistické a dopravní aktivity pod 

hlavičkou Deutsche Bahn (Německé dráhy). Společnost působí ve 150 zemích světa a zabývá 

se pozemní, leteckou i námořní dopravou. Vyniká však v oblasti železniční dopravy, je to 

největší evropská společnost zajišťující železniční nákladní přepravy. DB Schenker tvoří dvě 

obchodní jednotky - DB Schenker Rail a DB Schenker Logistics. DB Schenker Rail obslouží 

každý den asi 4 900 nákladních vlaků, v roce 2013 přepravila tato obchodní jednotka 390 

miliard tun nákladu. Vozový park DB Schenker Rail je největším v Evropě a čítá přibližně 

92 000 nákladních vagónů. Mezi hlavní přepravované komodity patří ocel a uhlí; chemikálie a 
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minerální oleje; stavební materiály, průmyslové a spotřební zboží; intermodální segmenty a 

segmenty automobilového průmyslu. Celosvětově má DB Schenker Rail a Logistics zhruba 

95 000 zaměstnanců. V České republice působí pouze DB Schenker Logistics a to již 24 let.  

Zaměstnává zde 800 pracovníků na 17 pracovištích ve všech regionech republiky včetně sídla 

v Rudné u Prahy. [28] 

Geis - společnost vznikla v roce 1948 ve městě Bad Neustadt, když Hans Geis koupil 

za 100 říšských marek svůj první automobil na dřevoplyn a začal provozovat přepravu zboží. 

V průběhu dvou generací se ze společnosti Geis stal globální poskytovatel komplexním 

logistických služeb. Na českém trhu působí od roku 1991. Společnost se skládá ze tří 

obchodních jednotek – Geis Parcel CZ s.r.o., která zastřešuje balíkovou logistiku, Geis CZ 

s.r.o. ta zajišťuje systémové přepravy paletových a kusových zásilek a celovozových přeprav 

a divize zajišťující letecké a námořní přepravy Geis CZ Air + Sea s.r.o. Firma Geis poskytuje 

veškeré služby v oblasti dopravy, od jednoduchých přepravních řešení až po speciální 

logistické projekty. [29] 

DSV - v roce 1976 založilo společnost DSV deset nezávislých dánských dopravců, 

pobočka v České republice byla založena v roce 1998. Firma DSV Česká republika je součástí 

nadnárodní dopravní a logistické společnosti DSV, která se svými smluvními agenty působní 

ve 110 zemích světa. Na českém trhu existují dva samostatné právní subjekty zastupující 

společnost DSV – DSV Road a.s., která zastřešuje silniční dopravu a logistiku a DSV Air 

&Sea s.r.o. zabývající se námořní a leteckou dopravou. Společnost na českém trhu nabízí 

komplexní spediční a logistický servis. Společnost má v ČŘ tři logistická centra v Praze, 

Dobrovízu a v Ostravě. Mezi hlavní logistické služby poskytované firmou DSV patří 

skladování v celních i necelních skladech, distribuce, manipulace a poradenství. Mezi hlavní 

obory, na které se společnost specializuje, patří automobilový průmysl, spotřební zboží, 

móda, zdravotní péče, hightech, průmysl a strojírenství. Společnost DSV nabízí další 

nadstandardní služby jako je – montáž, testování, kontrola kvality, přebalování zboží, 

nastavení nebo konfigurace, příjem vráceného zboží, opatření zboží logem, nálepkou či 

visačkou. [30] 

2.5 Makroprostředí společnosti 

 Podkapitola se zabývá makroprostředím podniku, kde jsou popsány základní prvky 

tohoto prostředí, zde patří - politické prostředí, ekonomické prostředí, sociální prostředí a 

technologické prostředí. Makroprostředí společnost není schopna žádným způsobem ovlivnit, 
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musí přijmout jakékoliv změny a vlivy těchto faktorů, na rozdíl od mezoprostředí a 

mikroprostředí (tedy prostředí samotného podniku), kde může společnost jednotlivé faktory 

do jisté míry ovlivnit. Diplomová práce se zabývá společnosti FIEGE na českém trhu, v rámci 

makroprostředí je tedy popsáno prostředí České republiky. [2] 

2.5.1 Politické prostředí 

 Marketingová rozhodnutí jsou výrazně ovlivněna vývojem politického prostředí. Do 

politického prostředí jsou zahrnovány především zákony, vládní úřady a zájmové skupiny, 

které ovlivňují jednotlivce a nejrůznější organizace v každé společnosti. Existuje množství 

zákonů, norem, nařízení a vyhlášek, kterými se musí každý podnik řídit. Patří zde zejména 

živnostenský zákon, občanský zákoník, zákoník práce, obchodní zákoník, zákon o daních 

z příjmu, zákon o DPH, zákon o ochraně životního prostředí aj. Zákony České republiky se od 

roku 2004 musí přizpůsobovat legislativě Evropské unie. Společnost FIEGE ovlivňuje 

především zákon o silniční dopravě a zákon o pozemních komunikacích, kde jsou definována 

určitá omezení pro nákladní dopravu. Omezení se týkají především celkové váhy vozidel, 

povolené doby jízd nákladních automobilů, jízd ve svátcích a v neděli, kdy je doba jízdy 

omezená. V neděli smí např. nákladní automobily jezdit pouze do 13 hodin. V těchto 

zákonech jsou také definovány podmínky při převozu nebezpečného materiálu, který se 

označuje zkratkou ADR. [31] 

2.5.2 Ekonomické prostředí 

 Mezi ekonomické faktory, které ovlivňují každou společnost, je možné zařadit míru 

nezaměstnanosti, inflaci, hrubý domácí produkt, měnový kurz, hrubou mzdu, daň z přidané 

hodnoty aj. Míra nezaměstnanosti na konci roku 2014 byla 5,7% a míra ekonomické aktivity 

59,6%. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen 

činila v ČR v únoru 2015 0,3%, průměrná roční míra inflace za rok 2014 byla 0,4%. 

Společnost FIEGE, jak již bylo řečeno, se zabývá především dopravou, ovlivňují ji tedy 

především statistické údaje týkající se zahraničního obchodu. Index cen vývozu meziročně 

klesl o 0,4% a index cen na dovoz meziročně klesl o 1,7% (2015).  Dalším důležitým 

faktorem je vývoj měnového kurzu, a to především měnový kurz české koruny vůči euru, 

jelikož se společnost FIEGE zabývá mezinárodní dopravou a především dopravou na území 

Evropské unie. V lednu 2015 oslabila koruna vůči euru a to na úroveň 28,19 CZK/EUR. Na 

takovéto úrovni byla česká koruna naposledy před šesti lety. Vývoj koruny se od ledna 2015 

mírně zlepšil a koruna posílila na úroveň 27,5 CZK/EUR. [32] 
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2.5.3 Sociální prostředí 

 Společnost FIEGE s.r.o. příliš neovlivňují sociální faktory populace České republiky, 

nýbrž faktory prostředí B2B trhu, na kterém společnost působí. Firmu FIEGE může např. 

ovlivňovat počet dopravních společností v České republice. V softwaru RAAL Trans, který 

společnost využívá pro vyhledání dopravních společností je zaregistrováno zhruba 5 900 

českých dopravních společností a zhruba 4 000 zahraničních dopravních společností. V České 

republice působí podle údajů z roku 2014 celkově zhruba 2 150 000 podnikatelských 

subjektů, z toho se jich nejvíce nachází v hlavním městě Praha okolo 460 000, dále pak ve 

Středočeském kraji a v Moravskoslezském kraji. [33] 

2.5.4 Technologické prostředí 

 Jedná se o faktory, které vytvářejí nové technologie a tím i nové výrobky a nové 

příležitosti na trhu. Udržet krok s technologickými inovacemi je v dnešní době pro každou 

firmu stále těžší. Mezi nejdůležitější a nejpoužívanější technologické faktory patří informační 

a komunikační technologie. Jedná se především tedy o internet a mobilní telefony. V dnešní 

době vznikají stále nové sociální sítě, rozmohl se trend sociálních sítí pro B2B trh do kterého 

patří i společnost FIEGE. Stále více uživatelů má internet v mobilním telefonu, pro chytré 

telefony se vyvíjejí nové a nové aplikace, proto roste trend mobilního marketingu což je 

reklama v mobilních zařízeních, která je schopna zaměřit se na konkrétní zákazníky podle 

slov vyhledávaných v mobilním telefonu. Společnost FIEGE však ovlivňují především 

technologie v oblasti logistiky a dopravy. Hlavně tedy nové softwary zaměřující se na 

dopravu, nové technologie ve skladech jako jsou vysokozdvižné vozíky, pásy, balící stroje, 

různé multifunkční stroje aj. a také inovace v oblasti automobilového průmyslu. 

2.6 Marketingový mix společnosti 

 V této kapitole je popsán marketingový mix společnosti FIEGE s.r.o. Nejdříve se 

podkapitola věnuje popisu produktu společnosti dále pak ceně, a způsobu stanovení ceny, 

dalším prvkem je distribuce a nakonec bude popsána dosavadní marketingová komunikace 

společnosti. 

2.6.1 Produkt 

 Produkty společnosti FIEGE s.r.o. nejsou hmotné výrobky, nýbrž služby v oblasti 

logistiky a dopravy. Společnost neposkytuje služby konečným zákazníkům, ale působí na trhu 

B2B, poskytuje tedy služby podnikatelským subjektům. Služby společnosti FIEGE zahrnují 

kamionovou dopravu, leteckou a námořní přepravu a také služby v oblasti skladování. Firma 
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FIEGE je spediční společností, je tedy v oblasti dopravy prostředníkem mezi svými zákazníky 

a dopravními společnostmi. Kamionovou přepravu zabezpečují pobočky v Ostravě, Vysokém 

mýtě a v Praze, zde se pobočka zabývá také námořní a leteckou přepravou. Sklady společnosti 

se nacházejí v Boru u Tachova, Úžicích a Lovosicích.  

2.6.2 Cena 

 Cena se v pozemní dopravě pro dopravní společnosti stanovuje nákladově podle 

potřebných nákladů na ujetý kilometr a podle velikosti a váhy převáženého zboží. Společnost 

FIEGE si k této ceně připočte provizi a výsledná cena je pak prezentována zákazníkovi. Ceny 

v oblasti námořní a letecké dopravy se odvíjejí především podle stanovených cen služeb 

leteckých a rejdařských společností. Ceny v oblasti skladování jsou stanoveny především 

nákladově. 

2.6.3 Distribuce 

 Distribuce služeb FIEGE probíhá prostřednictvím kamionových, leteckých a 

námořních dopravních společností. Skladovací služby jsou distribuovány prostřednictvím 

jednotlivých zaměstnanců skladů. 

2.6.4 Komunikace 

 Společnost FIEGE s.r.o. v minulém roce investovala do marketingové komunikace 

zhruba 500 000 Kč. Firma investovala do reklamy, především do brandingu dodávek a 

plachtových vozů dlouhodobých dodavatelů společnosti, dále pak do zviditelnění 

v komerčních databázích a do zaregistrování se do Česko-německé obchodní průmyslové 

komory. Dále se pak společnost zúčastňuje logistických veletrhů a výstav a investuje do 

propagačních a dárkových předmětů pro zákazníky a obchodní partnery. Jako PR nástroj 

společnost používá zákaznický časopis LOGO, který je ke stažení na webových stránkách 

společnosti. Časopis je vydáván několikrát do roka, většinou dvakrát a obsahuje novinky o 

společnosti a nových projektech, které společnost realizuje. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE 

 Kapitola se podrobně věnuje popisu marketingové komunikace, kdy jsou nejdřív 

popsány základní nástroje marketingového mixu ve službách, kde patří produkt, cena, 

distribuce, komunikace, lidé, materiální prostředí a procesy. Další podkapitola se věnuje 

marketingové komunikaci a komunikačnímu procesu, dále jsou zde popsány konkrétní 

nástroje marketingové komunikace a poslední podkapitola zahrnuje plán marketingové 

komunikace, kde jsou uvedeny konkrétní kroky při návrhu marketingové komunikace ve 

společnosti. 

3.1 Marketingový mix služeb 

 Marketingový mix služeb definuje Vaštíková takto:  

„Marketingový mix představuje soubor nástrojů, jejichž pomocí marketingový 

manažer utváří vlastnosti služeb nabízených zákazníkům. Jednotlivé prvky mixu může 

marketingový manažer namíchat v různé intenzitě i v různém pořadí.“ [3, s. 26] 

Různě sestavený marketingový mix slouží stejnému cíli: uspokojit potřeby zákazníků 

a přinést společnosti zisk.Původně obsahoval marketingový mix čtyři nástroje – 4P 

v angličtině: produkt (product), cenu (price), distribuci (place) a marketingovou 

komunikaci (promotion). Aplikace těchto nástrojů v organizaci poskytující služby ukázala, 

že tato čtyři P pro účinné marketingové řízení organizace nestačí, z tohoto důvodu byl 

původní marketingový mix rozšířen o další 3P. Rozšíření o další nástroje marketingového 

mixu: materiální prostředí (physical evidence), lidé (people) a procesy (processes). [3] 

3.1.1 Produkt 

 Produkt je vše, co je nabízeno na trhu zboží a služeb k uspokojení hmotných i 

nehmotných potřeb zákazníků. Čisté služby představují určitý proces, který vede k uspokojení 

potřeb spotřebitelů, bez jakýchkoliv hmotných výstupů. Klíčovým prvkem, který definuje 

službu, je její kvalita. Při rozhodování o produktu musí být nadefinován vývoj produktu, 

životní cyklus, image značky a sortiment produktů. [3] 

3.1.2 Cena 

 Vzhledem k nehmotné povaze služeb, je cena hlavním prvkem určujícím kvalitu 

služeb. Při rozhodování o ceně je potřeba brát do úvahy všechny náklady, relativní úrovně 

ceny, úrovně koupěschopné poptávky, úlohy ceny při podpoře prodeje (slevy), úlohy ceny při 
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snaze o soulad mezi reálnou poptávkou a produkční kapacitou v místě a čase. Neoddělitelnost 

služby od poskytovatele je další specifickou vlastností, kterou je třeba brát při tvorbě ceny do 

úvahy. Veřejné služby nemají zpravidla stanovenou žádnou cenu, nebo mají cenu zčásti 

dotovanou. Společnost, zabývající se poskytování služeb, musí tak brát v úvahu nabídkovou 

stranu stanovení ceny, tedy náklady. [4] 

3.1.3 Distribuce 

 Rozhodování o distribuci, by mělo mít za cíl usnadnění přístupu zákazníků ke službě. 

