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Anotace 

Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení současné situace vybrané společnosti 

Střechy Šanda s.r.o. a obsahuje také návrh marketingové strategie, která by vedla k 

posílení současného postavení na trhu. V práci jsou nejprve popsána teoretická východiska, 

která se věnují vnějšímu a vnitřnímu prostředí, jeho analýzám, marketingovému výzkumu 

a marketingovým strategiím s využitím dostupné literatury. Získané poznatky jsou použity 

v praktické části při tvorbě analýz a marketingového výzkumu. Na základě výsledků 

analýz a výzkumu je zvolena nejvýhodnější strategie. V závěru této práce jsou uvedeny 

návrhy a doporučení novou marketingovou strategií ke zvýšení konkurenceschopnosti 

společnosti. 
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Annotation 

The bachelor thesis focuses on the evaluation of the current situation of the 

selected company Střechy Šanda s.r.o. and includes a proposal for a marketing strategy that 

would strengthen the current market position. The thesis describes the theoretical starting 

points that deal with the external and internal environment, its analyzes, marketing 

research and marketing strategies using the available literature. The lessons learned are 

used in the practical part of the analysis and marketing research. Based on the results of 

analyzes and research, the most favorable marketing strategy. At the end of this thesis are 

presented suggestions and recommendations with a new marketing strategy to increase the 

competitiveness of the company. 
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ÚVOD 

V současné době je marketing podstatnou součástí obchodní politiky snad 

v každém podniku. Podnikatelé se pomocí tohoto nástroje snaží dostat do podvědomí 

zákazníků, protlačit své výrobky a služby na trh a dostat za ně co nejvyšší ocenění ve 

finanční podobě. Zákazník je tím elementem, který určuje strategickou orientaci firem. 

Marketingovou strategii, jak dosáhnout vytyčeného cíle si každý podnik stanoví sám, proto 

je důležité provádět různé výzkumy a marketingové analýzy, které podniku pomohou 

zjistit případné nedostatky a oproti tomu případné přednosti, které může firma dále 

zhodnotit. Marketing je velice důležitý ve všech oborech podnikatelské činnosti, tedy i ve 

stavebnictví.  

Stavebnictví je motorem české ekonomiky a do značné míry odráží vývoj 

ekonomického cyklu. Oživením stavebního trhu má za následek oživení celé ekonomiky a 

naopak. Z pohledu uplatnění strategického marketingu v průmyslových firmách je možné 

tvrdit, že současné trhy, stavebního nevyjímaje, jsou do jisté míry turbulentní a chaotické. 

Tento nástroj je nutné pojmout jako proces, který nikdy nekončí a stanovené strategické 

cíle je s určitou pravděpodobností potřeba měnit.  Existuje mnoho konceptů z hlediska 

přístupu ke strategickému marketingu, jejich výběr závisí na určitých faktorech, jako je 

obor podnikání, velikost firmy apod. Stěžejní jsou z dlouhodobého hlediska pro každou 

firmu bez ohledu na fakt, zda se jedná o výrobní nebo nevýrobní. Podstatnou skupinou 

v oboru stavebnictví jsou nerostné suroviny. Těžené horniny souhrnně označujeme jako 

stavební suroviny. Stavební firmy v naší zemi bojují s početnou a tvrdou konkurencí, která 

se nebojí sáhnout, až k dumpingovým cenám za své služby. Faktorů, které negativně 

ovlivňují firmy je nespočet, proto je nutné se proti nim bránit. V dnešní, moderní době je 

takovou účinnou zbraní, právě dobře zvolená marketingová strategie ve firmě. Vývoj ve 

stavebnictví předurčuje vývoj celé ekonomiky. 

Cílem práce je vypracování návrhu marketingové strategie pro firmu Střechy 

Šanda s.r.o., na základě marketingového výzkumu a za pomoci adekvátních analýz 

potřebné z hlediska konkurence schopnosti firmy a jejího postavení na trhu.  



Zdeňka Žižanovičová: Návrh marketingové strategie vybraného průmyslového podniku 

2017  2 

   

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA A STANOVENÍ METODIKY 

PRÁCE 

      Při sestavování marketingové strategie pro vybranou firmu, je důležité znát 

její současné postavení na trhu, postoj zákazníků, prostředí, ve kterém se firma pohybuje. 

Pro zjištění těchto skutečností budou použity vybrané analýzy. Další podstatné primární 

informace budou zjištěny na základě marketingového výzkumu.  

1.1 Analýza prostředí firmy 

Marketingová situační analýza z pravidla začíná analýzou firemního prostředí. 

Pojem prostředí představuje soubor okolností, tedy prostředí, ve kterém někdo žije a které 

na něj svým způsobem do určité míry působí. Může to být člověk, podnik, místo atd. 

souhrnně je to určitý subjekt. Na chování podniku působí příznivé, ale i nepříznivé vlivy 

prostředí, které jsou označovány jako faktory prostředí a rozhodují o stávajícím a 

budoucím vývoji podniku. [1] 

Marketingové prostředí lze rozdělit na vnější a vnitřní. Vnější prostředí je 

souhrnem prvků mimo podnik a dále ho dělíme na makroprostředí a mikroprostředí, kde 

kritériem pro podnik je míra ovlivnitelnosti prostředí. Vnitřní prostředí je souhrnem zdrojů 

firmy, a proto tyto faktory mohou být z pozic manažerů řízeny a ovlivňovány. [1] 

1.1.1 Makroprostředí 

Faktory makroprostředí ovlivňují veškeré instituce, které působí v oblasti 

ekonomického prostředí podniku, ale není možné je z pohledu podniku žádným způsobem 

ovlivnit. Firma je nucena tyto normy a pravidla plnit a respektovat. Do makroprostředí 

patří celkový stav ekonomiky, vývoj technologie, stav konkurence, zákony a předpisy, 

životní styl a trendy v kultuře. Úspěšný podnik se musí přizpůsobit vnějšímu prostředí, aby 

zůstal konkurenceschopný. [2]  
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Mezi hlavní síly cíleně působící v makroprostředí se podle Kotlera řadí:  

- Síly demografické 

Trhy jsou vytvářeny lidmi, obyvatelstvo je první skutečnost, která obchodníky 

zajímá. [3] 

- Síly technologické 

Technologie je nejdramatičtější silou. Každý podnik by měl svědomitě sledovat 

trendy této síly jako zrychlující se tempo technologických změn, neomezené marketingové 

příležitosti, tendenci vysokých výdajů na vývoj a výzkum, orientaci na menší zdokonalení 

a rostoucí regulaci technologický změn. [3] 

- Síly ekonomické 

Prostředí ekonomické zahrnuje činitele, kteří napomáhají vytvářet strukturu 

výdajů spotřebitelů a ovlivňují jejich kupní sílu. [3] 

- Síly politicko-legislativní 

Vývoj politického prostředí silně ovlivňuje marketingové rozhodování. Toto 

prostředí zahrnuje zákony, vládní agendy a nátlakové skupiny. Mezi hlavní politické 

tendence patří významná legislativní opatření, ovlivňující obchod, změny ve vládních 

agenturách pro prosazování zákonů a růst skupin veřejného zájmu. [3] 

- Síly přírodní 

Firmy si musí uvědomit závažné hrozby, a naopak příležitosti v přírodním 

prostředí, které jsou spojené s nedostatkem surovin, zvýšenými náklady na energie, 

zvýšeným stupněm znečištění a měnící se úlohou vlády při ochraně životního prostředí. [3] 

- Síly společensko-kulturní 

Lidé, kteří žijí v určité společnosti, jsou touto komunitou do jisté míry 

ovlivňováni, formuluje u nich základní přesvědčení, vyznání, normy, hodnoty. Mezi 
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významné kulturní charakteristiky, které zajímají podnikatele, se řadí základní kulturní 

hodnoty s vysokou stálostí, kultura skládající se z dílčích kultur a samotné posuny 

druhotných kulturních hodnot v průběhu času. [3] 

Analýzou politicko-legislativního, ekonomického, společensko-kulturního a 

technologického prostředí je PEST analýza. Z všeobecného hlediska je tato analýza 

strategickým auditem vlivu makrookolí. Podstatou PEST analýzy je nalézt pouze ty 

faktory, které jsou pro podnik důležité. [4] 

Pro zmapování situace v makrookolí firmy Střechy Šanda, bude použita výše 

zmíněná analýza PEST.  

1.1.2 Mikroprostředí 

Mikroprostředí je okolí podniku vytvářející různé situace, okolnosti a vlivy, které 

může firma výrazně ovlivnit nebo jich využít, naopak od makroprostředí. V podstatě toto 

okolí je odvětví, ve kterém firma podniká. Do okolí podniku lze zařadit samotný 

podnikatelský subjekt, dodavatele, distribuční články a prostředníky, zákazníky, 

konkurenci a veřejnost. [1]  

Účelem analýzy příslušného odvětví je získat informace o konkurenčním 

prostředí, identifikaci základních strategických faktorů, příležitostí a hrozeb, tyto 

informace podniku pomáhají pochopit podstatu konkurenčního prostředí a vytvořit tak 

informační základnu pro tvorbu konkurenční výhody. Pro analýzu prostředí a jeho rizik, 

lze použít postup, který se nazývá Porterův model pěti sil k tomu, abychom získali hlubší 

pohledy na soutěživost v daném oboru. [5]  

Podstatou metody je prognózování vývoje konkurenční situace v daném odvětví 

na základě odhadu chování následujících subjektů a objektů působících na trhu a rizika, 

které můžou hrozit z jejich strany. Uváděný model je založen na pěti silách, které nejvíce 

ovlivňují konkurenční prostředí v daném odvětví: 

- Stávající konkurenti a jejich schopnost ovlivnit cenu a nabízené množství daného 

výrobku nebo služby. 
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- Potencionální konkurenti, kteří mají možnost vstupu na trh a tím ovlivnit cenu a 

nabízené množství výrobků nebo služby. 

- Dodavatelé svou schopností ovlivní cenu a nabízené množství potřebných vstupů. 

- Kupující, schopnost zákazníků ovlivnit cenu a poptávané množství výrobků nebo 

služby. 

- Substituty a komplementy, existence podobných nebo příbuzných výrobků nebo služeb 

na trhu, které jsou schopny cenou a nabízeným množstvím nahradit stávající výrobek, 

či službu. [4] 

Schéma Porterova modelu pěti sil je znázorněno na obrázku č. 1. 

 

Obrázek 1. Porterův model pěti sil. Zdroj: vlastní zpracování dle [1] 
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Mikroprostředí kolem rodinné firmy bude zanalyzováno pomocí zmíněné metody 

pana Portera.  

1.1.3 Vnitřní prostředí  

V dnešní době úspěšnost firmy závisí nejenom na odvětví nebo jeho segmentu, ve 

kterém se firma pohybuje, ale velice důležitá je i ta část jejích schopností, kdy dokáže 

využít své konkurenční výhody a silných stránek v soupeření s konkurencí.  Každý 

podnikatel by určitě rád nahlédl do budoucnosti nebo alespoň objektivním způsobem 

zhodnotil své možnosti a zdroje.  

Důležitost u vnitřní analýzy spočívá v určení silných a slabých stránek 

podnikatelského subjektu a jeho funkčních oblastech. Všechny prvky, vztahy a vazby 

uvnitř firmy tvoří vnitřní firemní prostředí. K rozvoji firmy, dosahování vytyčených cílů a 

vyšší účinnosti všech činností, lze dosáhnout pouze vhodnou kombinací využívání 

firemních zdrojů a marketingových nástrojů. [6] 

Mezi vnitřní firemní zdroje patří lidské zdroje, materiálové a finanční. Tyto 

vnitřní faktory vztahující se k vnitřnímu prostředí mohou být podnikem přímo řízeny a 

manažery ovlivňovány. [1] 

Členění významných firemních zdrojů: 

- Zdroje řízení: kvalifikace a kompetentnost manažerů, jejich schopnost včas 

reagovat na vzniklé situace, komunikace, úrovně řízení apod. 

- Zdroje finanční: vlastní kapitál, zdroje financování, vztahy s finančními partery, 

stupeň zadlužení, produktivita práce apod. 

- Lidské zdroje: počet pracovních sil, věková struktura zaměstnanců, spolupráce, 

motivace, zodpovědnost, spokojenost apod. 

- Kapacitní zdroje: dostupnost a složení materiálu, zboží, strojů a zařízení, 

vybavenost. 

