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1 Úvod 

V současné době je možno označit trh realitních společností za přesycený. Na českém 

trhu působí nespočet realitních společností, avšak rozdíly mezi jejich poskytovanými 

službami lze hledat jen stěží. Z tohoto důvodu se každá realitní kancelář snaží odlišit, tak aby 

byla schopna zaujmout zákazníka. V této chvíli přichází na řadu marketingová komunikace 

konkrétní realitní kanceláře. Marketingová komunikace je z pohledu komunikace se 

zákazníkem bezesporu nejviditelnější součástí marketingu. Právě odlišnost marketingové 

komunikace může být rozhodující v tvrdém boji o zákazníky, který realitní společnosti svádějí 

každý den.  

Klíčem k úspěchu každé realitní společnosti je pochopit potřeby a přání svých 

zákazníků a vytvořit takový produkt nebo službu, která nejen, že uspokojí tyto přání a 

potřeby, ale také předčí očekávání zákazníka. Marketingová komunikace by právě tuto 

skutečnost měla vyzdvihovat, předávat a být originální formou oslovení zákazníků. 

Hlavním cílem bakalářské práce je návrh vhodné marketingové komunikace na základě 

výsledků šetření. Dílčím cílem práce je objasnit teoretická východiska marketingové 

komunikace a na jejich základě analyzovat současnou marketingovou komunikaci konkrétní 

realitní kanceláře. Práce zahrnuje základní informace o analyzované společnosti a jejím 

marketingovém a komunikačním mixu. V aplikační části bude proveden marketingový 

výzkum na základě dotazníkového šetření, které bude zaměřeno na analýzu efektivity 

současné marketingové komunikace realitní kanceláře. Dle výsledků šetření budou navrženy a 

doporučeny změny. 
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2 Teoretická východiska marketingové komunikace 

V této kapitole jsou objasněna teoretická východiska marketingové komunikace. 

Jednotlivé prvky komunikačního mixu jsou podrobně popsány a jsou objasněny jejich silné a 

slabé stránky. Součástí kapitoly jsou nové trendy v oblasti marketingové komunikace.  

2.1 Marketingový mix služeb 

Marketingový mix představuje soubor nástrojů, pomocí kterých se utváří vlastnosti 

služeb nabízených zákazníkům. Jednotlivé prvky mixu mohou být zkombinovány v různé 

intenzitě i v různém pořadí. Prvky marketingového mixu slouží stejnému cíli a to uspokojit 

potřeby zákazníků a přinést organizaci zisk. (Vaštíková, 2014) 

Původně obsahoval marketingový mix pouze čtyři prvky v angličtině nazývaný, jako 4 

P. Jedná se o produkt (product), cenu (price), distribuci (place) a marketingovou komunikaci 

(promotion).  Na základě vlastností služeb však tento marketingový mix nestačí. Proto bylo 

nutné k tradičnímu marketingovému mixu připojit další 3P.  Mezi tyto 3P patří materiální 

prostředí (physical evidence), lidé (people) a procesy (processes). (Vaštíková, 2014) 

Produkt 

V marketingu se za produkt považuje vše, co organizace nabízí spotřebiteli k uspokojení 

jeho hmotných i nehmotných potřeb. U čistých služeb je produkt popisován, jako určitý 

proces bez pomoci hmotných výsledků. Klíčovým prvkem je kvalita služby. (Vaštíková, 

2014)  

Cena 

Cena představuje množství peněžních jednotek požadovaných za produkt. Vzhledem 

k nehmotnému charakteru služeb se cena stává významným ukazatelem kvality. 

Neoddělitelnost služby od jejího poskytovatele znamená další specifika při tvorbě cen služeb. 

(Vaštíková, 2014) 

Distribuce 

Distribuce souvisí s usnadněním přístupu zákazníka ke službě. Souvisí s umístěním 

služby, s volbou případného zprostředkovatele dodávky služby. Služby více či méně souvisí 

s pohybem hmotných prvků, tvořících součást služby. (Vaštíková, 2014) 
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Lidé  

Při poskytování služeb dochází ve větší či menší míře ke kontaktům zákazníka 

s poskytovateli služby, což jsou zaměstnanci. Z tohoto důvodu se lidé stávají jedním 

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

Vzhledem k tomu, že zákazník je součástí procesu poskytování služby, ovlivňuje její kvalitu i 

on.(Vaštíková, 2014)  

Materiální prostředí 

Nehmotná povaha služeb znamená, že zákazník nedokáže posoudit dostatečně službu 

dříve, než je spotřebuje. Zvyšuje to riziko nákupu služeb. Materiální prostředí je svým 

způsobem důkazem o vlastnostech služby. Může mít mnoho forem např. budova. Důkazem o 

kvalitě služby je i oblečení zaměstnanců, mnohdy typické pro sítě organizací poskytující 

služby. (Vaštíková 2014) 

Procesy  

Interakce mezi zákazníkem a poskytovatelem během procesu poskytování služby je 

důvodem podrobnějšího zaměření se na to, jakým způsobem, je služba 

poskytována.(Vaštíková, 2014) 

Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace je prostředkem, kterým se firmy snaží informovat, 

přesvědčovat a upomínat spotřebitele o výrobcích, službách nebo značkách, jež prodávají. Je 

prostředkem, pomocí něhož může společnost vyvolat dialog a navázat se spotřebiteli vztahy. 

Marketingová komunikace, funguje také tehdy, když spotřebitelům ukazuje, jak a proč je 

výrobek používán, kým, kde a kdy. Spotřebitelé si potom, možná zapamatují, kdo výrobek 

vyrábí a co společnost a značka vlastně představuje, a možná v nich komunikace podnítí 

touhu výrobek nebo službu vyzkoušet.(Kotler et al., 2013) 
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2.2 Prvky komunikačního mixu 

Společnost musí svůj rozpočet na marketingovou komunikaci rozdělit mezi hlavní 

komunikační prostředky – reklamu, podporu prodeje, public relations a publicitu, události a 

zážitky, přímý marketing, interaktivní marketing, ústní šíření a osobní prodej. V rámci tohoto 

odvětví se společnosti mohou výrazně lišit, pokud se jedná o využívaná média a konkrétní 

kanály. Společnosti vždy hledají způsob, jak dosáhnout vyšší efektivity záměnou jednoho 

komunikačního nástroje za jiný. (Kotler et al., 2013) 

2.2.1 Reklama 

Reklama má mnoho forem a způsobů použití. Propaguje určitý konkrétní produkt nebo 

také dlouhodobou představu (image), kterou si mají o firmě vytvořit klíčové segmenty 

veřejnosti. Prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků dokáže oslovit široký okruh 

veřejnosti, zároveň však díky neosobnosti je méně přesvědčivá. Jedná se pouze o 

jednosměrnou formu komunikace a může být velice nákladná. (Foret, 2010) 

Reklama může plnit různé cíle, může informovat spotřebitele, ovlivňovat jejich nákupní 

chování, přesvědčovat je o koupi nebo jim produkt a značku připomínat. Reklamou lze také 

podporovat určitou koncepci, myšlenku nebo dobrou pověst firmy, instituce, osoby ale i 

místa. Mezi základní reklamní média se řadí televizní reklama, tisková reklama, rozhlasová 

reklama. Kromě tradičních hromadných médií existují také alternativní reklamní média mezi, 

které patří venkovní reklama. (Přikrylová a Jahodová, 2010) 

Televizní reklama 

Televize je všeobecně považována za nejúčinnější reklamní médium, které oslovuje 

pestrou škálu spotřebitelů s poměrně nízkými náklady na jedno zhlédnutí. Důležitou předností 

reklamy je, že dokáže velice živě demonstrovat vlastnosti výrobky a přesvědčivě vysvětlit 

přínosy pro spotřebitele. V reklamě se originalitě meze nekladou, proto může televizní spot 

ztvárnit prakticky jakoukoliv kreativní myšlenku. Nevýhodu tohoto média způsobuje 

přesycenost televizní reklamou. Tento fakt vede k tomu, že lidé na začátku reklamního bloku 

přepínají na jinou stanici, opouštějí místnost, vypínají zvuk nebo nevěnují reklamním sdělení 

pozornost. (Karlíček a Král, 2011) 
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Výhody televizní reklamy 

Výrazná výhoda televizní reklamy je působení na více smyslů najednou. Jedná se 

především o dramatickou prezentaci s využitím vizualizace, zvuku, pohybu a barvy. Dále 

možnost ukázat předmět reklamy, jaký ve skutečnosti je, i jak s ním případně zacházet. 

Druhou výhodou je působení v rovině „one-to-one“ komunikace. To znamená, že lidé 

přijímají sdělení přenášené televizí osobněji a tím nepůsobí televizní reklam tak anonymně. 

Televizní reklama má efekt masového dosahu i selektivity. Televize je schopna pokrýt 

masovou veřejnost, ale je schopna podle programu oslovit i vybrané cílové skupiny. Navíc je 

flexibilní v čase, tudíž naskýtá možnost výběru vhodné doby pro zařazení reklamy. 

(Vysekalová a Mikeš, 2010) 

Nevýhody televizní reklamy 

Samozřejmě jsou s televizní reklamou spojeny i nevýhody. Bezesporu nejvýraznější 

nevýhoda jsou vysoké náklady spojené s televizní reklamou ať už na pořízení samotného 

televizního spotu tak na jeho vysílání. Dále je zde riziko v podobě možnosti přepínání kanálů, 

tedy bezmyšlenkovité přepínání nebo přepnutí na jiný kanál na začátku reklamy. Televizní 

reklama má omezenou selektivitu, což znamená, že je obtížné oslovit některé cílové 

segmenty. Nevýhodou je také přeplněnost. Stále dochází k rozšiřování komerčních bloků a 

vysílání více kratších reklamních spotu vede k oslabení pozornosti a účinků reklamního 

sdělení. (Vysekalová a Mikeš, 2010)  

Rozhlasová reklama 

Jedná se o umísťování reklamních spotů do vysílání rozhlasových stanic. Lidé 

poslouchají rozhlas zpravidla prostřednictvím radiopřijímačů, avšak stále oblíbenější se stává 

poslouchání rozhlasu prostřednictvím internetu. Díky pestré síti rádiových stanic je možno 

oslovovat různé a relativně vyhraničené cílové skupiny. (Karlíček a Král, 2011) 

Výhody rozhlasové reklamy 

Reklamní spot v rádiu umožňuje zasáhnout konkrétní cílové skupiny. Hlavním 

důvodem je velký počet rozhlasových stanic, které mají širokou nabídku programů 

umožňujících cílení na všechny segmenty. Cena za produkci rozhlasové reklamy i za její 

vysílání je zpravidla nižší ne u ostatních tradičních médií. Další výhodou je krátká doba 

potřebná k realizaci rozhlasového spotu i možnost rychlého zařazení do vysílání. Rozhlasová 
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reklama také nabízí možnost využití moderátorských osobností při zahájení prodeje nebo při 

uvedení nového výrobky popřípadě služby. Změny v rádiovém spotu jsou navíc zpravidla 

nenáročné, rychlé a poměrně levné. (Vysekalová a Mikeš, 2010) 

Nevýhody rozhlasové reklamy 

Lidé se při poslechu často zabývají jinou činností a nesoustředí pozornost na předávané 

informace. Rozhlasový spot se tak stává jen hudební kulisou. Zapamatovatelnost rozhlasové 

reklamy netrvá dlouho. Podobně jako u televize i zde někteří posluchači přelaďují na jiné 

stanice, když začne reklamní blok. Tento fakt je důsledkem přeplněnosti reklamních spotů 

v rádiích. Velká roztříštěnost posluchačů může činit nevýhodu vzhledem k zásahu většího 

segmentu. Právě fakt, že rozhlasová reklama pracuje pouze se zvukem, ovlivňuje, možnosti 

její tvorby. Primární je vytvořit při poslechu reklamního rozhlasového bloku kontrast, který 

následně povede ke vzbuzení pozornosti a k zaregistrování našeho sdělení. (Vysekalová a 

Mikeš, 2010)  

Tisková reklama 

Tisková reklama jinak řečeno „printová“ zahrnuje, jak inzerci v novinách, tak 

v časopisech. Popularita těchto médií je stále poměrně vysoká. Mezi typické noviny lze 

zařadit celostátní deníky, regionální deníky a deníky rozdávané zdarma. Mezi nejčtenější 

časopisy patří tiskoviny vkládány do deníků. Vysokou čtenost mají také společenské časopisy 

a časopisy pro ženy. Pro reklamu jsou také důležité specializované časopisy, které pak 

umožňují vhodné zacílení na konkrétní segment.  Výhodou tiskové inzerce je možnost 

umístění složitější informace a neomezenost na dobu trvání jako je u televizní a rozhlasové 

reklamy. (Karlíček a Král, 2011) 

Výhody reklamy v časopisech 

Nejčastěji se využívá reklamy v časopisech. Reklama v časopisech nabízí možnost 

zasažení specifických cílových skupin. Právě při množství i pestrosti titulů na trhu je možné 

zvolit určitý časopis odpovídající současným i potenciálním zákazníkům. Ve srovnání 

s ostatními médií dávají právě časopisy možnost vracet se k inzerci a většinou má jeden výtisk 

více čtenářů. Nabízí tedy možnost oslovovat cílovou skupinu pravidelně. Reklama 

v časopisech má zpravidla vyšší kvalitu reprodukce, tedy lepší barevnou reprodukci. 

(Vysekalová a Mikeš, 2010) 
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Nevýhody reklamy v časopisech 

Stejně jako jsou s reklamou v časopisech spojeny výhody, jsou zde i nevýhody. 