Zvolení vhodné distribuce souvisí s místní lokalizací (umístěním) služby a s volbou 

případného zprostředkovatele dodávky služby (zda bude společnost prodávat služby přímo, 

nebo prostřednictvím např.: agentury). Často jsou součástí služby nějaké hmotné prvky, které 

je potřeba do distribučního kanálu také zahrnout (nákup těchto prvků, skladování, doručení na 

místo poskytování služby). [2] 

3.1.4 Komunikace 

 Jeden z důležitých prvků marketingového mixu, jde o každou formu komunikace 

výrobku nebo služby dané společnosti, kterou se snaží informovat, přesvědčovat nebo 

ovlivňovat dnešní nebo budoucí zákazníky. Komunikace jako nástroj marketingového mixu 

velmi významně přispívá ke zvýšení účinků ostatních prvků mixu. Hraje významnou roli při 

zavádění nového výrobku na trh, dokáže vytvořit postoje veřejnosti, pozitivně ovlivnit veřejné 

mínění, informovat o změnách cen, místě prodeje, vytvářet vztah zákazníků k výrobkům 

(službám) a posilovat jej apod. [5] 

3.1.5. Lidé 

 Proces poskytování služeb většinou zahrnuje setkání zákazníkem s poskytovatelem 

služby – zaměstnancem. K těmto kontaktům dochází ve větší či menší míře, lidé se stávají 

jedním z významných prvků marketingového mixu služeb a mají přímý vliv na kvalitu 

poskytované služby. Zákazník je součástí procesu poskytované služby a proto kvalitu služeb 

do určité míry ovlivňuje i on. Společnost z oblasti služeb by se měla zaměřit na vzdělávání, 

školení a motivování zaměstnanců. Stejně tak by měla stanovit určitá pravidla chování 

zákazníků, obě hlediska jsou důležitá pro vytváření příznivých vztahů mezi zákazníky a 

zaměstnanci. [6] 
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3.1.6 Materiální prostředí 

 Nehmotná povaha služeb zapříčiňuje, že zákazník nemůže kvalitu služby zhodnotit 

dřív, než ji spotřebuje, to zvyšuje riziko nákupu služeb. Materiální prostředí může ovlivnit 

zákazníkovu představu o kvalitě dané služby. Zahrnuje budovy a kanceláře, kde je služba 

poskytována a veškeré materiální vybavení těchto prostor dále pak brožury, letáky, dekorace, 

plakáty aj. Důkazem o kvalitě služby je i oblečení zaměstnanců společnosti, mnohdy typické 

pro sítě organizací poskytujících služby. [6] 

3.1.7 Procesy 

 Z důvodu interakce mezi zákazníkem a poskytovatelem během procesu poskytování 

služby je potřeba se podrobně zaměřit na to, jakým způsobem je služba poskytována. Pokud 

nejsou zákazníkovi dostatečně vysvětleny všechny výhody služby, srovnání s konkurenčními 

produkty nebo není poskytovatel nápomocen při každém kroku procesu služby, zákazník 

může odcházet nespokojen. Je nutné provádět analýzy procesů, vytvářet jejich schémata, 

klasifikovat je a postupně (zejména u složitých procesů) zjednodušovat jednotlivé kroky, ze 

kterých se procesy skládají. [3] 

3.2 Marketingová komunikace 

 Marketingová komunikace je jeden z nejvýznamnějších prvků marketingového mixu, 

je to důležitý nástroj pro vytváření a udržování tržního podílu, při budování image, prestiže, 

získávání a udržení zákazníků. Hlavní úlohou marketingové komunikace je poskytování 

informací, dále pak vytváří a stimuluje poptávku, diferencuje produkt firmy od konkurence, 

klade důraz na užitnou hodnotu výrobku, vyrovnává sezónní výkyvy v poptávce a tím 

stabilizuje obrat. Marketingová komunikace by měla usměrňovat veřejné mínění, postoje, 

očekávání a chování spotřebitelů v souladu s firemními cíli. [2, 7] 

3.2.1 Komunikační proces 

 Obecně se komunikace vyznačuje předáním určité informace nebo sdělení od zdroje 

k příjemci. Metody, cíle a důvody předání takové informace jsou různé. Marketingová 

komunikace souvisí s pojmem komunikační proces, což znamená odeslání informace od 

subjektu komunikace k příjemci. Tento proces může probíhat mezi firmou a současnými nebo 

potenciálními zákazníky, mezi prodávajícím a kupujícím, ale také mezi firmou a určitými 

zájmovými skupinami. Tyto skupiny tvoří lidé, kteří mají na danou firmu určitý vliv, patří zde 

zaměstnanci, dodavatelé, akcionáři, obchodní partneři, média, orgány veřejné správy, 
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investoři, oborové a profesní asociace, občanská sdružení, neziskové organizace, nátlakové 

skupiny a v neposlední řadě také místní komunity. [8] 

 Principy komunikace popisuje základní model komunikačního procesu, který se skládá 

z osmi prvků: zdroj komunikace, zakódování, sdělení, přenos, dekódování, příjemce, 

zpětná vazba a komunikační šumy. [9] 

Obrázek 3.6 Komunikační proces. [10, s. 22] 

 Subjekt, zdroj komunikace – zdrojem marketingové komunikace může být 

organizace, osoba nebo skupina osob, které vysílají sdělení příjemci. Sdělení putuje k příjemci 

pomocí komunikačních kanálů, prostředků a forem k objektu komunikace. Pro účinnou 

komunikaci musí být zdroj dostatečně atraktivní a přijatelný. Přijatelnost zdroje ovlivňuje 

jeho důvěryhodnost a odborná způsobilost. Důvěryhodný zdroj je takový, který příjemce 

pokládá za objektivní a pravdivý. Atraktivnost zdroje zvyšují předpoklady pozornosti (herci, 

sportovci, známé osobnosti). Účinnost sdělení je tím vyšší, čím bližší je vztah subjektu 

k propagovanému výrobku či službě. [10] 

 Sdělení – je to určitá suma informací, které vysílá odesílatel prostřednictvím 

komunikačních kanálu směrem k příjemci. Vysláním určitého sdělení usiluje odesílatel o 

upoutání pozornosti příjemce a pokud možno o vznik potřeby nebo přání, která budou 

následně uspokojeny, např.: koupí produktu nebo určitým chováním příjemce. [10] 

 Zakódování – proces převádění informací do takové podoby, jíž bude příjemce 

rozumět. Zakódování spočívá v použití slov, obrázků, znaků, hudby, diagramů, fotografií aj. 

Záměrné (plánované) sdělení by měla organizace zakódovat co nejpřesněji a také dodržovat 

určitou pravidelnost v komunikaci, např.: televizními spoty, inzercí v tisku apod. [10] 
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Kódování má v zásadě tři základní funkce: 

 upoutat pozornost, 

 vyvolat či podpořit akci, 

 vyjádřit záměr, názor, existenci či známost. 

Nezáměrná komunikace může způsobovat, že záměrná komunikace ztrácí serióznost a 

důvěryhodnost. Výsledkem bývá, že veřejnost záměrnou komunikaci odmítá. Ve vyspělých 

zemích, pak zákazník odmítá všechny produkty dané organizace nebo záměrně nevyužívá 

služeb dané společnosti. [10] 

Komunikační kanály, prostředky – přenos informací se uskutečňuje pomocí 

komunikačních kanálů. Vhodně zvolené kanály zvyšují účinnost sdělení, naopak nesprávné 

zvolení komunikačního kanálu může být pro sdělení destruktivní. Komunikační kanály se dělí 

na osobní a neosobní. Podrobněji jsou jednotlivé druhy komunikačních kanálů popsány v 

podkapitole 3.5.4 Výběr komunikačních cest. [10] 

Příjemce komunikace – objekty marketingové komunikace jsou spotřebitelé, 

zákazníci, distribuční články, ovlivňovatelé, uživatelé, zaměstnanci, akcionáři, 

opinionleaders, média, komunity, popř. široká veřejnost. Přijetí komunikace objektem je 

nutné, pro úspěšnou komunikaci to však není dostačující.  Každý subjekt komunikace si musí 

uvědomit, že bude vnímán jako tvůrce celého sdělení i jeho nekontrolovatelné části. Každý 

příjemce si může sdělení vyložit různě. [10] 

Dekódování a zpětná vazba – při dekódování dochází k procesu pochopení a 

porozumění kódované zprávy příjemcem. Zpráva, kterou v reakci na sdělení vysílá příjemce 

zpět k odesílateli, se nazývá zpětná vazba. U osobní komunikace se jedná o gesta a slovní 

projev příjemce, u neosobní komunikace se jedná o žádoucí činnost příjemce (zakoupení 

produktu, sledování pořadu, účast na akci) nebo naopak o úplnou nečinnost. Díky zpětné 

vazbě může organizace určit účinnost komunikace, případně odstranit nedostatky komunikace 

v budoucnu. [10] 

Šumy – marketingová komunikace zahrnuje komunikaci v nejširším pojetí, tzn. 

přátelskou, rodinnou, společenskou, profesionální komunikaci. Ve všech typech komunikace, 

působí různé vlivy, které zvyšují pravděpodobnost, že sdělení nebude správně pochopeno. 

Riziko nesprávného pochopení sdělení zvyšuje také konkurenční prostředí, které přináší 
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potenciální nebezpečí záměny, zmatení, překrývání apod., zvláště u produktů masové 

spotřeby, kde je nabídka pro zákazníka velmi často poměrně nepřehledná. [9] 

3.3 Nástroje marketingové komunikace 

 Marketingová komunikace je souhrnný a konkrétní komunikační program dané 

společnosti, který tvoří jednotlivé prvky komunikace a jejich kombinace, nazývané 

komunikační mix. Patří zde: 

 reklama, 

 podpora prodeje, 

 osobní prodej, 

 public relations. 

V poslední době dochází o rozšiřování této komunikační skupiny o další nástroje, tyto 

trendy jsou odrazem širších společenských změn, vyplývajících z toho, že svět se ve svých 

požadavcích stále více sjednocuje – globalizuje. Trhy jsou tedy více transparentní a to 

zvýšené nároky spotřebitelů na kvalitu a rozsah služeb. Tento informační rozvoj je navíc 

podporován novými technologiemi (internet, e-mail, sociální sítě, chytré telefony apod.), ale 

také rozvojem sdělovacích prostředků z hlediska kvantity, ale i kvality. [10, 11] 

Mezi tyto nástroje marketingové komunikace, které již obsadily v marketingové praxi 

své nezastupitelné místo, můžeme zařadit: 

 direct marketing, 

 internetovou komunikaci. [3] 

3.3.1 Reklama 

 Jde o placenou formu neosobní, masové komunikace vysílané prostřednictvím médií. 

Jejím cílem je informovat široké spektrum zákazníků se záměrem ovlivňování jejich 

nákupního chování. Hlavním znakem reklamy je, že ovlivňuje široké vrstvy obyvatelstva, 

vhodně komunikuje omezený počet informací velkému počtu osob. Potenciálnímu i 

současnému zákazníkovi přináší informace o existenci produktu, o jeho vlastnostech, 

přednostech, kvalitě apod. Reklama se snaží vzbudit ve spotřebiteli zájem o daný výrobek, ať 

už věcnými či emociálními argumenty. Jejím úkolem je však i působení na současné 

zákazníky, aby si daný výrobek znovu koupili. [12] 



27 

 

 Na trhu zboží a služeb nenajdeme velké rozdíly ve využívání jednotlivých druhů 

médií. Podstatné faktory ve výběru vhodného média jsou tyto [3]: 

 charakter média, včetně jeho geografického rozsahu, 

 soulad vybraného segmentu se segmentem obyvatel, na který je médium 

zaměřeno, 

 frekvence působení reklamních spotů, případně inzerátů apod., 

 potřeba zapojení více smyslů při vnímání reklamního sdělení, 

 schopnost přiblížit se cílovému segmentu důvěryhodným způsobem, 

 výběr vhodného tzv. „doručovatele“ reklamního poselství (maskot, známá 

osobnost), 

 srovnání nákladů různých mediálních nástrojů a jejich srovnání s očekávaným 

užitkem reklamy. 

3.3.2 Osobní prodej 

 Osobní prodej je forma osobní komunikace s jedním či více zákazníky, jehož cílem je 

dosažení prodeje. Obsah a forma sdělení bývá přizpůsobeno konkrétnímu zákazníkovi a 

situaci. Jedná se o velmi efektivní formu komunikace, i když je spojena s vysokými náklady. 

Její efektivnost je zvyšována hlavně tím, že se jedná o oboustrannou komunikaci, kdy 

prodávající a kupující strana vzájemně reaguje na své chování, odpovídá na otázky, vysvětluje 

a překonává překážky. Cílem osobní komunikace není jen prodej zboží či služby, ale i 

vytvoření dlouhodobého pozitivního vztahu se zákazníkem. V osobním styku, lze 

komunikační sdělení bezprostředně přizpůsobit dané situaci, což je obrovská výhoda např.: 

vůči neflexibilní reklamně. [13] 

 Význam osobního prodeje ve službách je zvyšován neoddělitelností služeb, tzn. 

interakcí mezi poskytovatelem a zákazníkem. Tento vztah je důležitý zejména u služeb 

s vysokým kontaktem se zákazníkem. Velký počet firem má úzké a trvalé vztahy se svými 

zákazníky, v takových případech zaujímá osobní prodej přední místo mezi dalšími prvky 

komunikačního mixu. [13] 

 Osobní prodej má oproti jiným prvkům marketingové komunikace následující výhody: 

 osobní kontakt – plní tři funkce: prodej, služba zákazníkovi a monitorování, 
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 posilování vztahů – častý a přátelský kontakt, ke kterému v mnoha organizacích 

dochází, posiluje vzájemné vztahy, 

 stimulace nákupu dalších služeb – vstřícný přístup zaměstnanců může zákazníka 

přesvědčit, aby využil i jiných služeb dané společnosti. [13] 

3.3.3 Podpora prodeje 

 Podpora prodeje zahrnuje aktivity, prostřednictvím dodatečných podnětů, stimulující 

prodej služeb. Zaměřuje se na jednotlivé články distribuční cesty nebo na konečného 

zákazníka, pro ně se stává nákup přitažlivější. Podpora prodeje je vlastně kombinací reklamy 

a cenových opatření. Snaží se sdělit určité informace a zároveň nabízí stimul, obvykle 

finanční, zvýhodňující nákup. Často se používá, aby přiměla zákazníka přejít od zájmu nebo 

přání k akci. Jedná se o jednu z nejrychleji rostoucích forem stimulace spotřebitelů. Její 

nevýhodou je, že jednotlivé podněty působí na zákazníka krátkodobě, pouze po dobu 

uplatnění konkrétního opatření. [3] 

 Na trhu služeb jsou nejčastěji používanými nástroji podpory prodeje cenové slevy, 

těmi se producenti snaží např.: reagovat na sezónní výkyvy poptávky po službách. Do často 

používaných nástrojů podpory prodeje můžeme také zahrnout veletrhy a výstavy. I když, 

díky povaze služeb může být využití těchto nástrojů složité, přesto existuje celá škála 

specificky zaměřených veletrhů, kde se představují produkty služeb. Dalším nástrojem, 

kterého lze ve službách využít jsou různé dárkové předměty, které zákazník obdrží při 

spotřebě služby. Těmito předměty může společnost podpořit prodej jiného produktu, nebo 

zvýšit hodnotu dané služby. Dárkové předměty by měly mít vazbu na vlastní produkt, 

samotnou poskytovanou službu. Do těchto nástrojů patří i propagační předměty, které by 

měly sloužit jako nástroj podpory prodeje, ale měly by být i nástrojem komunikace se 

zákazníkem. Je potřebné, aby byly speciálně vybírány s ohledem na konkrétní cílovou 

skupinu, tudíž zaměřeny na podtržení osobnosti klienta. [3] 

3.3.4 Public relations 

 Neboli vztahy s veřejností, jedná se o neosobní formu stimulace poptávky po službách 

či aktivitách organizace. Publikování pozitivních informací s cílem vyvolat kladné postoje 

veřejnosti k podniku. To následně vyvolá zájem a pozornost ze strany spotřebitelů. Public 

relations je dlouhodobá forma komunikace, která vychází s dlouhodobých cílů a strategií 

společnosti. Hlavím úkolem PR je budovat důvěryhodnost organizace. Public relations působí 
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na různé skupiny obyvatelstva: od zákazníků, přes vlastní zaměstnance, dodavatele, 

akcionáře, úřady, zájmové skupiny, investory až po místní obyvatelstvo či sdělovací 

prostředky. [14] 

Do úkolů PR patří: 

 vytváření podnikové identity, tedy komplexní obraz firmy utvářený filozofií, 

historií, zásadami vedení a činnosti firmy, 

 účelové kampaně a krizová komunikace, kde jsou základem vztahy se 

sdělovacími prostředky a novináři. V současné době se klade velký důraz na PR 

v krizových situacích (havárie, kalamity, skandály). Taková komunikace se snaží 

zachránit pověst firmy v očích společnosti a zmírnit následky této situace, 

 lobbing je zastupování organizací v oblastech zákonodárných a při legislativních 

jednáních, za účelem získávání nebo předávání informací nebo určitých výhod, 

 sponzoring, většinou kulturních, sportovních či humanitárních akcí. [3] 

PR využívá velké množství komunikačních prostředků. Do nástrojů PR patří například 

placené inzeráty a články, tiskové zprávy, informační bulletiny, podnikové časopisy pro 

zaměstnance i širší veřejnost. Dále jsou využívány oběžníky, vývěsky, informační tabule, 

jubilejní publikace a výroční zprávy. Pro odbornou veřejnost jsou publikovány odborné 

články nebo také uspořádání odborných konferencí. Velké organizace také využívají tiskové 

konference a mají svého vlastního tiskového mluvčí. [3] 

3.3.5 Přímý marketing 

 Neboli direct marketing je přímá adresná komunikace mezi organizací a spotřebitelem. 