- Inovační zdroje: zavádění inovací, know-how, patenty, licence, speciální 

zkušenosti. 
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- Informační zdroje: množství vnitřních a vnějších informačních zdrojů, výzkum trhu 

apod. [6] 

Zdroje, které jsou uvedeny ve zmíněných skupinách, je nutné analyzovat 

především pro jejich jedinečnost a obtížnou dosažitelnost pro konkurenty. 

Pro zhodnocení interního prostředí může být využita metoda VRIO.  Analýza 

VRIO je zkratka pro Value, Rareness, Imitability a Organization neboli analýza hodnoty, 

vzácnosti, napodobitelnosti a schopnosti organizační struktury firmy těchto zdrojů využít. 

Metoda je zaměřena na zdroje fyzické, lidské, finanční a nehmotné, které jsou posuzovány 

na základě účinnosti výše zmíněných kritérií. [1] 

1.1.4 SWOT analýza 

Nejznámější metoda, která pomáhá identifikovat silné a slabé stránky firmy, 

současně vymezuje příležitosti a hrozby, jejichž původ zahrnuje vnější prostředí je tzv. 

SWOT analýza. Tato metoda je jedním ze základních strategických nástrojů aplikovaných 

při analýze firemního prostředí a bývá výstupem sekundární analýzy a vstupem pro 

primární výzkum. [6] 

 

Obrázek 2. SWOT analýza. Zdroj: vlastní zpracování dle [5] 

 

Faktory pozitivní 
((pro dosažení cíle) 

Faktory negativní 
(pro dosažení cíle) 

Silné stánky 
(strenghts) 

S+ 

Slabé stránky 
(weaknesses) 

W- 

Příležitosti 
(oportunities) 

O+ 

Hrozby 
(threats) 

T- 

Interní původ 
(atributy podniku) 

Externí původ 
(atributy podniku) 
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Konečné závěry ze SWOT analýzy mohou posloužit k formulování cílů pro 

primární výzkum nebo ke stanovení výzkumných hypotéz. [6] 

1.2 Marketingový výzkum 

 „Marketingový výzkum je systematické určování, sběr, analýza, vyhodnocování 

informací a závěrů odpovídajících určité marketingové situaci, před kterou společnost 

stojí.“ jak uvádí Kotler (1997, st. 107). 

Technický pokrok, globalizace a deregulace jsou významnými celospolečenskými 

změnami v marketingovém prostředí, které ovlivňují chování na trhu a vytvářejí nové 

výzvy. Manažeři každý den řeší důležité problémy, které mohou výrazně ovlivnit 

budoucnost a fungování firmy. Proto často potřebují dostat na konkrétní otázky informace 

v optimálním množství, kvalitě a čase. Aby na základě těchto informací přijímali správná 

rozhodnutí. Podstatou marketingového výzkumu je poskytovat relevantní, objektivní, 

kvalitní a aktuální informace manažerům, které výrazně dopomohou při rozhodování a 

minimalizují podnikatelská rizika. Z toho vyplývají i jejich neustále vyvíjející se 

požadavky na marketingový výzkum, který musí držet krok s náročnou dobou. [7] 

V první fázi je důležité rozlišit pojem marketingový výzkum, výzkum trhu a 

průzkum. Výzkum trhu se zabývá zkoumáním samotného trhu, jeho složením a samotnými 

účastníky, marketingový výzkum hledá nejefektivnější cesty vstupu na daný trh a snahu o 

maximální uspokojení spotřebitelů. Zatím co průzkum je většinou jednorázová aktivita, 

která probíhá v kratším časovém intervalu a zpravidla nemá takovou hloubku jako 

výzkum. [6] 

Marketingový výzkum je charakteristický pro svou jedinečnost, vysokou 

vypovídající schopnost a aktuálnost zjištěných informací. Dále je doprovázen vysokou 

finanční náročností při získávání potřebných informací s vysokým požadavkem na 

kvalifikaci pracovníků, kteří výzkum provádějí, čas a použité metody. Správně provedený 

marketingový výzkum funguje jako vědecká metoda, která představuje takový přístup 

k rozhodování, kdy se zaměřuje na systematičnost a objektivnost při ověřování návrhů 

dříve, než jsou přijaty. [7] 
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Na počátku procesu marketingového výzkumu stojí data. Data jsou jednoduchým 

konstatováním určitého stavu, ze kterého se skládají informace jako komplexnější 

vysvětlení jevu. Informace jsou definovány jako uspořádaná data. Podle zdroje dat, z nichž 

příslušné informace získáváme, dělíme na informace sekundární a primární, interní a 

externí. [6]  

Sekundární informace představují zpracovaná data, která byla původně zajištěna 

někým jiným a pro jiný účel. Informace jsou zprostředkované a dostupné pro veřejnost. 

Pro zajištění sekundárních informací jsou použity vnitřní zdroje dat, které souvisí se 

sledováním marketingové činnosti podniku. Nebo vnější zdroje dat, které pocházejí 

z externího prostředí firmy. Nejvýraznějším externím zdrojem sekundárních dat a 

informací je v současné době internet. [6] 

Primární informace obsahují nová, dříve nezjištěná data, která jsou pořízena pro 

konkrétní účel. Samotný sběr primárních dat je uskutečňován, až po ověření, že potřebná 

data nelze získat ze sekundárních zdrojů. Vnitřními zdroji primárních dat mohou být 

teoreticky i zaměstnanci firmy.  Pro získání externích primárních dat lze využít ostatní 

účastníky trhu, kteří mohou ovlivnit dosahování výsledků zadavatele výzkumu. Mezi 

prioritní skupinu tohoto výzkumu patří zákazníci a spotřebitel. Srovnatelnou oblast 

marketingového výzkumu tvoří získávání primárních kvantitativních i kvalitativních dat. 

Pro zajištění těchto dat se využívají tři metody sběru ve formě dotazování, pozorování a 

experiment. [6] 

Do začátku využívají všechny firmy zákazníky, které znají osobně. Manažeři 

využívají pro získání marketingových informací jednání s lidmi, pozorují je a kladou 

otázky. S růstem příjmů a náročností kupujících roste potřeba většího množství informací o 

vzdálenějších trzích. Aktuální informace slouží k rychlé reakci na měnící se prostředí. [8] 

1.2.1 Postup při marketingovém výzkumu 

Samotný proces marketingového výzkumu má svá specifika a řádný postup, který 

pomůže rozfázovat a správně zařadit potřebné informace. Rozhodnutí využít marketingový 

výzkum se používá v případě, kdy nastane informační mezera v podobě celkové neznalosti, 

nebo chybějí dílčí informace. [6]  
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1. Definování problému a výzkumných cílů – přípravná fáze 

Nejdůležitější je přesně definovat cíl výzkumu, proč by měl být proveden, na co 

bude zaměřen a co se bude očekávat od výsledků. V případě, že není problém pečlivě 

definován, může se stát, že náklady na shromažďování informací překročí přínosy 

zadaného výzkumu, a proto je důležité vycházet ze zásady, že dobře definovaný problém je 

napůl vyřešený. [3]  

Zadání by mělo obsahovat, o jaké informace je zájem, kde se dají opatřit a od 

koho. Kdo bude pověřen získáváním informací, pomocí jakých metod a forem je bude 

získávat a jaká bude výše nákladů na výzkum, personální zajištění a zajištění materiálně-

technické. [3] 

Pokud, je znám marketingový problém, na jehož základě je sestaven účel 

výzkumu, který má podobu konkrétních cílů a obsahu výzkumu, nastává finální část 

formulace hypotéz. Hypotézy jsou předpoklady a domněnky, které budou dalšími 

výzkumnými postupy ověřeny nebo vyvráceny. Součástí konečné podoby hypotézy jsou 

formální a obsahová stránka. Kdy stránka formální je tvrzení, proto hypotézy nejsou 

otázkami. Obsahová stránka je určitý seznam očekávaných odpovědí zaměřený na otázky 

výzkumu. Pro formulaci hypotéz je možno čerpat z dřívějších praktických zkušeností, 

teoretických znalostí nebo na přání zadavatele výzkumu. Nejdůležitější význam hypotéz je 

v ověřování souvislostí mezi proměnnými. [6]  

2. Sestavení plánu výzkumu – přípravná fáze 

Druhou fází je sestavení projektu, který zahrnuje zvolení správné metodiky 

výzkumu, určení reprezentativního vzorku respondentů a vytvoření podkladů pro vlastní 

výzkum, plán realizace a kontroly výzkumu. Sestavení plánu výzkumu se určuje 

v návaznosti na cíle výzkumu. Zlomovým okamžikem je dohoda na konkrétních 

podmínkách realizace, protože výzkum prochází procesy od etapy přípravné k etapě 

realizační. V této fázi postupu má ještě kompetentní osoba možnost se rozhodnout, zda 

bude výzkum financovat, nebo se provedou nějaké změny v metodice a finančních 

nákladech. [6] 
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3. Shromáždění informací – realizační fáze 

Tato fáze zahrnuje využití marketingového výzkumu v podobě získávání, 

zpracování a analýzy informací. Samotný sběr požadovaných dat začíná nejprve hledáním 

v sekundárních zdrojích a teprve potom se soustředí na primární zdroje, které bývají sice 

nákladnější, avšak spolehlivější. Výběr metody pro sběr primárních dat je závislý na 

několika faktorech. Zejména jsou to účel a cíl výzkumu, charakter zkoumané 

problematiky, který stanovuje rozsah dosažitelnosti dat a samotné vlastnictví časových, 

finančních a lidských zdrojů. Dále jsou data upravována, kompletována a kontrolována 

před jejich analýzou a výpočty, aby byla docílena nejvyšší přesnost získaných dat. [3][6] 

4. Analýza informací – realizační fáze 

V této části postupu dochází ke kompletaci, klasifikaci, kódování, třídění analýz a 

vyhodnocení výsledků výzkumu. Analýzy musí vycházet z cílů výzkumu a umožňují 

přijímat doporučení. Pro správné objasnění a interpretaci dat nejsou zapotřebí složité 

definice a vzorce. Důraz se klade na logické myšlení při interpretaci výstupů: 

- Jsou potvrzeny vstupní předpoklady? 

- Přinesl výsledek pozitivní nebo negativní zjištění? 

- Jsou zjištěné výstupy využitelné v oblasti marketingového rozhodování? 

- Jakým způsobem ovlivní výsledek analýzy konkrétní marketingové 

rozhodování? [6] 

Vizualizace výstupů je uspořádané zobrazení kompletních výstupů analýz za 

pomoci textů, grafů a tabulek. V konečné podobě je použita interpretace analýzy dat, pro 

převod výsledků analýzy na závěry a doporučení náležitého řešení zjišťovaného problému. 

[6] 

5. Prezentace výsledků 

Na samotném konci marketingového výzkumu se sestavuje a prezentuje 

závěrečná výzkumná zpráva v písemné podobě. Obsahuje stanovení předmětu na základě 
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cíle výzkumu, které bylo uvedeno v zadání, přehled metodických postupů, popis 

zkoumaného souboru, shrnutí základních poznatků a doporučení pro řešení problému, které 

bylo zkoumáno. Jak tato zpráva bude vypadat a její obsah je vždy v kompetencích 

zadavatele výzkumu. Prezentace zjištěných výsledků marketingového výzkumu je jediný 

zhmotněný výsledek. [6]  

1.3 Vymezení marketingové strategie 

Marketingová strategie vyznačuje směr, který bude firma sledovat v určitém 

časovém období, a který vede k efektivní alokaci zdrojů pro dosažení stanovených 

marketingových cílů. [9]  

Základní rámec marketingové strategie je možno definovat několika proměnnými: 

- cíli, kterých má být dosaženo,  

- zvažovanými strategickými možnostmi,  

- cílovými zákazníky,  

- označení konkurentů pro každou výslednou skupinu zákazníků,  

- předložení podstaty strategie cílovým zákazníkům. [10] 

Prezentace podstaty strategie cílovým zákazníkům by měla obsahovat 

odůvodnění, proč je daná nabídka lepší než od konkurence, pozici produktu, vyjádření 

hodnoty produktu a v neposlední řadě rozhodnutí o ceně, produktu, distribuci a propagaci 

na základě marketingového mixu. [10]  

Postup strategického řízení marketingu je řetězec strategických marketingových 

aktivit. Zmíněné marketingové aktivity jsou souhrnně označovány jako strategický 

marketing, vykonávané pro oblast marketingu. Tento proces je v marketingové praxi stále 

se opakující. Proces strategického řízení obsahuje: 

- strategickou marketingovou analýzu, 

- formulaci marketingové strategie,  

- implementaci marketingové strategie,  
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- kontrolu dosažení marketingové strategie. [10] 

Zásadní úlohu při vymezení strategie hrají strategické cíle. Cíle podniku jsou 

obecně žádoucí budoucí stavy, kterých se podnik snaží dosahovat svou aktivitou. Cíle jsou 

vymezené na dlouhodobé časové období a zaujímají hlavní části strategií. Nejvýznamnější 

hledisko strategických cílů je jejich měřitelnost. Časový horizont je nastávající období, pro 

které je strategie navržena. Zmíněné období nemá jednoznačné ohraničení, protože na něj 

působí mnoho faktorů, ale obvykle se pohybuje v rozmezí od 2 do 10 let. [10]  

1.3.1 Nejrozšířenější typy marketingových strategií 

K nejrozšířenějším marketingovým strategiím patří: 

- Strategie dominance trhu Philipa Kotlera 

Marketingové strategie se zaměřují na klasifikaci dané společnosti dle tržního 

postavení a velikosti tržního podílu v příslušném odvětví, ve kterém působí. Na základě 

záměru společnosti se jedná o strategii tržního vůdce, vyzyvatele, následovatele a troškaře. 