Nejvýraznější nevýhodou je přeplněnost reklamy v časopisech. Přeplněnost reklamy v tisku je 

mnohem viditelnější než u jiných médií. Má-li časopis na své ploše 50 % inzerce, je obtížné 

čtenáře zaujmout.  Dále je zde nevýhodou celoplošnost reklamy. Reklamu v časopise nelze 

přizpůsobit dle regionů na rozdíl od novin, které mají své regionální vydání. S reklamou 

v časopisech je spojena delší doba realizace. Jsou zde delší výrobní lhůty především, tedy u 

měsíčníků prodlužují dobu od zadání do vytištění inzerátu. (Vysekalová a Mikeš, 2010) 

Venkovní reklama 

Venkovní reklama je širokou kategorií nejrůznějších médií usilujících o přilákání 

pozornosti spotřebitelů. Nejvyužívanějšími jsou billboardy, bigboardy, prosvětlené vitríny a 

plakátové plochy, potisky, podlahová grafika, reklamní plachty a trojrozměrné makety a 

modely. Tyto média lze najít na zastávkách městské dopravy, v ulicích měst, u silnic a dálnic, 

uvnitř a na povrchu prostředků městské dopravy, na novinových stáncích a na budovách jako 

„outdoorová média“. Pokud se stejná média nacházejí uvnitř budov, jsou označována jako 

„indoorová média“. (Karlíček a Král, 2011) 

Výhody venkovní reklamy  

Venkovní reklama sebou nese hned několik výhod. Nejprve je nutno zmínit pestrost 

jednotlivých forem venkovní reklamy. Neustále se objevují nové tvůrčí příležitosti pro nové 

formy, které zvyšují vliv venkovní reklamy. Venkovní reklama má široký zásah a vysokou 

úroveň frekvenci zásahu. Právě plochy venkovní reklamy jsou vhodné k oslovení různých 

cílových skupin. Umožňuje tedy oslovit cílovou skupinu mimo domov a to opakovaně. 

Umožňuje také cílení podle konkrétních aktivit a regionální cílení.  (Vysekalová a Mikeš, 

2010) 

Nevýhody venkovní reklamy 

Stejně jako má mince dvě různé strany, tak i venkovní reklama přináší nevýhody spolu 

výhodami. Lidé jsou většinou vystaveni působení venkovní reklamy, jen několik vteřin. 

Z tohoto je potřeba, aby byly informace stručné a jasné. Jedná se tedy reklamní sdělení, které 

má jen omezené množství informací. Plánování, technické lhůty na přípravu ale i nákup ploch 

pro venkovní reklamu jsou časově náročné. U venkovní reklamy je tedy podstatně delší doba 
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realizace oproti jiným typům komunikačních nástrojů. Určité formy venkovní reklamy mohou 

být omezeny vyhláškami popřípadě zákonnými předpisy. (Vysekalová a Mikeš, 2010) 

2.2.2 Osobní prodej  

Osobní prodej je forma osobní komunikace s jedním nebo několika možnými 

zákazníky. Jeho cílem je dosažení prodeje. Obsah i forma sdělení může být přizpůsobena 

konkrétnímu zákazníkovi a situaci. Jedná se o nákladný, ale vysoce efektivní způsob 

komunikace. Velká odlišnost této komunikace je v tom, že probíhá oběma směry. Cílem 

osobní komunikace zejména na průmyslovém trhu je nejen prodej vlastní služby, ale i 

vytvoření dlouhodobého pozitivního vztahu se zákazníkem. (Vaštíková, 2014) 

Význam osobního prodeje ve službách plyne z neoddělitelnosti služeb, tedy osobní 

vztah mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem. Mnohé firmy mají úzké a trvalé vztahy se 

svými zákazníky. V takových případech má osobní prodej vedoucí místo mezi dalšími prvky 

komunikačního mixu. Osobní prodej má oproti ostatním prvkům komunikačního mixu ve 

službách následující výhody. (Vaštíková, 2014) 

Výhody osobního prodeje 

První výhodou je osobní kontakt. Kontakt se zákazníkem plní tři funkce a to prodej, 

službu zákazníkovi a monitorování. Druhá výhoda je posilování vztahů. Pokud dochází 

k častému kontaktu, mezi prodávajícím a kupujícím, posilují se jejich vzájemné vztahy.  Třetí 

výhodou je stimulace nákupu dalších služeb poskytovaných danou organizací. (Vaštíková, 

2014) 

V realitních kancelářích hrají makléři roli osobního prodejce. Právě vlastnosti a 

dovednosti prodejců jsou klíčové pro úspěšný prodej. Úspěšná komunikace prodejce je 

založena několika zásadních vlastnostech a dovednostech. V případě, že má prodejce rád svou 

práci, věří v její smysl a je schopen se samostatně rozhodovat, jedná se pozitivní přístup. 

Pokud má prodejce pozitivní přístup ke své práci, zákazník to vnímá. Sebevědomí je další 

důležitou vlastností, která se projevuje schopností prodejce jednat samostatně se svými 

zákazníky a prezentovat sebevědomě navrhovaná řešení. Velkou roli hraje motivace prodejce. 

Prodejce musí cítit pozitivní motivaci a podporu ze strany firmy. Hlavní motivační prvky 

v realitních společnostech jsou zpravidla provize z uzavřených obchodů. Pokud má prodejce 

schopnost vcítit se do potřeb zákazníka, může prodejce přesvědčit své zákazníky ke koupi. 

(Karlíček a Král, 2011)  
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2.2.3 Podpora prodeje 

Podpora prodeje je klíčová součást marketingových kampaní. Je složena s řady 

podněcujících nástrojů, většinou krátkodobých, určených k stimulaci dřívějšího nebo většího 

nákupu určitého výrobku nebo služby spotřebiteli. Zatímco reklama nabízí důvod ke koupi, 

podpora prodeje poskytuje podnět. Podpora prodeje zahrnuje nástroje podpory spotřebitelů, 

jako jsou kupony, nabídky vrácení peněz, slevy, ceny, vyzkoušení zdarma, akce související 

s aktuální reklamní kampaní, displeje v místě prodeje. Dalším nástrojem podpory prodeje je 

podpora prodejních kanálů, kde patří slevy, marketingové fondy a služba zdarma. Dále se sem 

řadí podpora firem a prodejních sil, kde patří veletrhy, kongresy a reklamní předměty. (Foret, 

2011) 

Podpora prodeje je určitou kombinací reklamy a cenových opatření. Pokouší se sdělit 

určité informace o službě a zároveň nabízí stimul, většinou finanční, zvýhodňující nákup. 

Z tohoto důvodu se často používá, aby přiměla kupujícího přejít od zájmu nebo přání k akci. 

(Vaštíková, 2014) 

Výhody podpory prodeje 

Podpora prodeje přináší rychlejší a lépe měřitelné účinky oproti klasické reklamě. 

Výhoda podpory prodeje je okamžité a velmi intenzivní působení na rozhodování 

spotřebitele. Působí téměř ihned po jejím zavedení na nárůst prodeje. Nejčastější důvody proč 

společnosti zavádějí nástroje podpory prodeje, je vysoké konkurenční prostředí, orientace 

spotřebitelů na cenu, nízká diferenciace služeb a produktů či tlak na zvyšování prodeje. 

(Zamazalová, 2009) 

Nevýhody podpory prodeje 

Nevýhodou podpory jako komunikačního nástroje je, že působení je jen krátkodobé, 

pouze po dobu uplatnění konkrétního opatření. U služeb je nejčastěji využíváno cenových 

slev. Těmi se producenti služeb snaží reagovat na sezónnost v poptávce po určitých 

nabízených produktech služeb. (Vaštíková, 2014) 
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2.2.4 Public relations (PR) 

Public relations neboli vztahy s veřejností zahrnují pestrou škálu aktivit podporujících 

image společnosti a jejich produkt. PR představuje neosobní formu stimulace poptávky po 

službách nebo aktivitách organizace publikováním pozitivních informací. Public relations 

jsou funkcí managementu. Vychází z dlouhodobé strategie a jejich působnost je také 

dlouhodobá. (Kotler et al. 2013) 

Úkolem PR je budovat důvěryhodnost organizace. Zaměření public relations zahrnuje 

různé cílové skupiny od zákazníků přes vlastní zaměstnance, dodavatele, akcionáře, úřady, 

investory až po místí obyvatelstvo nebo sdělovací prostředky. K náplni práce PR patří 

následujících pět funkcí:  

 vztahy s tiskem, 

 publicita výrobků, 

 korporátní komunikace, 

 lobbing, 

 poradenství. (Kotler et al., 2013) 

V oblasti PR se využívá velkého množství komunikačních prostředků. Například 

články, placené inzeráty, informační bulletiny, podnikové časopisy pro zaměstnance i širší 

veřejnost. Hojně jsou využívány také oběžníky, vývěsky, informační tabule, jubilejní 

publikace a výroční zprávy. Často se pro odbornou veřejnost uspořádávají odborné 

konference nebo dny otevřených dveří. Oblíbené jsou také interview, rozhovory a diskusní 

vystoupení. V praxi většinou dochází ke kombinování a využívání více prostředků najednou. 

Public relations může být spokojován se sponzoringem. Zpravidla se jedná o sponzoring 

sportovních, kulturních nebo společenských akcí. (Vaštíková, 2014) 

Sponzoring je oblíbený a hojně využívaný nástroj PR. Je založen na oboustranném 

profitu zúčastněných stran. Posilování pozitivní imagy by měl fungovat, jak na straně 

sponzora, tak na straně sponzorovaného. Sponzoring může mít několik podob. Typické 

podoby jsou sociální, profesní a komerční sponzoring. (Nový a Surynek, 2006) 

Sociální sponzorování 

Sociální sponzorování se orientuje především na projekty, ve kterých se jedná o 

humanitní podporu v krizových situacích. Sociální sponzorství se taktéž zaměřuje na podporu 
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užitečných sociálních aktivity, u kterých je nedostatečná finanční podpora ze strany státu. 

(Nový a Surynek, 2006) 

Profesní sponzorování 

Profesní sponzorování je zaměřeno na finanční podporu sociálních subjektů za účelem 

podpory podnikání. Sponzoři zde podporují profesní růst za předpokladu, že se budou podílet 

na profitu. (Nový a Surynek, 2006) 

Komerční sponzorování 

Komerční sponzorování se orientuje na projekty, kde je rovnocenný směnný vztah. 

Partneři pro sponzoring mají možnost nabídnout sponzorovi určitou formu protiplnění 

například ve formě reklamy. (Nový a Surynek, 2006) 

2.2.5 Přímý marketing 

Přímý marketing využívá přímých kanálů k dosažení zákazníků a doručení výrobků a 

služeb bez potřeby marketingových prostředníků. Jedná se o přímou adresnou komunikaci 

mezi zákazníkem a prodávajícím. Marketéři mohou využít řady přímých kanálů k oslovení 

jednotlivých potenciálních i současných zákazníků. Se zákazníkem se pracuje adresně. 

V současnosti se tento nástroj neustále rozvíjí. Přímý marketing je založen na reklamě, která 

je produkována prostřednictvím pošty, telefonu, televizního nebo rozhlasového vysílání, 

novin a časopisů. Mezi nástroje přímého marketingu patří direct email, telemarketing, 

televizní, rozhlasový a tiskový marketing s přímou odezvou, katalogový prodej a elektronická 

pošta. (Kotler et al., 2013) 

Výhodou přímého marketingu je možnost velmi přesného zacílení a vymezení cílové 

skupiny a kontrola a měřitelnost akce. Za nevýhodu lze považovat menší dosah k široké 

veřejnosti a vzhledem k tomu, že je zaměřena na přesně vymezenou skupinu. (Vysekalová, 

2012) 

Přímý marketing by měl následovat anglickou zkratku AIDCA. Jednotlivá písmena 

popisují termíny „attention“ (vzbuzení pozornosti), „interest“ (vyvolání zájmu), „desire“ 

(posilování touhy), „credibility“ (ubezpečení o důvěryhodnosti nabídky) a „action“ (výzva 

k akci).  Dále by měl přímý marketing splňovat základní tři vlastnosti. Sdělení přímého 

marketingu může být připraveno, tak aby oslovovalo jednotlivce. Sdělení může být 
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připraveno velmi rychle a sdělení může být měněno podle reakce jednotlivých osob. 

(Jakubíková, 2012) 

Direct mail 

Direct mail je oslovení zákazníků prostřednictvím pošty v písemné podobě. Tato zpráva 

je obchodního charakteru a obsahuje informace, které mají vést zákazníka ke koupi. Tento 

mail mívá velmi pestrou podobu, jako nabídkové dopisy, pohlednice, letáky, odpovědní karty, 

skládačky a brožury. (Přikrylová a Jahodová, 2010) 

Katalog  

Katalog je seznam výrobků a služeb ve vizuální verbální podobě. Může být jak 

vytištěný tak uložený v elektronické formě na disku, CD-ROM nebo v databázi. Zákazníci 

mají díky němu pohodlný výběr ze široké nabídky produktů bez nutnosti návštěvy obchodu. 

(Přikrylová a Jahodová, 2010) 

Telemarketing 

Za telemarketing se považuje cílená komunikace, která využívá telefon. Zaměřuje se na 

nalezení, získání a rozvíjení vztahů se zákazníky. Výhodou je měřitelnost této aktivity. 

Telemarketing může mít aktivní nebo pasivní podobu. Aktivní je tehdy, pokud firma sama 

vyhledává podle databáze nebo telefonního seznamu své potenciální zákazníky. Pasivní 

telemarketing znamená, že na známé telefonní číslo může zákazník volat své připomínky a 

dotazy, a to na účet volaného. (Přikrylová a Jahodová, 2010) 

Elektronická pošta 

Elektronická pošta v závislosti na softwaru počítače může obsahovat, jak přílohy, tak 

barevné katalogy, videoklipy nebo hudbu. Nabízí možnost vytisknout kupón na určitou 

službu, vstupenku na koncert nebo přihlášku na univerzitu. (Vaštíková, 2014) 

2.2.6 Ústní šíření 

„Word of Mouth“ se do českého jazyka může přeložit jako ústní šíření. Jedná se o 

osobní formu komunikace, která zahrnuje výměnu informací o produktu mezi cílovými 

zákazníky, sousedy, přáteli, příbuznými nebo kolegy. Je výsledkem spokojenosti nebo 

nespokojenosti spotřebitelů s kvalitou výrobku nebo služby a péče o zákazníka. Tento typ 

neformální komunikace dosahuje velmi silný účinek, jelikož osobní doporučení má často 
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významnější vliv na rozhodování spotřebitelů než jiné nástroje marketingové komunikace, 

jako například televizní nebo tisková reklama a aktivity na podporu prodeje.  

Známým prostředkem k vyvolání ústního šíření je „Buzz marketing“. „Buzz marketing“ 

slouží k vytváření rozruchu a debat o značce nebo produktu formou témat, která sama 

vyvolávají pozornost spotřebitelů a médií. (Přikrylová a Jahodová, 2010) 

V současné době se technika „Buzz marketingu“ mění. K vyvolání správného efektu 

„buzz marketingu“ jsou využívány chatovací místnosti a blogy. Marketéři využívají vhodných 

chatovacích místností a blogů, aby oslovili vhodnou cílovou skupinu pro svůj produkt. 

