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Úvod      

     Základem moderního marketingového myšlení i praxe je vytváření hodnot pro zákazníka. 

Aby podnik tyto hodnoty mohl vytvářet, musí je znát. Malé a střední podniky však často 

nemají vlastní marketingový útvar a potřeby zákazníků a dodavatelů zjišťují spíše nahodile. 

Podobně tomu je i v případě sledování konkurence. Tyto nedostatky mohou v konečném 

důsledku znamenat ztrátu zákazníků, pokles prodeje a ekonomickou krizi podniku.  

 

     Z výsledků výzkumu, zaměřeného na analýzu situace marketingových útvarů ve výrobních 

firmách, vyplývá, že ve více jak polovině firem v České republice řeší závažné marketingové 

úkoly, související s perspektivou firmy a s uplatněním podniků na trhu, obchodní oddělení ve 

spolupráci s majiteli firem. Tito pracovníci, třebaže mají bohaté zkušenosti z praxe, často 

postrádají potřebnou kvalifikaci v oblasti marketingu a v dané tématice se orientují jen 

zběžně. [1] 

 

     Ve své diplomové práci se budu zabývat analýzou prvků marketingového mixu ve firmě 

vyrábějící kancelářské židle a jiná sedadla. Tato firma nemá své vlastní marketingové 

oddělení. Marketingové úkoly, včetně tvorby marketingového mixu, řeší ředitel společnosti ve 

spolupráci s manažery jednotlivých podnikových útvarů. Zpětnou vazbu od zákazníků 

management získává z reportů (měsíčních zpráv) obchodních zástupců. Firma nemá oficiální 

dokument s rozborem marketingového mixu. Ve své analytické části se takový dokument 

pokusím zpracovat dle koncepce čtyř P. Provedu marketingový výzkum zaměřený na 

zjišťování chování zákazníků na daném trhu a jejich nákupních preferencí a požadavků. Na 

závěr navrhnu opatření pro zlepšení a efektivnější využívání nástrojů v rámci jednotlivých 

prvků marketingového mixu firmy PROWORK. 

 

     Téma diplomové práce jsem si nezvolila náhodně. Mým zájmem byla možnost vyzkoušet 

si aplikaci marketingové teorie v praxi. Navíc mi management firmy vycházel vstříc při 

předávání informací o fungování podniku a jeho jednotlivých útvarů, a podporoval při 

přípravě a realizaci marketingového výzkumu. Věřím, že má diplomová práce firmě pomůže 

lépe pochopit potřeby zákazníků a prostřednictvím kroků, které povedou k jejich uspokojení, 

se firmě podaří zlepšit své postavení na trhu.  
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Obr. 1. 1: Sídlo firmy PROWORK [15] 

1. Charakteristika firmy PROWORK 

1. 1 Historie firmy 
 
     Firma PROWORK  byla založena v roce 1995 v Opavě. Po nějaké době přesídlila do 

pronajatých prostor v areálu bývalého podniku PEGA do Krnova. Byly to zapadlé výrobní 

haly v obrovském komplexu kdysi 

slavného textilního závodu, který 

ekonomicky neunesl tíhu porevolučních 

změn a silného konkurenčního prostředí. 

Stejný osud postihl i strojní traktorovou 

stanici na Jungmanově ulici v Krnově, na 

silničním městském okruhu. Budova byla 

v katastrofálním stavu nabízena k prodeji. 

Majitel firmy PROWORK ji koupil a 

podle starých fotografií a stavebních plánů 

opravil do dnešní, staronové podoby.     

Od roku 2001 zde byla přesunuta výroba i sídlo managementu firmy. V přízemí jsou 

situovány materiální a expediční sklady, montážní, čalounická a šicí dílna. V prvním patře je 

vybudován veliký showroom, recepce, zasedací místnost a kanceláře. 

 
1. 2 Profil firmy, její poslání a vize 

  
Předmět podnikání:  Hlavní náplň tvoří výroba a prodej kancelářských židlí a křesel. 
 
Právní forma:  PROWORK spol. s r.o. 
 
Sídlo:    Jungmannova 1119 / 2a, 794 01  Krnov 
 
Počet zaměstnanců:  cca 15 
 
Webové stránky:  www.prowork.cz, www.therapia.cz  
 
Charakteristika základní podnikatelské činnosti:  

- český výrobce židlí vyšší třídy s více než desetiletou tradicí 

- držitel certifikátu kvality TÜV CERT DIN EN ISO 9001: 2000 

- výrobce židlí průmyslových, kancelářských a zdravotních 

- výrobce ergonomických manažerských křesel a speciálních zátěžových sedadel  
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Organizační struktura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

      Firma PROWORK má přibližně 15 zaměstnanců. Do schématu organizační struktury 

firmy jsem zaznačila manažerské pozice a jednotlivá výrobní pracoviště.  

 
Poslání 
     Poslání je často zaměňováno s cílem. Cílem většiny podniků je vytvářet zisk. Posláním je 

však míněna základní funkce či úloha firmy ve společnosti [3, 62]. Posláním firmy 

PROWORK je vyrábět kvalitní ergonomické kancelářské židle a křesla vyšších cenových tříd, 

uspokojovat potřeby a přání zákazníků a nabízet jim servis výrobků a poradenství v oblasti 

zdravého sezení.  

 
Vize 
     Firma PROWORK by měla nadále nabízet kvalitní výrobky, spolupracovat 

s fyzioterapeuty a průmyslovými designéry na vývoji či zdokonalování stávajících produktů 

s cílem uspokojovat potřeby zákazníků.  

     Velkou pozornost chce firma také věnovat unikátnímu produktu THERAPIA a jeho dětské 

verzi THERAPIA MINI, posílit povědomí o něm mezi obchodníky i koncovými klienty 

propracovanou marketingovou komunikací, případně jej exportovat do zahraničí. Další 

součástí vize je uvést na trh THERAPII v novém designu, který následuje trendy v moderním 

vybavení kanceláří i domácích pracoven. Dále by firma chtěla pokračovat ve svém úsilí o 

zařazení THERAPIE mezi ortopedické pomůcky, což je administrativně náročný a 

dlouhodobější proces. 