Je to komunikace zaměřená především na prodej výrobků a služeb a uskutečňuje se 

prostřednictvím pošty, telefonu, televizního či rozhlasového vysílání, novin a časopisů. 

Existuje zde přímá vazba mezi prodávajícím a kupujícím, se zákazníkem se pracuje adresně.  

 Mezi nástroje přímého marketingu řadíme: 

 direct mail – oslovení zákazníků prostřednictvím pošty. Patří zde aktivity spojené 

s přímým prodejem služeb, získávání kontaktů nebo potenciálních zákazníků, 

budování a posilování loajality při komunikaci se stálými klienty, konečně 

nabízení dalších služeb pro stávající zákazníky, 
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 telemarketing – oslovení zákazníků prostřednictvím telefonu. Telemarketing 

existuje ve dvou podobách: aktivní, kdy firma sama vyhledává podle databází či 

telefonního seznamu zákazníky, které chce oslovit. Tento druh telemarketingu se 

často využívá i k marketingovým výzkumům.  

Pasivní telemarketing znamená, že zákazník sám volá na známé číslo (infolinku) 

dané společnosti, kde na účet volaného může pokládat dotazy nebo vyslovovat 

připomínky, 

 televizní a rozhlasový, případně tiskový marketing s přímou odezvou – 

například známý teleshopping, 

 katalogový prodej – na trhu služeb využívaný pro prodej doplňkového zboží, 

 elektronická pošta – podobný nástroj jako direct mail, v případě elektronické 

pošty mohou být však součástí sdělení barevné katalogy, videoklipy nebo hudba. 

[11] 

    Mezi výhody přímého marketingu patří: 

 zaměření na jasně vymezený smysluplný segment, 

 efektivnost cílené komunikace, umožňující vytvoření osobního vztahu, 

 kontrolovatelnost, měřitelnost reakcí na naši nabídku, 

 operativnost reakce, 

 názornost předvedení produktu, 

 dlouhodobost využívání. [11] 

3.3.6 Internetová komunikace 

 Internet je nejmladším, ale také nejvíce sledovaným médiem komunikace v dnešní 

době. První internetová komunikace se objevila počátkem 90. let 20. století a od té doby 

dochází k jejímu prudkému rozvoji. K hlavním vlastnostem a výhodám internetu patří jeho 

globální dosah. Internet je prakticky jediným oboustranným médiem, u něhož nejsou náklady 

na komunikaci přímo závislé na vzdálenosti, na níž se komunikuje. Díky tomu lze pomocí 

internetu komunikovat prakticky s celým vyspělým světem z jediného místa. Z hlediska 

vynaložených nákladů je internet nesrovnatelně efektivnějším nástrojem než jiné prvky 

marketingové komunikace. [10] 

 Mezi hlavní výhody internetu patří možnost přesného zacílení, možnost snadného 

měření reakce zákazníků, nepřetržitá možnost zobrazení reklamního sdělení, vysoká 
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flexibilita a zejména její interaktivní působení. Zcela bezkonkurenční nástroj přitom internet 

představuje v případě vysoce nehmotných služeb, které lze prostřednictvím internetu nejen 

nabízet a prodávat, ale dokonce i distribuovat. Internet je médium, které v sobě slučuje 

většinu výhod klasických komerčních komunikačních technologií – multimediálnost televize, 

interaktivou telefonu, jednoznačnost tištěných médií, adresnost tradičních forem přímého 

marketingu. Nejvýznamnější výhodou internetu je skutečnost, že v rámci internetové 

komunikace lze v dnešní době v případě některých specifických cílových skupin pokrýt celý 

nákupní cyklus, v rámci něhož se z potenciálního zákazníka stává kupující zákazník. [10] 

 Mezi nevýhody tohoto média můžeme zařadit omezený počet zákazníků, kteří mají 

připojení nebo přístup k internetu (dnes má připojení k internetu více než třetina 

obyvatelstva). Další nevýhodou je přetrvávající nedůvěra jak na straně zadavatelů reklamy, 

tak na straně příjemců. [10] 

 K nejdůležitějším nástrojům internetové reklamy patří webové stránky společnosti, 

kde se nachází základní informace o firmě a jejich produktech, jsou zde obrázky, videa, 

zvukové materiálu apod. V Česku nejrozšířenější formou internetové komunikace jsou 

reklamní proužky – bannerová reklama, které mohou být statické, animované nebo 

interaktivní. [10] 

3.4 Plán marketingové komunikace 

 Existuje několik různých přístupu pro tvorbu marketingové komunikace a všechny 

mají nějaké společné prvky. Plán AMSTIK je pro marketingové pracovníky pomůckou, díky 

níž si mohou vybavit hlavní kroky plánu marketingové komunikace [15]:  

A  – Analýza situace (kde se společnost nachází v současnosti), 

M – Mety (kam společnost směřuje), 

S  – Strategie (jakým způsobem společnost dosáhne cílů), 

T  – Taktika (podrobnosti strategie), 

I  – Implementace (činnosti, kterými společnost naplní cíle), 

K  – Kontrola (měření, monitorování, sledování a úprava plánů).  

Konkrétní metodický postup, jak vytvořit efektivní marketingovou komunikaci, je 

rozčleněn na sedm částí – identifikace cílové skupiny, stanovení cílů marketingové 
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komunikace, sestavení sdělení, výběr komunikačních cest, rozhodnutí o skladbě 

komunikačního mixu, zpracování časového harmonogramu a celkového rozpočtu, 

Zabezpečení zpětné vazby a měření výsledků marketingové komunikace. [15] 

3.4.1 Identifikace cílové skupiny 

Úspěch marketingové komunikace přímo závisí na přesném definování cílového 

segmentu, tedy na příjemci sdělení. Mezi příjemce sdělení řadíme potencionální zákazníky, 

uživatele nebo někoho, kdo rozhoduje o nákupu komunikovaného produktu. Sdělení 

marketingové komunikace může směřovat k jednotlivci, skupině, části veřejnosti nebo celé 

veřejnosti. Cílový segment musí být dostatečně široký, aby mohl přinášet zisk. [13, 16] 

3.4.2 Stanovení cílů marketingové komunikace 

Cíle musí být, spolu s cílovou skupinou, stanoveny na začátku marketingového plánu, 

musí vycházet ze strategických marketingových cílů a měly by směřovat k upevňování dobré 

firemní pověsti. Obecně platí, že cíle musí být SMART - specifické, měřitelné, 

akceptovatelné, realizovatelné a termínované. Cíle marketingové komunikace mohou být 

např. informovat zákazníky, vybudovat u zákazníků preferenci produktu, vytvořit nebo 

stimulovat poptávku, průběžně připomínat produkt nebo diferencovat produkt. [3, 17] 

3.4.3 Sestavení sdělení 

Sdělení může u příjemce vyvolat různé reakce, jak emoční tak rozumové, ale také jej 

může přimět k akci tedy k nákupu produktu. Proces optimálního sdělení popisuje model 

AIDA. Název modelu vychází z prvních písmen anglických slov attention, interest, desire, 

action. Sdělení marketingové komunikace by tedy mělo nejprve vzbudit pozornost, vyvolat 

zájem, přesvědčit o výhodách a nakonec přimět zákazníka k akci (k objednávce nebo nákupu). 

Tento koncept patří mezi nejpoužívanější modely v oblasti marketingové komunikace, jeho 

nevýhodou však je, že významně zjednodušuje často složitou realitu. Je však užitečný k 

pochopení chování příjemců sdělení. [34] 

 Mezi další modely, které jsou mladší než AIDA, patří např. ADAM (attention, 

interest, desire, memory), který zdůrazňuje důležitost zapamatování nebo nejobsáhlejší model 

DIPADA (definition, identification, proof, acceptance, desire, action), ten se zabývá celým 

procesem přípravy reklamní kampaně. Při sestavování sdělení se musí brát ohled na obsah 

sdělení, jeho strukturu, formu a zdroj, aby zpráva neztratila smysl. [34] 
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3.4.4 Výběr komunikačních cest 

 Podle obsahu sdělení a s ohledem na cílový segment je potřeba vybrat vhodné 

komunikační cesty, kterými budeme zprávu zprostředkovávat. Komunikační cesty (kanály) se 

v podstatě dělí na osobní a neosobní kanály [13]:  

 Osobní kanál znamená vzájemný rozhovor mezi dvěma či více osobami (např.: 

prodávající a kupující). Jedna se o nejúčinnější formu, tento kanál však nelze 

aplikovat na početnější cílové skupiny. Osobní komunikační cesty jsou finančně 

nákladné v přepočtu na jednoho osloveného zákazníka. Jsou vhodné u přímého 

prodeje, kde je nutné např. vysvětlit funkce, vlastnosti produktu, nebo pokud se jedná 

o luxusní výrobek, 

 V případě neosobního kanálu vstupuje mezi odesílatele a příjemce médium, které 

ovšem neumožňuje bezprostřední zpětnou vazbu (výjimkou je internet). Využívají se 

standardní i nekonvenční typy médií pro nepřímé oslovení široké veřejnosti, např. 

noviny, časopisy, televize, billboardy, internet. Důležitým kritériem při výběru 

komunikačního média je jeho dosah. 

3.4.5 Rozhodnutí o skladbě komunikačního mixu 

 Komunikační mix je ovlivněn jinými prvky marketingového mixu především 

produktovými, distribučními a cenovými nástroji. Výběr prvků komunikačního mixu závisí na 

objemu disponibilních zdrojů.  

 Firma musí zvolit komunikační strategii, na výběr jsou dvě základní strategie – 

strategie pull (protáhnout) a push (protlačit). [13] 

Strategie pull – je zaměřena na působení marketingové komunikace na konečného 

spotřebitele, který pak vyvíjí tlak na distribuční cestu. Ve chvíli, kdy má obchodních na 

skladě velký počet substitučních výrobků, které se příliš dobře neprodávají, jej může pull 

strategie významně motivovat k prodeji těchto výrobků. Stimulantem je v tomto případě 

poptávající zákazník. Tato strategie je zaváděná s cílem budovat spotřebitelskou poptávku. 

Předpokladem je, že spotřebitel bude tento výrobek poptávat. 

Úspěšná pull strategie zahrnuje informování obchodních mezičlánku o realizaci 

reklamní kampaně zaměřené na konečného zákazníka. Nejčastěji používané nástroje v pull 

strategii jsou reklama a podpora prodeje. [3, 17] 
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Strategie push – strategie push se více spoléhá na osobní prodej a podporu prodeje. 

V tomto případě je cílem podporovat výrobek na jeho cestě ke konečnému spotřebiteli. 

Zahrnuje to tedy komunikaci s jednotlivými články distribučního kanálu. Strategii push lze 

provádět pomocí příspěvků na společnou reklamu, obchodních slev, podpory osobního úsilí 

prodejců, programů na podporu dealerů apod. Snahou je motivovat distribuční články k péči o 

rychlost pohybu zboží ke konečnému spotřebiteli. [3, 17] 

Řada společností využívá pouze jednu, vyzkoušenou strategii marketingové 

komunikace, např.: na průmyslových trzích je téměř výhradně používaná strategie push, u 

zásilkových obchodů zase naopak strategie pull. Úspěšné firmy využívají různé kombinace 

těchto strategií pro různé výrobky a značky. [3, 17] 

3.4.6 Zpracování časového harmonogramu a celkového rozpočtu na marketingovou 

komunikaci 

 Harmonogram plánu marketingové komunikace zobrazuje vykonání jednotlivých 

činností v čase. Sestavuje se pro zpřehlednění jednotlivých kroků a také pro efektivní využití 

časových možností. Při načasování některých komunikačních kampaní je nutné zohlednit 

sezónnost. Špatné načasování může snížit účinnost celé kampaně. [3, 13] 

 Jedním z nejobtížnějších úkolů marketingových pracovníků je stanovení rozpočtu na 

marketingovou komunikaci. Pro stanovení celkových finančních prostředků se využívají 

následující metody [3, 13]: 

 Metoda zůstatkového rozpočtu (neboli metoda firemních možností) je v praxi 

nejrozšířenější u malých a středních podniků. Jde o alokaci zbytkových zdrojů do oblasti 

marketingové komunikace. Tento způsob ignoruje přímý vliv komunikace na objem prodeje.  

 Metoda procentuálního podílu z obratu je nepochybně nejznámější způsob 

stanovení rozpočtu na komunikaci. Procentuální část může vycházet z minulého eventuálně 

předpokládaného obratu. Přes svou jednoduchost nemusí být nejlepším řešením, protože se 

často vychází z odhadů předpokládaných příjmů nebo neaktuálních informací.   

 Metoda konkurenční parity neboli rovnosti, stanovuje rozpočet podle konkurence, 

pro dosažení určitého podílu na trhu. Pro aplikování této metody se v praxi využívají 

počítačové modely. Nevýhodou je možnost konkurenčních bojů v oblasti výdajů na 

komunikaci.   
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 Metoda dosažení cílů (metoda úkol – cíl) je nejnáročnější metodou. Základem 

metody je měřitelnost každé vložené koruny do komunikace a kvantifikovatelné, přesně 

formulované cíle. Tato metoda je slučitelná s moderní marketingovou praxí a velmi ji 

usnadňují moderní softwary a techniky. 

 Marginální analýza je metoda, která se v běžné praxi používá minimálně. Podle této 

metody se do marketingové komunikace investuje do té doby, kdy každá další vložená koruna 

přinese zisk vyšší než jedna koruna. V tom případě se pokryjí náklady na komunikaci a je 

dosahován zisk. 

 Metoda netečnosti spočívá v konstantním rozpočtu bez ohledu na trh, akce 

konkurence a zákazníka. Připomíná metodu zůstatkového rozpočtu. Tato metoda není příliš 

vhodná, trh je v dnešní době velmi proměnlivý a každá společnost by se těmto změnám měla 

přizpůsobit. 

 Metoda libovolné alokace určuje investice do komunikace dle subjektivního postoje 

vedení společnosti bez vztahu k analýzám. Tento způsob většinou uplatňují malé firmy, kdy o 

rozpočtu rozhoduje vlastník.   

 Rozpoznat, zda se zvýšil prodej v důsledku působení marketingové komunikace, nebo 

se jednalo o působení jiných tržních vlivů, je v praxi velice obtížné, avšak snahou je co 

nejvíce se k tomuto údaji přiblížit. [3, 13] 

3.4.7 Zabezpečení zpětné vazby a měření výsledků marketingové komunikace 

Měření efektů komunikace lze provádět měřením přímých a nepřímých důsledků. V 

prvním případě můžeme analyzovat přírůstek tržeb k vloženým nákladům na marketingovou 

komunikaci, nákladové, obratové ukazatele, ukazatele návratnosti investic, nebo pomocí 

analýzy bodu zvratu. Takové měření se využívá zejména u přímého prodeje. Může zde však 

docházet ke zkreslení výsledků vlivem vnějších faktorů. 

 Nepřímé metody měření účinků komunikace se zaměřují především na sledovanost 

konkrétních médií, odbyt tiskovin, zapamatovatelnost a preference značky, změny postojů ke 

značce, zkoumání image produktu či firmy.  Měření těchto účinků se provádí dotazníkovým 

šetřením cílových příjemců sdělení. Zkoumá se, zda zákazníci zaznamenali sdělení 

společnosti a jaký na něj mají názor. Porovnává se předchozí a současný stav, kdy je přínosné 

zjištění změny chování způsobené sdělením. Důležitý je pečlivý výběr respondentů. [13, 16] 
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4 METODIKA VÝZKUMU 

Výzkum je věnovaný marketingové komunikaci logistické společnosti FIEGE s.r.o. 