Tržním vůdcem je společnost, která má na příslušném trhu největší podíl. Obrana 

společnosti spočívá v neustálé inovaci výrobků, vyplňování mezer na trhu vlastními 

výrobky, zamezení vstupu dalších konkurentů a neustálé zvyšování kvality výrobků a 

služeb.  Vyzyvatelé jsou na trhu společnosti, které nejsou vůdcem, ale přesto se řadí mezi 

přední společnosti. Svůj tržní podíl zvyšují na úkor vůdce trhu nebo na úkor obdobných 

společností, u níž nastaly viditelné problémy. Záměrem tržního následovatele, nebývá 

získat vedoucí místo na trhu, spíše se snaží imitovat produkty a marketingové aktivity 

tržního vůdce, nebo se v mnoha případech snaží odlišit či vyniknout vyšší odborností, 

speciální kvalifikací, vysokou kvalitou výrobků, jedinečnými produkty, odlišnými 

servisními službami. Tržní troškař se zaměřuje na tržní mezery, které na trhu vyhledává. 

Tato strategie je typická pro menší společnosti, protože pro větší společnosti nebývá 

zajímavá. [9] [11] 

- Porterovo kolo konkurenční strategie 

Strategie je nastavena v závislosti na vybraných proměnných, kterými jsou: 

nabídka výrobků, cílové trhy, marketing, odbyt, distribuce, výroba, práce, výrobní vstupy, 
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výzkum a vývoj, finance a kontrola. Slouží k pronikání na trh a udržení konkurenční 

výhody. Tento model má přesně definovanou strukturu. Nevýhodou je používání pouze 

jedné strategie, která není dostačující pro potřebné účely větší firmy, jelikož je zde 

postrádána hierarchická struktura. [10] 

- Strategie minimálních nákladů 

Cílem této strategie je dosažení nejnižších nákladů na výrobu a distribuci, nabídka 

nejnižší ceny vlastních výrobků, než má konkurence, větší podíl na trhu, co největší 

ziskové rozpětí při vysokém objemu tržeb a malém zisku z prodané jednotky. Tuto strategii 

uplatňují podniky, které se zaměřují na rozsáhlý a svým charakterem masový trh. [11] 

- Strategie diferenciace produktu 

              Cílem je dosažení odlišení produktu pomocí psychologických nástrojů v podobě 

reklamy, obalů nebo cen, dalším cílem může být dokonalý výkon v některé oblasti, která je 

pro zákazníka prioritní. Touto oblastí může být styl výrobku, dodatečné služby spojené 

s výrobkem, vůdčí postavení v oblasti servisu, nové technologie. Tuto strategii používají 

střední a menší podniky, které mají omezené finanční zdroje. Rozvíjí své silné stránky, 

které jim v určité oblasti zajistí konkurenční výhodu. [11] 

- Strategie tržní orientace 

Firma se zaměřuje na jeden či více menších segmentů trhu. Cílem je co nejlépe 

rozpoznat potřeby těchto segmentů a získat vedoucí postavení z důvodu nedostatku zdrojů 

pro obsluhu trhu s velkým rozsahem, vysoká ziskovost některého segmentu a malá 

konkurence na daném segmentu trhu. Při této strategii je trh nejčastěji členěn na základě 

frekvence užívání produktu či služby spotřebiteli, podle hlediska demografického nebo 

geografického. Podnik, který chce na základě této strategie prosperovat, musí zákazníkovi 

nabídnout vyšší přidanou hodnotu, a to často znamená, pouštět se do oblastí, které 

nesouvisejí s předmětem podnikání a které podnik nikdy dříve nevykonával. [11] 
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- Růstové strategie zaměřené na trh 

První z růstových strategií je proniknutí na trh, tato strategie zahrnuje využití tržní 

kapacity daným produktem na současných trzích. Marketingové úsilí se soustředí na 

zvýšení užití produktu u současných zákazníků, přejímání zákazníků, kteří doposud 

nakupují u konkurence a získání zcela nových, kteří produkt ještě nevyužívají. [1] 

Strategie rozvoje trhu se snaží o objevení jednoho nebo více nových trhů pro 

stávající produkty. Rozšiřuje působnost na regionální, národní či mezinárodní, za pomoci 

speciálního vyhotovení produktů s konkrétním zacílením, nebo pomocí reklamy. [1] 

Strategie rozvoje produktu je jednou z možností, jak zvětšit či zachovat podíl na 

trhu. Každý podnik je po určité době nucen svůj výrobek inovovat, nebo přinést na trh 

naprosto nový. Pokud firma využívá moderní techniku pro vlastní vývoj a výzkum je tato 

strategie velice nákladná a mnohdy málo účinná. Naopak pokud směřuje svou pozornost na 

výsledky vědecko-technického rozvoje, zjišťuje potřeby a přání zákazníků. Současně 

připravuje vstup nového výrobku na trh. Pak je tato strategie nejúspěšnější a přináší 

nejlepší výsledky. [11] 

Strategie diverzifikace orientuje nové výrobky na zcela nové trhy. Tato strategie 

klasifikuje následující formy diverzifikace: 

horizontální diverzifikace rozšiřuje současný produktový program o výrobky, které s ním 

obsahově souvisejí,  

vertikální diverzifikace je tvořena rozšířením stávajícího portfolia, jak v orientaci na 

prodeje současných produktů, tak orientací na suroviny a výrobní prostředky, 

laterární diverzifikace představuje naprosto nový vstup do odvětví výrobků a trhů. [11] 

- Strategie marketingového mixu 

Marketingový mix je zařazen mezi soubory strategických marketingových 

nástrojů. Mezi nástroje cílené na potřeby a přání zákazníků na trhu patří výrobkové, 

cenové, distribuční a komunikační politiky. Při volbě marketingové strategie na základě 
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marketingového mixu, je důležité brát v potaz vliv mnoha faktorů. Faktory působící 

z prostředí mají různou intenzitu. Proto je flexibilita a přesnost při sestavování 

marketingového mixu nejdůležitější, aby odpovídal změnám prostředí, směřoval ke 

spokojenosti zákazníka a uskutečnil dosáhnout požadovaných cílů firmy. Marketingový 

mix lze řadit do několika podob, kdy klasická podoba je formována čtyřmi prvky, tzv. 

4P: [1] 

Produkt (product) zahrnuje portfolio, jakost, design, funkčnost, balení, služby, 

záruky, vrácení atd. 

Cena (price) představuje ceníkovou cenu, srážky, slevy, termíny plateb, 

podmínky k úvěru atd. 

Místo (place) formuje distribuční cesty, pokrytí, sortiment, zásoby, dopravu atd. 

Marketingová komunikace (promotion) se skládá z reklamy, podpory prodeje, 

prodejního personálu atd. [10] 

Každá strategie, pro kterou se firma rozhodne, může odrážet všechny prvky 

marketingového mixu. Také nemusí obsahovat všechny, jen vybrané. Důležité je brát 

v potaz charakter a cíle podnikání firmy. [11] 
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2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO PODNIKU 

Vybraný podnik Střechy Šanda byl založen v roce 2002 ve formě obchodní 

společnosti s ručením omezeným se základním kapitálem 200 000,- Kč. Tato forma 

podnikání je v naší zemi nejrozšířenější. Jednatel a současně majitel firmy je oprávněný 

zastupovat společnost samostatně. Prokurou je pověřena majitelka pozemků a budov, ve 

kterých firma provozuje svou činnost. Společnost za poslední tři roky dosahovala 

průměrný roční obrat 9 miliónů.  

2.1 Profil vybraného podniku 

Podnik se zabývá kompletní rekonstrukcí a opravami střech v oblasti celé České 

republiky, výrobou rozsáhlého materiálu pro klempíře, provádí veškeré stavební práce, 

které se týkají stavby domu, disponuje řadou moderního, technického vybavení s možností 

zapůjčení a nově od měsíce září 2016 prodejem kompletního stavebního materiálu 

fyzickým i právnickým osobám s možností dopravy nákladním automobilem a skládáním 

zboží na místě určeném zákazníkem. 

2.1.1 Rekonstrukce a opravy střech 

Již řadu let se podnik specializuje nejen na opravu a rekonstrukci střech, ale také 

na stavbu kvalitních sedlových a plochých střech na klíč, u kterých firma zajistí potřebnou 

dokumentaci, dohled během realizace i veškerá jednání s úřady. Firma dodává střechu 

přesně podle přání investora, ale pokud si zákazník neví rady, poradí nejvhodnější 

variantu. Velmi důležitá je pro firmu správně odvedená montáž a kvalifikovaný servis. 

Dále se zaměřuje na výškové práce za pomoci horolezecké techniky. Z řady 

zrealizovaných zakázek se může firma pyšnit dobře odvedenou prací na zámku v Bílině, 

Teplickou radnicí, Bílinskou kyselkou a druhým místem v celostátní soutěži o střechu roku 

2008. 

2.1.2 Klempířské práce 

Klempířské řemeslo patří mezi jedno z nejnáročnějších ve stavebnictví. Vyžaduje 

zručnost, často jemnou motoriku, smysl pro detail, představivost a dokonalou znalost 

materiálů, těmito dovednostmi a znalostmi zaměstnanci podniku disponují. Nabídka prací 

zahrnuje oplechování atik, zdí, komínů, provádění plechových střešních krytin, plechových 
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fasád a montáž okapových systémů. Dále se v této oblasti firma zaměřuje na kompletní 

výrobu a prodej všech klempířských doplňků. Jako jedna z mála společností v České 

republice nabízí práce galanterního klempířství.  

2.1.3 Stavba a stavební práce 

V roce 2012 společnost rozšířila svoje služby o veškeré stavební práce. Provádí 

kompletní rekonstrukce budov a stavebních celků, výstavbu novostaveb ve zděném i 

dřevěném provedení, stavební opravy nebo demolice. Zákazníkovi vyhoví i s výstavbou 

garáže, plotu nebo pokládkou dlažby. V zimním období se firma soustředí na rekonstrukce 

půdních prostor a interiérů.  

2.1.4 Maloobchod 

Od září 2016 se firma zabývá i samotným prodejem veškerého stavebního zboží 

s možností odvozu na místo určené zákazníkem. Rozmanitost sortimentu ve stavebním 

odvětví je veliká. Firma se prozatím zaměřila na venkovní stavařinu v podobě cihel, 

tvárnic, maltových směsí, dřeva, lepenek, železa, ale i štěrkopísku, kopaného písku, 

různých frakcí štěrků, které jsou dováženy volně ložené z kamenolomu v Dobkovičkách. 

Veškeré toto zboží je možno zakoupit na místě v areálu firmy, ostatní zboží, které firma 

nedrží fyzicky na skladě, je možno doobjednat. Ve vnitřní prodejně, která se také nachází 

v areálu firmy, nalezneme různé druhy nářadí, chemie, malířských barev, spojovacích 

materiálů, stavební lišty a profily, pomůcky pro různé stavební profese.  

Jednatel firmy investoval od minulého roku do služby maloobchod 2 000 000,-Kč 

včetně nákupu dvou nových notebooků určených pro prodej a programu Duel, který je 

schopný zpracovávat všechny činnosti podniku. Maloobchod je pro vybraný podnik 

službou novou a jeho zaměření je spíše intuitivní, pokud by se nepodařilo protlačit tuto 

službu na trh, je majitel přesvědčen, že nakoupené zboží v hodnotě necelých dvou miliónů 

zužitkuje při provádění stavebních prací. V současné době je tato část podnikání jako 

jediná ztrátová. 