Prostřednictvím blogů pak mohou vyjednat podporu pro svůj produkt. (Allen, 2009) 

2.3 Nové trendy marketingové komunikace 

Tato podkapitola je využita k charakteristice a popisu nových trendů v oblasti 

marketingové komunikace.  

2.3.1 Internetová komunikace 

Výhodou internetu pro marketing je zacílení, interaktivita a delší působení. Možnosti 

zacílení jsou široké a dokonce je možné oslovit jednotlivce. Podstatná je také interaktivita 

jinak řečeno vazba a všudypřítomnost internetu. Marketingová komunikace na internetu může 

mít řadu forem, které se vzájemně liší (Frey, 2011) 

Dle nejnovějších průzkumů jsou nejlepšími dny pro internetovou reklamu pondělí a 

neděle. Špička pro internet je shodná se špičkou v internetové reklamě tedy mezi dvanáctou a 

jednou hodinou odpolední. Večerní pak nastane mezi osmou a desátou hodinou večerní. Počet 

těch, kteří na českém internetu sledují internetovou reklamu a pocházejí z moravskoslezského 

kraje, má podíl 12,3 procent a obyvatelé Zlínského kraje mají podíl lehce přesahující 5 

procent. (Brychta, 2014) 

Webové stránky 

Webové stránky se staly nezbytnou součástí komunikačního mixu firem. Představují 

základní platformu, na kterou odkazují nejen veškeré komunikační nástroje v on-line 

prostředí, ale stále častěji i komunikační nástroje mimo internet. Měly by splňovat všechny 

kritéria, jako atraktivní a přesvědčivý obsah, snadná vyhledatelnost, jednoduché užití a 
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odpovídající design. Kombinace těchto kritérií by pak měla vést k efektivnímu fungování. 

(Karlíček a Král, 2011) 

Je důležité vědět za co platit na internetu. Mělo by se platit za výsledky. První možností 

je platba za klik tedy za přivedeného uživatele. Další možnost je platba za data například za 

vyplněný formulář nebo registraci. Posledním typem je platba za prodej to znamená provizi 

z nákupu. (Frey, 2011) 

Sociální média 

Sociální média se v podstatě dělí na publikační, sdílená, diskusní, virtuální světy a 

společenské hry, ale také například na „livecasty“, které provozují živé vysílání. Mezi 

významné on-line sociální média patří on-line sociální sítě, blogy, diskuzní fóra a další od-

line komunity. Mezi sociální sítě pak patří Facebook nebo Linkedln a mikroblogy, jako je 

Twitter a další. Využití sociálních sítí je informování o zajímavých „eventech“ a jiných 

akcích, nástroj public relations, přiblížení značky spotřebitelům, zvýšení obliby a posílení 

image. Obsah sociálních médií by měl neustále aktualizován, aby uživatelé měli důvod daný 

obsah vyhledávat. V případě, že se společnost o obsah nestará, zpravidla toto médium ztrácí 

návštěvnost. Z tohoto důvodu je potřeba neustále aktualizovat blogy, rozvíjet „facebookové“ 

aplikace, dodávat nové atraktivní obsahy a aktivně reagovat na diskuze spotřebitelů.  

(Karlíček a Král, 2011) 

Důležitost sociálních médií posiluje neustálý rozvoj nových technologií a také jejich 

snadná dostupnost. Velké množství lidí se tak může prostřednictvím malé investice pustit do 

boje prakticky s kýmkoliv a čímkoliv. Každý člověk může prakticky odkudkoliv a ihned 

rozesílat obrazové nebo zvukové záznamy. Především je v reálném čase distribuovat 

prostřednictvím internetu k téměř nekonečnému počtu uživatelů. V tu chvíli pak nebude 

záležet, zda má pravdu nebo ne. Důležitá je síla fotografických záběrů. Prostředí sociálních 

médií navíc umožňuje prakticky okamžitou zpětnou vazbu. A to pro všechny, kteří mají 

potřebu vyjádřit se k aktuálnímu dění společnosti. Z tohoto důvodu je nutné, aby se 

společnosti dobře vyznala v prostředí internetových sociálních médií. Díky tomu, pak může 

společnost kvalifikovaně sdělit svou verzi celé záležitosti. V jiném případě pak může 

společnost propásnout příležitost přesvědčit veřejnost o své pravdě pomocí vhodných 

argumentů. (Chalupa, 2012) 
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Linked In  

LinkedIn je sociální síť orientovaná na byznys. Umožňuje vystavit svůj profesní profil 

nebo profil firmy. Vyhledávat obchodní partnery a přátele a sdílet s nimi jejich kontakty. 

Jedná se o účinný B2B nástroj, díky němuž se můžete sblížit s profesními partnery z celého 

světa. LinkedIn umožňuje navazování kontaktů, nabídky práce, odborné diskuse, interní poštu 

a aplikace. (Frey, 2011) 

Twitter 

Twitter je poskytovatel sociální sítě a mikroblogu, který umožňuje uživatelům posílat a 

číst příspěvky zaslané jinými uživateli. Twitter lze využít ke komunikaci, sdílení, 

komentování, spolupráce, vytvoření profilu a jeho udržování. Dále poskytuje zákazníkům 

dobrý důvod, aby se zapojili. Možnost komunikace nejen se zákazníky, ale i „bloggery“ a 

novináři. Výsledky mohou vytvořit dobré PR, více návštěvníků webu, zpětná vazba od 

zákazníka a obchodních partnerů. (Frey, 2011) 

Uživatelé sociální sítě Twitter mohou tvořit tweety o délce 140 znaků, které se zobrazují 

na profilové stránce uživatele a zobrazuje se i uživatelů, které mají nastaveny na sledování. 

Tweet může obsahovat téměř cokoliv od odkazů až po fotografie. Uživatelé na ně pak mohou 

reagovat nebo mohou sdílet příspěvky jiných lidí. Tyto příspěvky také ovlivňují vyhledávání 

na Google. Twitter není založen na principu přátelství jako například Facebook, ale na 

následování. Následovat mohou uživatelé kohokoliv například přátele, rodinu, zpravodajské 

servery nebo známé osobnosti. (Seifertová, 2013) 

YouTube 

YouTube je největší internetový server sdílení video souborů. Každý se zde může 

zdarma zaregistrovat a sdílet své videosoubory s ostatními uživateli. Zároveň je YouTube 

hned po Googlu druhým největším světovým vyhledávačem. Tato stránka funguje jako 

největší server pro nahrávání, sdílení a kopírování hudebních souborů. Jako sociální síť se 

YouTube formuje již od roku 2009, velkou podporou je pro něj společnost Google, která 

umožňuje spojit profil e-mailového klienta Gmailu s profilem na YouTube a Google Plus a 

podle adresáře pak vyhledat přátele. Služba také umožňuje automatické sdílení na Facebooku, 

Twitteru a Googlu. (Seifertová, 2013) 
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Facebook 

Facebook je rozsáhlý webový systém, který slouží především k tvorbě sociálních sítí, 

komunikaci mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, udržování vztahů a zábavě. (Frey, 

2011) 

Jestliže společnost nepoužívá sociální síť Facebook, neznamená to, že jej nevyužívá 

také její konkurence nebo potenciální zákazníci. Prostředí sociálních médií nabízí ideální 

půdu pro rychlé šíření zpráv všeho druhu. Může se jednat o hodnocení zboží či služeb, 

způsobu jakým se chová společnosti vůči zaměstnancům popřípadě proti životnímu prostředí. 

(Chalupa, 2012) 

2.3.2 Product placement  

Product placement je umístění značkového výrobku nebo služby zpravidla přímo do 

audiovizuálního díla jako je film, televizní pořad, seriály a počítačové hry. Umísťuje se 

v živém vysílání nebo představení, knihách, které samy o sobě nemají reklamní charakter. 

Jedná se o nenásilnou metodu, kterou sice divák vnímá, ale nepokládá ji za rušivou a 

v ideálním případě u něj může vyvolat touhu vlastnit značkový produkt. (Přikrylová a 

Jahodová, 2010) 

Product placemnet bývá často zaměňován za skrytou reklamu. Rozdíl mezi nimi bývá 

mnohdy těžce rozpoznatelný. Skrytá reklama je taková, která propaguje produkt nebo službu 

a není označena, jak vyplývá povinnost ze zákona. V případě, že není označena, jedná se o 

porušení zákona. Product placement má svou vlastní zákonnou úpravu, která připouští 

umístění produktu do pořadu za úplatu. Avšak umístění do dětských nebo zpravodajských 

pořadů je zakázáno. Taktéž je product placemnet zakázán u tabákových a léčivých výrobků. 

(Vysekalová a Mikeš, 2010) 

2.3.3 Guerillová komunikace 

Guerillová komunikace je nekonvenční marketingová kampaň, jejímž účelem je 

dosáhnout maximálního efektu s minimálními náklady. Primárním cílem je upoutat pozornost. 

Firmy ji využívají především tehdy, když nemohou porazit konkurenci v přímém soutěžení, 

nemají dostatek finančních prostředků na klasickou reklamní kampaň, ale naopak chtějí 

maximalizovat zisk. Při tvorbě je potřeba spolehnout se na vlastní síly a nápady. 
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Nejosvědčenější taktikou guerillové komunikace je udeřit na nečekaném místě, zaměřit se na 

přesně vytipované cíle a ihned se stáhnout zpět. (Přikrylová a Jahodová, 2010) 

2.3.4 Mobilní marketing 

Mobilní marketing představuje jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících nástrojů 

marketingové komunikace, který vzniká postupně s rozvojem sítí mobilních operátorů. Je to 

forma marketingové komunikace, která firmám umožňuje komunikovat s publikem 

interaktivním a relevantním způsobem prostřednictvím mobilních zařízení nebo sítí. Využívá 

soubor nástrojů jako je optimalizace web stránky pro mobily, mobilní SEO, reklamu 

v mobilu, tvorbu mobilních aplikací, což jsou malé kousky softwaru, které lze nainstalovat do 

mobilních telefonů nebo SMS a MMS marketing.(Mociková, 2014) 

2.3.5 Event marketing 

Event marketing je někdy nazýván jako zážitkový marketing, kdy firma 

zprostředkovává své cílové skupině emocionální zážitky s její značkou. Tyto prožitky mají 

především vzbudit pozitivní pocity a projevit se tak na oblíbenosti značky. Marketingové 

„eventy“ nabízejí obvykle sportovní, umělecký, gastronomický nebo jiný zábavný a 

společenský program. Mají zpravidla podobu nejrůznějších „street show“, „road show“, akcí 

v místě prodeje, akcí pro významné zákazníky a tak dále. (Karlíček a Král, 2011) 

Event marketing zvyšuje synergický efekt v komunikaci. Slučováním a využíváním více 

komunikačních nástrojů je zvýšen celkový účinek komunikace. Zorganizování a 

zprostředkování zážitku má efektivní výsledek pro komunikaci klíčových sdělení firmy, jen 

tehdy je-li spojeno s ostatními komunikačními nástroji firmy. Emoce spojené s komunikací 

nejsou jen předmětem event marketingu, ale také ostatních nástrojů jako je například reklama. 

Emoce se tedy může pomítnout ve více nástrojích najednou. Event marketing je nástrojem, 

který vyvolává vysoké investice spojené s organizací a doprovodnou komunikací. (Šindler, 

2003)  
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3 Charakteristika realitní kanceláře Reality Kocourek s. r. o.  

V této kapitole jsou popsány charakteristické prvky společnosti, jednotlivé prvky 

komunikačních nástrojů, které jsou využity společností. V další řadě je popsáno 

mezoprostředí a makroprostředí společnosti.  

3.1 Charakteristické prvky společnosti 

Realitní kancelář Reality Kocourek s. r. o. vznikla 20.5 2011. Její sídlo je na adrese 

Palackého, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, kde se nachází i její pobočka. Avšak na trhu 

působí již od roku 2003, do roku 2011 jako pobočka společnosti Reality Kocourek se sídlem 

v Prostějově. Předmětem podnikání společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. V současné době disponuje společnost Reality 

Kocourek s. r. o. významným podílem na trhu s realitami na území celé Moravy. Jedná se o 

dynamickou společnost vzhledem k narůstajícímu podílu na trhu, rozšiřování poboček i 

velkému zájmu klientů. 

3.1.1 Produkt 

Produktem je zde soubor poskytovaných služeb. Hlavní poskytovanou službou 

společnosti je zprostředkování prodeje, koupě nebo pronájmu jakékoliv nemovitosti tedy 

byty, rodinné domy, kanceláře, obchody, restaurace, sklady, garáže, chaty, chalupy, 

zemědělské usedlosti a stavby, komerční a výrobní objekty, různé nebytové prostory, lesní a 

zemědělské pozemky. Nabídka služeb je vyčtena v Tab. 3.1. 

 

Tab. 3.1 Nabídka služeb společnosti Reality Kocourek s.r.o. 

 

1. 
Zjištění tržní ceny nemovitostí pro 

převody a pozůstalosti 6. 
Sepsání nájemní/podnájemní smlouvy 

2. Zprostředkování úvěrů 7. Vytvoření plné moci při zastupování 

3. 
Správa nemovitosti 

8. 
Převod členských práv a povinností k 

družstevnímu bytu 

4. 

Kompletní služby při zprostředkování 

prodeje, koupě a pronájmu nemovitostí s 

odborným a právním servisem. 
9. 

Zastřešení soukromého prodeje - v případě 

kupce na nemovitost a zajištění veškerého 

právního ošetření 

5. Sepsání kupní/budoucí kupní smlouvy 10. Řešení exekucí 

Zdroj: www.reality-kocourek.cz 
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3.1.2 Cena 

Cena za jednotlivé služby poskytované realitní kanceláří je tvořena formou provize. Ve 

většině případů se jedná o provizi ve výši 4 % z celkové částky plus DPH. Pokud se jedná o 

zprostředkování koupě či prodeje, kde se celková částka pohybuje v nestandardní výši provize 

je nižší. Zpravidla se sníží na hodnotu 3 % z částky plus DPH. Provize je však smluvní to 

znamená, že se může stát, že se po domluvě provize sníží.  

3.1.3 Distribuce 

Místem, kde dochází k poskytování služeb, je v drtivé většině kancelář realitní 

společnosti. Zde dochází k prvnímu setkání zákazníka se zaměstnanci realitní kanceláře. 

V kanceláři společnosti dochází ke zpracování veškerých požadavků zákazníka. Služba je 

v podstatě dokončena při podpisu smlouvy, který se prakticky vždy uskutečňuje právě 

v kanceláři.  