Tato kapitola se věnuje popisu činností přípravy a realizace výzkumu, v první řadě je popsána 

přípravná fáze, která zahrnuje definování výzkumného problému, stanovení cílů výzkumu, 

popis zdrojů dat, definování základního a výběrového souboru, metodu a techniku výzkumu a 

harmonogram výzkumu. Další části této kapitoly je realizační fáze, kde jsou konkrétně 

popsány jednotlivé kroky sběru a analýzy dat. Snahou výzkumu je splnit jak podmínky 

diplomové práce, tak i požadavky firmy FIEGE s.r.o. 

4.1 Přípravná fáze 

Příprava výzkumu je velmi důležitou části každého výzkumu a čas věnovaný této fázi 

může velmi ovlivnit konečný výsledek výzkumu. [18] Do přípravné fáze se zahrnuje určení 

výzkumného problému, stanovení cíle výzkumu, definování zdrojů dat výzkumu, definování 

základního a výběrového souboru, určení metody a techniky výzkumu a zpracování 

harmonogramu výzkumu.  

4.1.1 Určení problému 

Hlavním výzkumným problémem bylo, že společnost nemá přehled o informovanosti 

svých zákazníků. Společnost neví, zda zákazníci znají všechny služby, které poskytují. 

Snahou výzkumu bylo tedy poskytnout informace v dostatečném množství a kvalitě pro lepší 

představu o trhu a zákaznících.  

4.1.2 Definování cílů výzkumu 

Po konzultaci se společností FIEGE s.r.o. byl stanoven hlavní cíl výzkumu a několik 

dalších cílů, které je potřeba splnit. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, zda oslovené 

společnosti mají dostatečné informace o všech poskytovaných službách firmy FIEGE s.r.o. 

Dalším cílem bylo zjistit, jaké nástroje marketingové komunikace jsou pro zákazníky v oblasti 

logistiky nejvýznamnější a zda jsou spokojeni s úrovní marketingové komunikace společnosti 

FIEGE. Dále se výzkum zaměřuje na postavení společnosti FIEGE mezi konkurenčními 

firmami a na to na které pozici se společnost ve spontánní znalosti dopravních a logistických 

firem nachází. 

4.1.3 Zdroje dat výzkumu 

 Pro realizaci výzkumu byla nejdříve použita sekundární data, byla to především data o 

společnostech spolupracujících s firmou FIEGE, které se nacházeli v databázi zákazníků a 
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dopravců. Jednalo se o informace z vnitřních zdrojů společnosti. Výzkum však vycházel 

převážně z primárních dat, tedy nově sesbíraných prostřednictvím dotazníkového šetření.  

4.1.4 Definování základního a výběrového souboru 

 Dotazník byl rozesílán firmám, se kterými společnost FIEGE spolupracuje, jednalo se 

jak o zákazníky, tak o dopravní společnosti. Informace o těchto společnostech obsahovala 

interní databáze firmy FIEGE. Databáze obsahovala 125 firem, z důvodu malého počtu 

respondentů zde byla použita technika základního souboru, kdy se výběrový soubor rovná 

základnímu souboru. [18] 

4.1.5 Metoda a technika výzkumu 

 Výzkum byl proveden metodou dotazování. Co se týče typu dotazování, v první fázi 

proběhlo elektronické dotazování, v další fázi byl výzkum proveden prostřednictvím 

telefonického dotazování. Dotazník se nachází v příloze č. 2 a průvodní e-mail k dotazníku se 

nachází v příloze č. 3. 

4.1.6 Průběh přípravy výzkumu 

Prvním krokem bylo seznámení se s fungováním společnosti FIEGE s.r.o. a se všemi 

službami, které společnost nabízí. Tyto kroky byly provedeny prostřednictvím konzultací se 

zástupci společnosti. Dále společnost poskytla databázi zákazníků pozemní, letecké a námořní 

dopravy všech poboček společnosti FIEGE s.r.o. působících v České republice a také 

zákazníků skladů, které společnost provozuje. Jelikož se jedná o spediční společnost, databáze 

zahrnovala také dopravní firmy, které zajišťují realizování jednotlivých přeprav. V databázi se 

nacházeli kontakty na jednotlivé firmy, právní formu podnikání firem, obor, ve kterém působí 

nebo také adresu společnosti. Sběr dat v první fázi proběhl elektronicky prostřednictvím e-

mailové korespondence, firmám z databáze byl odeslán dotazník s průvodním e-mailem, oba 

dokumenty jsou uloženy v přílohách. Druhá fáze dotazování proběhla telefonicky, kdy byly 

osloveny společnosti, které dosud dotazník nezodpověděly. 

K realizaci samotného výzkumu bylo potřeba vytvořit dotazník, ten byl vytvořen po 

několika konzultacích se zástupci firmy FIEGE s.r.o. Společnost měla specifické požadavky, 

a představy o tom, co by dotazník měl obsahovat a které konkurenční firmy by se v něm měly 

objevit. Dotazník (příloha č. 2) byl pak převeden do elektronické podoby s několika úvodními 

větami, k čemu dotazník slouží a jak jej mají dotázané společnosti vyplňovat a zveřejněn na 

portálu vyplnto.cz.  
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Dalším úkolem bylo vytvořit průvodní e-mail, který společnosti dostanou spolu 

s odkazem na dotazník. E-mail (příloha č. 3) informoval společnosti o tématu diplomové 

práce pro, kterou je dotazník vytvořen, o tom pro jaké účely je vytvořen a obsahoval přesný 

popis, jak by měly společnosti při vyplňování postupovat.  

4.1.7 Harmonogram výzkumu 

 V tabulce harmonogramu výzkumu níže jsou popsány jednotlivé kroky provedené při 

realizaci výzkumu. Činnosti jsou roztříděné podle měsíců v roce. 

 

Tabulka 4.1 Harmonogram výzkumu 

4.2 Realizační fáze 

 Výzkum byl realizován prostřednictvím dotazníkového šetření v průběhu měsíce 

března. Dotazník byl rozesílán společnostem z databáze firem, které spolupracují se 

společností FIEGE. Databáze obsahovala 125 společností a to jak zákazníků FIEGE tak 

dopravců, kteří realizovali přepravní služby společnosti. Nejdřív proběhlo elektronické 

dotazování, kdy byl dotazník prostřednictvím e-mailu poslán všem firmám z databáze. 

Dotazník během elektronického dotazování zodpovědělo 37 společností. Další fáze 

dotazování proběhla telefonicky, prostřednictvím této formy dotazování odpovědělo 43 

společností. Celkově tedy odpovědělo 80 společnosti což je 64% návratnost dotazníků. 

vytvoření dotazníku

vytvoření scénáře strukturovaného rozhovoru

konzultace dotazníku a scénáře rozhovoru

zpracování metodiky výzkumu

pilotáž dotazníku

elektronické dotazování

telefonické dotazování

realizace strukturovaného rozhovoru

zpracování výsledků výzkumu

konzultace výsledků výzkumu

poslední úpravy analýzy výsledků výzkumu

zpracování návrhů a doporučení

Harmonogram výzkumu

Únor 2015

Březen 2015

Duben 2015
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Dotazování bylo přizpůsobeno tak, aby odpovědi byly vyváženy z hlediska zákazníků 

a dopravců. Rozdělení respondentů tedy bylo 50% zákazníků společnosti a 50% dopravních 

společností. Žádný respondent nemusel být z výsledků výzkumu odstraněn, mezi výsledky se 

nenacházeli chybné odpovědi. Výsledky dotazování byly zpracovány v programu Microsoft 

Excel a IBM SPSS Statistics. 
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5 ANALÝZA MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE 

 V následující kapitole jsou popsány a analyzovány výsledky dotazníkového šetření. 

Dotazování probíhalo elektronickou a telefonickou formou a z databáze firem 

spolupracujících se společností FIEGE s.r.o. odpovědělo 40 zákazníků a 40 dopravních 

společností. Většina odpovědí je tedy v analýze výsledků roztříděna na odpovědi zákazníků a 

dopravních společností. Dotazník byl zaměřen na marketingovou komunikaci společnosti 

FIEGE, na znalost služeb, které společnost poskytuje a na spokojenost se společností. 

Výsledky výzkumu byly zpracovány v programu MS Excel a IBM SPSS Statistics. 

5.1 Spontánní znalost společností zabývající se skladováním 

 Na začátku dotazníku měli respondenti za úkol vypsat společnosti zabývající se 

skladováním, které znají. Jak ukazuje obrázek 5.7, respondenti nejčastěji zmínili společnost 

FIEGE, z toho 12krát na prvním místě. Zákazníci společnosti uvedli FIEGE 25krát dopravci 

jen 13krát. Dále všichni respondenti nejčastěji uváděli společnost DB Schenker, DHL a 

Dachser. Dopravci častěji uváděli společnost DHL než FIEGE. Respondenti také několikrát 

uvedli, že společností zabývající se skladováním znají mnoho a žádnou konkrétní neuvedli. 

Mezi méně časté odpovědi, které zde nejsou zařazeny, patřily společnosti ČSAD, 

EwalsCargo, PST nebo Rhenus. Společnost FIEGE by měla zapracovat na tom, aby si ji 

zákazníci ve spontánní znalosti vybavili častěji na prvním místě. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 Obrázek 5.7 Společnosti zabývající se skladováním. 
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5.2 Vyvolaná znalost společností zabývající se skladováním  

 Další otázka se také zaměřovala na společnosti působící v oblasti skladování, zde však 

respondenti označovali předem nadefinované odpovědi. V otázce s více možnými odpověďmi 

nejvíce respondentů označilo společnost DHL (91,3%), dále pak společnost FIEGE (88,8%) a 

třetí nejčastější odpovědí byla společnost Geis (81,3%). Zhruba stejné množství respondentů 

označilo společnost DB Schenker (75%) a Gebrüder Weiss (70%). Dva respondenti označili 

odpověď „neznám žádnou společnost“. Dotázané společnosti měly možnost uvést vlastní 

odpověď, ty jsou v grafu zahrnuty do skupiny „jiné“. Vlastní odpověď uvedlo 15% 

respondentů, nejčastěji uváděli společnost EwalsCargo, PST nebo Toptrans, jeden respondent 

uvedl, že se domníval, že se společnosti z výběru zabývají pouze dopravou. 

 Obrázek 5.8 zobrazuje, vyvolanou znalost společností zabývající se skladováním 

podle zákazníků a dopravních firem. Jak lze vidět v grafu zákazníci označovali některé 

společnosti o něco méně než dopravci a naopak. Dopravci častěji uváděli společnosti DHL, 

FIEGE, Geis, DB schenker, Gebrüder Weiss a CEVA. Zákazníci častěji uváděli společnosti 

DSV, Raben a GLS. Dva dopravci uvedli, že neznají žádnou společnosti zabývající se 

skladováním. Zákazníci častěji označovali společnost DHL než FIEGE, může to být 

způsobeno tím, že společnost DHL se zabývá skladováním déle než FIEGE. Je potřeba tuto 

oblast lépe komunikovat, aby vědělo více zákazníků, že FIEGE poskytuje i skladovací služby. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Obrázek 5.8 Vyvolaná znalost společností zabývajících se skladováním. 
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5.3 Spontánní znalost spedičních společností zabývající se pozemní dopravou 

 V grafu níže jsou zaznačeny odpovědi z otevřené otázky týkající se spontánní znalosti 

spedičních společností zabývajících se pozemní dopravou. Nejvíce odpovědí (46) zahrnovaly 

společnost FIEGE z toho byla ve 33 odpovědích na prvním místě, další nejčastější odpovědí 

byla společnost DHL (42). Na třetím místě v četnosti odpovědí byla společnost Gebrüder 

Weiss (33) a za ní společnost DB Schenker (24). Dále nejčastěji respondenti uváděli firmu 

PPL (17) a DSV (11). Společnost FIEGE uváděli jako spediční společnost pozemní dopravy 

nejčastěji, není proto potřeba příliš tuto oblast komunikovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obrázek 5.9 Spediční společnosti zabývající se pozemní dopravou. 

 Zákazníci uváděli společnost FIEGE častěji než dopravci, 38% zákazníků uvedlo 

společnost FIEGE zatímco dopravců jen 18%. Dopravci však uváděli více jiných odpovědí a 

to nejčastěji ve smyslu, že těchto společností znají velmi mnoho, nebo se odkázali na 

předchozí otázku, kde měli označit společnosti zabývající se skladováním. Pořadí četností 

odpovědí zákazníků a dopravců je shodné s celkovým pořadím, které je uvedeno v obrázku 

5.9. 

5.4 Znalost poskytovaných služeb 

 Dotázané společnosti měly označit oblasti služeb, které podle nich společnost FIEGE 

poskytuje. Nejčastěji respondenti označovali služby v oblasti pozemní dopravy (97,5%), 

68,8% dotázaných ví, že společnost poskytuje i skladovací služby. Dále pak méně často 

společnosti označovaly námořní dopravu (37,5%) a leteckou dopravu (35%). Možnost „jiné“ 
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nevyplnila žádná dotázaná společnost. Většina zákazníků a dopravců ví, že společnost 

poskytuje služby v oblasti skladování, což je pro společnost FIEGE pozitivní, v této oblasti 

totiž nepůsobí dlouho a skladovací služby, jak je uvedeno v následující podkapitole, využívá 

pouze 12,5% zákazníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Obrázek 5.10 Znalost poskytovaných služeb. 

5.5 Služby, které společnosti využívají 

Respondenti měli uvést, které služby společnosti FIEGE využívají. Všichni dopravci, 

tedy 40 respondentů, využívá služby v oblasti pozemní dopravy. V databázi firem 

spolupracujících se společností FIEGE se tedy nacházeli jen dopravci poskytující kamionovou 

dopravu. Co se týče zákazníků, ti také všichni využívají služby v oblasti pozemní dopravy, ale 

využívají i jiné služby společnosti. Nejvíce zákazníků využívá kromě služeb z oblasti 

pozemní dopravy také námořní dopravu (22,5%). Dále pak méně často využívají služby 

letecké dopravy (15%) a skladovací služby (12,5%). Zejména v oblasti skladování je potřeba 

zintenzivnit marketingovou komunikaci, oblast letecké a námořní dopravy je pro 

marketingovou komunikaci velmi specifická a využívá ji velmi omezené množství společností 

v České republice. 

Využívání služeb společnosti je v Obrázku 5.12 rozděleno podle oborů, ve kterých 

působí zákazníci. Jak lze z grafu vyčíst nejvíce využívají služby z oblasti pozemní dopravy 

zákazníci působící ve strojírenském průmyslu, námořní a letecká doprava je nejvíce 

využívána v oblasti oděvního průmyslu a skladovací služby využívají pouze maloobchodní 
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společnosti. V oblasti stavebního a potravinářského průmyslu společnosti využívaly jen 

služby pozemní dopravy. Společnost by měla zapracovat na získání zákazníků pro sklady i 

z jiných oborů než jen z oblasti maloobchodních činností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Obrázek 5.11 Služby, které zákazníci využívají. 

5.6 Délka spolupráce 

 Společnosti v dotazníku odpovídaly také na otázku týkající se délky spolupráce se 

společností FIEGE s.r.o. Jednotlivé škály odpovědí se sice překrývají, ale v oblasti logistiky a 

dopravy spolu společnosti spolupracují dlouhodobě a délka spolupráce je v tomto případě 

pouze odhad. Jak ukazuje obrázek 5.13, nejvíce dotázaných spolupracuje se společností 2 - 4 

roky (37,5%), zhruba 20% dotázaných spolupracuje se společností 1 – 2 roky nebo 4 a více 

let.  

 

 

 

 

 

                     Obrázek 5.12 Délka spolupráce. 
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5.7 Zdroj, ze kterého se respondenti dozvěděli o společnosti FIEGE 

 Respondenti byli dotázaní na to, odkud se dozvěděli o společnosti FIEGE. Nejčastěji 

se o společnosti dozvěděli z úst třetí osoby (41,3%), dále byli nejčastěji osloveni samotnou 

společností FIEGE (38,8%). Dalšími méně častými zdroji byli internet, program používaný 

v dopravě a výběrové řízení, které nebylo zařazeno v možnostech odpovědi, ale bylo často 

uváděno v odpovědi „jiný“. Mezi odpověďmi „jiný“ bylo např., že dotázaná společnost 

zaměstnávala nynějšího zaměstnance společnosti FIEGE nebo, že společnost dotázaný sám 

oslovil. Zde je jasné, že největší vliv na zákazníky v oblasti logistiky a dopravy má osobní 

kontakt jak se zástupci samotné společnosti, tak s třetí osobou, která danou společnost zná. 