2.1.5 Vize a cíl podniku 

 Majitel by rád jednou předal úspěšně zavedenou firmu, se stabilním postavením 

na trhu a dobrým jménem svému synovi. Po celou dlouhou dobu svého podnikání se 



Zdeňka Žižanovičová: Návrh marketingové strategie vybraného průmyslového podniku 

2017  19 

   

majitel řídí intuicí, která zatím vychází. Plně si uvědomuje turbulentní a chaotické chování 

subjektů na stavebním trhu. Strategii, která by mu pomohla lépe a rychleji, bez většího 

překvapení reagovat na změny v daném odvětví, nikdy neměl.  

Konkurenční výhodu a z té plynoucí zaměření firmy v oblasti maloobchodu, bude 

zjištěno pomocí adekvátních analýz a marketingového výzkumu. Na základě výsledků 

bude sestavena vhodná marketingová strategie pro vybraný podnik. Celá tato část práce je 

vytvořena na základě informací, které byly získány při rozhovoru s majitelem firmy.  
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3 MARKETINGOVÝ VÝZKUM  

3.1 Analýzy prostředí 

Úspěch v podnikání a přežití podnikatelského subjektu v dnešní chaotické době je 

závislé na mnoha faktorech. Není neobvyklé, že si podnik plně neuvědomuje všechny 

nástrahy a rizika, které na něj působí ze všech stran. Také rozpoznaní klíčových a nových 

příležitostí na trhu, které mohou výrazně posílit konkurenceschopnost podniku, není lehké 

poznat. Velikým přínosem může být právě zmapování okolí podniku pomocí adekvátních 

analýz doplněných o primární informace na základě marketingového výzkumu. Tyto 

důležité informace budou nápomocné k sestavení marketingové strategie vybraného 

podniku v oblasti maloobchodu. 

3.1.1 Makroprostředí pomocí PEST 

PEST analýza je zaměřena na makroprostředí firmy Střechy Šanda s.r.o., kdy dílčí 

faktory jsou aplikovány na prostředí podniku, které zásadně ovlivňuje činnost podnikání. 

- Politicko-legislativní vlivy ve stavebnictví: 

Stavebnictví přineslo za minulý rok 2016 nepříznivé výsledky v ekonomice. 

Tento obor v České republice zažívá těžké časy, hlavním důvodem je nepřipravenost 

staveb v důsledku extrémně komplikovaných schvalovacích procesů.  Česká republika se 

řadí na základě zprávy zveřejněné Světovou bankou na 130. místo na světě v povolování 

staveb. Na tuto situaci doplácejí nejenom soukromníci, ale i stát samotný jako největší 

investor. Protahují se stavby domů a bytů, neúměrně roste časová prodleva v přípravě a 

stavbě klíčových infrastrukturních staveb v čele s dálnicemi a nejdůležitějšími 

železničními tahy. Vše podtrhává neochota některých stavebních úřadů vydávat nová 

povolení a svévolné porušování všech správních lhůt, tak je příčina problémů stavitelství 

naprosto jasná.  Změna stavebního Zákona č.183/2006 Sb. (Zákon o územním plánování a 

stavebním řádu) by měla být jednou z hlavních priorit vlády. Tato změna, by měla výrazně 

zjednodušit a urychlit stavební proces v České republice, protože výsledek stavebnictví 

v roce 2016 značí hluboký propad k mínus 7,6% oproti roku 2015, který se vyznačoval 

kladnými čísly okolo 7,1% a současný stav v měsíci lednu zveřejněný Českým statistickým 

úřadem meziročního růstu/poklesu stavební výroby v % činní -0,2%. [12]  
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Pokud se nebude moci stavět z důvodů extrémně dlouhých a komplikovaných 

procesů, nebudou se prodávat výrobky a služby spojené se stavebním odvětvím a nebude 

uspokojena potřeba obyvatelstva bydlet.  

Další vybrané zákony, kterými se firma při svém podnikání musí řídit: 

- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon zákoník práce 

 Zákoník práce upravuje právní vztahy vzniklé při výkonu práce mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli. Zákoník práce upravuje české individuální pracovní právo.   

- Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 

Zákon stanoví podmínky podnikání významné pro ochranu spotřebitele i výrobce 

při prodeji zboží nebo výrobků a poskytování služeb, úkoly veřejné správy v oblasti 

ochrany spotřebitele a oprávnění spotřebitelů, sdružení spotřebitelů nebo jiných 

právnických osob založených k ochraně spotřebitele.    

- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nový) 

Jedná se o velmi rozsáhlý a komplexní zákon, který upravuje občanské právo a do 

značné míry také právo obchodní (závazkové právo). Dále upravuje i další odvětví práva, 

např. právo rodinné.  

- Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb 

Zákon upravuje práva, povinnosti a postupy uplatňované při evidenci tržeb a 

postupy s nimi související.  

- Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

Zákon o dani z přidané hodnoty je předpisem veřejného práva, související s celou 

řadou dalších daňových zákonů. Vymezuje předmět daně, jakožto i předměty z daně 

vyňaté, dále územní působnost a pojmy jako úplata, správce daně, osoba registrovaná 

k dani apod. Dále upravuje způsob uplatňování daně, místo plnění daně, pravidla a 
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náležitosti daňových dokladů. Nedílnou součásti zákona je sazba daně, režim osvobození 

daně, případně pravidla uplatnění nároku odpočtu na dani. 

Vzhledem k nadcházejícím volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky na podzim letošního roku, lze předpokládat, že již k žádné další velké změně 

legislativy v následujících pár měsících nedojde. Tento zásadní problém v legislativě se 

odráží v celém oboru stavebnictví, a tudíž má i negativní dopad na samotnou firmu.   

- Ekonomické faktory ovlivňující stavebnictví: 

Ekonomická výkonnost v České republice ve 3. čtvrtletí 2016, na rozdíl od 

prvního půl roku, zpomalila. Reálný hrubý domácí produkt (HDP) se mezi čtvrtletími 

zvýšil jen o 0,2% (po sezónním očištění), což byl nejmenší růst ekonomiky od roku 2014. 

Zpomalení růstu bylo zapříčiněno zejména vývojem poptávky zahraničního obchodu. 

Meziroční růst reálného vývozu zboží a služeb se vlivem zahraniční poptávky zpomalil ze 

7,9% ve 2. čtvrtletí na 1,1%. Také snížení dynamiky růstu domácí poptávky z 1,6% na 

1,1%, ale to nebylo tak citelné. Na straně nabídky, se meziroční růst reálné HDP ve 3. 

čtvrtletí 2016 zpomalit na 1,3%. Zpomalení na straně nabídky se týkalo všech odvětví 

ekonomiky s výjimkou peněžnictví, pojišťovnictví, zemědělství a činností v oblasti 

nemovitostí. Naopak byl zaznamenán ve stavebnictví, které se potýká s dlouhodobými 

problémy, také v těžbě a dobývání nerostných surovin, energetice a vodohospodářství.  I 

přes dočasnou stagnaci ve 3. čtvrtletí Ministerstvo financí předpokládá, že v roce 2016 

dosáhl růst reálného HDP 2,5%. V následujících letech by česká ekonomika měla růst 

obdobným tempem, a to o 2,6% v roce 2017 a 2,4% v roce 2018. [13]  

Mezi další makroekonomické ukazatele se řadí zaměstnanost. V roce 2016 se 

situace na trhu práce nadále zlepšovala. Meziroční růst zaměstnanosti byl loni nejvyšší od 

roku 2008. Míra zaměstnanosti dosáhla 77% u osob ve věku 20-64 let. Z pohledu odvětví 

přispěl k zaměstnanosti zpracovatelský průmysl, dále doprava, obchod, ubytování a 

pohostinství, ani informační a komunikační činnosti nezůstaly pozadu. Nepříznivá situace, 

setrvává ve stavebnictví. Toto odvětví od roku 2010 ztratilo téměř 65 tis. zaměstnanců. 

V těžbě a energetice poklesla zaměstnanost od roku 2008 o 8 tis. osob. Přestože počet 

zaměstnaných koncem roku 2016 u nás překročil hranici 5,3 mil., tak se ale zároveň zvýšil 
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počet podniků, které považovaly nedostatek pracovní síly ve svých firmách, jako důležitou 

bariéru k jejich dalšímu růstu. [14]  

Nepříznivý stav zaměstnanosti má vliv na celé stavební odvětví, a tudíž i na firmu 

Střechy Šanda s.r.o. Odchod kvalifikovaných zaměstnanců ze stavebního odvětví a nízká 

poptávka, výrazně ovlivňují činnost firmy ve formě dalšího rozvoje.  

Neustávající pozitivní růst ekonomiky, přetrvávající příznivé vyhlídky ve 

stěžejních odvětvích, rozpočtová politika státu a důležitý sílící nedostatek pracovníků 

zapříčinilo vyšší růst výdělků. Průměrná mzda vzrostla v roce 2016 ve všech odvětví oproti 

roku 2015 o 4,2% s výjimkou těžby a dobývání nerostných surovin, kde klesla o 0,5% 

doprovázena redukcí počtu zaměstnanců v tomto odvětví o 6%. [14] 

 Současná hrubá mzda v České republice na průměrný evidenční počet 

přepočtených zaměstnanců činí 29 320 Kč. [15] 

 Ve stavebnictví se evidovala průměrná hrubá mzda k 31. 12. 2015 20 815 Kč. Na 

základě nařízení vlády č. 567/2006 Sb. od 1. ledna 2017 vzrostla sazba základní minimální 

mzdy pro stanovenou týdenní 40 hodinovou pracovní dobu na 66 Kč za hodinu nebo 

11 000 Kč za měsíc. Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní 40 hodinovou 

pracovní dobu jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti 

vykonávaných prací do 8 skupin. [16]  

Tabulka 1. Nejnižší úrovně zaručené mzdy v roce 2016 a 2017. Zdroj: 

vlastní zpracování dle [5] 

Skupina prací 

Hodinová 

zaručená mzda 

2016 

Hodinová 

zaručená mzda 

2017 

Měsíční zaručená 

mzda 2016 

Měsíční zaručená 

mzda 2017 

1 58,70 Kč 66,00 Kč 9 900 Kč 11 000 Kč 

2 64,80 Kč 72,90 Kč 10 900 Kč 12 200 Kč 

3 71,60 Kč 80,50 Kč 12 100 Kč 13 400 Kč 

4 79,00 Kč 88,80 Kč 13 300 Kč 14 800 Kč 

5 87,20 Kč 98,10 Kč 14 700 Kč 16 400 Kč 

6 96,30 Kč 108.30 Kč 16 200 Kč 18 100 Kč 

7 106,30 Kč 119,60 Kč 17 900 Kč 19 900 Kč 

8 117,40 Kč 132,00 Kč 19 800 Kč 22 000 Kč 
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Zvyšování nejnižších zaručených mezd vede k navyšování mzdových nákladů u 

podniků, které se těmito sazbami řídí. Sledovanou firmu může tento ekonomický faktor 

ovlivnit z pohledu vyšších mzdových požadavků od zaměstnanců. Tento mzdový nárok by 

zapříčinil nežádoucí růst firemních nákladů.   

- Sociálně – kulturní faktory: 

Počet obyvatel v České republice stále roste, stoupající tendence je z velké části 

přisuzována zahraniční migraci. Český stát zůstává atraktivní zejména pro občany 

východoevropských zemí, Slovenska, Ukrajiny a Ruska, dále také Vietnamu. Podle 

aktuálních údajů má Česká republika 10 578 820 obyvatel. [17]  

Demografické změny se v České republice projevují zejména ve stárnutí 

obyvatelstva. Dále je zaznamenána tendence ke stále vyššímu počtu svobodných lidí, lidí 

rozvedených, sníženému počtu porodnosti a odkládání mateřství. Důsledky stárnutí 

obyvatelstva můžou zapříčinit změnu věkové struktury obyvatel, která se pojí 

s udržitelností financování důchodového systému.  