Součásti služeb jsou i prohlídky objektů, tudíž část služby je poskytnuta přímo na místě 

samotného objektu. Kromě kanceláře samotné realitní kanceláře jsou smlouvy podepisovány 

také v advokátní kanceláři v přítomnosti notáře, avšak jen v případě potřeby. Ojediněle může 

dojít k uzavření smlouvy přímo na místě. 

3.1.4 Lidé 

Důležitou část marketingového mixu služeb tvoří právě lidé. Tento nástroj tvoří 

v realitní kanceláři Reality Kocourek s.r.o. především zaměstnanci. V realitní kanceláři působí 

tři pracovnice, které pracují na pozici osobní asistentka. Jejich náplní práce je především 

zpracování administrativy a zprostředkovávání schůzek klientů s makléři. Po příchodu 

potenciálního klienta na pobočku realitní kanceláře přichází klient nejprve do kontaktu právě 

s těmito pracovnicemi. Pracovnice jsou velice schopné, důvěryhodné, zdvořilé, spolehlivé a 

komunikativní. Právě tyto vlastnosti jsou velice důležité pro vytvoření pozitivního prvního 

dojmu u zákazníka.  

V další a klíčové fázi přichází zákazník do kontaktu s makléři. Zkoumaná realitní 

kancelář zaměstnává celkem tři makléře ve sledované pobočce. Tito makléři taktéž disponují 

vlastnostmi, jako osobní asistentky. Avšak disponují navíc potřebnou kvalifikací pro výkon 

tohoto povolání. Každý makléř je v podstatě osobní prodejce, tudíž se snaží dodržovat i 

zásady správného chování právě potřebném při osobní prodeji.  
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3.1.5 Materiální prostředí 

Pobočka společnosti je umístěna v nově zrekonstruované budově. Venkovní vzhled 

budovy působí moderně a čistě. K pozitivnímu dojmu přispívá fakt, že se v budově nachází 

také advokátní kancelář. Budova má také soukromé parkoviště, což je pro zákazníky velice 

příznivý fakt. Pobočka je umístěna přímo na náměstí, kde se parkování během celého dne 

stává velkým problémem, vzhledem k malému počtu parkovacích míst.  

Interiér pobočky působí taktéž moderně, čistě, upraveně a uklizeně. V celku působí 

interiér kanceláře velice příjemně.  

Realitní kancelář využila služeb profesionální grafické společnosti pro tvorbu jak 

reklamních materiálů, tak vizitek makléřů. Vizitka se dostavá k zákazníkovi hned při prvním 

kontaktu. Vizitky jsou jednoduché, obsahují důležité informace, které zákazník potřebuje a je 

zajímavá na pohled.  

3.1.6 Procesy  

Poskytování služeb probíhá vždy podle požadavků zákazníka. Samozřejmě společnost 

má určitý postup avšak vždy se jej snaží co nejvíce přizpůsobit potřebám zákazníka.  

3.2 Marketingová komunikace společnosti Reality Kocourek s. r. o.  

Následuje rozbor marketingové komunikace společnosti. Jednotlivé typy komunikace 

jsou popsány a detailně rozebrány.  

3.2.1 Reklama 

Internetová reklama 

Společnost Reality Kocourek s.r.o. má vytvořenou vlastní webovou stránku společnosti 

tj. www.reality-kocourek.cz. Správa této webové stránky je řešena externí společnosti Poski 

REAL, která se specializuje na realitní společnosti. V další řadě společnost využívá většího 

počtu webových stránek, na které umisťuje inzerci současných nabídek a zároveň zde 

umisťuje své logo.  Výčet webových stránek je následující:  

 
 www.sreality.cz  

 www.black.reality.cz  

http://www.reality-kocourek.cz/
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 www.reality.idnes.cz 

 www.euro-bydlení.cz  

 www.bio-reality.cz  

 www.reality.tiscali.cz  

 www.erality.cz  

 www.viareality.cz  

 www.domybytypozemky.cz. 

 

Dnešním trendem v internetové reklamě jsou sociální sítě. Společnost Reality Kocourek 

s. r. o. má vytvořen profil firmy na sociální síti Facebook, avšak příspěvky a práce s profilem 

je zcela nahodilá. Společnost doposud nevyužila všech možností, které Facebook nabízí, jako 

je například informování uživatelů o nových nabídkách nebo informacích. 

Tisková reklama 

V rámci tiskové reklamy společnost umísťuje inzerci a svou reklamu do několika 

lokálních časopisů, které vycházejí jako měsíčník. Řadí se mezi ně noviny Zikado, Echo, 

Rožnovský prostor a Spektrum. Dále inzeruje nárazově do ostatního lokálního tisku jako je 

časopis Trubač nebo Ondřejnická oáza.  

Společnost Reality Kocourek s.r.o. propaguje své služby a nabídky také formou letáčků, 

které se umísťují přímo do poštovních schránek obyvatel Rožnova pod Radhoštěm nebo na 

veřejné nástěnky ve městě.  

Venkovní reklama 

Venkovní reklama je v této realitní kanceláři zastoupena především ve formě 

skleněných vitrín. Zmíněné skleněné vitríny jsou naplněny aktuálními nabídkami společnosti 

spolu s fotkami objektů a kontakty. Vrchní část vitríny je věnovaná propagaci společnosti a to 

logu společnosti a kontaktním údajům. Vitríny se nacházejí ve větším množství po celém 

městě. Především na místech, kde se pohybuje nejvíce obyvatel např. pošta, náměstí, velká 

sídliště a banky.  

Společnost také využívá reklamních plachet s potiskem loga společnosti a výčtem 

služeb. Reklamní plachty jsou umístěny před samotnou realitní kanceláří, kde se také nachází 

oboustranný reklamní stojan.  

http://www.reality.idnes.cz/
http://www.domybytypozemky.cz/
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Mobilní reklama 

Propagace je taktéž zajištěna ve formě umístění potisku na firemních automobilech. 

Tento potisk se pak stává mobilní reklamou, jelikož firemní vozy využívají makléři realitní 

společnosti k přepravě na obchodní schůzky s klienty. Následně je reklama neustále v oběhu. 

V minulosti společnost využila placené mobilní reklamy. K této reklamě využila právě dva 

automobily místních taxikářů. Tato forma reklamy byla v oběhu přibližně rok.  

Propagační materiály  

V neposlední řadě má společnost, jako součást komunikačního mixu i klasické 

propagační materiály. Tyto materiály zahrnují propisky, zapalovače nebo bloky potištěné 

logem propagované společnosti. Kromě těchto předmětu má společnost speciální složky 

s logem společnosti, které dostávají klienti při odchodu z kanceláře. Zaměstnanci nebo 

makléři jim, vždy sami vloží vytištěné dokumenty do těchto předem připravených složek. 

Makléři realitní kanceláře vlastní své vlastní vizitky, které obsahují základní informace, ale 

také logo společnosti a odkaz na webové stránky. 

Rozhlasové spoty 

V minulosti společnost využila možnosti reklamy v rádiu. Rozhlasové spoty byly 

umístěny v rádiu Čas a Orion. Vysílání spotu probíhalo po 14 dní vždy jeden spot ráno a 

jeden večer. Z důvodu velké finanční náročnosti těchto spotů společnost od reklamy v rádiu 

upustila. V současnosti společnost k reklamě v rádiu přistoupí pouze nárazově a to při velkých 

zakázkách, kde se nachází velké množství nabídek a je potřeba oslovit i více potenciálních 

klientů.  

3.2.2 Osobní prodej 

Společnost Reality Kocourek s. r. o. staví svou činnost především na dobrém vztahu 

s klienty. Z tohoto důvodu preferuje korektní a upřímné jednání, individuální přístup a 

flexibilitu v přístupu ke klientům. Jelikož osobní přístup a jednání je zde zásadní, každý 

makléř musí tyto zásady dodržovat.  Schopnosti makléřů se dále projevují ve formě ústního 

šíření mezi dalšími potenciálními zákazníky.  

Poskytování služeb je tedy založeno především na osobním prodeji. Klient je totiž po 

celou dobu poskytování služby v kontaktu s poskytovatelem služby, tedy především s 

makléři.  
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3.2.3 Public relations 

V oblasti finanční podpory projektů, akcí nebo sponzorování dění ve městě a okolí se 

společnost Reality Kocourek s.r.o. snaží zapojovat. Společnost sponzorovala tradiční akci pro 

děti s názvem Podzimní putování s broučky. Tato akce se pořádá každý rok a je určena 

především pro děti mateřských a základních škol za doprovodu rodičů. 

 Dále společnost darovala finanční dar na vybudování baby boxu v blízkém městě 

Valašské Meziříčí. Třetí významnou aktivitou společnosti je sponzoring místních sportovců a 

to místních nadaných gymnastek.  

3.2.4 Přímý marketing 

 Tradičně společnost před začátkem nového roku zasílá novoroční přání. Tyto přání jsou 

posílána na adresy významných a dlouholetých klientů, úřadům, se kterými společnost 

spolupracuje, notářstvím, právníkům a obci.  

3.3 Marketingové prostředí realitní kanceláře 

Realitní kancelář je při působení na trhu ovlivňována podmínkami okolí. Marketingové 

prostředí pak zobrazuje prostředí, ve kterém se uskutečňují marketingové aktivity společnosti. 

V tomto prostředí působí mnoho faktorů, které společnost ovlivňují. Část těchto faktorů lze 

ovlivnit přímo nebo nepřímo avšak určitou část nelze ovlivnit vůbec. Marketingové prostředí 

je členěno mezoprostředí a makroprostředí. 

3.3.1 Mezoprostředí  

Faktory tvořící mezoprostředí společnosti Reality Kocourek s. r. o. jsou zákazníci, 

dodavatelé, konkurence, veřejnost. 

Zákazníci 

Zákazníky společnosti jsou především prodávající a kupující. První skupinou jsou 

klienti, kteří nabízejí svou nemovitost k prodeji či pronájmu a společnost tuto aktivitu 

zprostředkovává a tím poskytuje hlavní službu.  

Druhá skupina zákazníků zahrnuje klienty, kteří mají zájem koupit či si pronajmout 

nemovitost. Popřípadě využívají ostatních služeb realitní společnosti. Zákazníky mohou být 

individuální spotřebitelé, veřejné organizace nebo instituce.  
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Dodavatelé 

Společnost Reality Kocourek s. r. o. spolupracuje se svými dodavateli především kvůli 

zajištění plného servisu pro své klienty. Hlavními dodavateli jsou právní služby, notářské 

služby, odborní znalci, pronájemci prostor pro kancelář, městský úřad.  

Skvělou výhodou je pro společnost fakt, že jejich právní poradce sídlí ve stejné 

budově, kde se shodně nachází pobočka realitní kanceláře.  

Důležitým dodavatelem je také společnost, která zajišťuje správu webových stránek 

realitní kanceláře. Realitní kancelář dále spolupracuje s Hypobankou, která může klientům 

poskytnout úvěr nebo hypotéku.  

Společnost spolupracuje taktéž s grafickými společnostmi. Tyto společnosti vytvářejí 

propagační materiály, včetně vizitek. V případě, že má realitní kancelář větší zakázky, které 

jsou určený pro větší množství klientů, nechává si vytvořit speciální brožury.  

Konkurence 

Prvním z hlavních konkurentů je realitní kancelář HP 2002 Real s. r. o. Tato realitní 

společnost má také sídlo v Rožnově pod Radhoštěm a shodně se soustřeďuje na oblast 

Rožnov pod Radhoštěm a okolí. Nabízí podobné služby jako realitní kancelář Reality 

Kocourek s. r. o.  

Druhým konkurentem je realitní kancelář STING, která disponuje velkým počtem 

poboček po celé České republice. Jedna pobočka je umístěna také v Rožnově pod Radhoštěm 

a cílí na klienty z Rožnova pod Radhoštěm, ale i okolí. Taktéž nabízí podobné portfolio 

služeb jako realitní kancelář Reality Kocourek s. r. o.  

Třetím a posledním potenciálním konkurentem je realitní kancelář Dumrealit TOP. 

Pobočka této kanceláře je taktéž umístěna v Rožnově pod Radhoštěm, avšak jedná se 

nejmladšího konkurenta. Tato pobočka byla založena teprve v roce 2011. Stejně jako předešlí 

konkurenti i tato realitní kancelář cílí na klienty z Rožnova pod Radhoštěm, jeho okolí a na 

celý okres Vsetín. Nabídka služeb se výrazně neliší od nabídky realitní kanceláře Reality 

Kocourek s. r. o.  
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Veřejnost 

Základní skupina veřejnosti ovlivňující realitní společnost jsou finanční instituce. 

Finanční instituce ovlivňují získávání finančních prostředků pro využití služeb realitní 

kanceláře. Jedná se o banky, investiční a pojišťovací společnosti. 

Další skupiny ovlivňující realitní kancelář jsou vládní instituce, občanské zájmové 

skupiny a zaměstnanci.  

3.3.2 Makroprostředí 

Pomocí analýzy SLEPT budou znázorněny jednotlivé vlivy na společnost Reality 

Kocourek s. r. o. Zkoumají se zde faktory sociálně-kulturní, legislativní, ekonomické, 

politicko-právní a technologické.  

Sociální faktory 

V následující tabulce jsou znázorněny údaje o věkovém rozložení a průměru obyvatel 

Zlínského kraje k 31.12. 2013. 

Tab. 3.2 Věkové rozložení obyvatel ve Zlínském kraji ke dni 31.12 2013 

Kraj Celkem 
Ve věku Průměrný 

věk 

Podíl věkových skupin na počtu 

obyvatel Index 

stáří 

0 - 14 15 - 64 65+ 0 - 14 15 - 64 65+ 

Zlínský 586 299 84 554 397 208 104 537 42 14,4 67,8 17,8 123,6 

Zdroj: www.czso.cz 

 

Realitní kancelář Reality Kocourek s. r. o. působí především na území Zlínského kraje. 

Na základě údajů z tabulky Tab. 3.2 má nejvyšší podíl na obyvatelstvu skupina osob ve věku 

15 až 64 let ( 67,8 %), následují osoby ve věku 65 a více let (17,8 %) a osoby ve věku 0 – 14 

let (14,4 %).  

Z pohledu hlavních věkových skupin je evidentní, že nejvyšší podíl z věkových skupin 

má obyvatelstvo v aktivním věku a to ve výši 397 208 tisíc obyvatel. Tato skutečnost je pro 

realitní kancelář příznivá, jelikož tato skupina obyvatel zpravidla řeší svou potřebu bydlení. 