     Další vize firmy se týkají redukce sortimentního rozpětí, což by mělo vést k zefektivnění 

celého výrobního procesu od objednávek přes skladování až po montáž. 
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 nákupu 

 

Manažer výroby  
 a logistiky  

Manažer  
zákaznického servisu  

Čalounická  
 dílna  

Šicí  
dílna  

Montážní  
dílna  

Expedice 

Obr. 1. 2: Organizační struktura firmy PROWORK [vytvořeno autorem] 



 4 

     Firma se chce v budoucnu zaměřit také na péči o zaměstnance a obchodní partnery. 

Zejména si dává za úkol: 

- vytvářet atmosféru jistoty pro zaměstnance, vycházející z pevného postavení podniku na 

trhu 

- podporovat příznivé pracovní klima, týmovou práci a spolupráci mezi jednotlivými útvary 

i uvnitř nich prostřednictvím propracovaného motivačního systému založeného na 

spravedlnosti a transparentnosti 

- šířit mezi zaměstnanci společnou myšlenku marketingové koncepce, zaměřit se na péči o 

zákazníky a budování dlouhodobých vztahů s nimi pod heslem: „Náš zákazník, náš pán.“ 

- budovat pozitivní vztahy s dodavateli, zejména pak vytvářet postavení solventního a 

spolehlivého obchodního partnera 

 
1. 3 Analýza okolí podniku 
 

1. 3. 1 Zákazníci 

     Zákazníky firmy PROWORK jsou jak koneční spotřebitelé (domácnosti a firmy), tak i 

instituce státní správy a prostředníci, kteří produkty od firmy nakupují, aby je se ziskem 

prodali svým zákazníkům. Firma tedy působí na trhu spotřebitelském (B2C), business trhu 

(B2B), trhu vládním (B2G) i na trhu obchodních mezičlánků. Každý z těchto trhů má svá 

specifika a vyžaduje přizpůsobení jednotlivých prvků marketingového mixu. 

     Firma PROWORK prostřednictvím svých obchodních zástupců a některých dalších 

nástrojů marketingové komunikace oslovuje tyto zákazníky: 

- domácnosti 

- instituce a firmy z různých odvětví 

- obchodní mezičlánky, a to především: 

o architekty 

o designová studia 

o interiérová studia 

o maloobchodní prodejce nábytku 

o specializované maloobchodní prodejce kancelářského nábytku 

o katalogové prodejce kancelářského vybavení 

o internetové prodejce kancelářského nábytku a vybavení 

- státní organizace a instituce (policie, hasiči, armáda, úřady veřejné správy, nemocnice, 

školy a jiné vládní instituce) 
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     Společným jmenovatelem všech stávajících i potenciálních zákazníků firmy je preference 

vysoké kvality, cena při nákupním rozhodování v tomto případě nehraje nejdůležitější roli. 

Orientace na uspokojení potřeb zákazníka je silně podporovaná úsilím firmy o stabilní 

vysokou jakost produktů a servisu a snahou o dokonalé provádění, řízení a neustálé 

zlepšování interních procesů. Společnost zavedla procesní přístup a získala certifikát TÜV 

CERT DIN EN ISO 9001: 2000. Prodej výrobků se většinou uskutečňuje v tuzemsku. Jen 

zlomek produkce společnost exportuje, a pokud se tak děje, pak zvláště na Slovensko. 

 

Segmentace trhu 

     Firma PROWORK se soustřeďuje na uspokojení potřeb několika segmentů. V podstatě by 

se dalo říci, že široké produktové portfolio firmy uspokojí každého zákazníka, kromě 

zákazníků vysoce citlivých na cenu. Na spotřebitelském trhu se jednotlivé segmenty liší 

věkem a životním stylem. Pro tento trh je možné definovat tyto segmenty: 

� Mládež –mladí lidé stále více sedí, a to hlavně u počítačů. PROWORK jim dokáže 

nabídnout ergonomické židle, což je pro správný vývoj velmi důležité. Problémem by 

mohla být relativně vysoká cena kvalitních zdravých židlí, v nabídce jsou však i levnější 

verze, které splňují ergonomické nároky. 

� Děti  – rodiče stále více dbají na zdravý vývoj dítěte. Rychlý růst, nošení těžkých batohů a 

další faktory způsobují nezdravé zakřivování páteře dítěte. Zdravé sezení při učení i jiných 

činnostech může pomoci ke správnému držení těla a předcházení nemocem. Rodiče, kteří 

si tuto potřebu silně uvědomují, jsou ochotni do židle pro své dítě investovat větší částky. 

Pro tento segment byla, jako reakce na mezeru v trhu, vyvinuta THERAPIA MINI 

(unikátní ergonomické řešení této židle je schváleno jako užitný a průmyslový vzor a je 

chráněno ochrannou známkou) 

� Lidé s bolestmi zad různého věku – pro stále rozrůstající se skupinu lidí s bolestmi zad – 

zvláště pro ty, kteří sedí 8 i více hodin denně – společnost vyvinula revoluční produkt 

THERAPIA. 

� Montéři, kutilové  – pro tento segment firma nabízí výrobkovou řadu průmyslové 

„techno“ a antistatické židle do rozsáhlých výrob i domácích dílniček. 

� Lidé, kteří sedí doma u pracovních stolů – tento segment je firma schopna uspokojit 

různými výrobkovými řadami, od luxusních až po standardní, a nabídnout mu sedadla 

v různých barvách a tvarech. 
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Na průmyslovém trhu se firma soustředí na tyto segmenty: 

� Dispečerská pracoviště – zde řadíme veškerá pracoviště, která mají nepřetržitý provoz, 

jako jsou policejní a hasičské stanice, vrátnice, operátoři letového provozu nebo 

záchranného systému, recepce, apod. Tato pracoviště vyžadují zátěžové židle s vysokou 

odolností a otěruvzdorností. 

� Top manažeři – mohou to být ředitelé, starostové, ministři a všichni ti, kteří potřebují 

reprezentativní křeslo hodné jejich funkce. Proto vybírají z té cenově nejvyšší skupiny 

křesel a židlí, které jsou designově velice zajímavé a nemůže si je dovolit každý. 

� Střední management, úředníci – všichni, kteří chtějí sedět na cenově dostupné, avšak 

kvalitní a ergonomické židli. 