Zdroj, ze  kterého se respondenti dozvěděli o společnosti FIEGE a délka spolupráce 

byla testována Chí-kvadrát testem, kdy byly stanoveny následující hypotézy: 

H0: Neexistuje statisticky významná závislost mezi zdrojem, ze kterého se respondenti 

dozvěděli o společnosti FIEGE a délkou spolupráce. 

H1: Existuje statisticky významná závislost mezi zdrojem, ze kterého se respondenti 

dozvěděli o společnosti FIEGE a délkou spolupráce. 

Hodnota významnosti byla stanovena na 0,05. Z tabulky v příloze č. 4 lze vidět, že test 

nabývá hodnoty 0,0, tato hodnota je menší než hodnota významnosti 0,05. Můžeme proto 

zamítnout hypotézu H0 a přijmout hypotézu H1. Mezi zdrojem, ze kterého se respondenti 

dozvěděli o společnosti FIEGE a délkou spolupráce existuje statisticky významná závislost.  

Zdroj, ze  kterého se respondenti dozvěděli o společnosti FIEGE a délka spolupráce je 

zobrazena v obrázku 5.13. Při délce spolupráce 1 – 2 roky a 4 – 6 let se respondenti nejčastěji 

dozvěděli o společnosti prostřednictvím třetí osoby, osloveni samotnou společností FIEGE 

byly nejčastěji firmy spolupracující se společností 2 – 4 roky a více jak 6 let.  
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Obrázek 5.13 Zdroj, ze kterého se respondenti dozvěděli o společnosti podle délky 

spolupráce. 

5.8 Znalost zemí, ve kterých působí společnost FIEGE s.r.o. 

 V dotazníku byla otevřená otázka zaměřená na to, zda společnosti ví, ve kterých 

zemích společnost FIEGE s.r.o. působí, obrázek 5.14 zobrazuje četnosti odpovědí. Nejčastěji, 

kromě České republiky společnosti zmiňovaly Německo (30), je to zřejmě proto, že FIEGE 

s.r.o. je německá firma a má zde i své sídlo. Dále nejčastěji zmiňovali Rakousko (17), 

Slovensko (12) a Velkou Británii (11). Méně často pak byla zastoupena Čína (6) a Polsko (6). 

Další odpovědi zahrnovaly země jako Itálie, Francie, Rusko, Ukrajina a Belgie. Pět 

společností uvedlo, že společnost FIEGE působí celosvětově, v desíti odpovědích figurovala 

Asie. Čtrnáct společností se chybně domnívalo, že firma působí jen v Evropě nebo v 

Evropské unii. Dvě společnosti napsaly, že neví, ve kterých zemích společnost FIEGE působí, 

dohromady tedy 20% dotázaných nemá přehled o zemích, kde má společnost své zastoupení. 
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    Obrázek 5.14 Země, kde působí společnost FIEGE 

5.9 Návštěvnost a hodnocení webových stránek společnosti 

Dotázaní měli za úkol uvést, zda navštívili webové stránky společnosti. Zhruba 

polovina respondentů webové stránky někdy navštívila (51%) a další polovina ne (49%). 

Dotázaní, kteří nenavštívili stránky společnosti, měli dále uvést, z jakého důvodu nenavštívili 

firemní web. Všechny odpovědi byly téměř totožné, společnosti nenavštěvovaly firemní web 

FIEGE hlavně z toho důvodu, že pro získání jakýchkoliv informací vždy využily 

elektronickou nebo telefonickou komunikaci, nebo neměli důvod navštívit webové stránky. 

Společnost FIEGE s.r.o. může využít elektronickou komunikaci (direct mail) pro informování 

o svých aktivitách. 

Zdroj, z kterého se respondenti dozvěděli o společnosti FIEGE a návštěvnost 

webových stránek byl testován Chí-kvadrát testem, kdy byly stanoveny následující hypotézy: 

H0: Neexistuje statisticky významná závislost mezi zdrojem, ze kterého se respondenti 

dozvěděli o společnosti FIEGE a návštěvnosti webových stránek. 

H1: Existuje statisticky významná závislost mezi zdrojem, ze kterého se respondenti 

dozvěděli o společnosti FIEGE a návštěvnosti webových stránek.  

Hodnota významnosti byla stanovena na 0,05. Z tabulky v příloze č. 5 lze vidět, že test 

nabývá hodnoty 0,410, tato hodnota je vyšší než 0,05. Můžeme proto zamítnout hypotézu H1 a 

přijmout hypotézu H0. Mezi zdrojem, ze kterého se respondenti dozvěděli o společnosti 

FIEGE a návštěvností webových stránek neexistuje statisticky významná závislost. 

Zdroj, ze  kterého se respondenti dozvěděli o společnosti FIEGE a návštěvnost 

webových stránek je zobrazena v obrázku 5.15. V obou případech, tedy v případě, kdy 
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respondenti navštívili webové stránky i v případě, kdy nenavštívili webové stránky, se 

respondenti dozvěděli o společnosti nejčastěji prostřednictvím třetí osoby nebo zástupce 

samotné společnosti FIEGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.15 Zdroj informaci, ze kterého se respondenti dozvěděli o společnosti a 

návštěvnost webových stránek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.16 Hodnocení webových stránek. 
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Respondenti, kteří navštívili webové stránky společnosti, dále hodnotili jednotlivá 

kritéria webu dle spokojenosti. Kritéria byla na škále 1 – 5, kdy číslo jedna znamenalo 

nejlepší hodnocení a číslo pět nejhorší. V obrázku 5.16 je zobrazeno průměrné hodnocení 

jednotlivých kritérií firemního webu. V příloze č. 6 se nachází tabulka provedeného t-testu, ze 

které vychází, že žádná hodnota nepřekročila hranici čísla tři, všechna kritéria jsou tedy podle 

nadprůměrně hodnocena. Nejlépe průměrně hodnotili respondenti vzhled (1,64) a úroveň 

provedení webových stránek (1,85). Zhruba stejného hodnocení dosáhla aktuálnost webu (2) a 

orientace na stránkách (2,03). Nejhůře, i když stále nadprůměrně, dotázaní hodnotili úplnost 

informací (2,13) a zveřejňování novinek (2,23).  

V obrázku 5.17 je zobrazeno hodnocení webových stránek dle zákazníků a dopravců. 

Zákazníci hodnotili všechna kritéria celkově lépe než dopravci, nejlépe hodnotili obě skupiny 

vzhled stránek, průměrně dosahovalo hodnocení vzhledu u zákazníků hodnoty 1,26 a u 

dopravních společností hodnoty 2. Nejhoršího hodnocení u zákazníků dosáhlo kritérium 

úplnost informací (1,79) a u dopravních společností získalo nejhorší hodnocení kritérium 

zveřejňování novinek (2,75). Největší rozdíl v hodnocení jednotlivých kritérií mezi oběma 

skupinami zaznamenáváme u hodnocení zveřejňování novinek. Celkově však jsou podle t-

testu v příloze č. 7 významné rozdíly mezi zákazníky a dopravci v hodnocení všech kritérií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 5.17 Hodnocení webových stránek podle dopravců a zákazníků. 
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5.10 Důležitost prvků marketingové komunikace v oblasti dopravy a logistiky 

 Respondenti měli za úkol seřadit jednotlivé prvky marketingové komunikace podle 

důležitosti v oblasti dopravy a logistiky. Dotázaní měli přiřadit každému komunikačnímu 

nástroji jedinečné pořadí. Pořadí bylo 1 – 8, kdy číslo jedna bylo nejdůležitější prvek 

marketingové komunikace a číslo osm nejméně důležitý nástroj marketingové komunikace.  

V obrázku 5.18 jsou zobrazeny průměrné hodnoty seřazení jednotlivých prvků komunikace. 

Z tabulky v příloze č. 8, která popisuje jedno výběrový t-test lze vyčíst, že šest kritérií z osmi 

je respondenty hodnoceno podprůměrně, jeden nástroj komunikace se blíží středu průměru a 

pouze jeden nástroj je vůči ostatním hodnocen nadprůměrně. Nejvyšší pořadí tedy dotázaní 

přiřadili osobnímu kontaktu, ten dosáhl průměrné hodnoty 2,03. Nejnižší pořadí průměrně 

přiřazovali dotázané společnosti telemarketingu (5,73), reklamě (5,33) a účasti na veletrzích a 

výstavách (5,2). Ke středu průměrných hodnot se blíží propagační materiály (3,79). 

       Obrázek 5.18 Hodnocení významnosti prvků marketingové komunikace. 

 Význam marketingové komunikace je v obrázku 5.19 rozdělen podle zákazníků a 

dopravců. Jak můžeme z grafu vyčíst, nejvyšší pořadí přiřazovaly obě skupiny osobnímu 

kontaktu, průměrné hodnocení u dopravců dosáhlo hodnoty 2,33 a u zákazníků hodnoty 1,73. 

Nejhoršího pořadí dosáhl u zákazníků telemarketing s hodnotou 6,78, u dopravců se na 

posledním místě umístil jiný prvek marketingové komunikace a to články v časopisech 

s hodnotou 5,58. Významné rozdíly podle t-testu v příloze č. 9 v názorech na jednotlivé prvky 
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komunikace zaznamenáváme u direct mailu, telemarketingu, reklamě, internetové reklamě a 

článků v časopisech. Přičemž direct mail, telemarketing a reklamu hodnotili zákazníci 

průměrně hůře než dopravci a naopak internetovou reklamu a články v časopisech hodnotili 

dopravci průměrně hůře než zákazníci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.19 Důležitost marketingové komunikace podle zákazníků a dopravců. 

5.11 Hodnocení spokojenosti se společností FIEGE s.r.o. 

Dotázaní měli dále za úkol ohodnotit jednotlivá kritéria spokojenosti na škále 1 – 5, 

kdy jednička znamenala největší spokojenost a pětka největší nespokojenost. Obrázek 5.20 

uvádí průměrné hodnoty spokojenosti každého kritéria. Tabulka v příloze č. 10 zobrazuje 

vyhodnocení jedno výběrového t-testu, všechna kritéria spokojenosti jsou podle něj 

hodnocena nadprůměrně a kromě ceny průměrně dosáhly hodnoty menší než číslo dvě. 

Nejlépe dotázané společnosti hodnotily ochotu zaměstnanců (1,39) a přístup zaměstnanců 

(1,40). Dále stejného hodnocení dosáhla rychlost a úroveň komunikace se zaměstnanci (1,48) 

a zhruba stejného průměrného výsledku dosáhla důvěryhodnost společnosti (1,50). Rychlost 

vyřízení objednávek byla ohodnocena průměrně číslem 1,69 a nejhoršího hodnocení dosáhla 

cena s průměrem 2,23. Společnost nemusí jednotlivá kritéria spokojenosti příliš zlepšovat, co 

se týče ceny, ta se sestavuje zčásti nákladově a zčásti podle zákazníka, není zde tedy příliš 

velký prostor pro zlepšování. 
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 Obrázek 5.20 Hodnocení spokojenosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obrázek 5.21 Hodnocení spokojenosti podle zákazníků a dopravců. 

Hodnocení spokojenosti se společností je v obrázku 5.21 rozděleno na skupinu 

zákazníků a skupinu dopravních firem. Nejlépe hodnotili zákazníci ochotu zaměstnanců 

(1,13) zatímco dopravní společnosti nejlépe hodnotily přístup zaměstnanců (1,40). Nejhorší 

hodnocení přiřadili zákazníci i dopravci kritériu cena (1,98 zákazníci, 2,48 dopravci). 
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Stejného průměrného hodnocení u obou skupin dosáhlo kritérium přístup (1,40). Významné 

rozdíly podle t-testu v příloze č. 11 v hodnocení jednotlivých kritérií zaznamenáváme u 

spokojenosti s ochotou zaměstnanců, rychlosti vyřízení objednávek a důvěryhodnosti 

společnosti. Přičemž se všemi těmito kritérii jsou zákazníci průměrně spokojenější než 

dopravní společnosti. 

5.12 Informovanost o aktivitách a novinkách ze strany společnosti FIEGE s.r.o. 

 Dotazník se dále zaměřoval na názor respondentů ohledně informování o aktivitách a 

novinkách společnosti FIEGE s.r.o. Většina respondentů (66%) uvedlo, že nelze hodnotit, zda 

společnost dostatečně informuje o svých aktivitách, 19% dotázaných uvedlo, že společnost 

dostatečně neinformuje a pouze 15% uvedlo, že ano. Obrázek 5.22 ukazuje procentuální 

odpovědi respondentů, které jsou rozdělené na skupinu zákazníků a dopravců. Obě skupiny 

nejčastěji označily odpověď „nelze hodnotit“, konkrétně tedy 62,5% dopravců a 70% 

zákazníků. Dále si dopravci myslí nejčastěji, že společnost informuje dostatečně o svých 

aktivitách (22,5%), naopak zákazníci jako druhou nejčastější odpověď uvedli, že společnost 

dostatečně nekomunikuje své aktivity (22,5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Obrázek 5.22 Informování o aktivitách společnosti.  

 Informovanost o novinkách ze strany společnosti FIEGE a délka spolupráce byla 

testována Chí-kvadrát testem, kdy byly stanoveny následující hypotézy: 

H0: Neexistuje statisticky významná závislost mezi názorem na informovanost o 

novinkách ze strany FIEGE a délkou spolupráce. 
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H1: Existuje statisticky významná závislost mezi názorem na informovanost o 

novinkách ze strany FIEGE a délkou spolupráce. 

Hodnota významnosti byla stanovena na 0,05. Z tabulky v příloze č. 12 lze vidět, že 

test nabývá hodnoty 0,288, tato hodnota je vyšší než 0,05. Můžeme proto zamítnout hypotézu 

H1 a přijmout hypotézu H0. Mezi názorem na informovanost o novinkách ze strany FIEGE a 

délkou spolupráce neexistuje statisticky významná závislost. 

Informovanost o novinkách ze strany FIEGE a délka spolupráce je zobrazena 

v obrázku 5.23. Respondenti ve všech skupinách délky spolupráce nejčastěji uváděli, že nelze 

hodnotit, zda společnost dostatečně informuje o svých aktivitách a novinkách. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 5.23 Informovanost o novinkách ze strany FIEGE podle délky spolupráce. 

Informovanost o novinkách ze strany společnosti FIEGE a návštěvnost webových stránek 

byla testována Chí-kvadrát testem, kdy byly stanoveny následující hypotézy: 

H0: Neexistuje statisticky významná závislost mezi názorem na informovanost o 

novinkách ze strany FIEGE a návštěvnosti webových stránek. 

H1: Existuje statisticky významná závislost mezi názorem na informovanost o 

novinkách ze strany FIEGE a návštěvnosti webových stránek. 

Hodnota významnosti byla stanovena na 0,05. Z tabulky v příloze č. 13 lze vidět, že 

test nabývá hodnoty 0,210, tato hodnota je vyšší než 0,05. Můžeme proto zamítnout hypotézu 
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H1 a přijmout hypotézu H0. Mezi názorem na informovanost o novinkách ze strany FIEGE a 

návštěvností webových stránek neexistuje statisticky významná závislost. 

Informovanost o novinkách ze strany FIEGE a návštěvnost webových stránek je 

zobrazena v obrázku 5.24. Respondenti ve všech skupinách délky spolupráce nejčastěji 

uváděli, že nelze hodnotit, zda společnost dostatečně informuje o svých aktivitách a 

novinkách. Nejčastěji uváděli, že společnost dostatečně informuje o svých aktivitách, 

respondenti, kteří nenavštívili webové stránky společnosti. A naopak ti co navštívili webové 

stránky společnosti, nejčastěji uváděli, že společnost neinformuje dostatečně o svých 

aktivitách a novinkách. Odpověď nelze hodnotit uvedli obě skupiny respondentů zhruba 

stejně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 5.24 Informovanost o novinkách ze strany FIEGE a návštěvnost webu. 