Vzhledem k velikosti této skupiny, můžeme považovat poptávku za silnou.  

http://www.czso.cz/
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Legislativní faktory 

Podnikání jako takové je ovlivněno celou řadou právních norem, které vydává vláda 

ČR. Výkon realitní činnosti je tedy spojen s těmito zákony a ty je nutno respektovat. 

Nedodržování těchto pravidel vede k trestu za jejich porušení a může vyvolat zásadní 

následky pro konkrétní zainteresované subjekty. Jedná se zejména o: 

 daňové zákony, 

 občanský a obchodní zákoník, 

 antimonopolní zákon, 

 živnostenský zákon, 

  zákoník práce, 

 zákon na ochranu spotřebitele, 

 občanské a obchodní právo. 

Ekonomické faktory  

Ekonomické faktory, které působí na realitní trh lze posuzovat ze dvou pohledů. První 

pohled se soustředí na ekonomické faktory ovlivňující poptávku nebo-li ovlivňující 

kupujícího.  Jedná se především o kupní sílu, míru nezaměstnanosti, průměrnou mzdu 

kupujícího a dostupnost finančních zdrojů na bydlení. Druhý pohled je zaměřen na faktory 

ovlivňující nabídku (prodávajícího). Řadí se zde především výše DPH u stavebních prací.  

V současné době je ve Zlínském kraji podíl nezaměstnanosti ve výši 7,45 % ke dni 28. 

2. 2015. Pro srovnání – nejnižší podíl nezaměstnanosti je v Praze ve výši 5,1 % naopak 

nejvyšší připadá na Ústecký kraj v hodnotě 10,7 %. Příliš vysoká nezaměstnanost způsobuje 

snížení poptávky po službách realitních kanceláří tudíž je hrozbou pro realitní trh. Méně 

příznivý faktor je současná průměrná mzda. Průměrná mzda ve Zlínském kraji činí 24 289Kč 

avšak tato hodnota je druhá nejnižší ze všech krajů. Nejnižší hodnota průměrné mzdy patří 

Karlovarskému kraji ve výši 23 596Kč naopak nejvyšší připadá tradičně Praze (34 625Kč). 

Úrokové míry hypotéčních úvěrů stále klesají. Jedná se o dlouhodobý trend, kdy na 

začátku roku 2014 průměrná úroková míra činila 3,04 %. V lednu roku 2015 činí tato sazba 

2,34 %. Současná příznivá úroková míra je tedy výhodná, jak pro spotřebitele, tak pro realitní 

kanceláře.  
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Politické faktory 

Česká republika je státem, který se snaží podporovat podnikatelskou činnost, jak 

živnostníků, tak obchodních společností a to pomocí zákonů, vyhlášek nebo různých opatření. 

Stát se snaží podporovat rozvoj bydlení v České republice pomocí Státního fondu rozvoje 

bydlení. Tato podpora je ve formě dotací, nevratných podpor na revolvingové nástroje a 

zvýhodněné úvěry. Pro rok 2015 je připraveno hned několik programů, které Státní fond 

rozvoje bydlení nabízí. Aktuální programy, které představují značnou výhodu pro realitní 

kanceláře, jsou následující: 

 Program 150 

 Panel 2013 

 Program JESSICA. 

 

Pro bližší představu je krátce popsána podstata programu s názvem Program 150. 

Program 150 nabízí možnost žádat o úvěr do výše 150 000Kč. Zahrnuje fixní úrok 2 % p.a. po 

10 let s danou měsíční částkou. Program je určen pro mladé rodiny a jednotlivce, kteří pečují 

o nezletilé dítě. Důležitou podmínkou je vlastnictví nebo alespoň spoluvlastnictví na 

nemovitosti a žadatel nesmí v roce podání žádosti dovršit 36let. Tento program je tedy 

výhodný pro realitní kanceláře, potenciální klienti by tedy mohli zakoupit nemovitost, aby 

splnili podmínku pro přidělení Programu 150. (Drobiš, 2015)  

Technologické faktory 

Technologické a technické faktory jsou stále podstatnější a významnější pro 

konkurence schopnost podniku. V současné době rychlého technologického a technického 

vývoje je nezbytné, aby podnik tento vývoj předvídal a nezaostával v něm. Významný faktor 

u realitní kanceláře Reality Kocourek s. r. o. je Internet.  

Internet je v současné době velice oblíbený nástroj pro získávání informací. Hovoří o 

tom i současné statistiky. Počet českých internetových uživatelů za leden 2015 dosáhl výše 

6 908 452 tisíc. Denní návštěvnost webových stránek přesáhla počet 3,5 milionu reálných 

uživatelů. Stále rostoucí je návštěvnost z mobilních telefonů. V lednu 2015 počet mobilních 

uživatelů překročil hranici 4 milionů. Rozdělení uživatelů podle pohlaví bylo v lednu 2015 

témě rovnoměrné a nepočetnější skupinou uživatelů byli lidé ve věku 35 - 44 let.  
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Na základě zmíněných faktů je evidentní, že je internet místo, kde se soustřeďuje 

velké množství lidí a to především hlavní cílová skupina realitní kanceláře. Právě lidé ve věku 

35 – 44 let hledají bydlení a tvoří si zázemí pro založení rodiny. Realitní kancelář by tedy 

měla využívat všech dostupných možností, které internet nabízí. Hlavní směr by se měl ubírat 

především na propagaci samotné společnosti, ale i interakci mezi realitní kanceláří a 

zákazníkem. Tedy rozšíření možností komunikace zákazníka a realitní kanceláře pomoci 

online prostředí. (m-journal, 2015) 
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4 Metodika výzkumu 

V této kapitole je popsána struktura výzkumu, kterou představuje přípravná a realizační 

fáze. Přípravná část zahrnuje především plán výzkumu, který představuje základy výzkumu. 

Realizační část pak představuje skutečný průběh výzkumu.  

4.1 Přípravná fáze  

V přípravné fázi bude řešen cíl výzkumu, zdroje dat výzkumu, časový harmonogram 

činností a plán výzkumu. Plán výzkumu pak bude řešit objekt zkoumání, způsob sběru dat, 

metodu analýzy a provedení kontroly dotazníku.  

4.1.1 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu je zjistit postoj respondentů tedy klientů realitní společnosti k současně 

zvolené marketingové komunikaci. Dále posoudit zda jsou současné komunikační prostředky 

dostačující pro efektivní oslovení potenciálních zákazníků. Cílem výzkumu je tedy získat 

potřebné informace k analýze a návrhu nového komunikačního mixu společnosti.  

4.1.2 Zdroje dat 

Pro účely této práce jsou využita primární i sekundární data. Nejprve bylo čerpáno 

z primárních zdrojů, mezi které patřily informace poskytnuté od zaměstnanců a majitele 

realitní kanceláře. Tato primární data byla potřebná pro teoretickou část práce. Především 

však byla důležitá pro tvorbu dotazníku. Druhou polovinu primárních dat, tvoří informace, 

získané pomocí dotazníků z písemného dotazování.  

Sekundární data byla čerpána pro téměř celou teoretickou část práce. Sekundární data 

pocházejí z odborné literatury, článků a internetových zdrojů.  

4.1.3 Časový harmonogram  

Časová náročnost jednotlivých činností, které zahrnuje výzkum, činila dohromady 27 

týdnů. Přípravná část trvala 14 týdnů. Realizační část trvala o týden méně než přípravná fáze, 

tedy 13 týdnů. V Tab. 4.1 jsou podrobně rozepsány jednotlivé činnosti a jejich časová 

náročnost. 
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Tab. 4.1 Časový harmonogram činností 

 

Zdroj: Vlastní 

4.1.4 Plán výzkumu 

Objekt zkoumání 

Cílovou skupinu pro tento výzkum tvoří muži i ženy, kteří jsou zákazníky společnosti 

popřípadě lidé, kteří realitní kancelář navštívili a informovali se o službách. Jedná se o lidi 

žijící především ve Zlínském a částečně Moravskoslezském kraji. Zmíněné geografické 

vymezení bylo zvoleno na základě oblasti podnikání této realitní společnosti a především na 

základně cílové skupiny realitní kanceláře.  

Základní soubor 

Základní soubor, ze kterého jsou vybíráni respondenti, je tvořen stávajícími či 

potenciálními zákazníky realitních kanceláři ve Zlínském a Moravskoslezském kraji.  

Výběrový soubor 

Výběrový soubor je tvořen muži a ženami od 18 let ze Zlínského a Moravskoslezského 

kraje. Současně je splněna podmínka, že se jedná o stávající či potenciální klienty realitní 

kanceláře Reality Kocourek s.r.o. Předpokládaný počet respondentů je 120.  
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Způsob sběru dat 

Sběr primárních dat potřebných pro provedení analýzy je zajištěn pomocí metody 

písemného dotazování prostřednictvím dotazníku. Dotazník je složen z 18 otázek. Dotazník 

bude umístěn do kanceláře realitní kanceláře v Rožnově pod Radhoštěm. Osobní asistentky 

makléřů pak budou dotazníky distribuovat mezi respondenty. Sběr dat bude probíhat v období 

od 5. ledna do konce měsíce února.   

Jedná se o kvantitativní metodu výzkumu. Respondenti budou vybráni z cílové skupiny 

pomocí techniky náhodného výběru. 

Předvýzkum 

Předvýzkum bude probíhat v prvním týdnu měsíce ledna 2015. Vzorek respondentů 

předvýzkumu bude o velikosti 10 osob. Složení zkušebního vzorku bude tvořeno lidmi, kteří 

využili služby realitní společnosti. Tyto osoby budou z řady přátel a známých autora práce. 

Testování by mělo objasnit nedostatky, následně dojde k eliminaci těchto nesrovnalosti tak, 

aby bylo možno dotazník využít pro účely práce. 

4.2 Realizační fáze 

Tato podkapitola je věnována popisu skutečného průběhu výzkumu tedy sběru dat.  

4.2.1 Velikost výběrového souboru 

Převážnou část výběrového souboru tedy 60 % respondentů tvoří ženy a zbylých 40 % 

muži. Respondenti jsou ve věku od 18 let až 61 let a více. Strukturu věkového rozložení 

respondentů je možno vidět v Obr. 4.1 Více jak polovina respondentů pochází z Rožnova pod 

Radhoštěm, menší část pak z okolních vesnic a měst popřípadě z jiných vzdálenějších oblastí. 

Převážná část respondentů má středoškolské vzdělání s maturitou. Vzdělání respondentů je 

vyjádřeno v Obr. 4.2. Celkem bylo osloveno 100 respondentů.  
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            Obr. 4.1 Struktura výběrového souboru podle věku  

 
                        Zdroj: vlastní 

 

                      Obr. 4.2 Struktura výběrového souboru dle nejvyššího dosaženého vzdělání 

 
                        Zdroj: vlastní   

 

Způsob shromažďování, zpracování a analýzy dat 

Získaná data z dotazníků byla po ukončení sběru dat vložena do programu Microsoft 

Excel. Nejprve byla jednotlivá data z dotazníků nakódována a následně vložena do programu 

Microsoft Excel. Současně byl vytvořen kódovník, aby bylo možno dohledat význam kódu. 

Po vložení dat vznikla datová matice, díky které bylo možno provádět potřebné analýzy.  
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5 Analýza sběru dat 

V této kapitole jsou vyhodnoceny jednotlivé otázky z dotazníku. Výsledky výzkumu 

získané touto cestou jsou prezentovány pomocí grafů a tabulek. Data jsou setříděna podle 

prvního a druhého stupně. Pro třídění druhého stupně jsou vybrány faktory věk a pohlaví 

respondentů.  

5.1 Využití služeb  

Celkem 67 % respondentů využilo služeb realitní společnosti. Většina respondentů 

využila služeb pouze jednou.  Naopak jen velmi malá část respondentů využila služeb více 

než 3 krát. Dále 33 % respondentů nevyužilo služeb realitní společnosti ani jednou. Viz. Obr. 

5.1.  

     5.1 Obr. Frekvence využití služeb společnosti Reality Kocourek s.r.o.  

41%

19%
7%

33% ano 1x

ano 2 - 3x

ano více než 3x

ne nevyužil

 
            Zdroj: vlastní 

 

Při setřídění dat zaměřených na využití služeb podle pohlaví vyplynulo několik zjištění.  

Počet žen, které nevyužily služeb vůbec (23 %), byl více jak dvojnásobný oproti počtu mužů 

(10 %).  Počet žen byl také mnohem vyšší oproti mužům u respondentů, kteří služeb realitní 

kanceláře využili pouze jednou. Viz. Obr. 5.2. 
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           Obr. 5.2. Využití služeb společnosti Reality Kocourek s.r.o. podle pohlaví 

 
                        Zdroj: vlastní 

 

Využití služeb bylo rozděleno také dle faktoru věk. U respondentů, kteří využili služeb 

realitní společnosti pouze jednou, byla v nejvyšším počtu zastoupena kategorie věku od 31 – 

40 let, což je také hlavní zastoupení cílové skupiny realitní kanceláře. Výrazné rozdíly ve 

věkových kategoriích byly u respondentů, kteří služeb realitní kanceláře nevyužili ani jednou. 

Respondenti, kteří nevyužili služeb, byli převážně ve věku 18 – 30 let a 41 – 50 let. Viz. Obr. 

5.3 

       Obr. 5.3 Využití služeb společnosti Reality Kocourek s.r.o. podle věku 

 
                  Zdroj: vlastní 
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5.2 Zdroje známosti společnosti 

Největší skupina respondentů zná společnost Reality Kocourek s.r.o. z „venkovní 

reklamy“ (24 % z reklamní plachty a 19 % z vývěsné tabule). Dále byl velkým počtem 

respondentů označen internet (24 %). Nezanedbatelná část respondentů uvedla jako zdroj také 

přátele, rodinu a tisk (19 % a 14 %).  

           Obr. 5.4 Zdroj známosti společnosti 

 
                      Zdroj: vlastní 

 

Na Obr. 5.5 je možno vidět rozdělení souboru respondentů podle jejich věku ve 

spojitosti se zdroji známosti o společnosti. Při zaměření na zdroj internet je evidentní, že tuto 

možnost zvolilo nejvíce respondentů z věkové kategorie 18 – 30 let dále kategorie 41 -50 let a 

kategorie 31 – 40 let. Nejedná se o nečekaný výsledek vzhledem k současnému trendu, kdy 

lidé volí jako nejjednodušší, nejlevnější a nejrychlejší zdroj informací internet. Navíc zde lidé 

tráví velkou část svého volného času a je tedy velká šance, že je osloví některá forma cílené 

reklamy. 