� Lékaři a zdravotnická zařízení – představují významný obchodní potenciál – společnost 

vyvinula kolekci MEDINAX, která je svým designem, kvalitou, potahovými materiály a 

výběrem barevných kombinací určena speciálně pro zdravotnická zařízení 

1. 3. 2 Dodavatelé 

     Vztahy s dodavateli a kvalitní systém řízení zásob hrají důležitou roli v celkovém systému, 

neboť umožňují firmě produkovat její vlastní výrobky a služby. Při výběru dodavatelů kladla 

firma důraz na kvalitu a design produktů. Proto je velká část komponentů dovážena ze 

zahraničí, a to hlavně z Itálie. V budoucnu se chce firma zaměřit také na asijské dodavatele. 

Některé komponenty dodavatelů prochází různými úpravami u tuzemských kooperantů (např. 

moření dřevěných součástí). Specifickým problémem u dodavatelů zůstávají velmi dlouhé 

dodací lhůty, někdy i několik týdnů. 

1. 3. 3 Konkurence 

     Na trhu s kancelářskými židlemi v České republice se vede konkurenční boj. Trh je 

nasycen a téměř neexistují tržní výklenky, na něž by se firmy se svými výrobky mohly 

zaměřit. V takové situaci je kromě znalosti a uspokojování potřeb zákazníků klíčové také 

sledovat aktivity a záměry konkurence s cílem odhalit  silné a slabé stránky konkurenčních 

podniků, a neustále hledat příležitosti, jak získat konkurenční výhodu.  

Hlavní konkurenty firmy PROWORK můžeme rozdělit do pěti skupin: 

� nižší kategorie - firmy nabízející: 

- sortiment běžných kancelářských židlí a křesel „průměrného“ designu 

- nízkou kvalitu výrobků za odpovídající nízké ceny 

- základní záruku na výrobky (24 měsíců) 
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Firmy:  

ALBA Trading, SEDIA, EXCEL TRADING, ANTARES (tato firma je menší výjimkou, 

protože nabízí i designově zajímavé, kvalitnější a dražší modely a kolekce) a další. Z výše 

uvedených firem je mezi obchodními mezičlánky (partnery) nejvíce rozšířen sortiment firem 

ANTARES a ALBA Trading, ostatní firmy působí spíše na regionální úrovni 

 

� střední kategorie – stručný profil těchto firem: 

- sortiment běžných kancelářských židlí a křesel 

- kolekce zajímavého designu, střední kvality a ergonomie 

- střední až velmi dobrou kvalitu výrobků 

- ceny výrobků odpovídají kvalitě 

- zvýšenou záruku na výrobky (36 – 60 měsíců) 

- zajímavé obchodní podmínky (množstevní slevy, vzorky…) a kvalitně zpracované 

prospektové materiály a vzorníky  

Firmy:  

LD SEATING (nejvýznamnějším konkurentem), MAYER, RIM-CZ, NO+BL, přičemž první 

dvě společnosti mají spolu s firmou PROWORK největší zastoupení u obchodních partnerů. 

 

� vyšší  kategorie – firmy se na trhu prezentují takto: 

- kolekce zajímavého a nevšedního designu velice dobré kvality a ergonomie 

- velice dobrou kvalitu výrobků 

- vyšší ceny výrobků 

- prodlouženou záruku na výrobky (min. 60 měsíců) 

- zajímavé obchodní podmínky (vyšší rabaty, množstevní slevy…) a velmi kvalitně 

zpracované prospektové materiály a další podpůrné doplňky pro obchodní partnery 

Firmy:  

SEDUS, SITAG, TOP OFFICE, CAZZARO, HUMANSCALE. První dvě firmy mají největší 

zastoupení u obchodních partnerů. Většinou se jedná o zahraniční firmy, které své produkty 

na trhu v ČR prodávají přes své oficiální pobočky nebo výhradní obchodní zastoupení. 

  

� obchodní řetězce - velmi levné produkty s nízkou kvalitou, která hraničí se zdravotní 

závadností 

� asijská produkce - postupně se na trh dostávají asijské výrobky za nízké ceny, ale se stále 

zlepšující se kvalitou 
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1. 3. 4 Marketingoví prostředníci 

     Mezi marketingové prostředníky patří firmy, které podniku pomáhají v promotion 

aktivitách, prodeji a distribuci jeho výrobků konečnému spotřebiteli. Firma PROWORK 

přichází do styku s těmito prostředníky: 

� obchodní mezičlánky - blíže specifikováni v kapitole 1. 3. 1 Zákazníci 

� firmy fyzické distribuce  - PROWORK sice využívá vlastní dopravu, ale vzhledem k 

tomu, že tento způsob doručování je příliš nákladný a také časově náročný, využívá taktéž 

služeb externích spedičních firem. Společnost je spokojena s cenovými podmínkami a 

rychlostí doručování, ale zatím všechny spedičních firmy měly vysokou rozbitnost 

výrobků při přepravě, z čehož vyplývá, že se stále nemůže na tyto dopravní služby zcela 

spoléhat, a tak nadále v některých případech využívá vlastní dopravy. 

� agentury marketingových služeb – firma využívá služeb reklamní agentury pro návrhy a 

zhotovení propagačních materiálů. Aktuálně se PROWORK obrátil na ostravskou 

agenturu ADVERTI, která vytvořila prospekty a marketingovou strategii pro produkt 

THERAPIA (vč. THERAPIA MINI pro děti).   

� finanční prostředníci – firma využívá kontokorentní úvěr u své banky v obdobích, kdy 

musí nakoupit velké množství materiálu a tím se předzásobit před létem, kdy by díky 

dovoleným mohlo docházet k problémům v logistice, a před vánocemi, kdy firma 

zaznamenává vyšší poptávku díky zájmu firem investovat před koncem roku (zúčtovacího 

období) peníze do svých aktiv. Dále PROWORK pro zrychlení platebního styku se 

zákazníky i dodavateli využívá služeb internetbankingu.  

1. 3. 5 Veřejnost 

     Budování dobrých vztahů s veřejností je významnou součástí komunikačního mixu firmy. 

Veřejnost, v tomto smyslu, tvoří osoby a organizace, které, ač nemají obchodní vazbu na 

firmu, mohou ovlivnit zákazníky v hodnocení podniku a v konečném důsledku také výrazně 

přispět ke zvýšení či snížení poptávky po výrobcích dané firmy. 

     Do finanční veřejnosti, která obklopuje firmu PROWORK je možné zařadit banku, u které 

má firma zřízen svůj bankovní účet, pojišťovnu, která má na starosti pojištění firemních vozů, 

pojištění proti živelným katastrofám a pojištění na škodu vzniklou přerušením v důsledku 

věcné škody a ušlého zisku. 