Ústecký kraj disponuje rozlohou 5 335 km², na kterých se nachází 354 obcí. Počet 

obyvatel k 31. 12. 2015 činil 822 826 osob a 32 612 cizinců. Průměrný věk v kraji je 41,4 

roku. Ústecký kraj má v současné době 366 000 zaměstnaných osob z toho 39,3% pokrývá 

průmysl a stavebnictví. Největší část zaměstnaných osob náleží tržním a netržním službám 

a to 58,9% z celkového počtu zaměstnaných osob v kraji, jak uvádí Statistická ročenka 

Ústeckého kraje 2016. [18]  

Firma Střechy Šanda s.r.o. musí čelit do dvou let odchodu dvou stěžejních 

zaměstnanců do důchodu. Do té doby musí na jejich pozice najít náhradu, a ještě si nové 

zaměstnance vychovat. V okolí Bíliny je většina obyvatel zaměstnána sklárnou nebo 

šachtou, což je hlavní dopad toho, že regionu chybí řemesla a neochota lidí pracovat ve 

stavebním odvětví. 
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- Technologické vlivy: 

Ve stavebnictví se využívá řada technologií, která jsou rok od roku vylepšována 

nebo doplňována o novinky. Odvětví disponuje širokým spektrem moderních stavebních 

strojů a mechanizací. Výrobci stavebních materiálů využívají nových technologií k zvýšení 

a zkvalitnění produkce svých výrobků. Každý rok dosahuje nárůst novinek v tomto odvětví 

obrovských rozměrů, které není možné z pozice malé nebo střední firmy obsáhnout.  

 Firma vlastní řadu moderních a kvalitních strojů, které jí ještě nějaký rok 

poslouží a nebude tedy v dohledné době nucena investovat nemalé peníze do vybavení.  

Mezi stěžení stroje řadí univerzální nakladač, vysokozdvižný vozík, paletový vozík, 

kontejnery na suť, sněhovou radlici, nový nákladní automobil na 3,5 tuny.  

3.1.2 Mikroprostředí pomocí Porterova modelu pěti sil 

Analýza odvětví nazývaná Porterův model konkurenčních pěti sil bude následně 

použita k zmapování okolí firmy Střechy Šanda s.r.o. Na základě zjištěných skutečností, 

budou vyhodnoceny příležitosti a hrozby v souhrnné analýze SWOT.  Zmíněný model je 

směřován na okolí maloobchodu v rozsahu 50km. Maloobchod je pro firmu zcela nová a 

nezmapovaná forma podnikání. 

- Stávající konkurenti 

Stávající konkurence ve stavebním odvětví zabývající se prodejem stavebního 

materiálu je v okolí firmy dosti zastoupená. Jedná se například o Stavebniny Černý s.r.o., 

Stavebniny Stama a.s., Invest-star s.r.o., Woodcote CZ, a.s., Stavebniny DEK a.s.,      

PRO-DOMA, SE, Delfy s.r.o., Dachdecker spol., s r.o. Konkurenční firmy jsou 

vyhodnocovány z hlediska výhod a nedostatků.  

Stavebniny Černý v letošním roce oslaví 27 let od vzniku. Zabývají se 

velkoobchodním i maloobchodním prodejem veškerého stavebního materiálu. Firma má 

zastoupení v pěti městech včetně Bíliny. Pro vybraný podnik je jedním z hlavních 

konkurentů. Jejich služby jsou rozsáhlé od prodeje, bazaru, poradenského servisu přes 

dopravu a přepravu, E-shop po stavební činnost. [19]  
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Výhodu mají v pokrytí dané oblasti, možnostmi k rychlému zásobení zboží mezi 

pobočkami, otvírací dobou od 7.00 do 19.00 hodin po celý týden mimo svátků a možnosti 

zakoupení písků a štěrků různých frakcí, které jsou potřebné jak při začátku výstaveb 

nových domů, tak při doplňujících pracích. Nedostatky jsou v jejich stavební činnosti, 

která je málo využívána a vysoké fluktuaci zaměstnanců.  

Stavebniny Stama jsou na stavebním trhu 25 let. Společnost se zabývá 

velkoobchodem i maloobchodem a disponuje osmy pobočkami, které mají nejbližší 

zastoupení v Bílině, Teplicích a Ústí nad Labem. Mezi své služby řadí dopravu, tipy a 

rady, kalkulace spotřeby, E-poradnu. Otvírací doba je na těchto stavebninách v pracovním 

týdnu od 7.00 – 16.00 a v sobotu od 7.00 – 11.00 hodin. [20] 

 Jejich výhodou je nemalé zastoupení v dané oblasti, služby spojené 

s poradenstvím a stálí zaměstnanci. Nedostatky odráží kultura prostředí nejbližší pobočky 

v Bílině, kde je patrné, že se po několik let neinvestuje do majetku. Otvírací doba není 

přizpůsobena zaměstnaným a opět chybí nabídka štěrků a písků.  

Firma Invest – Star je na trhu od roku 2002. Jejím hlavním zaměřením je stavba 

rodinných domů a jejich rekonstrukce, dále firma nabízí služby koupelnového studia, 

nákladní autodoprav. Prodej stavebnin na jedné pobočce, která se nachází v Bílině. 

Otvírací doba pobočky je od 7.00 – 15.00 hodin v pracovním týdnu, soboty a neděle jsou 

zavřeny. [21]  

Výhoda u této firmy je patrná ve službě koupelnového studia a nákladní 

autodopravě. Nevýhodou je krátká otvírací doba a chybí nabídka štěrků a písků. 

Woodcote CZ je podnik, který je na stavebním trhu od roku 1992. Společnost 

dosahuje Evropských rozměrů. V České republice nabízí své produkty a služby na 28 

pobočkách, které se zaměřují na suchou výstavbu. Jejich nabídka obsahuje i veškerý 

stavební materiál s možností dopravy. Čtyři ze zmíněných 28 poboček jsou speciální 

prodejny na dveře a podlahy. Otvírací doba je na pobočkách různá. Nejbližší pobočka 

Teplice má otevřeno v pracovním týdnu od 7.00 – 16.00 hodin a v sobotu od 7.30 do 11.30 

hodin. [22]  
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Výhoda společnosti je ve velikosti, známosti firmy a odbornosti na suchou 

výstavbu, dveře a podlahy. Nevýhodou pobočky Teplice je otvírací doba, také chybí 

nabídka štěrků a písků pro koncové zákazníky a stavební firmy. Z určitého pohledu se 

výhoda v odbornosti na suchou výstavbu mění v nevýhodu z pohledu k ostatním stavebním 

materiálům. 

Stavebniny DEK jsou největší společností skupiny DEK.  Od založení společnosti 

v roce 1993 se zabývají výhradně obchodem se stavebními materiály, maloobchod i 

velkoobchod. Síť prodejních míst v České republice se v roce 2015 rozrostla na 59 

poboček v 54 městech. Tímto počtem se staly stavebniny jedním z lídrů na trhu. Kromě 

obchodních činností se společnost soustředí na technickou podporu stavebním firmám, 

programem technické podpory určený profesionálům ve stavebnictví, návrhy detailů a 

skladeb, konzultace na stavbách a produktová školení. Dále nabízejí i množství služeb 

v podobě E-shopu, půjčovny nářadí, autodopravu, klempířskou dílnu a míchárnu barev. 

Pobočky jsou ve stavební sezóně otevřeny od 7.00 – 16.30 hodin a mimo sezónu od 7.00 – 

16.00 hodin.  Soboty, neděle a svátky je zavřeno. [23]  

Nejbližší pobočky, které mohou ovlivnit zákazníky z okolí podniku Střechy Šanda 

s.r.o., jsou vybudovány v Mostě, Teplicích, Chomutově a Ústí nad Labem. Už sama 

velikost podniku je obrovskou výhodou, dále podnik disponuje řadou profesionálních a 

vzdělaných zaměstnanců, vybavenost prodejna, kulturou prostředí. Jako hlavní nevýhoda 

je v jejich zaměření na stavební firmy a neochotu dělit materiál, otvírací doba a opět chybí 

nabídka písků a štěrků.  

PRO-DOMA, SE, je ryze český distributor stavebních materiálů, který působí na 

trhu od roku 1990. Pyšní se vizitkou nejširší sítě stavebnin v České republice s více jak 120 

pobočkami. Zabývá se maloobchodem i velkoobchodem. Společnost, poskytuje svým 

zákazníkům množství služeb jako profesionální poradenství, zpracování individuálních 

cenových nabídek, zprostředkovávání realizačních firem nebo dopravu materiálů. Otvírací 

doba okolních poboček zejména v Chomutově, Teplicích a Ústí nad Labem je od 7.00 – 

17.00 hodin a soboty od 7.00 – 12.00 hodin. [24]  

Výhodu mají v širokém portfoliu produktů v geograficky dostupné pobočkové síti 

a zastoupením na trhu. Nevýhodou je otevírací doba o sobotách a nedělích.  
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Delfy staviva jsou na trhu od roku 1994. Tato společnost nabízí své služby 

konečným zákazníkům, stavebním firmám, ale i obchodním firmám. Mezi služby řadí 

autodopravu, půjčovnu, pronájem kanceláří, hlídané parkoviště, výrobu a montáž vazníků a 

revitalizaci oken. Firma obchoduje ze 4 poboček ve městech Most, Litvínov, Jiřetín a 

Petřvald u Karviné. Otvírací doba je na pobočkách různá, nejbližší Most má otevřeno od 

7.00 – 16.00 hodin mimo sobot a nedělí, kdy je otevřeno dopoledne pouze 

v Litvínově. [25]  

Výhodou je spolupráce poboček, nabídka štěrků a písků. Nevýhodou je opět 

otvírací doba.  

Dachdecker je společnost založená v roce 1991 a zaměřená na střešní materiály. 

V současné době má firma 9 poboček v České republice. Mimo střešní materiály nabízí i 

další stavební zboží, dále služby v podobě dopravy, výpočtu stavebního materiálu, 

poradenský servis, doporučení realizačních firem, dílnu a půjčovnu, prodejní servis, 

školení a akce. Otvírací doba poboček v sezóně je od 7.00 – 17.00 hodin a soboty má 

otevřeno jen pár poboček s různou provozní dobou. [26]  

Výhodou je specializace na náročný střešní materiál, profesionální zaměstnanci a 

počet poboček. Nevýhoda je v nesjednocené otvírací době a chybí nabídka štěrků a písků. 

- Potencionální konkurenti 

Při analýze konkurenčního prostředí firmy je nutné brát v potaz nejen stávající 

konkurenty, ale také možnost vstupu nových konkurentů na trh. Stavebnictví, jak již bylo 

uvedeno v předchozí analýze, není zrovna odvětvím, které by poutalo firmy nebo případně 

nové podnikatele, zrovna vidinou veliké ziskovosti. Stavební trh je přesycený nabídkou, 

vykazuje znaky chaosu a obrovského konkurenčního boje. Samotné okolí firmy do 50 km 

je obhospodařováno osmi stavebninami s letitou historií a možností nákupu na jejich více 

pobočkách, které mezi sebou spolupracují.  

Vstup nového konkurenta je v tuto chvíli spíše nepravděpodobný. Větší riziko 

však plyne z možnosti rozšíření poboček stávajících stavebnin do měst v okolí, která ještě 
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nejsou zahrnuta v jejich přímém dosahu.  V tuto chvíli však není známa žádná ověřená 

informace, že by se tato skutečnost měla v dohledné době odehrát.  

- Dodavatelé 

Důležitou skupinou pro vybraný podnik jsou obchodní partneři. Dodavatelé 

výrazně ovlivňují konkurenci schopnost firmy, protože utvářejí vstupní cenu zboží a 

služeb. Dále je důležité jméno dodavatele, které je zapsáno určitým způsobem v mysli 

zákazníka a může pro samotný vybraný podnik znamenat dobrou reklamu, povědomí, 

důvěryhodnost, kvalitu a zodpovědnost nebo naopak.  

Firma si může vybrat na základě obchodních podmínek výhodnější variantu 

nákupu zboží od samotných výrobců nebo strategických partnerů v podobě větších 

stavebnin, kteří s ní budou tvořit zásobovací řetězec. Od výrobců je možnost na jedné 

straně získat nízké ceny výrobků pro další prodej, ale není to pravidlo. Na druhou stranu 

může být zpoplatněna služba spojená s dodávkou výrobků nebo znevýhodněna vysokou 

tonáží. V tento okamžik si musí firma vybrat a zodpovědně spočítat, která varianta se 

vyplatí, jestli vzít více zboží, které bude firma prodávat déle anebo se spojí s dodávkou 

s většími stavebninami. 