Druhým nejčastěji voleným zdrojem byly reklamní plachty.  Tato forma marketingové 

komunikace oslovila nejvíce respondenty ve věkové kategorii 41 – 50 let a 31 – 40 let. 

Vzhledem k tomu, že realitní kancelář považuje reklamní plachty za nejvýraznější a 

nejčetnější prvek jejich komunikačního mixu je zde prostor pro zlepšení tak, aby tento nástroj 

oslovil ve větším množství všechny věkové kategorie. Tyto hodnoty jsou zobrazeny v Obr. 

5.5 
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Třetím často označovaným zdrojem informací byly vývěsné tabule. Z pohledu 

věkového rozdělení je zastoupení poměrně rovnoměrné. Pro minimální zastoupení věkových 

skupin 65 let a více mohou být tyto hodnoty zanedbány. 

       Obr. 5.5 Zdroj známosti společnosti v závislosti na pohlaví. 

 
                   Zdroj: vlastní 

 

V Obr. 5.6 byli respondenti rozděleni také podle pohlaví a byly zkoumány zdroje odkud 

se respondenti o společnosti dozvěděli na základně toho, zda se jedná o ženu nebo muže. 

Nevyšší rozdíl mezi ženami a muži byl u média tisk, kde ženy volily toto médium až dvakrát 

více než muži. Vysoký rozdíl značí, že ženy si všímaly inzerce v lokálních časopisech 

mnohem častěji. Jeden z důvodů může být, že ženy si časopisy, které jsou distribuovány do 

schránek zdarma, přečtou avšak muži ne. Jiný důvod může být, že přestože si muži časopisy 

pročtou nevěnují pozornost inzerci realtní kanceláře Reality Kocourek s.r.o. z důvodu 

nepoutavé formy propagace. 

Výrazný rozdíl se objevil i u vývěsných tabulí, kde byl rozdíl mezi ženami a muži 24%. 

Tento jev může být připisován k faktu, že vývěsné tabule se nacházejí na místech, které 

navštěvují spíše ženy popřípadě ženy na mateřské dovolené. Jedná se o výlohy malých 

obchodů, supermarketů, veřejné desky, náměstí, zdravotní střediska, kino, pošta, úřady a 

podobně.  Viz. Obr. 5.6. 
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  Obr. 5.6 Zdroj známosti společnosi podle pohlaví 

 
             Zdroj: vlastní 

 

5.3 Webové stránky  

Druhý okruh dotazníku byl soustředěn především na marketingovou komunikaci na 

internetu. Zaměření se týkalo webové stránky společnosti a dalších webových stránek, kde se 

objevují inzerční nábídky zkoumané realitní kanceláře. 

Webovou stránku společnosti tj. www.reality-kocourek.cz navštívilo 60% respondentů 

naopak 40% respondentů tuto stránku nenavštívilo. Toto rozdělení znázorňuje Obr. 5.7. 

Obr. 5.7 Návštěvnost webové stránky společnosti Reality Kocourek s.r.o. 

 
                    Zdroj: vlastní 

http://www.reality-kocourek.cz/
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V Obr. 5.8 je znázorněno třídění druhého stupně podle věku respondentů. Respondenti, 

kteří navštívili webovou stránku realitní společnosti, byli především ve věku od 18 – 50 let 

(85 %).  Naopak respondenti ve věku 61 let a více nenavštívili webovou stránku společnost 

vůbec.  

          Obr. 5.8 Návštěvnost webové stránky společnosti podle věku 

 
                    Zdroj: vlastní 

 

Při třídění druhého stupně podle pohlaví nebyly shledány významné rozdíly mezi 

jednotlivým pohlavím.  

V Obr. 5.9 je možno vidět, které z webových stránek na nichž je propagována 

společnost Reality Kocourek s.r.o., byly nejčastěji označeny respondenty. Přestože realitní 

společnost propaguje své služby na celkem devíti webových stránkách, respondenti ve větším 

mnoštví navštívili pouze dvě webové stránky.  Nejčastěji byly označeny webové stránky 

www.reality-kocourek.cz a  www.sreality.cz. Lze tedy konstatovat, že efektivní jsou pouze 

tyto dvě stránky. 

 

 

 

 

 

http://www.reality-kocourek.cz/
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                     Obr. 5.9 Návštěvnost webových stránek 

 
                    Zdroj: vlastní 

 

5.4 Sociální síť Facebook 

Slabiny v marketingové komunikaci společnosti na internetu ukázaly výsledky týkající 

se profilu společnosti na sociální síti Facebook. Na základě odpovědí respondentů bylo 

zjištěno, že pouze 31% respondentů navštívilo profil společnosti na sociální síti Facebook a 

celých 69% nenavštívilo tento profil vůbec. Viz obr. 5.10.  

                    Obr. 5.10 Návštěvnost profilu společnosti na sociální síti Facebook 

 
                   Zdroj: vlastní 
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Neznalost respondentů profilu společnosti pravděpodobně pramení z chaotického 

vedení dosavadní profilu společnosti na této sociální síti. Společnost dokonce vlastní dva 

profily na této síti, přičemž jeden je osobní a druhý je ve formě oficiální stránky společnosti. 

Další faktor, který přispívá k neznalosti profilu respondenty, je že se v žádném 

z propagačních materiálů neuvádí odkaz na profil společnosti na Facebook. Jedná se tedy o 

důsledek nedostatečné propagace profilu společnosti na sociální sít Facebook.  

V Obr. 5.11 je zobrazeno třídění druhého stupně podle pohlaví respondentů. Počet žen 

(65 %), které navštívily sociální síť Facebook, byl téměř dvounásobný oproti počtu mužů (35 

%), kteří navštívili profil společnosti na této sociální síti. U respondentů, kteří nenavštívili 

profil společnosti na sociální síti Facebook byl taktéž rozdíl, kde převládal počet žen (58 %) 

nad muži (42 %), avšak ten nebyl takto razantní.  

                  Obr. 5.11 Návštěvnost profilu společnosti na sociální síti Facebook dle pohlaví 

 
                    Zdroj: vlastní 

 

Návštěvnost profilu společnosti na sociální síti  Facebook byla také zkoumána podle 

vlivu věku respondentů. Většina respondentů (39 %), kteří navštívili profil společnosti, byli 

ve věku 31 – 40 let. Autor očekával, že nejvyšší návštěvnost bude u věkové skupiny 18 – 30 

let přičemž tato věková skupina má nejblíže k sociálním sítím.  Naopak respondenti, kteří 

nenavštívili profil společnosti vůbec, byli především ve věku 18 – 30 let (30 %) a 41 – 50 let 

(33 %). 
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          Obr. 5.12 Návštěvnosti profilu společnosti na sociální síti Facebook dle věku 

 
                    Zdroj: vlastní 

 

V případě, že respondenti navštívili profil společnosti na sociální sítí Facebook, celých 

50 % respondentů navštěvuje profil pouze jednou za měsíc. Dalších 27 % navštíví profil 

vícekrát týdně. Následně 20 % respondentů odpovědělo, že navštěvuje profil společnost 

jedenkrát za týden. Jen minimum respondentů navštěvuje profil vícekrát denně. Ve shrnutí 

výsledků je celková návštěvnost nízká. Bohužel se jedná o důsledek nedostatečné správy 

profilu společnosti na této sociální síti. Viz. Obr. 5.13. 

      Obr. 5.13 Četnost sledovanosti profilu společnosti na sociální síti Facebook 

 
                    Zdroj: vlastní 
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Četnost návštěvnosti profilu byla zkoumána také podle pohlaví. Vícekrát za den 

sledovaly FB profil pouze ženy. Vysoký rozdíl se objevil u sledovanosti profilu jedenkrát 

týdně. V tomto případě sledovalo až 83 % žen a pouze 17 % můžů profil jedenkrát týdně. 

Vícekrát týdně zvolilo 75 % žen a 25 % můžů. Tedy další výrazný rozdíl. Možnost jedenkrát 

měsíčně byla zvolena 53 % respondentů avšak u jako jediné možnosti se zde neobjevil 

výrazný rozdíl v pohlaví. Viz. Obr. 5.14. 

           Obr. 5.14 Četnost sledovanosti FB profilu podle pohlaví 
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                      Zdroj: vlastní 

 

V Obr. 5.15 je možno vidět četnost sledovanosti profilu společnosti na sociální síti 

Facebook, rozdělenou podle věku. Je evidentní, že více než jednou denně sledovala profil 

společnosti pouze věková skupina 31 – 40 let.  

Jedenkrát týdně sledovaly profil společnosti nejvíce věkové skupiny 18 – 30 let (33 %) 

a 41 – 50 let (33 %).  

Vícekrát týdně sledovala FB profil především věková skupina 31 – 40 let (88 %). U 

možnosti jedenkrát měsíčně byly věkové kategorie poměrně vyrovnány.  
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  Obr. 5.15 Četnost sledovanosti FB profilu podle věku 

 
    Zdroj: vlastní 

Na obr. 5.16 jsou zobrazeny výsledky hodnocení profilu společnosti. Hodnocení 

pochází od respondentů, kteří navštívili profil společnosti na sociální síti Facebook. Kritéria 

hodnocení jako je zajímavost příspěvků, čas přidávání příspěvků a aktuálnost příspěvků byly 

hodnoceny spíše pozitivně. Naopak kritérium četnost příspěvků překročilo průměrnou hranici 

a bylo hodnoceno spíše negativně. Vzhledem k zanedbanosti profilu je výše hodnocení 

překvapivě pozitivní. Příspěvky, které se na profilu společnosti objevují, jsou umísťovány 

nahodile a zcela nepravidelně, tudíž výsledky výzkumu jen korespondují se skutečností.  

                    Obr. 5.16 Hodnocení profilu společnosti na sociální síti Facebook 

 
                   Zdroj: vlastní 
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5.5 Tisková reklama 

Celkem 75% respondentů se setkalo s určitou formou reklamy v tisku či letácích. 

Naopak 25% respondentů se s reklamou v tisku nesetkalo. Známost reklamy společnosti 

v tisku je znázorněna v Obr. 5.17. 

Obr. 5.17 Známost reklamy společnosti Reality Kocourek s.r.o. v tisku 

 
                    Zdroj: vlastní 

 

V obr. 5.18 lze nalézt nejčastěji volené možnosti, kde se respondenti setkali s reklamou. 

Je zcela evidentní, že přestože společnost inzeruje v celkem 6 tiskovinách, respondenti si 

všímali reklamy ve větším množství pouze v několika časopisech.   

Většina respondentů znala reklamu v tisku z časopisu Rožnovský prostor (43 %) a 

Zikado (39 %). Menší část respondentů znala reklamu společnosti také z časopisů Echo a 

Rozina. Naopak reklama v časopisech Trubač a Ondřejnická oáza, nezaujala téměř žádného 

respondenta.  
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         Obr. 5.18 Zdroj reklamy v tisku 

 
                    Zdroj: vlastní 

 

 

 

V Obr. 5.19 byly jednotlivé typy časopisů zkoumány podle toho, které pohlaví je 

označilo za zdroj reklamy společnosti Reality Kocourek s.r.o. Ženy volily více než muži jako 

zdroj reklamy časopisy Zikado, Rožnovský prostor, Rozina a Echo, Ondřejnická oáza a jiné. 

Naopak muži volili více než ženy pouze časopis Trubač.  

          Obr. 5.19 Známost reklamy společnosti v tisku podle pohlaví 

 
                     Zdroj: vlastní 
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5.6 Sponzoring 

Přestože byla společnost sponzorem hned několika akcí přímo ve městě Rožnov pod 

Radhoštěm a v jeho okolí, respondenti nemají o těchto akcích povědomí. Pouze 8% 

respondentů mělo informace o tom, že společnost sponzorovala vybudování Baby boxu ve 

městě Valašské Meziříčí.  Viz. Obr. 5.20. 

Společnost přestože prezentuje své investice do různých akcí jako sponzoring, 

neuvědomuje si, že se o sponzoring v pravém smyslu slova nejedná. Při každém finančním 

daru, kterým společnost podporovala aktivity v okolí města Rožnov pod Radhoštěm, 

nepožadovala na oplátku své zviditelnění. Neobjevila se tudíž žádná forma bannerů 

upozorňujících na sponzora nebo zmínění v tiskových zprávách a článcích. K respondentům 

se tedy nedostala informace, že byla společnost sponzorem. Viz. Obr. 5.20. 

         Obr. 5.20 Znalost PR akcí společnosti 

 
                    Zdroj: vlastní 

 

5.7 Nová forma reklamy  

Drtivá většina respondentů tedy 71 % označila jako nejatraktivnější médium internet, 

dalších 12 % respondentů označilo tisk, 9 % respondentů zvolilo rádio a nejméně respondentů 

tedy 8 %, označilo televizi. Z výzkumu tedy jednoznačně vyplývá, že nejoblíbenějším 

médiem je internet. Pro společnost to tedy znamená, že nejvíce respondentů preferuje internet 

a na ten by se v budoucnu měla ve své komunikaci zaměřit.  Viz. Obr. 5.21.  
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        Obr. 5.21 Nejatraktivnější médium mezi respondenty 

 
                   Zdroj: vlastní 

 

 

V obr. 5.22 je znázorněna struktura volených médií z pohledu pohlaví. Nejčastěji 

označeným médiem u žen je tisk, naopak nejméně zvoleným je internet. Kontrast pak tvoří 

výsledky u mužů. Muži na rozdíl od žen, které volily nejméně internet, volili nejčastěji právě 

internet. Nejméně pak označili možnost tisk, což ženy označovaly nejčastěji. Z hlediska cílení 

je tedy vhodné umisťovat reklamu společnosti cílenou na ženy právě do tiskovin. Naopak na 

muže je možno cílit právě skrz internetovou komunikaci.  

                Obr. 5.22 Nejatraktivnější médium z pohledu pohlaví 

 
                Zdroj: vlastní 
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Jednotlivé typy médií byly zkoumány dle věku respondentů a jejich volby. Médium 

televize bylo voleno nejčastěji věkovou kategorií 51 – 60 let (40 %). Internet byl volen téměř 

shodně především věkovými kategoriemi 18 – 36 let (29 %), 31 – 40 let (28 %) a 41 – 50 let 

(27 %). Médium rádio volila nejčastěji věková kategorie 41 – 50 let (36 %). Tisk byl následně 

také volen nejčastěji věkovou kategorií 41 – 50 let (36 %). Viz. Obr. 5.23.  