     Firma PROWORK přichází s mediální veřejností do styku minimálně, s novináři aktivně 

nepracuje a neangažuje se ani ve sponzorských či charitativních akcích. 
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     Firma komunikuje s vládní veřejností na úrovni komunální, kdy se společně s dalšími 

krnovskými firmami a podnikateli snaží lobovat za dořešení protipovodňových opatření, 

včetně výstavby přehrady v Nových Heřminovech. Firma v minulosti využila finančního 

příspěvku na zřízení nových pracovních míst od Úřadu práce v Krnově. 

     Všeobecné veřejnosti, a to jak laické, tak i odborné, se firma prezentuje na veletrzích, 

výstavách a společenských akcích pro své obchodní partnery a distributory. PROWORK se 

účastní pražské výstavy OFFICE&LIFE a brněnského MOBITEXU. V poslední době snaha 

takto se prezentovat upadá z důvodu vysokých nákladů na aktivní účast na těchto akcích, a 

nízké efektivity (návratnosti takto vynaložených investic ve formě získání nových zákazníků). 

     K interní veřejnosti PROWORK přistupuje velmi zodpovědně. Spokojení zaměstnanci 

vytváří firmě pověst dobrého zaměstnavatele, což je dobrý předpoklad pro fungování firmy do 

budoucna. Loajalitu svých zaměstnanců si firma získává nejrůznějšími zaměstnaneckými 

benefity (stravenky, bezúročné půjčky), příjemným pracovním prostředím, otevřeným 

jednáním managementu se zaměstnanci, firemními večírky, dárky a odměnami za dobrou 

práci apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

2. Marketingový mix 

     Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, které firma používá pro 

uspokojování požadavků zákazníků na cílovém trhu. Existují různé přístupy k členění těchto 

nástrojů. V praxi si firma volí koncepci, která je pro přípravu jejího marketingového plánu 

nejvhodnější. 

 
2. 1 Přístupy k členění nástrojů marketingového mixu 
 
     V literatuře se můžeme setkat  s modelem tří nebo pěti P, v teorii marketingu služeb se 

sedmi P. Nejčastěji jsou však marketingové nástroje uspořádány do čtyř základních skupin 

nazvaných čtyři P: 

- Product – produkt (řízení produktu) 

- Price – cena (cena v marketingu) 

- Place – místo (distribuce, prodej) 

- Promotion – marketingová komunikace (propagace) 

 

 

                                          Marketingový mix 

 

      

          Cílový trh 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Produkt 
 
Rozmanitost 
produktu 
Jakost 
Design 
Vlastnosti 
Značka 
Balení 
Velikost 
Služby 
Záruky 

Cena 
 
Ceník 
Slevy 
Srážky 
Doba splatnosti 
Platební podmínky 
Podmínky úvěru 

Místo 
 
Distribuční cesty 
Pokrytí trhu 
Sortiment 
Lokality 
Zásoby 
Doprava 

Propagace 
 
Podpora prodeje 
Reklama 
Pracovníci prodeje 
Public relations 
Direct marketing 

Obr. 2. 1: Čtyři P marketingového mixu [4, 114] 
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2.  2  Produkt     
  
     Podle Kotlera pod pojmem produkt „rozumíme vše, co tvoří nabídku na trhu. Jedná se o 

veškeré hmotné i nehmotné statky, které mohou být nakupovány, používány a spotřebovávány 

a které mohou uspokojovat potřeby a přání.“ Produktem tak mohou být nejen hmotné 

výrobky, ale i služby, události, osoby, místa, organizace či myšlenky [5,382].  

2. 2. 1 Koncepce totálního výrobku 

     Přístupy jednotlivých autorů k výrobku v marketingu se liší. Smyslem mé práce není podat 

přehled těchto přístupů, nýbrž najít ten nejvhodněji aplikovatelný pro firmu, které pak budou 

věnována doporučení. Dle mého názoru tedy postačí uvést Kotlerovy tři vrstvy (dimenze) 

produktu (viz obr. 2. 2 )  

Vnit řní vrstva (tzv. jádro produktu - CORE)  

     -  základní užitek výrobku či služba 

Vnější vrstva (rozšířený výrobek – AUGMENTED PRODUCT) 

     -  ta naopak představuje nejvyšší úroveň výrobku, jejímž smyslem je udělat skutečný 

výrobek atraktivnější a konkurenceschopnější. Vnější vrstva často obsahuje služby – 

předprodejní, prodejní i poprodejní (údržba, opravy, školení). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Obr. 2. 2: Koncepce totálního výrobku [5, 387] 
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Střední vrstva (skutečný výrobek – ACTUAL PRODUCT)   

Střední vrstva obsahuje atributy, které tvoří vzhled produktu. 

-  Styl a design je kombinací funkčnosti a vzhledu výrobku. Design je velmi   

významným kritériem při výběru výrobků na velmi nasyceném trhu. 

- Značka je důležitá pro identifikaci určitého výrobku a jeho výrobce. Bývá zárukou 

určité kvality a ceny. 

- Obal výrobku (balení) je velmi účinným komunikačním prostředkem se zákazníkem. 

Mimo to má další funkce, včetně ochranné a informativní.  

- Kvalita výrobku – kvalitu chápeme jako schopnost výrobku plnit svou funkci. 

V dnešním silně konkurenčním prostředí je tzv. vnitřní kvalita samozřejmostí. Aby 

výrobek na trhu obstál, musí firmy zákazníkovi nabídnout také vnější kvalitu, neboli 

naplnit jeho očekávání o daném produktu (životnost, spolehlivost, přesnost, funkčnost, 

ovladatelnost apod.). Vložit zákazníkova očekávání do atraktivního designu je často 

rozhodujícím aspektem úspěchu produktu na trhu [1, 352]. 

- Doplňky - vše, co může rozšířit možnosti použití výrobku . 

2. 2. 2 Výrobková politika 

     Každý podnik se na začátku svých aktivit zabývá jednou z hlavních otázek: „Co budeme 

vyrábět?“ Poté zvolí výrobkovou strategii a taktiku neboli výrobkovou politiku. Výrobková 

politika v podniku probíhá jako rozhodování na třech úrovních: rozhodování o výrobním 

sortimentu, rozhodování o individuálních výrobcích a rozhodování o službách k výrobku. 