 Současná situace je však taková, že v dnešní době se ve větší míře vyplatí 

nakupovat přes větší stavebniny, protože jsou dokonce ochotny do začátku, poskytnou 

větší rabaty než samotní výrobci. Větší stavebniny, také oproti výrobcům jsou 

nakloněny prodeji s delšími splatnostmi. Dalším výrazným prvkem k ziskovosti od 

dodavatelů jsou zpětné bonusy. Tyto bonusy nabízejí výrobci jako finanční odměnu za 

roční obrat nakoupeného zboží a dokážou dosahovat miliónových částek pro kupující 

podnik. Dříve to byla veliká výhoda výrobců, ale v dnešní době jsou větší stavebniny 

ochotny přepouštět tento bonus na svoje menší partnery. Pokud se podnik rozhodne, že 

nákupy bude směřovat přes větší stavebniny, stále může počítat s reklamní podporou 

v podobě plachet, letáků, katalogů, banerů, ceníků a poradenským servisem od výrobců, 

protože není na dnešním trhu výrobce, který by neměl konkurenci, a proto svoje výrobky 

velice rád podpoří.  

  



Zdeňka Žižanovičová: Návrh marketingové strategie vybraného průmyslového podniku 

2017  30 

   

- Síla kupujících 

Zákazníky, kteří mohou výrazně ovlivnit cenu a poptávané množství, se dělí do 

dvou skupin. V první řadě jsou to běžní zákaznici, kteří se od sebe liší řadou aspektů. 

Zejména potřebami, které má každý člověk individuální. Stavebniny nabízí řadu zboží a 

služeb, kterými dokáže potřeby zákazníka uspokojit. Každý člověk je ochotný utratit své 

peníze podle různých priorit, může to být právě cena zboží, nebo zákazník klade důraz na 

kvalitu, kvantitu, doprovodný servis, dostupnost, cenu komplementů atd.  

Důležité je odhadnout, co jaký zákazník požaduje a opatřit mu zboží či službu 

přímo na míru. Spokojenost zákazníka by měla zaujímat přední místo v žebříčku firemních 

cílů. Pokud, bude zákazník spokojený, rád se vrátí, a hlavně o poskytnutých službách řekne 

svým známým a tím zajistí velice funkční, bezplatnou reklamu. Tento krok může zajistit 

větší množství poptávaného zboží, vyšší prodeje a tím snadnější cestu k zisku. V případě 

nespokojeného zákazníka, může mít zmíněný krok opačné, fatální následky.   

Druhou skupinou zákazníků jsou firmy. Jsou důležití z hlediska stálého odběru i 

přes mimosezónní měsíce, tím se liší od zákazníka běžného, který si nakoupí stavební 

zboží jednou za čas, a to převážně v sezónních měsících. Stavební firmy z pohledu 

podniku, zajišťují stálý obrat. Firmy více tlačí na ceny zboží, protože fungují jako článek 

mezi maloobchodem a investorem. Při pohledu na stále se zvyšující tlak nižších cen 

stavebních prací, si rozdíl mezi cenou zboží navrhovanou a cenou docílenou po 

vyjednávání s dodavatelem, nechávají jako část svých výnosů.  

Pro vybraný podnik jsou důležité obě skupiny. Hlavním pojítkem vybraného 

podniku a jeho zákazníků je budování vztahu. V současné době firma z části zásobuje tři 

velké stavební firmy a přibližně 30 stálých zákazníků. 

- Substituty a komplementy 

Ve stavebním odvětví je hrozba substitutů a komplementů poměrně nízká. Musí 

však být brána v potaz substituce potřeby. Ve stavebnictví se stále zvyšují nároky na 

produkty z hlediska životního prostředí, na delší životnosti a kvalitu. Tento tlak na 

zapojení substitutů je vyvíjen ze strany požadavků zákazníků.  
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Pokud chce podnik uspět na stavebním trhu, musí držet krok s dobou. Zatím se 

firma soustředí na osvědčené zboží, nikoliv nové. 

3.1.3 Analýza vnitřního prostředí podniku 

 Do rozboru interního prostředí firmy Střechy Šanda s.r.o. jsou zahrnuty 

materiálové, finanční a lidské zdroje.  

Mezi zdroje řízení firmy je nezbytné zahrnout jednatele jako nejvyššího manažera, 

který je ve své nepřítomnosti zastoupený prokuristou nebo vedoucím obchodu. Tito tři lidí 

tvoří nejužší vedení firmy, které řeší veškeré kroky spojené s podnikáním, na základě 

komunikace a společné dohody. Jednatel ve vedení vystupuje jako kompetentní osoba, 

kvalifikovaná ve stavebním oboru ve všech stěžejních oblastech. Prokurista přednáší své 

argumenty z pozice letitého ekonoma a vedoucí obchodu doplňuje potřebné informace 

z oblasti trhu. Vedení tvoří lidé, kteří se navzájem doplňují a spolupracují.  

Finanční zdroje ve firmě jsou 100% vlastní zdroje. Zatím nebylo využito žádného 

cizího kapitálu a vedení společnosti nepředpokládá žádnou změnu ve výhledu dvou let. 

Závazky jsou pravidelně placeny před splatnostmi. Hotovostní platby jsou využívány pro 

docílení lepších cenových podmínek materiálu a zboží.  

Lidské zdroje ve firmě tvoří zaměstnanci. Na stálý pracovní poměr firma 

zaměstnává šest lidí na řemeslných pozicích. Další tři zaměstnanci se soustředí na rozvoj 

maloobchodu, kde procházejí řadou profesních školení o novinkách a inovacích v oboru 

stavebnictví. Dále si firma najímá pět lidí na pracovní dohodu. Větší zakázky řeší pomocí 

ověřených subdodavatelů, kteří se účastní realizací, ale firma Střechy Šanda s.r.o. zůstává i 

v těchto zakázkách jako generální dodavatel a celé zakázky zaštiťuje. 

Kapacitní zdroje jsou tvořeny z hlavní části stavebním zbožím, které je 

soustředěno na maloobchod. Hodnota zásob se pohybuje okolo 2 miliónů korun. Zboží je 

členěno do venkovních a vnitřních prostor firmy. Venkovní plochy jsou zastavěny zbožím 

v podobě cihel, maltovin, dřeva, štěrků, písků atd. Vnitřní prostory nabízejí rozsáhlý 

sortiment stavebního nářadí, spojovací materiál, elektrické nářadí, chemii atd. 
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Mezi technické vybavení firmy Střechy Šanda s.r.o. lze zařadit univerzální 

nakladač, dva vysokozdvižné vozíky, mini rypadlo, vibrační desku, nákladní automobil 

s nosností 3,5 tuny, přívěsný vozík, tři kontejnery na suť, lešenářské shozy a fasádní lešení, 

které je možno vystavět do výšky 50m. Veškeré vybavení je plně funkční s možností 

zapůjčení. 

Inovační zdroje zastupuje maloobchod, který je novinkou pro zákazníky firmy. 

Firma předpokládá, že pokud nebude moci zákazníka uspokojit v rámci stavebních prací 

z důvodu vytíženosti, nabízí jako kompenzaci možnost zajištění stavebního materiálu a 

zboží.  

Informační zdroje ve firmě tvoří spokojení zákazníci. Od února 2017 zaznamenala 

firma nárůst zákazníků na základě doporučení od známých. Toto zhodnocení bylo 

uskutečněno na základě přímé komunikace se zákazníky. Nabídka maloobchodu je 

v současné době formována na základě přání zákazníků.    

3.1.4 Souhrnná SWOT analýza 

Na základě zmapování vnějšího a vnitřního okolí firmy s pomocí provedených 

analýz, je v této části zpracovaná SWOT analýza zvolené firmy Střechy Šanda s.r.o. Pro 

vyhodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb jsem zvolila významnost 

jednotlivých faktorů na bodové stupnici od 1 do 5 (1 – nejméně závažný, 5 – faktor s 

největším vlivem). 
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Tabulka 2. SWOT analýza firmy Střechy Šanda s.r.o., Zdroj: vlastní 

zpracování 

Silné stránky (S) Hodnocení Slabé stránky (W) Hodnocení 

Letité zkušenosti na stavebním trhu 5 

Nedostatečný počet 

zaměstnanců 5 

Široká nabídka služeb 5 Systém dodavatelů není ucelen 4 

Kultura prostředí 4 Nízká propagace maloobchodu 5 

Technické vybavení firmy 4 Podnikání v sezónním oboru 3 

Pravidelná školení zaměstnanců 3 Nízká motivace zaměstnanců 4 

Dobré vztahy ve vedení firmy 4 

Řízení podniku na základě 

intuice 5 

Finanční stabilita 5     

Spolupráce stavební části a maloobchodu 5     

Dobré jméno a pověst firmy 4     

Doporučení od zákazníků 5     

Příležitosti (O) Hodnocení Hrozby (T) Hodnocení 

Propagace firmy v tisku, web a facebook 4 Stagnující legislativa 4 

Velký výběr dodavatelů stavebních 

materiálů 3 Měnící se potřeby zákazníků 5 

Rozšíření marketingových aktivit 4 

Tlak na ceny z pozice 

zákazníků 5 

Podpora věrnosti zákazníků 5 Chaotický stavební trh 5 

Efektivní stanovení otvírací doby 4 Vysoce zastoupená konkurence 4 

Zpětné bonusy za odebrané zboží 4 Možnost rozšíření konkurence 2 

Zacílení na konkrétní skupinu zákazníků 5 Stárnutí populace 3 

Novinky ve stavebních materiálech 3 Snižování cen konkurencí 5 

 

Kompletní SWOT analýza poslouží dále jako výstup pro následný marketingový 

výzkum. Rozvoj maloobchodu je závislé na potřebách a spokojenosti zákazníků. Všechny 

faktory, které se týkaly zákazníků, dosáhly hodnocení s největším vlivem.  

3.2 Vlastní marketingový výzkum 

Struktura marketingového výzkumu je složena ze dvou částí. Charakteristika 

těchto etap je přiblížena v teoretické části. Praktická část se zabývá již konkrétními fakty, 

které jsou v rámci práce zkoumány.  
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3.2.1 Vymezení problému, cíle a stanovení hypotéz 

Firma Střechy Šanda s.r.o. se rozhodla pro rozšíření svých služeb o maloobchod. 

Tato služba je zcela nová a založená na intuici. Souhrnná analýza SWOT nastínila 

zákazníky, jako faktor s největším vlivem na budoucí příležitosti.  

Cílem je pomocí výzkumu zhodnotit preference a potřeby zákazníků 

maloobchodu se stavebním zbožím a materiálem (stavebniny). Získané informace budou 

použity pro navrhnutí marketingové strategie firmy Střechy Šanda s.r.o. Výzkum je 

zaměřen na území Ústeckého kraje. 

Předpoklady: 

- Muži tvoří větší část zákazníků maloobchodu se stavebním zbožím a materiálem 

než ženy. 

- Cena za stavební zboží a materiál je u mužů preferována před kvalitou. 

- Pultový prodej preferují více ženy než muži.   

3.2.2 Volba metody výzkumu 

Pořízená data jsou získána prostřednictvím kvantitativního výzkumu podpořeného 

standardizovaným dotazníkem. Pro šíření dotazníku byla zvolena forma samovyplňovacího 

dotazování. Šíření bylo provedeno prostřednictvím facebooku, googlu a elektronické pošty. 

Tato metoda byla vybrána pro nízké náklady, vyhovující časové nároky a nízké požadavky 

na kvalifikaci vedoucího výzkumu. Dotazník byl sestavován pomocí uzavřených i 

otevřených otázek. Pokládané otázky korespondují s cílem výzkumu. [Příloha č. 1] 

3.2.3 Získaná data marketingového výzkumu 

Všechna data byla získána na základě vyplňovacího dotazníku. Dotazník byl 

rozeslán elektronickou poštou, vložen na facebook a google. Celkem bylo rozesláno 100 

dotazníků, přičemž konečný počet respondentů dosáhl 62 jedinců, z čehož vyplývá 62% 

návratnost dotazníků. Při vyplňování dotazníků byly aktivnější ženy než muži. 
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Rozdíl je patrný z následujícího obrázku: 

 

Obrázek 3. Rozdělení respondentů podle pohlaví. Zdroj: vlastní 

zpracování 

Největší část respondentů spadá do věkové kategorie od 33 až 52 let. Dále je 

značně zastoupena i věková skupina od 19 do 32 let. Pouze 9,68% respondentů přísluší do 

věkové kategorie od 53 do 65 let.      