        Obr. 5.23 Nejatraktivnější médium podle věku respondentů 

 
                    Zdroj: vlastní 

 

Výzkum prokázal, že většina respondentů by byla motivována k využití služeb pomocí 

„online reklamy“ (34 % z internetu a 7 % z FB).  Druhý nejvyšší motivační efekt by vytvořila 

„venkovní reklama“ (11 % billboard a 10 % inzerční tabule).   

Častá odpověď byl také sponzoring (13 %). Zde se také prolíná problém společnosti se 

správným využitím nástroje PR a to sponzoringem. Přestože respondenti nemají informace o 

aktivitách společnosti v oblasti sponzoringu, uvítali by, kdyby společnost tyto aktivity 

prováděla. V menší míře byly označeny také možnosti rádio a TV (9 %). Viz. Obr. 5.24. 
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         Obr. 5.24 Motivační efekt nástrojů formou reklamy 

 
                    Zdroj: vlastní 

 

Velmi podobných výsledků bylo dosaženo i v porovnání odpovědí těch respondentů, 

kteří již služeb realitní kanceláře využili. Viz. Obr. 5.25. Opět je pro respondenty nejvíce 

motivující reklama umístěna na internetu. To znamená, že respondenty, kteří již využili 

služeb, by motivovala k opětovnému využití služeb reklama na internetu. V pořadí druhém by 

preferovali sponzoring a na třetím místě billboard. Výsledky jsou opravdu velmi podobné 

jako u respondentů, kteří služeb doposud nevyužili.  

Obr. 5.25 Motivující forma reklamy u respondentů, kteří využili služeb  

 
                    Zdroj: vlastní 
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Výzkum dále přinesl i nové návrhy ze strany respondentů, které se týkají umístění 

venkovních prvků komunikace. Za nejvhodnější místo pro alokace venkovní reklamy 

respondenti označili náměstí. Vzhledem k rozmanitosti původu respondentů se jedná o 

náměstí v různých městech popřípadě vesnicích.  Viz. Obr. 5.26. 

Dle respondentů by se venkovní reklama měla objevit také na vlakovém a autobusovém 

nádraží nebo v supermarketech i menších obchodech. V současnosti se v blízkosti 

autobusového nádraží nachází větší reklamní plocha, která je poměrně viditelná. Společnost 

by se tedy měla zamyslet, zda investovat do další plochy v tomto okolí. Momentálně se 

rozběhl velký projekt přestavby silnice v okolí nádraží a současné výstavby nového 

supermarketu Kaufland, který bude sousedit s nádražím. Pro společnost se naskýtá příležitost 

využít nových ploch pro venkovní reklamu, která vznikne po dostavbě. Zvýší se zde také 

dopravní ruch a pohyb osob. Vznikne tedy ideální místo pro umístnění komunikačního 

nástroje pro oslovení potenciálních zákazníků. Viz. Obr. 5.26.  

V menší míře se objevily návrhy umístit prvky venkovní reklamy na světelnou 

křižovatku, dětská hřiště a do mateřských škol.  

         Obr. 5.26 Umístění venkovní reklamy 

 
                    Zdroj: vlastní 
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6 Návrh marketingové komunikace 

V této kapitole je navržen nový komunikační mix pro společnost Reality Kocourek 

s.r.o. Jsou zde zahrnuty nové trendy komunikačních nástrojů, kterých společnost doposud 

nevyužila, avšak pro společnost by znamenaly efektivní komunikaci. Naopak část nástrojů 

marketingové komunikace je vynecháno, z důvodu neefektivnosti.  

6.1 Reklama 

Tato podkapitola je zaměřena na komunikační nástroj reklama. Nově navržená reklama 

je rozdělena na internetovou, tiskovou a venkovní reklamu. 

6.1.1 Internetová reklama  

V komunikačním nástroji internetová reklama je zahrnuta navrhována změna především 

v oblastech webových stránek a sociálních sítí.  

Webové stránky  

Společnost by měla inzerovat především na webových stránkách www.reality-

kocourek.cz, www.sreality.cz. Tato skutečnost vyplývá z výzkumu. Webovou stránku 

www.reality-kocourek.cz navštívilo 41 % respondentů. Dále 35 % respondentů navštívilo 

www.sreality.cz, což bylo druhé nejvyšší pořadí v návštěvnosti webových stránek, kde jsou 

inzerovány a propagovány služby. V případě, že by společnost inzerovala pouze na těchto 

webových stránkách, může ušetřit finanční prostředky, který by vložila do inzerce a 

propagace na celkem devíti webových stránkách.  

Samotnou propagaci webové stránky společnosti Reality Kocourek s.r.o., tedy webovou 

stránku www.reality-kocourek.cz, je nutno zvýšit. Díky výzkumu bylo zjištěno, že pouze  60 

% respondentů navštívilo webovou stránku společnosti. Společnost má možnost využít 

placené reklamy přímo zaměřené na reklamu v internetových vyhledávačích. Vhodná by byla 

tzv. PPC reklama. Kde by společnost neplatila za každé zobrazení reklamy, ale za kliknutí. 

Výhodou by byla plánovatelnost a měřitelnost této reklamy. Z tohoto důvodu by společnost 

měla vyzkoušet tuto reklamu po stanovení vhodného rozpočtu a sledovat efektivnost takto 

zvolené komunikace.   

 

 

http://www.reality-kocourek.cz/
http://www.reality-kocourek.cz/
http://www.sreality.cz/
http://www.reality-kocourek.cz/
http://www.sreality.cz/
http://www.reality-kocourek.cz/
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Sociální síť Facebook 

Společnost by se měla zaměřit na svůj profil společnosti na sociální síti Facebook. Zde 

je potřeba vytvořit pouze jeden profil společnosti namísto současných dvou profilů. Po 

vytvoření pouze jednoho profilu by se společnost měla snažit být každý den aktivní na tomto 

profilu. Vhodné by bylo umisťování aktuálních inzerčních nabídek. Důležité je vybrat vhodný 

čas přidávání těchto příspěvků. Nejlépe část příspěvků plánovat na dopoledne. Dále nejvíce 

příspěvků přidávat v odpoledních a podvečerních hodinách. Každý příspěvek by měl 

obsahovat vhodný popis, aby bylo potenciálním zákazníkům jasné, k čemu se příspěvek 

vztahuje 

Důležitý krok k úspěchu profilu na sociální síti Facebook je srozumitelnost informací a 

zajímavost, ale také aktuálnost. Z tohoto důvodů je potřeba pověřit správou profilu jednu 

maximálně dvě osoby. Nejvhodnější variantou je makléř. Právě makléři mají k dispozici 

aktuální nabídky a k nim příslušné informace, které by zákazníky mohly zajímat. Popřípadě 

určit za správce také asistentku makléře, která má také dobrý přístup k aktuálním nabídkám a 

má ve své pracovní době i více volného prostoru, než makléři.  

Po založení profilu na této sociální síti by společnost měla zvolit určitou formu 

propagace tohoto profilu. Vhodné by bylo umístění odkazu na tento profil na všechny 

propagační materiály. Umístění tohoto odkazu by se mělo nacházet hned pod odkazem na 

webovou stránku společnosti Reality Kocourek s.r.o.  

6.1.2 Tisková reklama 

Vzhledem k výsledkům výzkumu je zjevné, že tisková reklama je poměrně efektivní 

nástroj, avšak je zde prostor pro změny. Celkem 11 % respondentů označilo tisk, jako zdroj 

odkud se dozvěděli o společnosti. Dále 12 % respondentů označilo tisk jako nejatraktivnější 

médium. Ženy navíc označili tisk jako nejatraktivnější médium.  

Inzerce spolu s reklamou v tisku je efektivní pouze ve dvou lokálních časopisech. Jedná 

se o časopis Rožnovský prostor, který se těší oblibě u celkem 43 % respondentů a Zikado, 

které označilo 39 % respondentů. Společnost by se měla zaměřit právě na tyto dva časopisy a 

zbylé čtyři časopisy by měla vynechat.  

Časopisy Rožnovský prostor a Zikado momentálně nenabízejí velký prostor pro inzerci. 

Společnost Reality Kocourek s.r.o. využívá prostor v těchto časopisech pouze o velikosti A6. 
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V případě, že společnost pomine inzerci ve zbylých čtyřech časopisech, získá tak volné 

finanční prostředky. Tyto finanční prostředky může následně využít k rozšíření inzerce ve 

zmiňovaných dvou časopisech, kde je efektivita marketingové komunikace poměrně vysoká.  

Společnost by měla začít inzerovat v lokálních novinách Jalovec. Tyto noviny jsou 

zaměřeny na dění v okrese Vsetín, což je právě cílová oblast realitní kanceláře. Co je však 

podstatné, realitní kancelář by takto oslovila pomocí tisku obyvatele okolních vesnic Rožnova 

pod Radhoštěm. Vyřešila by tak nedostatek inzerce svých nabídek v tisku, který se 

nezaměřuje pouze na Rožnov pod Radhoštěm.  

6.1.3 Venkovní reklama 

Reklamní plachty 

Dle výsledků z výzkumu jsou nejefektivnější formou venkovní reklamy právě reklamní 

plachty. Reklamní plachty byly označeny právě 24 % respondentů, jako zdroj odkud byli 

respondenti informováni o společnosti. Společnost by se tedy měla zaměřit právě na reklamní 

plachty. Zde by bylo vhodné přidat další reklamní plachty na frekventované části města 

Rožnova pod Radhoštěm. Respondenti navrhovali umístit reklamu především na náměstí (12 

% respondentů), nádraží (8 % respondentů), obchody (8 % respondentů), dětské hřiště (7 % 

respondentů).  V menším počtu se objevily místa pro reklamu jako je světelná křižovatka, 

mateřská škola a TV spot. Dalšími vhodnými místy pro umístění reklamy mohou být 

zdravotní střediska, velká sídliště a kina.  

Reklamní plachty by měly být rozšířeny do okolních vesnic a měst Rožnova pod 

Radhoštěm. Vhodné města a vesnice jsou Zašová, Zubří, Valašské Meziříčí, Hutisko-Solanec 

a Dolní, Prostřední a Horní Bečva. 

Vývěsné tabule 

Změnou by měly projít také skleněné vitríny neboli vývěsné tabule, které jsou podle 

výzkumu efektivní komunikací. Dle výzkumu celkem 19 % respondentů označilo právě 

vývěsné tabule, jako zdroj odkud se dozvěděli o společnosti. Realitní kancelář by měla zvážit 

podsvícení vitrín. Dále by se měl zvýšit počet vitrín v okolních vesnicích města Rožnov pod 

Radhoštěm. V rámci výzkumu bylo zjištěno, že celých 10 % respondentů považuje za 

atraktivní formu reklamy, která by je motivovala k využití služeb, právě vývěsné tabule.  
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Autor navrhuje zavést vždy jednu skleněnou vitrínu pro každou okolní vesnici. Tuto 

vitrínu vždy umístit do centra vesnice, kde se pohybuje nejvíce lidí. Nabídky umístěné ve 

vitrínách by se měly vázat především k území konkrétní vesnice. Množství a umístění 

skleněných vitrín na území města Rožnov pod Radhoštěm je v pořádku a nevyžaduje žádnou 

výraznou změnu, kromě podsvícení. 

Billboard 

Realitní kancelář by dále měla zvážit vynaložení finančních prostředků na klasický 

billboard. Klasický billboard byl navrhován právě respondenty v analýze. Tento billboard by 

mohla umísit před vjezd do Rožnova pod Radhoštěm. Ideální umístění je na silnici vedoucí 

mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a městem Valašské Meziříčí. Skrz tento silniční tah 

projíždějí i lidé směřující do vesnic, Zubří, Zašová, Střítež nad Bečvou, Krhová a Hrachovec. 

Z tohoto důvodu by billboard dokázal oslovit zvolenou cílovou skupinu.  

6.1.4 Mobilní reklama 

Výsledky výzkumu jasně ukazují, že mobilní reklama není efektivní nástroj 

komunikačního mixu zkoumané realitní kanceláře. V důsledku tohoto zjištění je zcela 

neefektivní, aby společnost investovala do potisku dalších automobilů. Současný potisk se 

týká firemních automobilů a nevyžaduje pravidelné financování, proto jej lze ponechat bez 

úprav.  

V případě, že by realitní společnost chtěla vyzkoušet změnu popřípadě něco nového, 

autor navrhuje umístit reklamu na veřejné prostředky. Vhodný je autobus, který jezdí krátké a 

časté trasy v okolí Rožnova pod Radhoštěm. Umístění reklamy na dopravní prostředky jako je 

autobus označovali za vhodné i respondenti při provádění dotazníkového šetření.  

6.1.5 Rozhlasové spoty 

Reklama v rádiu je finančně náročná a podle výzkumu i pro zkoumanou realitní 

kancelář neefektivní. Pouze 2 % respondentů znalo společnost z rádia. Jen 9 % respondentů 

označilo rádio jako atraktivní médium. Shodně 9 % respondentů zvolilo rádio jako vhodný 

nástroj pro reklamu, která by je motivovala k využití služeb společnosti.  

Realitní kancelář by měla reklamu v rádiu využít jen tehdy, pokud bude tato reklama 

finančně výhodná. Popřípadě by společnost měla využít této formy propagace jen při velké 

zakázce, kdy se vyplatí takto finančně náročnou komunikaci použít.  
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V případě, že nastane situace, kdy bude potřeba využít reklamu v rádiu, autor 

doporučuje využít stanici hit rádio Orion. Jedná se stanici, která zaměřuje své vysílání na 

oblast Zlínského a Moravskoslezského kraje.  

6.2 Public relations 

Výsledky výzkumu ukazují, že nemalou část respondentů (13 %) by motivoval k využití 

služeb realitní společnosti právě sponzoring kulturních akcí ze strany realitní společnosti. Dle 

výzkumu má taktéž společnost problém se správným zapracováním sponzoringu do svého 

komunikačního mixu. Přestože společnost sponzoruje určité akce, jen minimální část 

respondentů (8 %) o tomto faktu měla zdání a dokázala říct příklad sponzoringu této 

společnosti.  Z tohoto důvodu jsou navrženy příležitosti, kterých by společnost mohla využít 

pro další sponzoring. V této podkapitole jsou taktéž navržena řešení, jak je možno zlepšit 

samotný nástroj sponzoring. 