     Sortiment tvoří tzv. výrobkový mix. Je to souhrn všech výrobkových řad a jednotlivých 

výrobků či služeb, které nabízí konkrétní výrobce. Výrobková řada má svou šířku a hloubku. 

Základní otázky výrobkové politiky se týkají počtu a délky výrobkových řad a jejich 

případných inovací či modifikací. Podkladem pro tato rozhodnutí mohou být analýzy 

výrobkových řad, mapy výrobkových položek [6, 466] či Druckerova klasifikace [10, 33].  

Na stejné otázky dávají také odpovědi další metody výrobkových analýz, např. Metoda ABC. 

     Klíčovou roli v rozhodování o individuálních výrobcích a vhodné marketingové strategii 

pro ně hraje také životní cyklus výrobku. Teorie životní cyklu výrobku vychází z těchto 

faktů:         -    výrobky mají omezený život 

- výrobky prochází různými etapami 

- zisky stoupají a klesají v různých etapách životního cyklu výrobku 

- výrobek vyžaduje v jednotlivých etapách svého životního cyklu rozdílné 

marketingové, nákupní, prodejní a personální strategie.  



 13 

Obr. 2. 3: Životní cyklus výrobku [14] 

Životní cyklus výrobku obsahuje 4 hlavní fáze a fázi nultou: 

Fáze 0: výzkum a vývoj nového výrobku 

Fáze 1: zavedení (období pomalého růstu prodeje po zavedení výrobku na trh. V tomto 

období není dosahováno zisku, protože jsou vynakládány vysoké náklady spojené se 

zaváděním výrobku na trh) 

Fáze 2: růst (období rychlé adaptace výrobku na trhu, dosažení bodu zvratu a významného 

růstu zisku a tržeb) 

Fáze 3: zralost (období poklesu růstu prodeje v důsledku přijetí výrobku většinou 

potencionálních zákazníků. Zisk je stabilní nebo klesá v důsledku zvýšených marketingových 

výdajů na obranu proti konkurenci) 

Fáze 4: úpadek (období, kdy zisk klesá směrem k nule až ztrátovosti) [6, 375]   
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Životní cyklus se díky tlakům konkurence, rostoucím investicím do výzkumu a vývoje a 

inovací u mnoha produktů zkracuje. Snahou výrobců bývá často prodloužení fáze zralosti a 

udržení si požadovaného zisku. Existují tyto způsoby prodloužení: 

- Modifikace výrobku  – změna, která učiní stávající produkt přitažlivější pro nové uživatele, 

především prostřednictvím vyšší kvality, komfortu při použití, lepšího designu apod. 

- Modifikace trhu  – smyslem je získat nové kupující ve stávajícím segmentu, nebo 

oslovením nových segmentů trhu. Možné je také získat zákazníky od konkurence. Objem 

prodeje může být v této fázi také zvýšen tlakem na častější používání výrobku stávajícími 

zákazníky. 
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- Modifikace marketingového mixu – především prostřednictvím pružné změny cen, nové 

formy komunikace, poskytování dodatečných služeb zákazníkům nebo rozšiřování současné 

distribuční sítě (důraz na motivaci a výkon prodejních sil). Hlavním problémem modifikace 

marketingového mixu spočívá v tom, že je velmi snadno napodobitelná konkurenty, zvláště 

pokud se týká snížení cen a dodatečných služeb. Firma nemusí dosáhnout očekávaného efektu 

a navíc všechny firmy mohou zaznamenat snížení zisku v důsledku marketingových útoků. 

     

2. 3 Cena 
 
     Cenová politika významně ovlivňuje hospodářský výsledek firmy, její podíl na trhu i 

konkurenční schopnost. Cena je jediným příjmovým nástrojem marketingového mixu, je také 

nástrojem nejpružnějším. Zároveň je ale třeba dodat, že pro zákazníka nemusí být 

nejdůležitějším faktorem hodnocení a rozhodování o koupi.  

2. 3. 1 Marketingové cíle a cenová politika 

     Při rozhodování o cenové politice hraje roli několik faktorů, které je možné rozdělit do 

dvou skupin - faktory interní a externí (viz obr. 2. 4).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Marketingové cíle vycházejí s firemních cílů, přičemž tím nejčastějším je maximalizace 

zisku [11, 141].  V praxi jde však o kombinaci marketingových cílů, v jejichž dosažení hraje 

cenová politika klíčovou roli.  

Marketingové cíle mohou vypadat takto:  

- stabilizovat ceny na určitém trhu (pokud je dlouhodobá perspektiva víc než okamžitý 

zisk, podmínkou je vedoucí postavení podniku na trhu) 

- reagovat na cenovou politiku konkurence 

o následovat konkurenci (cenového vůdce) 

o předcházení cenovým konfliktům 

o přímá obrana proti konkurenci 

                                                           
EXTERNÍ FAKTORY  
- povaha trhu a poptávky 
- ceny a nabídka konkurence 
- ostatní vnější faktory 
(ekonomické podmínky,  
obchodní mezičlánky, politika 
vlády, celospolečenské otázky) 

INTERNÍ FAKTORY  
- marketingové cíle 
- marketingový mix 
- náklady 
- firemní politika 

 
 
cenová 
politika  

Obr. 2. 4: Faktory, které ovlivňují rozhodování o cenové politice [5, 488] 
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- udržet či zvýšit tržní podíl prostřednictvím taktiky tržní penetrace 

- maximalizovat zisk či obrat 

- zajistit image 

- respektovat cenu vnímanou zákazníkem (zjištění cenového prahu) 

- aplikovat cenovou diferenciaci a diskriminaci v návaznosti na segmentaci [11, 141]     

 

     Tyto cíle, které se dají kombinovat dle vize podniku, možná vypadají příliš složitě a  

abstraktně. V zásadě firma při tvoření cenové politiky volí dvě základní strategie: 

a) strategii vysoké ceny (prémiová cena, sběrná strategie) 

b) strategii nízké ceny (cenová penetrace, strategie podpory prodeje) [11, 141]   

 

     V souvislosti s těmito základními strategiemi je třeba zmínit kvalitu produktu, jako 

důležitý faktor při utváření ceny s ohledem na hodnotu vnímanou zákazníkem. Z hlediska 

kupujícího vyjadřuje cena hodnotu určitého produktu, tj. poměr mezi jeho vnímanou kvalitou 

a množstvím peněz, které je za tento produkt požadováno. [2, 123] 

 