5.13 Obory ve, kterých působí dotázaní zákazníci 

Dotazování bylo vyváženo z hlediska zákazníků a dopravních společností, dotazník 

vyplnilo 80 společností a z toho 40 zákazníků a 40 dopravních společností. Dotazník se tedy 

dále zabýval oborem působnosti zákazníků. Největší zastoupení měla oblast strojírenského 

průmyslu, ta tvořila 38% odpovědí. Dále byl nejčastěji zastoupen stavební průmysl (20%), 

oděvní průmysl (15%) a potravinářský průmysl (13%). Objevili se zde v menším zastoupení i 

společnosti z oblasti automobilového průmyslu, dětského zboží a maloobchodu. 
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 Obrázek 5.25 Obory, ve kterých působí dotázaní zákazníci. 

5.14 Shrnutí výsledků výzkumu 

 Z výsledků výzkumu vyplynulo, že při spontánní znalosti společností zabývajících se 

skladováním respondenti uvedli 12krát společnost FIEGE na prvním místě a celkově ji uvedli 

ve 38 odpovědích, tedy zhruba polovina respondentů ví, že společnost poskytuje skladovací 

služby. V odpovědích vyvolané znalosti společností zabývajících se skladováním nejčastěji 

uváděli společnost DHL, firma FIEGE se umístila v četnosti odpovědí na druhém místě. DHL 

je tedy pro FIEGE největší konkurencí v oblasti skladování. Při spontánní znalosti spedičních 

společností v oblasti pozemní dopravy dotázaní nejvíce uváděli společnost FIEGE a ve 33 

odpovědích se společnost objevila na prvním místě.  

Co se týče znalosti poskytovaných služeb, nejčastěji respondenti označovali služby 

v oblasti pozemní dopravy (97,5%), 68,8% dotázaných ví, že společnost poskytuje i 

skladovací služby, méně často pak společnosti označovaly námořní dopravu (37,5%) a 

leteckou dopravu (35%). Všichni zákazníci i dopravní společnosti uvedli, že využívají služby 

pozemní dopravy. Dopravní společnosti jiné služby společnosti nevyužívají. Nejvíce služby 

v oblasti pozemní dopravy využívají zákazníci působící ve strojírenském průmyslu, letecká a 

námořní doprava je nejvíce využívaná v oděvním průmyslu, skladovací služby pak jsou 

nejvíce využívané v oblasti maloobchodních činností. Příležitostí pro společnost je zaměřit se 

v každém svém sektoru služeb na obory zákazníků, které dané služby příliš nevyužívají. 

Nejčastěji se o společnosti respondenti dozvěděli z úst třetí osoby (41,3%) anebo byli 

osloveni samotnou společností FIEGE (38,8%). Zde je jasné, že největší vliv na zákazníky 

v oblasti logistiky a dopravy má osobní kontakt jak se zástupci samotné společnosti, tak s třetí 
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osobou, která danou společnost zná. Respondenti měli dále za úkol vypsat země ve, kterých 

podle nich společnost působí. Nejčastěji, kromě České republiky společnosti zmiňovaly 

Německo (30), je to zřejmě proto, že FIEGE s.r.o. je německá firma a má zde i své sídlo. Dále 

nejčastěji zmiňovali Rakousko (17), Slovensko (12) a Velkou Británii (11). Dvě společnosti 

napsaly, že neví, ve kterých zemích společnost FIEGE působí. Co se týče návštěvnosti 

webových stránek společnosti, zhruba polovina respondentů webové stránky někdy navštívila 

(51%) a další polovina ne (49%). Dotázaní, kteří nenavštívili stránky společnosti, uváděli, že 

stránky nenavštívili, protože pro získání jakýchkoliv informací vždy využili elektronickou 

nebo telefonickou komunikaci, nebo neměli důvod navštívit webové stránky. 

Při hodnocení stránek společnosti nejlépe průměrně hodnotily vzhled (1,64) a úroveň 

provedení webových stránek (1,85). Nejhůře, i když stále nadprůměrně, dotázaní hodnotili 

úplnost informací (2,13) a zveřejňování novinek (2,23). Respondenti dále seřazovali prvky 

marketingové komunikace podle důležitosti v oblasti logistiky a dopravy. Pořadí bylo 1 – 8, 

kdy číslo jedna bylo nejdůležitější prvek marketingové komunikace a číslo osm nejméně 

důležitý nástroj marketingové komunikace.  Nejvyšší pořadí tedy dotázaní přiřadili osobnímu 

kontaktu, ten dosáhl průměrné hodnoty 2,03. Nejnižší pořadí průměrně přiřazovali dotázané 

společnosti telemarketingu (5,73), reklamě (5,33) a účasti na veletrzích a výstavách (5,2). Ke 

středu průměrných hodnot se blíží propagační materiály (3,79). Při hodnocení spokojenosti se 

společností FIEGE všechna kritéria byla hodnocena nadprůměrně a kromě ceny průměrně 

dosáhly hodnoty menší než číslo dvě. Nejlépe dotázané společnosti hodnotily ochotu 

zaměstnanců (1,39) a přístup zaměstnanců (1,40). Rychlost vyřízení objednávek byla 

ohodnocena průměrně číslem 1,69 a nejhoršího hodnocení dosáhla cena s průměrem 2,23. 

Společnosti měly vyjádřit svůj názor na informovanost ze strany FIEGE ohledně 

novinek ve firmě, tyto názory byly rozděleny podle zákazníků a dopravních společnosti, obě 

skupiny nejčastěji označily odpověď „nelze hodnotit“, konkrétně tedy 62,5% dopravců a 70% 

zákazníků. Dále si dopravci myslí nejčastěji, že společnost informuje dostatečně o svých 

aktivitách (22,5%), naopak zákazníci jako druhou nejčastější odpověď uvedli, že společnost 

dostatečně nekomunikuje své aktivity (22,5%). 
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6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 V této kapitole jsou zpracovány návrhy a doporučení pro společnost FIEGE s.r.o. 

Návrhy se týkají zefektivnění marketingové komunikace společnosti a vycházejí z výsledků 

provedeného výzkumu. Výzkum byl realizován prostřednictvím dotazníkového šetření, to 

bylo uskutečněno elektronickou a telefonickou formou, společnost působí na B2B trhu 

respondenty výzkumu byly tedy právnické osoby – firmy. Z databáze firem spolupracujících 

se společností FIEGE s.r.o. odpovědělo 40 zákazníků a 40 dopravních společností. Celková 

návratnost dotazníků činila 64%. Dotazník byl zaměřen na marketingovou komunikaci 

společnosti FIEGE, na znalost služeb, které společnost poskytuje a na spokojenost se 

společností.  

Návrh marketingové komunikace má konkrétní postup a je potřeba postupovat podle 

jednotlivých kroků, nejdříve je potřeba definovat cílovou skupinu marketingové komunikace, 

dále stanovit cíle komunikace, sestavit sdělení, vybrat komunikační cesty, rozhodnout o 

skladbě komunikačního mixu, zpracovat harmonogram a celkový rozpočet na marketingovou 

komunikaci a nakonec zabezpečit zpětnou vazbu a měření výsledků marketingové 

komunikace. 

6.1 Definování cílové skupiny marketingové komunikace 

    Z výzkumu vyplynulo, že skladovací služby využívá pouze 12,5% zákazníků a jsou 

to jen zákazníci působící v oblasti maloobchodních činností. Společnost FIEGE by se chtěla 

v budoucnu zaměřit na nové zákazníky především v oblasti skladovacích služeb včetně 

obalových služeb a reverzní logistiky. Obory působení zákazníků by měly být především 

z oblasti e-commerce, fashion a skladování pneumatik. V těchto oblastech podle výzkumu 

nevyužívá skladovací služby žádný ze zákazníků. Dále se bude marketingová komunikace 

zaměřovat na udržení vztahu se stávajícími zákazníky.  

Cílové skupiny marketingové komunikace jsou tedy: 

a) potenciální zákazníci pro skladovací služby z oblasti elektronického 

obchodování, fashion a skladování pneumatik 

b) stávající zákazníci ze všech oblastí působení společnosti FIEGE s.r.o. 

6.2 Stanovení cílů marketingové komunikace 

 Cílem marketingové komunikace je zvýšit nebo stimulovat poptávku po 

skladovacích službách. Konkrétně tedy je hlavním cílem marketingové komunikace získat 
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během jednoho roku alespoň dva nové zákazníky pro skladovací služby z oblasti e-

commerce, fashion nebo skladování pneumatik. Dalším cílem je udržení stávajících 

zákazníků a prohlubování vzájemných vztahů. 

6.3 Sestavení sdělení marketingové komunikace 

 Výzkum ukázal, že oslovené společnosti nemají úplný přehled o poskytovaných 

službách společnosti FIEGE. Respondenti z velké části vědí, že společnost poskytuje služby 

v oblasti pozemní dopravy (97,5%), méně respondentů však ví, že společnost poskytuje 

skladovací služby (68,8%) a služby v oblasti letecké (35%) a námořní dopravy (37,5%). 

Obsah sdělení je tedy zaměřeno na komplexnost služeb společnosti FIEGE, které jsou na sebe 

velmi často navzájem navázané. Sdělení by mělo obsahovat informace o tom, že společnost 

poskytuje služby v oblasti námořní, letecké a pozemní dopravy a také poskytuje komplexní 

skladovací služby od samotného skladování přes přebalování, komplementaci a označování 

zboží. Sdělení bude pro obě cílové skupiny shodné. 

6.4 Výběr komunikačních cest 

 Komunikační kanály se v zásadě dělí na osobní a neosobní. Z výzkumu při hodnocení 

důležitosti marketingové komunikace v oblasti dopravy a logistiky vyplynulo, že nejvyšší 

hodnocení respondenti přiřazovali osobnímu kontaktu se zástupci firmy (2,03). Firma FIEGE 

působí na B2B trhu, kde mají velký význam příznivé vztahy s jednotlivými zákazníky. 

Marketingová komunikace bude tedy zaměřena především na osobní komunikační cesty. 

Všechna sdělení komunikace však nelze realizovat pouze osobními komunikačními cestami, 

marketingová komunikace je tedy doplněna o některé neosobní komunikační kanály, které 

mají obecně i větší dosah. Komunikační kanály budou pro obě cílové skupiny stejné. 

6.5 Rozhodnutí o skladbě komunikačního mixu 

 Rozhodování o skladbě komunikačního mixu závisí na výběru komunikační strategie 

společnosti. Společnost FIEGE s.r.o. je nevýrobní podnik, který působí v sektoru služeb, 

distributory společnosti jsou jednotlivé dopravní firmy a zaměstnanci jednotlivých skladů. 

Není zde tedy příliš velký prostor pro push strategii tedy působení marketingové komunikace 

na jednotlivé články distribuční cesty. Marketingová komunikace je tedy zaměřena na 

konečné zákazníky a proto bude použita pull strategie marketingové komunikace. 
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Pro realizaci marketingové komunikace budou použity následující nástroje: 

Osobní prodej – osobní kontakt byl jako nástroj marketingové komunikace u 

respondentů hodnocen nejlépe, přiřadili mu průměrné hodnocení 2,03. Nejvíce respondentů se 

o společnosti FIEGE dozvědělo z úst třetí osoby, která společnost zná (41,3%) nebo po 

oslovení samotnou společností FIEGE (38,8%). Osobní komunikace je tedy v oblasti dopravy 

a logistiky nejvýznamnějším nástrojem.  

a) Potenciální zákazníci - pro získání nových zákazníků v oblasti skladování by 

společnost měla zpracovat databázi společností působících v České republice 

z oboru fashion, e-commerce a prodeje pneumatik. Společnost nemá marketingové 

oddělení, má však obchodního zástupce, který zastřešuje marketingové aktivity 

firmy. Obchodní zástupce by měl firmy z databáze oslovit a domluvit osobní 

setkání se zástupci společnosti, kde budou prezentovány služby společnosti, zvýší 

se tak povědomí o společnosti a vznikne příležitost, že dané firmy pozvou 

společnost FIEGE do výběrového řízení v oblasti logistiky a dopravy.  

b) Stávající zákazníci - obchodní zástupce by měl pravidelně navštěvovat stávající 

zákazníky, kde by měly být diskutovány další plány a strategie ohledně budoucí 

spolupráce s danou firmou. Na trhu B2B jsou vzájemné vztahy založené na 

dlouhodobé spolupráci velmi důležité, měla by se proto věnovat velká pozornost 

péči o stávající zákazníky. 

Podpora prodeje – tato forma komunikace se úzce váže na osobní prodej, kdy by 

zástupce společnosti při návštěvách konkrétních zákazníků měl mí s sebou dárkové a 

propagační předměty pro posílení pozornosti zákazníka a stimulace další poptávky po 

službách společnosti. Propagačním materiálům přiřadili dotázaní druhé místo v důležitosti 

jednotlivých prvků marketingové komunikace v dopravě a logistice (3,79). 

a) Potenciálním zákazníkům, které zástupce společnosti osloví a osobně se s nimi 

setká, by měl předat svou vizitku s veškerými kontakty dále pak leták nebo 

brožuru, kde budou veškeré informace o společnosti a drobný dárek např. 

kalendář.  

b) Stávajícím zákazníkům a obchodním partnerům, se kterými společnost 

spolupracuje dlouhodobě alespoň 4 roky, a mají vysoký podíl na příjmech 

společnosti, by měli zástupci firmy alespoň jednou za rok předat dárkové 

předměty, jako jsou např. cestovní tašky s logem společnosti, kalendáře, dárkové 
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balíčky s potravinami a nápoji, nebo poukazy na nákupy do různých obchodních 

řetězců.  

Účast na výstavách a veletrzích – tato forma komunikace není respondenty příliš 

dobře hodnocena, dosáhla průměrného hodnocení 5,20, avšak podle mého názoru je to 

vhodný nástroj pro prezentaci služeb společnosti v oblasti dopravy a logistiky. Společnost 

FIEGE chce do budoucna tento nástroj marketingové komunikace dále využívat. Významnou 

akcí v této oblasti podnikání je mezinárodní veletrh dopravy a logistiky Transport a logistika, 

který se koná v lichých letech společně s Mezinárodním strojírenským veletrhem. Veletrh tak 

vytváří velký potenciál pro navázání nových kontaktů a obchodů. Zastoupení zde má takřka 

200 vystavovatelů, z toho čtvrtina zahraničních. V roce 2015 se veletrh koná 14. - 18. září na 

výstavišti v Brně. Společnost by se měla veletrhu účastnit alespoň dva dny a měla by zde mít 

svůj stánek s letáky a brožurami se všemi důležitými informacemi o společnosti. Tento nástroj 

je pro obě cílové skupiny shodný.  

Public relations – společnost FIEGE nástroje public relations příliš nevyužívá, 

v minulosti investovala prostředky do sponzoringu sportovního klubu, od toho však upustila. 

Nyní je jediným PR nástrojem vydávání zákaznického časopisu LOGO, který informuje o 

všech novinkách skupiny FIEGE. Časopis je ke stažení na webových stránkách společnosti. 

Doporučovala bych, aby byla všechna čísla časopisu pravidelně aktualizována na webových 

stránkách. Nyní se na stránkách českého FIEGE totiž nachází neaktuální číslo časopisu, 

zatímco na stránkách celé skupiny FIEGE lze aktuální číslo časopisu najít. Komunikační 

nástroje PR jsou pro obě cílové skupiny shodné. 

Přímý marketing – elektronická komunikace hraje v oblasti logistiky a dopravy 

velkou roli z výsledků výzkumu vyplynulo, že 49% společností nikdy nenavštívilo webové 

stránky společnosti a jako důvod nenavštívení téměř všichni respondenti uvedli, že pro získání 

jakýchkoliv informací využívají telefonickou nebo elektronickou komunikaci. To je 

příležitost pro společnost FIEGE oslovit touto cestou zákazníky a obchodní partnery. 