Sponzoring akcí pro děti a mládež 

Společnost Reality Kocourek s.r.o. již v minulosti podporovala finančně akci pro děti ze 

základních škol s názvem Broučci, která se odehrává ve městě Rožnov pod Radhoštěm. Autor 

navrhuje, aby tuto akci realitní společnost sponzorovala i do budoucna. Pro tuto příležitost 

může společnost připravit drobné propagační materiály např. přívěšky na klíče ve tvaru 

hraček a následně je na akci rozdávat. Důležité je, že na této akci se pohybují rodiče ale i 

prarodiče jako doprovod pro děti a právě na rodiče by propagace mohla zapůsobit.  

Každoročně jsou pro žáky základních škol připravované projekty, do kterých se zapojují 

všechny základní školy města Rožnov pod Radhoštěm. Zpravidla se výsledky projektů 

prezentují na slavnostním vyhlášení na náměstí. Společnost by se tedy měla snažit získat 

informace o těchto akcí a mohla by se zapojit právě finanční podporou. Tyto projekty jsou 

často zmiňovány v tisku v případě, že by se společnost zapojila, může být následně zmíněna 

jako sponzor i v tisku popřípadě na webových stránkách města.  

Sponzoring zájmových skupin 

Město Rožnov pod Radhoštěm má k dispozici vlastní divadelní sál, který je součástí 

muzea. Studenti místního gymnázia mají již několik let založen vlastní dramatický kroužek. 

Každoročně organizují vystoupení, které trvá vždy tři dny a je určeno jak základním a 
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středním školám tak široké veřejnosti. Jejich zpracování divadelních her je vždy takřka 

profesionální a těší se velkému zájmu. Zpravidla jsou veškerá vystoupení vyprodána.  

Realitní společnost by mohla nabídnout finanční podporu pro tento zájmový kroužek a 

zviditelnit se tímto způsobem. Studenti si musí zajišťovat kulisy, ale i kostýmy pomocí 

vlastních sil a finančních prostředků. Tedy finanční podpora pro tento zájmový kroužek by 

byla vítána a oceněna.  

Sponzoring sportovců  

Společnost se nebrání finančně podporovat místní sportovce. Autor navrhuje vytvořit 

anketu ohledně výběru dvou sportovců, které by realitní společnost následně finančně 

podpořila. Anketu by společnost umístila na svůj profil na sociální síti Facebook. Zde by 

nominovala několik sportovců dle svého uvážení a oslovila své fanoušky, aby sami hlasovali 

pro sportovce. Díky této aktivitě by společnost mohla získat nového fanoušky na svůj profil a 

vyvolala by rozruch. V případě vhodného podněcování fanoušků by se zvýšila aktivita 

společnosti na této sociální síti. Společnost by takto dala veřejnosti najevo, že se zajímá o 

mladé nadané občany. Jednalo by se o vhodnou formu budování dobrého jména společnosti a 

jeho propagace.  

Sponzoring seniorů 

Přímo ve městě Rožnov pod Radhoštěm se nachází Domov důchodců. V tomto 

středisku jsou umístěni nejen senioři z Rožnova pod Radhoštěm, ale i z okolních vesnic a 

měst. Ve městě je tedy vyšší pohyb seniorů. Kulturní akce zaměřené právě na seniory jsou 

velmi ojedinělé.  

Avšak realitní společnost by tuto skutečnost mohla pojmout, jako příležitost pro 

uspořádání akce pod její záštitou. V případě organizace akce pro seniory by se jednalo o event 

marketing. Tento komunikační nástroj je náročný na čas i přípravu propagačního toku.  

Řešení problémů společnosti v rámci sponzoringu 

Společnost si musí uvědomit, oč se ve sponzoringu jedná. Především se tedy jedná o 

oboustranný obchod, kdy sponzor dává peníze a příjemce poskytuje protislužbu, která pomáhá 

poskytovateli, dosáhnout jeho cílů. Jakmile poskytne společnost Reality Kocourek s.r.o. 

určitou částku určitému subjektu pro jeho aktivitu jako podporu, měla by jasně definovat, co 

požaduje jako protiplnění. Např. vystavení banneru upozorňující na sponzora, zmínění 
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sponzoringu ze strany realitní společnosti v tiskových zprávách, článcích popřípadě 

propagačních materiálech. Pro předcházení nedorozumění je vhodné vystavit smlouvu 

upravující sponzoring.  

6.3 Guerilla marketing 

Společnost by mohla využít prvku netradiční formy marketingové komunikace. Autor 

navrhuje, aby realitní společnost nechala vyrobit dětskou houpačku na pružině, které jsou 

v současnosti běžně umísťovány na dětské hřiště. Zmíněná houpačka by měla být ve tvaru 

kočky a motivy taktéž. Avšak součástí motivů bude potisk loga společnosti Reality Kocourek 

s.r.o. Tvar a motivy kočky by se měly objevit jen z důvodu souvislosti s názvem společnosti.  

Vhodné by bylo umístit houpačku na dvě největší dětská hřiště v Rožnově pod 

Radhoštěm. V případě úspěchu kampaně je pak možno rozšířit tuto formu i do dalších 

blízkých měst či vesnic.  

Zacílení této kampaně, by se týkalo především rodičů a prarodičů, kteří doprovází děti 

na dětská hřiště. V okolí hřiště jsou velké travnaté plochy, které využívají lidé pro venčení 

svých psů. Skrz dětská hřiště vede velké množství chodníků, které využívají lidé každý den. 

Kampaň tedy osloví nejen rodiče a děti, ale také obyvatele velkých sídlišť.  
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7 Závěr 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zejména analyzovat současnou 

marketingovou komunikaci společnosti a na základě této analýzy navrhnout vhodný 

komunikační mix.  

Nejprve byly objasněny teoretické východiska marketingové komunikace především 

tedy její tvorba. Podrobný popis jednotlivých komunikačních nástrojů marketingové 

komunikace a také byly zmíněny moderní trendy v marketingové komunikaci. Následně byly 

popsány charakteristické prvky společnosti. Byl podrobně popsán komunikační mix 

společnosti a jednotlivé nástroje marketingové komunikace, které společnost využívá. Také 

bylo popsáno mezoprostředí a makroprostředí společnosti.  

V metodické části práce byly charakterizovány postupy práce u přípravné a realizační 

fáze. Byla uvedena charakteristika respondentů z hlediska demografického. Následně 

proběhla analýza dat získaných pomocí marketingového výzkumu a analýza výsledků. 

K naplnění cíle pak došlo právě v kapitole zaměřené na návrh a doporučení vycházející 

z výsledků analýzy.  

Navržený komunikační mix vychází zejména z preferencí a výsledků postojů 

respondentů. Navrhované změny marketingové komunikace se týkají především webových 

stánek využívaných společností, působení společnosti na sociálních sítích tak, aby dosáhla 

konkurenční výhody. Dále také inovace v online komunikaci. Tedy zavedení online reklamy, 

která doposud chyběla. Navrhované změny se týkaly také PR aktivit společnosti a změny 

přístupu společnosti ke sponzoringu. Návrhy a doporučení byly soustředěny také na nástroje 

venkovní reklamy. Především tedy na nejsilnější prvky komunikace, což byly billboardy a 

vývěsné propagační tabule a jejich umístnění na nová místa, které umožní oslovit větší 

množství potenciálních zákazníků. Návrhová část práce, také odhalila možnost přesměrování 

finančních prostředků, investovaných do neefektivních nástrojů k efektivním nástrojům 

komunikace.  

V případě, že se realitní kancelář bude držet návrhů a doporučení, má velkou šanci 

vytvořit efektivnější komunikační mix, který ji umožní oslovit širší spektrum potenciálních 

zákazníků.  
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Seznam zkratek 

aj. – a jiné 

apod. – a podobně 

atd. – a tak dále 

č. – číslo 

ČR – Česká republika 

ČSÚ – Český Statistický úřad 

DPH – daň z přidané hodnoty 

Kč – koruna česká 

kol. - kolektiv 

např. – například 

obr. – obrázek 

PR – public relations 

s. - strana 

tj. – to je 

TV – televize 

tzn. – to znamená 

tzv. – takzvaně 

viz - více 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Dotazník písemného dotazování 

Dobrý den, 

Jsem studentkou 3. ročníku Ekonomické fakulty VŠB - TUO. V současné době pracuji 

na bakalářské práci na téma „Návrh marketingové komunikace realitní kanceláře Reality 

Kocourek s.r.o.“.  

Z tohoto důvodu Vás prosím o spolupráci, která spočívá ve vyplnění následujícího 

dotazníku. Dotazník je anonymní a Vaše informace budou použity pouze pro studijní účely ke 

zpracování této práce. 

Předem Vám velice děkuji za ochotu a čas, který mi při vyplnění dotazníku věnujete. 

 

Zakroužkujte prosím Vámi zvolenou odpověď. 

1) Využil/a jste někdy služeb Reality Kocourek s.r.o.?  

(v případě, že je Vaše odpověď NE, přejděte prosím k otázce č.3) 

1.1) Ano                                                                 1.2) Ne 

 

2) Kolikrát jste využil/a služeb Reality Kocourek s.r.o.? 

2.1) 1x 

2.2) 2-3x 

2.3) Více než 3x  

 

3) Z jakého zdroje znáte společnosti Reality Kocourek s.r.o.? (vyberte prosím max. 3 

odpovědi) 

3.1) Internet  

3.2) Rádio 

3.3) Tisk 

3.4) Reklamní plachta 

3.5) Vývěsné tabule 

3.6) Mobilní reklama (potisk automobilů) 

3.7) Od Přátel či rodiny 

3.8) Osobně 

3.9)Jiné:_______________________________________ 
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4) Navštívil/a jste někdy webovou stránku společnosti Reality Kocourek, která se 

nachází na adrese www.reality-kocourek.cz?  

4.1) Ano      4.2) Ne 

 

5) Navštívil/a jste některou z webových stránek, kde jsou propagovány služby Reality 

Kocourek s.r.o.? (vyberte prosím max. 3 odpovědi)   

5.1 www.reality-kocourek.cz 

5.2 www.sreality.cz 

5.3 www.black.reality.cz 

5.4 www.reality.idnes.cz 

5.5 www.euro-bydlení.cz 

5.6 www.bio-reality.cz 

5.7 www.reality.tiscali.cz 

5.8 www.erality.cz 

5.9 www.viareality.cz 

5.10 www.domybytypozemky.cz 

5.11 Jiné (vypište): _________________________________________ 

5.12 Ne, nenavštívil/a jsme žádnou z těchto stránek 

 

6) Navštívil/a  jste někdy profil společnosti Reality Kocourek s.r.o. na sociální síti 

Facebook ? 

Pokud je Vaše odpověď NE, přejděte prosím na otázku č. 9. 

 

6.1) Ano      6.2) Ne 

 

7) Jak byste ohodnotili Facebook společnost Reality Kocourek s.r.o ?  

Ohodnoťte na stupnici od 1 do 5 jako ve škole. 

 

 7.1 Aktuálnost     1    2    3    4    5 

7.2 Četnost příspěvků  1    2    3    4    5 

7.3 Čas přidávání příspěvků 1    2    3    4    5 

           7.4 Zajímavost příspěvků  1    2    3    4    5 

 

8) Jak často sledujete Facebook společnosti Reality Kocourek? (vyberte prosím 1 odpověd) 

 8.1 1x denně 

http://www.reality-kocourek.cz/
http://www.reality-kocourek.cz/
http://www.sreality.cz/
http://www.black.reality.cz/
http://www.reality.idnes.cz/
http://www.euro-bydlení.cz/
http://www.bio-reality.cz/
http://www.reality.tiscali.cz/
http://www.erality.cz/
http://www.viareality.cz/
http://www.domybytypozemky.cz/
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 8.2 Vícekrát denně 

 8.3 1x týdně 

 8.4 Vícekrát týdně 

 8.5 1x měsíčně  

    

9) Setkal/a jste se někdy s reklamou Reality Kocourek s.r.o. v časopisech popř. 

letácích? 

(Pokud je Vaše odpověď NE, přejděte prosím na otázku č.10.) 

 

9.1) Ano (zakroužkujte max. 3 časopisy) 

       Zikado 

Echo 

Rožnovský prostor 

Rozina 

Trubač 

Ondřejnická oáza 

Jiné (vypište): _________________________________________ 

9.2) Ne 

10) Vzpomenete si na akci, kterou společnost Reality Kocourek s.r.o, sponzorovala? 

10.1) Ano (vypište jakou):                                              10.2) Ne 

 

11) Myslíte si, že jste dostatečně informován/a o službách společnosti Reality Kocourek 

s.r.o. ? 

11.1) Ano          11.2) Ne, nemám o ně zájem     

  

11.3) Ne (informace se ke mně nedostávají, avšak měl/a bych o ně zájem 

12) Které médium je pro vás nejatraktivnější? (vyberte prosím 1 odpověď) 

12.1) Internet 

12.2) Rádio 

12.3) Tisk 

12.4) Televize 

13) Jaká forma reklamy by Vás nejvíce motivovala k využití služeb Reality  

 Kocourek s.r.o. ? 

(Vyberte prosím max. 3 odpovědi) 
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13.1) Internet 

13.2) Rádio 

13.3) Reklama v dopravních prostředcích 

13.4) TV (reklamní spot) 

13.5) Facebook 

13.6) Billboard 

13.7) Inzerční tabule  

13.8) Sponzorování akcí (pro děti, seniory, zájmové skupiny atd.) 

13.9) Nevím 

14) Kam byste umístil/a , reklamu společnosti Reality Kocourek s.r.o ? 

________________________________________________________________ 

15) Pohlaví: 

a) Žena          b) Muž 

16) Věk: 

a) 18 – 30 let 

b) 31 – 40 let 

c) 41 – 50 let 

d) 51 – 60 let 

e) 61 a více let 

17) Nejvyšší dosažené vzdělání: 

a) Základní vzdělání 

b) Středoškolské s výučním listem 

c) Středoškolské s maturitou 

d) Vysokoškolské vzdělání 

18) Bydliště 

a) Rožnov pod Radhoštěm 

b) Okolní vesnice Rožnova pod Radhoštěm             

(vypište):……………………………………………………………….. 

c) Jiné:_____________________________________ 



 

5 

 

Příloha č. 2: Printscreen úvodní stránky www.reality-kocourek.com 

 

 

 

Příloha č. 3: Vizitka realitního makléře 

 

 

 

 

http://www.reality-kocourek.com/
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Příloha č. 4: Propagační materiály společnosti 
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Příloha č. 5: Interiér a exteriér pobočky společnosti 

 

 

 

 