Na základně vztahu cena/kvalita můžeme strategie rozpracovat takto:  

                                                                           CENA 

  vysoká st řední nízká 

vysoká prémiová proniknutí velmi výhodné koupě 

střední nadsazení ceny průměrná výhodné koupě 

K
V

A
LI

T
A

 

nízká "urvi a uteč" podřadné zboží levné zboží 
 

 

     2. 3. 2 Metody tvorby cen 

     V praxi se při tvorbě ceny používají následující metody: 

- nákladově orientovaná tvorba cen (stanovení ceny přirážkou, analýza bodu zvratu) 

- tvorba cen pomocí cílové návratnosti (ROI – Returns on Investment) 

- stanovení ceny podle vnímané hodnoty (ochota zákazníků zaplatit za daný výrobek) 

- stanovení ceny podle konkurence (stejné, vyšší nebo nižší ceny) 

 

 

 

Obr. 2. 5: Strategie na základě vztahu cena/kvalita [11, 146] 
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2. 3. 3 Cenová tvorba výrobkového mixu   

- tvorba cen výrobkové řady (na základě segmentace) 

- tvorba cen zvláštních doplňků (příslušenství) 

- tvorba cen pro vázané výrobky (produkty, které musejí být užívány spolu s hlavním 

produktem)  

- tvorba dvoudílných cen (paušální sazba plus poplatek za určitý produkt nebo službu) 

- tvorba cen vedlejších produktů (pokud mají vedlejší produkty uplatnění na trhu, jejich 

prodejem je možné získat prostředky a následně snížit cenu základního výrobku) 

- tvorba cen balíku výrobků (balík obsahuje několik produktů za zvýhodněnou cenu)  

[6, 532-534] 

 

     Pokud se jedná o tvorbu cen u výrobkové řady, mnoho firem stanovuje různé ceny pro 

různé výrobkové řady proto, aby mohly působit na více tržních segmentech. Následující graf  

se čtyřmi cenovými hladinami (luxusní, prestižní, střední a ekonomickou) ukazuje, že největší 

tržní podíl mají výrobky střední cenové třídy. Tuto informaci jsem převzala od autora, který 

ve své publikaci své tvrzení nijak nedokládá či nespecifikuje. Přesto ji budu považovat za 

relevantní a použiji v aplikační části mé práce. 

 

 

 

Cenové řady a jejich tržní podíl

V
ýš

e 
ce

ny

Procento z potenciálního trhu

Luxusní

Prestižní

Střední

Ekonomická

Obr. 2. 6: Cenové řady a jejich tržní podíl [11, 147] 
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     Na závěr této subkapitoly je třeba zmínit ještě rozdílné cenové úrovně ve fázích životního 

cyklu výrobku. Ve fázi zavádění je možno použít nákladový typ ceny. Ve další fázi, ve fázi 

růstu, je třeba cenou proniknout na trh, dále ve fázi zralosti bojovat proti konkurenci a ke 

konci PLC, ve fázi poklesu, snížit cenu. 

2. 3. 4 Cena na business trzích 

Na business trzích se setkáváme s těmito druhy cen: 

- katalogové ceny: ceny jsou stanoveny dodavatelem, oceňují se tak standardizované 

výrobky, ceny jsou uvedeny bez DPH 

- smluvní ceny – cena je kompromisem mezi optimální cenou pro nakupujícího a 

optimální cenou pro prodávajícího, tyto ceny jsou typické pro oblast služeb 

- nabídkové ceny – ceny jsou stanoveny dodavatelem v rámci výběrového řízení, 

vychází z kalkulace nákladů a odhadu konkurenčních cen [8, 67] 

 

2. 4 Distribuce 
 
     Cílem distribuční politiky podniku je, velmi zjednodušeně, dostat vyrobené produkty 

k zákazníkům. Distribuce řeší otázky komu a kde bude firma své výrobky prodávat a jak 

zajistí, aby byly nabízeny na správném místě, ve správném stavu, množství a čase. Základním 

úkolem distribuce je přeměna výrobního sortimentu na sortiment obchodní [10, 198]. 

     Většina výrobců neprodává své zboží přímo konečným uživatelům, ale využívá k tomu 

distributory. Ti mají své kontakty, zkušenosti, jméno, specializaci - výhody, jimiž výrobní 

firma většinou nedisponuje a tudíž je pro ni lepší volit efektivnější cestu k zákazníkům 

prostřednictvím distribučních mezičlánků. Ty tvoří distribuční cestu, po níž se pohybuje zboží 

od výrobce ke spotřebiteli. Rozhodnutí o marketingových distribučních cestách je jeden z 

nejvýznamnějších problémů, kterým se firma zabývá. Na způsobu distribuce závisí cena, 

marketingová komunikace i produkt. Navíc distribuční cesty jsou velmi nepružné díky 

relativně dlouhodobým závazkům vůči jednotlivým distribučním mezičlánkům a tudíž je 

velmi nákladné je měnit. Je proto důležité při výběru cest brát v úvahu nejen současné, ale i 

budoucí prodejní prostředí. 

2. 4. 1 Distribuční cesty 

     Distribuční cesty je možné členit na dvě skupiny podle toho, zdali se na jejich činnosti 

podílejí mezičlánky či nikoli. Rozlišujeme tedy přímé (výrobce – zákazník) a nepřímé cesty 

(výrobce – distributor neboli mezičlánek – zákazník či spotřebitel) [10, 57].  
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Do prodejní cesty lze zařadit tyto články: 

- výrobce (jeho odměna za výrobek je zisk) 

- velkoobchod (odměnou je marže) 

- maloobchod (odměnou je marže) 

- spotřebitel (jeho odměnou je užitek) 

 

Funkce distributorů: 

- předvídání potřeb 

- tvorba distribučního výrobkového portfolia 

- tvorba zásob 

- doprava výrobků zákazníkům 

- poskytování informací a rad zákazníkům 

- vlastnictví výrobků 

- poskytování prodejní funkce výrobcům 

- poskytování informací o trhu výrobcům 

- poskytování obchodních úvěrů zákazníkům 

- poskytování nákupních ploch 

- realizace zahraničních transakcí 

 

     Z výše uvedeného je zřejmé, že je nezbytně nutná kvalitní vzájemná komunikace a 

spolupráce mezi výrobcem a distributorem. Výrobce si distributora vybírá dle jeho 

dostupnosti, rozsahu a frekvence kontaktu se zákazníkem, kapacity k uspokojování 

požadavků zákazníků či podle ochoty věnovat čas a pozornost produktu. Naopak také 

distributoři, jejichž vyjednávací síla je v současné době obrovská, si volí své dodavatele 

(výrobce) dle velikosti marže, kvality výrobku, podpůrného servisu poskytovaného výrobcem, 

pověsti (image) výrobce nebo také podle toho, zda se výrobky shodují s portfoliem 

distributora [8, 70-72].  