Obchodní zástupce by měl alespoň jednou za tři měsíce a při vydání nového čísla časopisu 

LOGO rozesílat newsletter stávajícím zákazníkům a potenciálním zákazníkům, s kterými 

začal jednat, kde budou uvedeny všechny novinky ohledně společnosti a odkaz na nové číslo 

časopisu LOGO. 

Internetová reklama – zhruba polovina respondentů (51%) někdy navštívila webové 

stránky společnosti, při hodnocení webových stránek respondenti hodnotili všechna kritéria 
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cena za jednotku přepočet celkové náklady

4 Kč/km 1000 km x 12 měsíců v roce x 4 Kč/km 48 000 Kč

60 Kč/kalendář 200 ks x 60 Kč 12 000 Kč

300 Kč/cestovní taška 30 ks x 300 Kč 9 000 Kč

1000 Kč/dárkový poukaz 20 ks x 1000 Kč 20 000 Kč

500 Kč/dárkový balíček 10 ks x 500 Kč 5 000 Kč

30 000 Kč/expozice 1 ks x 30 000 Kč 30 000 Kč

500 Kč/noc (ubytování) 3 noci x 500 Kč x 3 zástupci společnosti 4 500 Kč

4 Kč/leták 500 x 4 Kč 2 000 Kč

130 500 Kč

Náklady na propagační a dárkové předměty

Náklady na marketingovou komunikaci

Náklady na cestování obchodního zástupce

Náklady na účast na veletrhu Transport a logistika

Celkem

hodnotami nižšími než je číslo 3. Nejlépe hodnotili vzhled (1,64) a úroveň provedení stránek 

(1,85). Není tedy potřeba příliš vylepšovat vzhled a formu webových stránek. Na stránkách 

společnosti se však nenachází aktuální informace, není zde např. uvedeno, že v polovině 

dubna společnost uvedla do provozu nový sklad v Lovosicích, který je určen pro reverzní 

logistiku. Také se zde nenachází, jak již bylo řečeno, aktuální čísla zákaznického časopisu 

LOGO. V dnešní době roste trend sociálních sítí pro B2B trhu společnost by se proto měla 

zaregistrovat na sociální sítí LinkedIn, kde může budovat nové vztahy a kontakty se 

zákazníky či obchodními partnery. Tento komunikační nástroj je pro obě cílové skupiny 

shodný. 

6.6 Zpracování časového harmonogramu a celkového rozpočtu na marketingovou 

komunikaci  

 Společnost v roce 2014 investovala do marketingové komunikace zhruba 500 000 Kč. 

Celkový rozpočet na marketingovou komunikaci bych stanovila ve stejné výši jako 

v minulém roce. Myslím, že částka byla v tomto oboru podnikání na uvedené marketingové 

nástroje adekvátní. V tabulce 6.2 jsou zobrazeny náklady na jednotlivé prvky marketingové 

komunikace, které jsou popsány v podkapitole 6.5. V tabulce nejsou započítány náklady na 

aktualizaci webových stránek, je to z toho důvodu, že společnost má IT pracovníka, který by 

aktualizaci stránek mohl vykonat. Celkové náklady na marketingovou komunikaci činí 

130 500 Kč, marketingová komunikace je tedy realizovatelné vzhledem k celkovému 

rozpočtu, který činí 500 000 Kč. 

Tabulka 6.2 Náklady na marketingovou komunikaci 
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Po celý rok činnosti obchodního zástupce

zpracování databáze potenciálních zákazníků

objednání propagačních a dárkových předmětů

rozesílání newsletterů

zaregistrování společnosti na sociální síť LinkedIn

aktualizace webových stránek

zajištění stánku na veletrh Transportu a logistiky

tisk letáků a brožur na veletrh Transportu a logistiky

zajištění ubytování pro zástupce společnosti na veletrh

Účast na veletrhu Transportu a logistiky

rozesílání newsletterů

Časový harmonogram

Květen 2015

Červen 2015

Září 2015

 Při přípravu plánu marketingové komunikace je potřeba zpracovat časový 

harmonogram činností ten zobrazuje tabulka 6.3, činnosti jsou seřazeny z hlediska realizace 

podle měsíců v roce podle měsíců v roce. 

 

 

  

   

 

 

 

 

Tabulka 6.3 Časový harmonogram marketingové komunikace 

6.7 Zabezpečení zpětné vazby a měření výsledků marketingové komunikace 

 Po realizaci marketingové komunikace by mělo následovat měření výsledků a zpětné 

vazby. Společnost tak zjistí, zda byla marketingová komunikace efektivní a zda pro ni měla 

nějaký přínos. Na B2B trhu není tak těžké zjistit jaký měla marketingová komunikace efekt 

zvlášť, co se týče osobního kontaktu. Společnost je schopna snadno zjistit zda bylo úsilí 

obchodního zástupce efektivní a to jednoduše podle toho zda získal nové zákazníky. Vhodnou 

metodou pro zkoumání ostatních nástrojů marketingové komunikace je podle mého názoru 

anketa či opakování dotazníku. Společnost by mohla příští rok oslovit studenty vysokých škol 

pro zpracování diplomové či bakalářské práce zaměřené na marketingovou komunikaci. Tato 

varianta by pro společnost znamenala nulové náklady. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout efektivní marketingovou komunikaci pro 

společnost FIEGE s.r.o., která se zabývá pozemní, leteckou a námořní dopravou a poskytuje 

služby v oblasti skladování. Marketingová komunikace byla navržena na základě výsledků 

výzkumu, který byl realizován pomocí dotazníkového šetření. Cílem výzkumu bylo získat pro 

tuto společnost statistické údaje v optimálním množství a kvalitě. Předmětem výzkumu bylo 

získání informací o tom jakou marketingovou komunikaci v oblasti logistiky a dopravy 

zákazníci preferují, zda jsou dostatečně informování o službách společnosti FIEGE s.r.o. a 

zda podle nich společnost dostatečně informuje o svých aktivitách a novinkách.  

Druhá kapitola, která následovala po úvodu, se věnovala charakteristice společnosti 

FIEGE s.r.o. Byla zde popsána historie společnosti, která sahá až do roku 1874, dále pak 

působení společnosti v současnosti ve světě i v České republice. Následně bylo v kapitole 

popsáno mikroprostředí a makroprostředí firmy a marketingový mix společnosti. 

Ve třetí kapitole byla popsána teoretická východiska marketingové komunikace. 

Nejprve se kapitola věnovala marketingovému mixu ve službách, dále pak marketingové 

komunikaci a komunikačním procesu. Další části této kapitoly byl podrobný popis nástrojů 

marketingové komunikace a plánu marketingové komunikace, kde jsou popsány jednotlivé 

kroky při návrhu marketingové komunikace pro společnost. 

Kapitola čtvrtá byla věnována metodice výzkumu a byla rozdělena na přípravnou a 

realizační fázi. Nejprve byla popsána přípravná fáze, která zahrnuje definování výzkumného 

problému, stanovení cílů výzkumu, popis zdrojů dat, definování základního a výběrového 

souboru, metodu a techniku výzkumu, popis průběhu přípravné fáze a harmonogram 

výzkumu. Další části této kapitoly je realizační fáze, kde jsou konkrétně popsány jednotlivé 

kroky sběru a analýzy dat. Výzkum byl věnovaný analýze marketingové komunikace 

logistické společnosti FIEGE s.r.o. a byl realizován prostřednictvím dotazníkového šetření, 

které proběhlo elektronickou a telefonickou formou. Dotazník zodpovědělo 80 společností 

z databáze firem spolupracujících se společností FIEGE s.r.o.  

Po ukončení realizační fáze byla získaná data dále zpracována v kapitole páté, která se 

věnovala analýze výsledků výzkumu. Zde byly důležité informace z dotazníku zpracovány 

pomocí programu MS Excel a IBM SPSS Statistics a seřazeny v logickou návaznost otázek.  
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Šestá kapitola byla věnována návrhu marketingové komunikace pro společnost FIEGE 

s.r.o. Nejdřív byly pro lepší přehlednost shrnuty výsledky výzkumu a dále byl navržen plán 

marketingové komunikace, který vycházel z výsledků dotazníkového šetření. Návrh 

marketingové komunikace byl vytvořen v souladu s teoretickými východisky marketingového 

plánu, které se nacházejí v kapitole 3.4. Mezi jednotlivé kroky stanovení marketingového 

plánu patří definování cílové skupiny, dále stanovení cíle komunikace, sestavení sdělení, 

výběr komunikačních cest, rozhodnutí o skladbě komunikačního mixu, zpracování 

harmonogram a celkového rozpočtu na marketingovou komunikaci a nakonec zabezpečení 

zpětné vazby a měření výsledků marketingové komunikace. Marketingová komunikace je 

zacílená na potenciální zákazníky v oblasti skladování převážně z oboru e-commerce, fashion 

a prodeji pneumatik. Cílem marketingové komunikace je získat během jednoho roku alespoň 

dva nové zákazníky pro oblast skladování. 

Diplomová práce měla poskytnout firmě FIEGE s.r.o. dostatečné informace o tom 

jakou marketingovou komunikaci dotázaní preferují, o tom zda vědí, jaké služby firma 

poskytuje a zda podle nich společnost dostatečně informuje o svých aktivitách a novinkách.  

Cílem práce bylo navrhnout efektivní marketingovou komunikaci na základě výsledků 

realizovaného výzkumu. Věřím, že tato práce bude pro společnost FIEGE s.r.o. přínosná a 

bude dosaženo vytyčených cílů marketingové komunikace. 
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SEZNAM ZKRATEK 

aj. – a jiné 

apod. – a podobně 

atp. – a tak podobně 

B2B – business to business  

e – elektronické 

IBM - International Business Machines 

mil. - milion 

MS – Microsoft  

např. – například 

PR – public relations 

resp. – respektive 

SPSS - Statistical Package for the Social Sciences 

s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

sw – software/softwarový 

tzv. – tak zvaně 
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Příloha č. 1: Reference zákazníků 
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Příloha č. 2: Dotazník 

1, Jaké společnosti zabývající se poskytování služeb v oblasti skladování znáte?  

____________________________ 

2, Označte společnosti zabývající se poskytování služeb v oblasti skladování, které znáte: 

o Schenker 

o Fiege 

o Gebrüder Weiss 

o DHL 

o Geis 

o Raben 

o DSV 

o GLS 

o CEVA 

o Tyto společnosti neznám 

o Jiné:_________________ 

3, Jaké spediční společnosti zabývající se poskytováním služeb v oblasti pozemní dopravy 

znáte? 

_________________________________ 

4, Z jakého zdroje jste se dozvěděli o společnosti Fiege s.r.o.? 

o Prostřednictvím internetu 

o Prostřednictvím třetí osoby (známý/kolega) 

o Byli jsme osloveni samotnou firmou 

o Prostřednictvím programu používaného v dopravě (RAAL, Timo Com, Trans) 

o Jiný:___________________ 

5, Které služby podle Vás poskytuje společnost Fiege s.r.o.? (více možných odpovědí) 

o V oblasti pozemní dopravy 

o V oblasti letecké dopravy 

o V oblasti námořní dopravy 

o V oblasti skladování 

o Jiné:__________________ 
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6, Jaké služby společnosti Fiege s.r.o. využíváte? (více možných odpovědí) 

o V oblasti pozemní dopravy 

o V oblasti letecké dopravy 

o V oblasti námořní dopravy 

o V oblasti skladování 

o Jiné:__________________ 

7, Jak dlouho spolupracujete se společností Fiege s.r.o.? 

o 1 - 2 roky 

o 2 – 4 roky 

o 4 – 6 let 

o Více jak 6 let 

8, Ve kterých zemích podle Vás společnost Fiege s.r.o. působí? 

______________________________ 

9, Navštívili jste někdy internetové stránky společnosti Fiege s.r.o.?  

o Ano 

o Ne 

10, Z jakého důvodu jste nenavštívili webové stránky společnosti Fiege s.r.o.? 

______________________________ 

11, Ohodnoťte prosím jednotlivá kritéria webových stránek společnosti Fiege s.r.o. 

(1=nejlepší, 5=nejhorší) 

      1 2 3 4 5 

Vzhled 

Úplnost informací 

Úroveň provedení 

Aktuálnost 

Zveřejňování novinek 

Orientace na stránkách 
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12, Které formy marketingové komunikace jsou podle Vás v oblasti dopravy a logistiky 

důležité? Seřaďte prosím jednotlivé prvky podle důležitosti (1= nejdůležitější, 8=nejméně 

důležité): 

     1 2 3 4 5 6 7 8 

Osobní kontakt  

Direct mail (zasílání e-mailů s novinkami aj.) 

Telemarketing (telefonické oslovování zákazníků) 

Reklama (časopisy, rádio, televize) 

Propagační materiály (kalendáře, psací potřeby, letáky aj.) 

Účast na veletrzích a výstavách 

Články v časopisech 

Internetová reklama 

13, Informuje podle Vás dostatečně společnost Fiege s.r.o. o svých aktivitách/novinkách? 

o Ano 

o Ne 

o Nevím 

14, Ohodnoťte prosím daná kritéria dle spokojenosti (1=nejvíc spokojen/a, 5=nejméně 

spokojen/a): 

        1 2 3 4 5 

Přístup 

Cena 

Úroveň komunikace zaměstnanců 

Rychlost komunikace se zaměstnanci 

Ochota zaměstnanců 
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Rychlost vyřízení požadavků/objednávek 

Důvěryhodnost společnosti 

15, Označte prosím oddělení společnosti, ve kterém pracujete: 

o Nákup 

o Vedení 

o Obchodní oddělení 

o Ekonomické/finanční oddělení 

o IT oddělení 

o Jiné:_______________ 

16, V jakém oboru působí vaše společnost?  

o Stavební průmysl 

o Strojírenský průmysl 

o Potravinářský průmysl 

o Doprava a logistika 

o Energetika 

o Těžba, kovy, nerosty 

o Jiný:___________________ 

17, Uveďte prosím název společnosti, ve které pracujete: 

   ________________________ 
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Příloha č. 3: Průvodní e-mail k dotazníku 

Dobrý den, 

studuji na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava obor Marketing a obchod. V 

rámci své diplomové práce na téma „Návrh marketingové komunikace logistické společnosti" 

se na Vás obracím s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku týkajícího se společnosti Fiege 

s.r.o.  

Vždy vybírejte jen jednu odpověď, pokud u otázky není uvedeno jinak. Pokud Vám 

ani jedna z nabízených variant nevyhovuje, prosím, uveďte svou vlastní odpověď pod 

možnost „jiné“. Na konci prosím uveďte název vaší společnosti a dotazník odešlete. 

 

Dotazník naleznete zde: 

 

http://46895.vyplnto.cz/ 

 

Děkuji za Váš čas a ochotu. V případě nejasností nebo jakýchkoli otázek mě prosím 

kontaktujte. 