Následující obrázek zobrazuje zastoupení věkových skupin:  

 

Obrázek 4. Současný věk respondentů. Zdroj: vlastní zpracování 
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Z hlediska potřeby zvyšování životní úrovně bydlení, byly získány data o obydlí 

respondentů. Výše jejich investic za poslední dva roky a očekávané investice pro dva roky 

následující. Překvapivě dotazník odevzdalo 31 respondentů, kteří bydlí v rodinném domě a 

31 respondentů, kteří obývají byt. Jiné obydlí v odpovědích nebylo zmíněno. 

Náklady, které respondenti uvedli, znázorňují následující dva obrázky:  

 

Obrázek 5. Odhad investic respondentů do bydlení za poslední dva roky. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obrázek 6. Odhad investic respondentů do bydlení pro následující dva 

roky. Zdroj: vlastní zpracování 
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Výsledky prezentují, že celková potřeba zvyšovat životní úroveň v bydlení u 

respondentů roste. 

3.2.4 Analýza získaných dat a jejich interpretace 

V rámci dotazníkového šetření vyplynuly následující skutečnosti. 

Pro vymezení potřeby navštívit maloobchod se stavebním zbožím, byli 

respondenti rozděleni na základě jejich pracovního oboru. V tomto případě byl počet 

pracujících ve stavebním oboru 10 dotázaných a zbývajících 52 bylo zaměstnáno mimo 

tento obor. Z čehož vyplývá 83,87% případná návštěvnost prodejny pouze z hlediska 

uspokojení potřeby pro zvyšování životní úrovně bydlení.   

Při otázce návštěvnosti prodejny stavebnin za poslední dva roky, byli respondenti 

segmentovaní podle pohlaví. Výsledky vykazují 100% návštěvnost mužů a 70,59% 

návštěvnost žen. Muži jsou v 89,85% stálými zákazníky po celý rok, tři respondenti 

nakupují pouze v sezónních měsících. Zatímco z celkového počtu 34 žen jich 17 nakupuje 

stavební zboží a materiál v sezónních měsících, sedm žen zavítá do stavebnin velmi zřídka 

a 10 žen, nikdy v podobném obchodě nebylo. Na základě těchto výsledků je patrné, že 

muži tvoří větší část stálých zákazníků v tomto typu prodejny.  

Důležitou prioritou pro muže při případném výběru prodejny se stavebním 

zaměřením, byla dostupnost zboží a materiálu, kterou uvedlo 100% mužů oproti 58,82% 

žen. Naopak ženy preferují z 97,06% příznivé ceny oproti 71,42% mužů. Zboží v akci 

uvedlo 9 žen a u mužů tato priorita nebyla zmíněna vůbec. Další významné prvky jsou 

doporučení od známých a ochotný personál, které také zaznamenali početné preference.  Je 

tedy zřejmé, že cena, dostupnost, akční zboží, doporučení od známých a ochotný personál 

jsou hlavní motivační prvky pro výběr prodejny se stavebním zaměřením, které zákazníci 

preferují. 

Z hlediska četnosti se pro konkrétní výběr stavebního zboží a materiálu rozhoduje 

podle příznivé ceny 71,43% mužů a 91,18% žen. Nejvyšší četnost u mužů získala kvalita z 

96,43% a 85,3% u žen. Dále byly zmíněny kritéria s menší četností ve formě akčního 

zboží, doporučení od odborníků ze stavebního odvětví, známých a prodejců a dostupnost 
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materiálu skladem. Naopak se v dotaznících neobjevily odpovědi typu reklama a kvantita. 

Ve výsledku je cena zboží preferencí žen, muži dávají přednost kvalitě.  

Přes veškerý spěch a hektickou dobu je 77,42% respondentů přesvědčeno, že si 

vyhradí čas na návštěvu prodejny se stavebním zaměřením. Naopak 12,9% respondentů 

není ochotno svůj čas organizovat. Zbývajících 6 respondentů o tom nepřemýšlelo. 

Z výsledků vychází, že bydlení zákazníci preferují a pro tuto potřebu jsou ochotni 

organizovat svůj čas. 

Doprovodné služby jsou na dnešním trhu klíčovými aspekty, které dopomáhají 

k rozhodnutí zákazníka nakoupit zboží právě na dané prodejně, je o tom přesvědčený 

nejeden prodejce.  Poradenský servis preferuje 71,43% mužů, ostatní jsou rozhodnuti pro 

vybrané zboží či materiál a nemají zájem o konzultace. Dva muži nemají na konzultace 

čas. U žen je konzultace stavebního zboží a materiálu důležitá pro 88,24% a zbývající 

procento žen je rozhodnuto pro vybraný materiál a svá rozhodnutí nechtějí konzultovat. 

Důvod tohoto názoru u zmíněných 4 žen byl muž. Výběr byl mužem předem určen a ženy 

byly pouze nákupčí. Výsledek potvrzuje přesvědčení prodejců. Majoritní část mužů i žen 

mají potřebu konzultace a poradenský servis využijí.  

Navazující službou je doprava zboží a materiálu na místo určené zákazníkem. 

Tuto službu by využilo 78,57% mužů a 94,12% žen z čehož 18,52% respondentů tuto 

službu využije i přesto, že mají možnost odvozu, ale nechtějí se o nic starat. Zbývající 

respondenti si stavební materiál odvezou sami. Z výsledků vyplynulo, že potřebu dopravy 

zákazníci mají a je výhodné tuto službu nabízet.   

Internet je všeobecně využívaný pro hledání prvotních informací. Respondenti 

vypověděli, že 67,74% z nich internet k nákupu stavebního zboží a materiálu nevyužívá.  

V těchto procentech je zahrnuto 100% respondentů od věku 53 do 65 let. Dalších 9,68% 

respondentů nákup stavebního zboží a materiálu zatím nezkoušelo, ale uvažují o tom. Na 

internetu nakupuje pouze 22,58% respondentů. Tyto čísla dokazují, že potřeba nakupování 

stavebního zboží a materiálu přes internet je mezi zákazníky zatím malá.  

Obvyklou vizitkou, každé firmy jsou webové a facebookové stránky. Výsledky 

vypovídají o 51,61% návštěvnosti respondentů webových stránek před samotným nákupem 
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u vybraného prodejce se stavebním zaměřením. Tento počet tvoří překvapivě 84,38% žen. 

Facebookové stránky navštíví 9,68% respondentů ve věku 19 - 32 let.  Zbývajících 43,44% 

nemá potřebu stránky sledovat. Výsledek vypovídá o nadpoloviční většině s potřebou 

informovat se prostřednictvím webových a facebookových stránek.  

Dále je 59,68% výsledek respondentů, kteří jsou přesvědčeni, že nejsou 

ovlivnitelní webovými a facebookovými stránkami. Do ovlivnitelných respondentů 

webovými stránkami náleží všech 14 respondentů, kteří nakupují přes internet. Z výzkumu 

vyplývá, že pokud respondent nevyužívá nakupování přes internet, není ovlivněný tímto 

fenoménem do takové míry, jako člověk, který internet využívá k nakupování stavebního 

zboží a materiálu. Preference nejsou veliké.  

Samotná návštěva zákazníka kamenné prodejny je pro většinou prodejců stěžejní. 

Existuje nespočet různorodého zboží a materiálu, které v těchto prodejnách může zákazník 

naleznout. Samoobslužný prodej preferuje 64,52% dotázaných, právě za účelem 

prohlédnout si zboží a zhodnocením možnosti nákupu. Žádným překvapením není 65% 

výsledek obsazenosti mužů. Pultový prodej preferuje 35,48% respondentů, z toho tvoří 

86,36% žen. Právě větší část žen je ve stavebním odvětví nejistá a ocení pomoc 

prodávajících. Potřeba většiny mužů je uspokojena v samoobslužné prodejně. Naopak ženy 

z větší části upřednostní pultový prodej.  

3.2.5 Vyhodnocení předpokladů 

Po vyhodnocení odpovědí od respondentů je možné zodpovědět zadané 

předpoklady. 

- Muži tvoří větší část zákazníků maloobchodu se stavebním zbožím a materiálem 

než ženy. 

Do hodnocení je zahrnuta otázka na návštěvnost prodejny stavebnin za poslední 

dva roky. Respondenti byli segmentováni podle pohlaví v poměru mužů 28:34 a žen. 

Návštěvnost u mužů byla 100% oproti 70,59% žen. Předpoklad se naplnil.  
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-  Cena za stavební zboží a materiál je u mužů preferována před kvalitou. 

Pro posouzení následného předpokladu byla využita otázka na základě čeho, se 

zákazník rozhoduje při výběru stavebního zboží a materiálu. Respondenti byli 

segmentováni na muže a ženy. Odpovědi hodnoceny z hlediska četnosti. Výsledek 

s nejvyšší četností u mužů 96,43% dosáhla kvalita. Naopak ženy z 91,18% preferují cenu. 

Předpoklad se nenaplnil.  

- Pultový prodej preferují více ženy než muži.  

Pro stanovení příčiny návštěvnosti maloobchodu se stavením zbožím, byli 

respondenti rozděleni na základě jejich pracovního oboru. Odpovědi byly rozděleny na 

pracující ve stavebním oboru v poměru 52:10 zaměstnaných mimo tento obor. Z výzkumu 

vyplívá, že 83,87% respondentů nedisponuje profesními zkušenostmi a uzpůsobení 

prodejny může mít dopad na jejich výběr. Do hodnocení je zahrnuta otázka z dotazníku na 

preference uspořádání prodejny. Odpovědi byly hodnoceny z hlediska segmentace na muže 

a ženy. Samoobslužný prodej preferuje v poměru mužů 25:15 oproti ženám. Preference 

pultového prodeje jsou zastoupeny v poměru mužů 3:19 podílu žen. Výsledek je patrný. 

Pultový prodej preferují z velké části ženy. Předpoklad se naplnil. 
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4 NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE NA ZÁKLADĚ 

VÝSLEDKŮ MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU 

Tato část je věnována návrhům a doporučení nové marketingové strategie na 

základě zjištěných výsledků marketingového výzkumu. 

4.1 Marketingová strategie 

Marketingová strategie je sestavena do konce roku 2018. Nedílnou součástí pro 

vymezení nové marketingové strategie je stanovení cílů, kterých chce firma dosáhnout. Pro 

firmu bych doporučovala stanovit si tyto cíle: 

- rozšíření portfolia stávajících zákazníků, 

- zavedení zákaznického marketingu, 

- navýšení marketingových aktivit pro zvýšení povědomí o firmě, 

-  rozšíření doprovodných služeb, 

- zaměření na rozšíření sortimentu o zboží s nízkou nabídkou.  

Vzhledem ke skutečnosti, že firma nikdy neměla žádnou marketingovou strategii 

a její aktivity jsou založeny na základě intuice, doporučuji strategii vyhledávače tržních 

mezer, strategii tržní orientace, strategii horizontální diverzifikace a strategii 

marketingového mixu. Vybrané strategie pomůžou firmě dosáhnout stanovených cílů.  

Společnost je na průmyslovém trhu s významným zastoupením konkurenčních firem.  

4.2 Strategie obsazování tržních mezer 

Jelikož, se firma Střechy Šanda s.r.o. řadí mezi malé firmy a není schopna 

obsáhnout větší část trhu, doporučuji směřovat její marketingové aktivity na přilehlé obce 

města Bíliny do 25 kilometrů. Zákazníci, kteří tyto obce obývají, jsou konkurencí 

opomíjeni. Konkurenční stavebniny jsou situované a zaměřené pouze na větší města, 

přestože tyto obce tvoří převážně rodinné domy. Z pohledu investic je rodinný dům daleko 

nákladnější. Z výzkumu je zřetelné, že respondenti jsou ochotni investovat do svého 

bydlení více, než tomu bylo v minulých dvou letech. Tudíž by toto zaměření přineslo 

zvýšení příjmů z prodeje stavebního zboží a materiálu.  
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Pro rozvoj maloobchodu a navýšení portfolia zákazníků doporučuji vyhotovení 

tištěných letáků s informacemi o nabízeném zboží, službách a kontaktech, zaměřené na 

skupinu zákazníků z přilehlých obcí. Tuto aktivitu aktualizovat a roznášet po měsíčních 

cyklech.  

Dále z výzkumu vyplynula služba dopravy, jako významná potřeba zákazníků 

stavebnin. Doporučuji pro zákazníky z přilehlých obcí zřídit závozový den zdarma.  Tento 

bonus by přinesl zvýšené povědomí o firmě, nárůst příjmů, zmapování okolí a sběr 

primárních informací o dalších potřebách cílených zákazníků, kterých může firma následně 

využít.  