     Zájmem výrobce je, aby jeho produkty byly zákazníkům prezentovány požadovaným 

způsobem. Protože není možné každé distributorovo jednání kontrolovat, je nutné 

spolupracovat na bázi nikoli obchodních, ale partnerských vztahů. Současnými trendy 

v distribuci jsou horizontální a vertikální integrace. 
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2. 4. 2 Fyzická distribuce - logistika 

     Každá firma se v oblasti fyzické distribuce zabývá otázkami skladování a přemísťování 

svých výrobků tak, aby byly k dispozici zákazníkům v požadovaném sortimentu, ve správný 

čas a na správném místě. Efektivnost těchto činností, které tvoří chronologicky provázaný 

systém, má velký vliv na spokojenost zákazníků a náklady firmy [5, 561].  

     Logistika zahrnuje také plánování materiálových zásob, skladování, dopravu a řízení toku 

produktů a informací mezi výrobcem a zákazníkem či spotřebitelem. Většina firem si 

logistické funkce zajišťuje sama. Stále častěji se však můžeme ve firmách setkat s externím 

zajišťováním těchto služeb (outsourcing), tj. koncepce, kdy všechny logistické funkce nebo 

jejich část zajišťuje jiná nezávislá firma. 

 

2. 5 Propagace  
 
      Propagace, neboli marketingová komunikace je čtvrtým, posledním prvkem 

marketingového mixu. V dnešním silně konkurenčním prostředí nestačí nabídnout 

zákazníkům kvalitní produkt za přitažlivou cenu na správném místě. Aby firma docílila 

požadovaného prodeje, je nutné, aby komunikovala se současnými i potenciálními zákazníky, 

odběrateli, dodavateli i širokou veřejností.  

     Management firmy musí v oblasti komunikační strategie řešit otázky zacílení sdělení, jeho 

obsahu a struktury, výběru vhodných komunikačních kanálů, dále pak stanovit rozpočet, 

sestavit komunikační mix, koordinovat celý proces marketingové komunikace a měřit její 

účinnost. 

2. 5. 1 Komunikační mix 

     Komunikační mix je souborem nástrojů, kterým firma působí na své zákazníky s cílem 

stimulovat poptávku po svých výrobcích. Tento mix se skládá z pěti základních prvků - 

reklamy, podpory prodeje, public relations, direct marketingu a osobního prodeje.  

 

Reklama 

     Reklamu je možno definovat jako placenou neosobní komunikaci firem, uveřejňovanou 

v různých médiích. Jejím cílem je informovat, přesvědčovat či něco připomínat cílové 

skupině a přimět ji, aby jednala v zájmu vysilatele-investora reklamy. Výhodou tohoto 

nástroje je možnost zasažení velké cílové skupiny, avšak často s vysokými náklady a bez 

bezprostřední zpětné vazby. 
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Podpora prodeje 

     Tento nástroj bývá zaměřován nejen na spotřebitele, ale i na prodejní síly. Podle těchto 

cílových skupin rozlišujeme tzv. pull strategii, při které jsou využívány dílčí krátkodobé 

nástroje – např. vzorky, kupóny, slevy, cenově výhodná balení, soutěže, věrnostní karty, 

propagační dárky – s cílem přimět zákazníky k prvnímu nákupu, zvětšit objem jejich nákupu 

či zajistit opakované nákupy daného produktu. Při působení na prodejní síly je využívána tzv. 

push strategie, při které jsou využívány nástroje pro zefektivnění práce obchodních článků. 

Zde je možné zařadit společnou reklamu výrobce a distributora, propagaci na prodejním 

místě, dále pak motivační programy zahrnující cenová zvýhodnění při nákupech určitého 

množství, rabaty, poplatky za umístění zboží či školení. Vhodným místem pro prezentaci 

firmy, získání nových kontaktů a navázání spolupráce s distributory jsou veletrhy a výstavy, 

jejichž výhodou je i možnost získání informací o konkurenci. 

 

Public Relations 

     Public relations znamená budování vztahů s veřejností prostřednictvím různých programů 

a médií. V této souvislosti je pojem veřejnost chápán jako skupina osob uvnitř nebo vně 

podniku, která přichází do kontaktu s danou firmou a má schopnost  ovlivňovat její činnost. 

Interní veřejnost tvoří zaměstnanci, jejich rodiny či odbory. Pro komunikaci s touto skupinou 

jsou využívány firemní informační systémy, setkání či schůze. Externí veřejnost naopak 

vnímá informace z celé řady externích médií, je zde možné zahrnout také například veřejně 

prospěšné aktivity, sponzoring či telefonní aj. informační služby. Ty působí na zákazníky, 

dodavatele, akcionáře, banky, sdělovací prostředky.  

     Image firmy je tvořena firemní komunikací a kulturou, vizuální prezentací a totožností 

firmy ve vztahu ke společnosti. Všechny tyto součásti firemní image ovlivňují nástroje public 

relations. Jejich hlavní ideou je, že dokáží vyvolat ve veřejnosti silnější povědomí a mají 

silnější vliv než reklama.  

 

Osobní prodej 

     Osobní prodej je založen na jednání tváří v tvář se zákazníkem za účelem prezentace 

produktu, vzájemné výměny informací a získání objednávky. Výhodou tohoto typu 

komunikace je okamžitá zpětná vazba, přesvědčovací síla při osobní konfrontaci a možnost 

budování dlouhodobých osobních vztahů s zákazníky. Na druhou stranu jsou kladeny vysoké 

požadavky na komunikační a sociální dovednosti prodejních sil, které jsou schopny oslovit 

omezený počet cílových zákazníků a to s vysokými náklady. 
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Přímý marketing 

     Podstatou této formy marketingu je zaměření na určitou skupinu zákazníků, pro kterou je  

vytvořena speciální nabídka, přizpůsobena komunikace i distribuce.  