 

S pozdravem a přáním pěkného dne, 

 

Bc. Andrea Nevyjelová 

 

andreanevyjelova@seznam.cz 

 

telefon: 733 186 548 

http://46895.vyplnto.cz/
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Příloha č. 4: Chí-kvadrát test zdroje a délky spolupráce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 2 roky 2 - 4 roky 4 - 6 let v íce jak 6 let

Count
0 2 0 0 2

% within 

Délka 

spolupráce

0,0% 6,7% 0,0% 0,0% 2,5%

Count

12 6 9 5 32

% within 

Délka 

spolupráce

70,6% 20,0% 56,3% 29,4% 40,0%

Count 2 16 7 6 31

% within 

Délka 

spolupráce

11,8% 53,3% 43,8% 35,3% 38,8%

Count 0 0 0 4 4

% within 

Délka 

spolupráce

0,0% 0,0% 0,0% 23,5% 5,0%

Count 0 5 0 2 7

% within 

Délka 

spolupráce

0,0% 16,7% 0,0% 11,8% 8,8%

Count 3 1 0 0 4

% within 

Délka 

spolupráce

17,6% 3,3% 0,0% 0,0% 5,0%

Count 17 30 16 17 80

% within 

Délka 

spolupráce

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Zdroj informací * Délka spolupráce Crosstabulation

Délka spolupráce

Total

Zdroj 

inf ormací

Prostřednictv í

m internetu

Prostřednictv í

m třetí osoby

By li jsme 

oslov eni 

samotnou 

f irmou

Prostřednictv í

m programu 

použív aného 

v  doprav ě

Výběrov é 

řízení

Jiné

Value df

Asy mp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-

Square
44,131a 15 ,000

Likelihood 

Ratio 45,105 15 ,000

Linear-by -

Linear 

Association

,051 1 ,820

N of  Valid 

Cases 80

Chi-Square Tests
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Příloha č. 5: Chí-kvadrát test zdroje a návštěvnosti webových stránek 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano Ne

Count
2 0 2

% within 

Náv štěv a 

webu

5,1% 0,0% 2,5%

Count

16 16 32

% within 

Náv štěv a 

webu

41,0% 39,0% 40,0%

Count
13 18 31

% within 

Náv štěv a 

webu

33,3% 43,9% 38,8%

Count 2 2 4

% within 

Náv štěv a 

webu

5,1% 4,9% 5,0%

Count 5 2 7

% within 

Náv štěv a 

webu

12,8% 4,9% 8,8%

Count 1 3 4

% within 

Náv štěv a 

webu

2,6% 7,3% 5,0%

Count 39 41 80

% within 

Náv štěv a 

webu

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Zdroj informací * Návštěva webu Crosstabulation

Náv štěv a webu

Total

Zdroj 

inf ormací

Prostřednictv í

m internetu

Prostřednictv í

m třetí osoby

By li jsme 

oslov eni 

samotnou 

f irmou

Prostřednictv í

m programu 

použív aného 

v  doprav ě

Výběrov é 

řízení

Jiné

Value df

Asy mp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-

Square
5,045a 5 ,410

Likelihood 

Ratio 5,907 5 ,315

Linear-by -

Linear 

Association

,158 1 ,691

N of  Valid 

Cases 80

Chi-Square Tests
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Příloha č. 6: T-test průměrného hodnocení webových stránek 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mean

Vzhled 1,64

Úplnost 

informací
2,13

Úroveň 

provedení
1,85

Aktuálnost 2,00

Zveřejňová

ní novinek 2,23

Orientace 

na 

stránkách

2,03

One-Sample 

Statistics

Lower Upper

Vzhled -14,524 38 ,000 -1,359 -1,55 -1,17

Úplnost 

informací
-5,900 38 ,000 -,872 -1,17 -,57

Úroveň 

provedení
-9,675 38 ,000 -1,154 -1,40 -,91

Aktuálnost -6,805 38 ,000 -1,000 -1,30 -,70

Zveřejňová

ní novinek -5,161 38 ,000 -,769 -1,07 -,47

Orientace 

na 

stránkách

-6,169 38 ,000 -,974 -1,29 -,65

One-Sample Test

Test Value = 3

t df

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

95% Confidence 

Interval of the 
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Příloha č. 7: T-test hodnocení webových stránek podle zákazníků a dopravců 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Mean

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean

Vzhled Zákazníci 19 1,26 ,452 ,104

Dopravci 20 2,00 ,459 ,103

Úplnost 

informací

Zákazníci 19 1,79 ,787 ,181

Dopravci 20 2,45 ,945 ,211

Úroveň 

provedení

Zákazníci 19 1,47 ,513 ,118

Dopravci 20 2,20 ,768 ,172

Aktuálnost Zákazníci 19 1,58 ,507 ,116

Dopravci 20 2,40 1,046 ,234

Zveřejňová

ní novinek

Zákazníci 19 1,68 ,671 ,154

Dopravci 20 2,75 ,851 ,190

Orientace 

na 

Zákazníci 19 1,58 ,961 ,221

Dopravci 20 2,45 ,826 ,185

Group Statistics

Obor působení Vaší 

společnosti

Lower Upper

Equal 

variances 

assumed

3,158 ,084 -5,047 37 ,000 -,737 ,146 -1,033 -,441

Equal 

variances 

not 

assumed

-5,049 36,945 ,000 -,737 ,146 -1,033 -,441

Equal 

variances 

assumed

1,050 ,312 -2,366 37 ,023 -,661 ,279 -1,226 -,095

Equal 

variances 

not 

assumed

-2,377 36,402 ,023 -,661 ,278 -1,224 -,097

Equal 

variances 

assumed

2,385 ,131 -3,454 37 ,001 -,726 ,210 -1,152 -,300

Equal 

variances 

not 

assumed

-3,489 33,292 ,001 -,726 ,208 -1,150 -,303

Equal 

variances 

assumed

16,909 ,000 -3,091 37 ,004 -,821 ,266 -1,359 -,283

Equal 

variances 

not 

assumed

-3,142 27,770 ,004 -,821 ,261 -1,357 -,286

Equal 

variances 

assumed

,277 ,602 -4,329 37 ,000 -1,066 ,246 -1,565 -,567

Equal 

variances 

not 

assumed

-4,355 35,820 ,000 -1,066 ,245 -1,562 -,569

Equal 

variances 

assumed

,049 ,827 -3,041 37 ,004 -,871 ,286 -1,451 -,291

Equal 

variances 

not 

assumed

-3,029 35,535 ,005 -,871 ,288 -1,455 -,288

Independent Samples Test
Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference

95% Confidence 

Interval of the 

Orientace 

na 

stránkách

Vzhled

Úplnost 

informací

Úroveň 

provedení

Aktuálnost

Zveřejňová

ní novinek
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Příloha č. 8: T-test průměrného hodnocení důležitosti marketingové komunikace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lower Upper

Osobní 

kontakt
-9,158 79 ,000 -1,975 -2,40 -1,55

Direct mail
2,590 79 ,011 ,713 ,16 1,26

Telemarke

ting
7,394 79 ,000 1,725 1,26 2,19

Reklama 6,806 79 ,000 1,325 ,94 1,71

Propagač

ní 

materiály

-1,037 79 ,303 -,213 -,62 ,20

Účást na 

veletrzích 

a 

výstavách

5,930 79 ,000 1,200 ,80 1,60

Články v 

časopisec

h

3,086 79 ,003 ,613 ,22 1,01

Internetov

á reklama
2,220 79 ,029 ,613 ,06 1,16

One-Sample Test

Test Value = 4

t df

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

95% Confidence 

Interval of the 

Mean

Osobní kontakt
2,03

Direct mail
4,71

Telemarketing
5,73

Reklama 5,33

Propagační 

materiály 3,79

Účást na 

veletrzích a 

výstavách
5,20

Články v 

časopisech 4,61

Internetová 

reklama
4,61

One-Sample Statistics
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Příloha č. 9: T-test důležitosti marketingové komunikace podle zákazníků a dopravců 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Mean

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean

Zákazníci 40 1,73 1,414 ,224

Dopravci 40 2,33 2,314 ,366

Zákazníci 40 5,30 2,604 ,412

Dopravci 40 4,13 2,186 ,346

Zákazníci 40 6,78 1,641 ,259

Dopravci 40 4,68 1,966 ,311

Zákazníci 40 5,80 1,381 ,218

Dopravci 40 4,85 1,942 ,307

Zákazníci 40 3,80 1,636 ,259

Dopravci 40 3,78 2,032 ,321

Zákazníci 40 4,93 1,774 ,281

Dopravci 40 5,48 1,826 ,289

Zákazníci 40 3,65 1,369 ,216

Dopravci 40 5,58 1,615 ,255

Zákazníci 40 4,03 2,178 ,344

Dopravci 40 5,20 2,623 ,415

Direct mail

Telemarketing

Reklama

Propagační 

materiály

Účást na 

veletrzích a 

výstavách

Group Statistics

Obor působení Vaší 

společnosti

Články v 

časopisech

Internetová 

reklama

Osobní kontakt
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Lower Upper

Equal 

variances 

assumed

3,455 ,067 -1,399 78 ,166 -,600 ,429 -1,454 ,254

Equal 

variances 

not 

assumed

-1,399 64,566 ,166 -,600 ,429 -1,456 ,256

Equal 

variances 

assumed

2,187 ,143 2,186 78 ,032 1,175 ,538 ,105 2,245

Equal 

variances 

not 

assumed

2,186 75,731 ,032 1,175 ,538 ,104 2,246

Equal 

variances 

assumed

4,049 ,048 5,186 78 ,000 2,100 ,405 1,294 2,906

Equal 

variances 

not 

assumed

5,186 75,576 ,000 2,100 ,405 1,294 2,906

Equal 

variances 

assumed

1,792 ,185 2,521 78 ,014 ,950 ,377 ,200 1,700

Equal 

variances 

not 

assumed

2,521 70,415 ,014 ,950 ,377 ,199 1,701

Equal 

variances 

assumed

3,357 ,071 ,061 78 ,952 ,025 ,412 -,796 ,846

Equal 

variances 

not 

assumed

,061 74,609 ,952 ,025 ,412 -,797 ,847

Equal 

variances 

assumed

,691 ,408 -1,366 78 ,176 -,550 ,403 -1,351 ,251

Equal 

variances 

not 

assumed

-1,366 77,937 ,176 -,550 ,403 -1,351 ,251

Equal 

variances 

assumed

3,649 ,060 -5,749 78 ,000 -1,925 ,335 -2,592 -1,258

Equal 

variances 

not 

assumed

-5,749 75,958 ,000 -1,925 ,335 -2,592 -1,258

Equal 

variances 

assumed

2,219 ,140 -2,180 78 ,032 -1,175 ,539 -2,248 -,102

Equal 

variances 

not 

assumed

-2,180 75,445 ,032 -1,175 ,539 -2,249 -,101

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference

95% Confidence 

Interval of the 

Osobní kontakt

Direct mail

Internetová 

reklama

Telemarketing

Reklama

Propagační 

materiály

Účást na 

veletrzích a 

výstavách

Články v 

časopisech
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Příloha č. 10: T-test hodnocení spokojenosti se společností 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mean

Přístup

1,40

Cena

2,23

Úroveň 

komunikace 

se 

zaměstnanci

1,48

Rychlost 

komunikace 

se 

zaměstnanci

1,48

Ochota 

zaměstnanců 1,39

Rychlost 

vyřízení 

objednávek
1,69

Důvěryhodnost 

společnosti 1,50

One-Sample Statistics

Lower Upper

Přístup -18,919 79 ,000 -1,600 -1,77 -1,43

Cena -7,957 79 ,000 -,775 -,97 -,58

Úroveň 

komunikace 

se 

zaměstnanci

-15,160 79 ,000 -1,525 -1,73 -1,32

Rychlost 

komunikace 

se 

zaměstnanci

-15,926 79 ,000 -1,525 -1,72 -1,33

Ochota 

zaměstnanců -17,610 79 ,000 -1,613 -1,79 -1,43

Rychlost 

vyřízení 

objednávek
-11,580 79 ,000 -1,313 -1,54 -1,09

Důvěryhodnost 

společnosti
-17,212 79 ,000 -1,500 -1,67 -1,33

Test Value = 3

t df

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

95% Confidence 

Interval of the 
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Příloha č. 11: T-test hodnocení spokojenosti se společností podle zákazníků a dopravců 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Mean

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean

Zákazníci 40 1,40 ,709 ,112

Dopravci 40 1,40 ,810 ,128

Zákazníci 40 1,98 ,832 ,131

Dopravci 40 2,48 ,847 ,134

Zákazníci 40 1,45 ,714 ,113

Dopravci 40 1,50 1,062 ,168

Zákazníci 40 1,30 ,687 ,109

Dopravci 40 1,65 ,975 ,154

Zákazníci 40 1,13 ,335 ,053

Dopravci 40 1,65 1,051 ,166

Zákazníci 40 1,43 1,010 ,160

Dopravci 40 1,95 ,959 ,152

Zákazníci 40 1,28 ,452 ,071

Dopravci 40 1,73 ,960 ,152

Ochota zaměstnanců

Rychlost vyřízení 

objednávek

Důvěryhodnost 

společnosti

Group Statistics

Obor působení Vaší společnosti

Přístup

Cena

Úroveň komunikace 

se zaměstnanci

Rychlost komunikace 

se zaměstnanci
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Lower Upper

Equal 

variances 

assumed

,036 ,850 0,000 78 1,000 0,000 ,170 -,339 ,339

Equal 

variances 

not 

assumed

0,000 76,649 1,000 0,000 ,170 -,339 ,339

Equal 

variances 

assumed

,209 ,649 -2,664 78 ,009 -,500 ,188 -,874 -,126

Equal 

variances 

not 

assumed

-2,664 77,974 ,009 -,500 ,188 -,874 -,126

Equal 

variances 

assumed

1,743 ,191 -,247 78 ,806 -,050 ,202 -,453 ,353

Equal 

variances 

not 

assumed

-,247 68,287 ,806 -,050 ,202 -,454 ,354

Equal 

variances 

assumed

2,990 ,088 -1,856 78 ,067 -,350 ,189 -,726 ,026

Equal 

variances 

not 

assumed

-1,856 70,048 ,068 -,350 ,189 -,726 ,026

Equal 

variances 

assumed

28,712 ,000 -3,009 78 ,004 -,525 ,174 -,872 -,178

Equal 

variances 

not 

assumed

-3,009 46,837 ,004 -,525 ,174 -,876 -,174

Equal 

variances 

assumed

,268 ,606 -2,384 78 ,020 -,525 ,220 -,963 -,087

Equal 

variances 

not 

assumed

-2,384 77,796 ,020 -,525 ,220 -,964 -,086

Equal 

variances 

assumed

7,048 ,010 -2,681 78 ,009 -,450 ,168 -,784 -,116

Equal 

variances 

not 

assumed

-2,681 55,481 ,010 -,450 ,168 -,786 -,114

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference

95% Confidence 

Interval of the 

Rychlost 

vyřízení 

objednáve

k

Důvěryhod

nost 

společnos

ti

Přístup

Cena

Úroveň 

komunika

ce se 

zaměstna

nci

Rychlost 

komunika

ce se 

zaměstna

nci

Ochota 

zaměstna

nců
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Příloha č. 12: Chí-kvadrát test informovanosti o novinkách a délky spolupráce 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 2 roky 2 - 4 roky 4 - 6 let v íce jak 6 let

Count
2 3 2 5 12

% within 

Délka 

spolupráce

11,8% 10,0% 12,5% 29,4% 15,0%

Count

6 5 2 2 15

% within 

Délka 

spolupráce

35,3% 16,7% 12,5% 11,8% 18,8%

Count 9 22 12 10 53

% within 

Délka 

spolupráce

52,9% 73,3% 75,0% 58,8% 66,3%

Count 17 30 16 17 80

% within 

Délka 

spolupráce

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Informování o aktivitách/novinkách * Délka spolupráce Crosstabulation

Délka spolupráce

Total

Inf ormov ání 

o 

aktiv itách/no

v inkách

Ano

Ne

Nelze hodnotit

Value df

Asy mp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-

Square
7,374a 6 ,288

Likelihood 

Ratio 6,558 6 ,364

Linear-by -

Linear 

Association

,315 1 ,575

N of  Valid 

Cases 80

Chi-Square Tests
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Příloha č. 13: Chí-kvadrát test informovanosti o novinkách a návštěvnosti webových 

stránek 

  

Ano Ne

Count
4 8 12

% within 

Náv štěv a 

webu

10,3% 19,5% 15,0%

Count

10 5 15

% within 

Náv štěv a 

webu

25,6% 12,2% 18,8%

Count 25 28 53

% within 

Náv štěv a 

webu

64,1% 68,3% 66,3%

Count 39 41 80

% within 

Náv štěv a 

webu

100,0% 100,0% 100,0%

Total

Informování o aktivitách/novinkách * Návštěva webu Crosstabulation

Náv štěv a webu

Total

Inf ormov ání 

o 

aktiv itách/no

v inkách

Ano

Ne

Nelze hodnotit

Value df

Asy mp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-

Square
3,122a 2 ,210

Likelihood 

Ratio 3,178 2 ,204

Linear-by -

Linear 

Association

,092 1 ,762

N of  Valid 

Cases 80

Chi-Square Tests