4.3 Strategie rozvoje produktu 

Každý rok přináší nespočet výrobců na trh novinky stavebního zboží a materiálu. 

Prosadit tyto novinky není jednoduché, protože zákazníci jsou v tomto ohledu dosti 

konzervativní. Tento trend přetrvává i přesto, že jsou novinky kvalitnější a zpravidla 

levnější. Výrobci stanovují akční ceny v rámci potřeby prosazení produktu na trhu.  

Firmě bych doporučila zaměřit se na novinky stavebního trhu. Navázat spolupráci 

s výrobci a domluvit financování a konkrétní podporu reklamních materiálů.  Na základě 

výzkumu zákazníci preferují kvalitu a cenu. Tímto zaměřením by firma uspokojila 

preference zákazníků, zajistila by si bezplatnou reklamu, navýšení příjmů a rozšíření 

portfolia o zboží a materiály, které konkurence nepodporuje.  

4.4 Strategie diferenciace produktu 

Důležitou součástí při prodeji zboží a služeb jsou dodatečné služby. Vyhovět 

zákazníkovi je prioritou pro každou firmu. Doprovodné služby jsou v maloobchodě na 

základě výzkumu ve velké míře využívány. Firma se zatím soustředí na dopravu materiálu, 

dělení materiálu a stavební práce.   

Pro rozvoj maloobchodu a spokojenost zákazníků navrhuji službu s možností 

vrácení nepoškozeného zboží, bez udání důvodu do 14 dní. Výměnu nepoškozeného zboží 

bez udání důvodu. Dále zřízení bazaru stavebního materiálu pro případ poškozeného zboží 

vráceného zákazníkem. Na základě výzkumu je podstatnou součástí nabídky služeb 
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poradenský servis. Firmě doporučuji zavedení této služby, doplněnou o následné 

konzultace a kalkulace.  

4.5 Strategie marketingového mixu 

V následném popisu jsou uvedeny návrhy na základě primárních informací 

z marketingového výzkumu a uplatněny do čtyř prvků marketingového mixu firmy Střechy 

Šanda s.r.o. 

4.5.1 Produkt (product) 

Produktem maloobchodu stavebnin je stavební zboží a materiál. Do sortimentu, 

který firma nabízí, lze zařadit maltoviny, cihly, tvárnice, dřevo, různé frakce štěrků, písky 

kopaný a štěrkopísek, dále nářadí pro řemeslníky, chemii, spojovací materiál atd.  

Prioritou na základě výzkumu pro výběr zboží je jeho kvalita. Doporučuji firmě 

zaměření na renomované výrobce a dodavatele, kteří nabízejí zboží s potřebnou kvalitou. 

Tím firma uspokojí potřeby zákazníků a zajistí si pozitivní povědomí o firmě.    

4.5.2 Cena (price) 

Nabídnout konkurence schopnou cenu je ve stavebním odvětví obtížné. U 

zákazníků představuje významnou prioritu. Ceny za zboží a služby zahrnují veškeré 

náklady firem a vytváří zisk. Dále je žádané akční zboží se speciální cenou na omezenou 

dobu.  

Pro efektivní cenotvorbu doporučuji zajistit pravidelný průzkum trhu, aktuální 

ceníky výrobců a prověřování nákupních podmínek po měsíčních cyklech.  

Na základě výsledků výzkumu je zákazník na cenu velice citlivý. Proto 

doporučuji dosáhnout nákupních podmínek takovým způsobem, aby prodejní ceny byly 

srovnatelné s konkurencí. Dále na prodejní cenu nastavit automaticky rozumné slevy na 

základě odebraného množství.  Významné zakázky doporučuji vyřizovat kompetentní 

osobu se znalostmi o cenách a trhu, aby byla pro zákazníka vytvořena aktuální a adekvátní 

cena za odebrané množství.   



Zdeňka Žižanovičová: Návrh marketingové strategie vybraného průmyslového podniku 

2017  44 

   

Akce pro zákazníky by mohli probíhat způsobem zboží + komplement zdarma. 

Věrnostní program doporučuji řešit formou úložny 3% z prodejní ceny nákupu, kterých 

zákazník může využít pro následný nákup. Navrhnutý systém zajistí spokojenost zákazníků 

s cenou. Dále je navrhnut systém cenotvorby, který firmě zajistí komplexnost na 

chaotickém stavebním trhu.  

4.5.3 Místo (place) 

Většina zákazníků je ochotna věnovat svůj čas na návštěvu maloobchodu se 

stavebním zaměřením a mají jasnou představu o tom, jak by měl vypadat. Stálý zákazník 

preferuje samoobslužný prodej s dostupností materiálu skladem. Sezónní zákazníci prodej 

pultový s ochotným personálem.  

Na základě těchto informací, doporučuji uzpůsobení prodejní plochy pro 

samoobslužný prodej, pouze drobné nářadí a železářství řešit prodejem pultovým. 

Optimalizaci zásob s ohledem na poptávku, náklady, obrátkovost, logistiku a velikost 

skladových prostor. Adekvátní skladové množství zboží a materiálů, řešit výběrem 

flexibilních a spolehlivých dodavatelů.  

4.5.4 Komunikace (promotion) 

Z hlediska cíle rozšíření stávajícího portfolia zákazníků jsou významné informace, 

které firmě poskytnou zákazníci, dodavatelé a obchodní partneři. V tomto případě 

doporučuji prodej s individuálním přístupem a zavedení systému CRM. Individuální prodej 

zajistí potřebné informace pro další rozvoj firmy.  

Firma by měla pokračovat v pravidelném proškolování zaměstnanců. Doporučuji 

školení zacílit na stávající produkty a novinky. Ochotný personál byl jednou z priorit 

zákazníků, a proto v této oblasti doporučuji motivační školení zaměřené na komunikaci se 

zákazníky.  

Pro zviditelnění maloobchodu doporučuji optimalizaci zastaralých a neaktuálních 

webových a facebookových stránek. Z výzkumu vyplívá, že zákazníci navštěvují tyto 

stránky a jejich současný vzhled by mohl firmu výrazně poškodit.  
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Dále zajištění reklamní plochy v místním tisku a tisku přilehlých obcích. Nově 

bych doporučila zavést reklamní předměty v podobě tužek, bloků a metrů, které budou 

zdarma k dispozici zákazníkům. Výběr předmětů je založený na osobních zkušenostech. 

Zákazníci stavebnin mají potřebu malovat, psát a měřit z důvodu nastínění jejich 

požadavků prodejci, a proto by měli tyto předměty neustále k dispozici.  
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5 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout firmě Střechy Šanda s.r.o. 

marketingovou strategii, která by zajistila konkurence schopnost firmy a popřípadě 

vymezila konkurenční výhodu.  Bakalářská práce je rozvrhnuta do dvou částí, z nichž 

první je část teoretická, založená na odborné literatuře a druhá praktická. Do praktické 

části byly čerpány poznatky a návody z části teoretické.  Ke splnění tohoto cíle bylo 

zapotřebí opatřit údaje o současném postavení firmy na trhu, primární informace a výběr 

vhodné strategie.  Tento cíl pokládám za splněný. Výsledky, zda firmě nová marketingová 

strategie pomohla či nikoli, budou zjištěny po uplynutí roku 2018. 

Seznámení s firmou zajistila v této práci její charakteristika. Zhodnocení 

současného postavení firmy na trhu bylo provedeno na základě analýz vnějšího a vnitřního 

prostředí. Vnější prostředí bylo prozkoumáno pomocí PEST analýzy a Porterova modelu 

pěti sil. Vnitřní prostředí na základě vnitřní analýzy. Pomocí těchto výsledků ze zmíněných 

analýz byla sestavena souhrnná SWOT analýza, která posloužila jako přehled současného 

postavení firmy a byla výstupem pro následný marketingový výzkum.  Vlastní 

marketingový výzkum zhodnotil preference a potřeby zákazníků maloobchodu se 

stavebním zbožím a materiálem. Získané informace byly použity pro navrhnutí 

marketingové strategie. 

Firmě byla doporučena skupina zákazníků, na kterou by měla soustředit své 

marketingové aktivity. Dále následuje doporučení pro zaměření na novinky stavebního 

trhu a rozšíření doprovodných služeb.  Součásti je i návrh vybudování sortimentu zboží 

založeného na kvalitě.  Pro efektivní cenotvorbu byl doporučen systém a koncept možných 

akcí a věrnostního programu. Bylo poskytnuto rozvržení prodeje s optimalizací zásob na 

základě faktorů. Dále je doporučen prodej s individuálním přístupem, zavedení systému 

CRM a profesních i motivačních školení zaměstnanců. Pro zviditelnění firmy byla 

doporučena optimalizace webových i facebookových stránek. Reklama v místním tisku i 

tisku přilehlých obcí. Návrh byl zakončen radou na nákup drobných reklamních předmětů. 

Jakkoli, se firma Střechy Šanda s.r.o. rozhodne navrhovanou marketingovou 

strategii implementovat, věřím, že se i nadále udrží na trhu a bude dosahovat lepších 

výsledků než doposud. 
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zákazníky 
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PEST – z angličtiny Political, Economic, Social and Technological analysis, v překladu 
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PŘÍLOHA Č. 1 DOTAZNÍK PRO ZÁKAZNÍKY STAVEBNIN 

1) Jste žena/muž? 

 

2) Jaký je Váš současný věk? 

19-32   33-52   53-65  

 

3) Bydlíte v rodinném domě/bytě/jiné bydlení (prosím popište)? 

 

4) Odhadněte částku v korunách, kterou jste investovali za poslední dva roky do Vašeho 

bydlení: 

0 – 3 000 

3 000 – 10 000 

11 000 – 50 000 

51 000 – 100 00 

101 000 – 500 00 

501 000+ 

 

5) Odhadněte částku v korunách, kterou jste připraveni investovat do bydlení pro 

následující dva roky: 

0 – 3 000 

3 000 – 10 000 

11 000 – 50 000 

51 000 – 100 00 

101 000 – 500 00 

501 000+ 

 

6) Pracujete v oboru stavebnictví? 

ano/ne 

  



 

   

   

7) Jak často jste za poslední dva roky navštívili prodejnu stavebního zboží a materiálu? 

- nakupuji pravidelně po celý rok 

- navštěvuji prodejny stavebnin v letních měsících 

- velmi zřídka  

- za poslední dva roky ani jednou 

- ve stavebninách jsem nikdy nebyl/a 

 

8) Podle čeho se rozhodujete při výběru prodejny se stavebním zaměřením? 

- doporučení od známých 

- příznivé ceny 

- doprovodné služby 

- zboží v akci 

- ochotný personál 

- dostupnost  

- webové stránky 

- facebookové stránky 

- bilboardová nebo jiná forma reklamy 

 

9) Podle čeho se rozhodujete při výběru stavebního zboží a materiálu? 

- kvalita 

- kvantita 

- cena 

- akční zboží 

- reklama 

- dostupnost materiálu skladem 

- doporučením od známých 

- doporučením od odborníků ze stavebního odvětví 

- doporučení prodejců na prodejně 

 



 

   

   

10) Uděláte si čas na návštěvu prodejny stavebního zboží a materiálu? 

- ano, bydlení je pro mě důležité  

- ne, prodejnu navštívím, když mám chviličku 

- nevím 

 

11) Je pro Vás důležitý poradenský servis na Vámi vybrané prodejně stavebního zaměření? 

- ano, rád/a své rozhodnutí ještě zkonzultuji a nechám si poradit 

- ne, při samotném nákupu jsem rozhodnutý/á pro vybraný materiál 

- ne, nemám čas na konzultace 

 

12) Je pro Vás při výběru prodejny důležitá doprovodná služba – doprava zboží a materiálu 

na místo určené zákazníkem? 

- ano, nemám nákladní auto, kterým bych si stavební zboží či materiál odvezl/a domů 

- ano, i když mám možnost odvozu, nechci se o nic starat 

- ne, stavební materiál si odvezu sám/sama 

 

13) Nakupujete stavební materiál přes internet? 

- ano 

- ne 

- zatím jsem to nezkoušel/a, ale uvažuji o tom 

 

14) Navštívíte před samotným nákupem webové/facebookové stránky vybraných 

stavebnin, u kterých jste rozhodnutý/á nakoupit stavební materiál? 

ano/ne 

 

15) Mohou webové/facebookové stránky zvrátit Vaše rozhodnutí o samotném nákupu? 

ano/ne 

 

16) Jaký typ prodejny stavebnin je pro Vás preferujete a proč? 

samoobslužný/pultový 