Formy přímého marketingu [5, 712]:  

- Osobní prodej 

- Zásilkový prodej 

- Katalogový prodej 

- Telemarketing 

- Teleshopping 

- Specializované stánky (kiosky) 

- On-line marketing 

2. 5. 2 Komunikace na business trzích 

     Na rozdíl od masové komunikace a nediferencovaného marketingu na spotřebním trhu, se 

komunikace na business trzích vyznačuje větší adresností s cílem budovat dlouhodobé vztahy 

se zákazníky. 

Formy komunikace 

- Business reklama:  jako reklamní média jsou nejčastěji využívána elektronická média 

a odborná periodika, 

- Podpora prodeje: k nástrojům náleží katalogy, veletrhy a výstavy, podpora 

zprostředkovatelů, 

- Public relations: je plánovaným a soustavným úsilím vytvořit a udržet goodwill 

- Osobní prodej: je nejdůležitějším nástrojem pro tento trh, obsahuje přímou 

komunikaci mezi prodejcem a zákazníkem, 

- Přímý marketing: provádí marketingové akce a kampaně adresně. Proto je na 

průmyslových trzích velmi důležitý.  
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3. Metodika výzkumu  

     V současné době vyspělých informačních technologií existuje mnoho možností, jak získat 

informace všeho druhu. Spolu s faktem, že se zrychluje tempo změn v mnoha aspektech 

lidského života, je hodnota včasné a správné informace neoddiskutovatelná. Marketingové 

oddělení ve firmě pro svou činnost potřebuje mnoho informací – o konkurenci, distribučních 

cestách, potřebách a postojích zákazníků, marketingovém prostředí jako celku  

a podobně – proto, aby mohlo včas učinit správná rozhodnutí a reagovat tak na vzniklé změny 

a jevy na daném trhu.  

 

3. 1 Zdroje informací 
 
     Při hledání informací, v našem případě pro marketingové účely, můžeme čerpat jednak 

z tzv. sekundárních údajů, které byly již nějakým způsobem dříve shromážděny, a dále pak 

z tzv. primárních údajů, které bývají získávány za konkrétním účelem. 

     Sekundární informace lze získat z vnitřních a vnějších zdrojů. Těmi vnitřními míváme na 

mysli interní údaje firmy, jako jsou různé druhy evidencí, statistik, účetních  

a jiných výkazů, databází apod. Vnější zdroje pocházejí z externího prostředí firmy. Jedná se 

o informace z odborných publikací a periodik, internetu, zprávy statistických úřadů, vládních 

orgánů, údaje v obchodním rejstříku nebo lze tyto informace také získat například sledováním 

sdělovacích prostředků, inzerce, katalogů či výročních zpráv firem. 

     Pokud však potřebujeme získat nové, dříve nezjištěné, neboli primární informace , jsme 

nuceni přistoupit k vlastnímu výzkumu. Jedná se o velmi nákladný způsob získávání 

informací, vykoupený však kvalitou, pravdivostí a přesností získaných informací, což nám 

levněji a jednodušeji získané sekundární informace nedokáží zajistit. Pro vlastní výzkum 

můžeme využít marketingových pracovníků firmy, nebo se obrátit na specializovanou 

agenturu pro výzkum. Je možné také zkombinovat tyto dvě varianty. [7, 64-67] 

 

3. 2 Proces marketingového výzkumu 
 

     Dle Kotlera je cílem marketingového výzkumu „ …systematické plánování, 

shromažďování, analýza a vyhodnocování informací potřebných pro účinné řešení 

konkrétních marketingových problémů.“ [5, 227] Tato definice napovídá mnohé o vlastním 

procesu marketingového výzkumu. 
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METODY SBĚRU DAT A JEJICH TYPY 

  

 
POZOROVÁNÍ  

     

 
DOTAZOVÁNÍ 

        

 
EXPERIMENT  

 
                                   

     Každý marketingový výzkum je jedinečný díky různorodosti zkoumaných problémů.  

I přesto existují pravidla, která bychom měli při marketingovém výzkumu dodržovat. Celý 

proces výzkumu zahrnuje dvě hlavní, po sobě jdoucí etapy – přípravnou a realizační.  

3. 2. 1 Přípravná etapa 

     V rámci přípravné etapy, je nutné věnovat velkou pozornost jasnému definování 

problému a určení cíle výzkumu, což je ve výzkumném procesu nejtěžší krok. Ten nám dále 

pomůže při řešení problému a rozhodování o tom, kde informace hledat, jaké informace 

shromažďovat, či formulovat pracovní hypotézy. Následně je vhodné realizovat tzv. 

orientační analýzu, při které zjišťujeme, jaké informace jsou dostupné pro řešení našeho 

problému a jaké je ještě třeba získat. Při této analýze vedeme neformální rozhovory s lidmi, 

kteří dané problematice rozumí, pracují v námi zkoumaném oboru apod. Tímto si potvrdíme 

naše pracovní hypotézy, případně je možné je pozměnit a udělat z nich tak hypotézy 

konečné.  

     Poté můžeme přistoupit k přípravě plánu výzkumu, který detailně vysvětluje metody 

sběru dat (viz obr. 3. 1) a vymezuje výběrový soubor. Součástí plánu výzkumu je také 

harmonogram činností a sestavení finančního rozpočtu. Ještě před tím, než přistoupíme 

k samotné realizaci výzkumu, je nutné provést takzvanou pilotáž, kdy na malém vzorku 

respondentů simulujeme námi zvolenou metodu sběru údajů. Nyní je ještě možno změnit 

metodu za pro nás vhodnější. Pak již můžeme vstoupit do další etapy výzkumu. 

    

Obr. 3. 1: Metody sběru dat a jejich typy [vytvořeno autorem] 

 

- osobní 
- písemné 
- telefonické 
- elektronické 

- laboratorní 
- terénní 
- elektronické 

- zřejmé / skryté 
- přímé / nepřímé 
- osobní /               
s pomůckami 
- uměle vyvolané / 
přirozené 
- strukturované / 
nestrukturované 
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3. 2. 2 Realizační etapa 

     Realizační etapa obsahuje především shromažďování a analýzu dat zvolenou metodou. 

Data sbírají pracovníci k tomu předem určení a vyškolení. Poté se tato data kontrolují. Při tzv. 

logické kontrole se zaměřujeme na validitu údajů (přesnost) a reliabilita údajů (spolehlivost).  

     Vyhodnocení získaných dat se již dnes běžně realizuje s pomocí výpočetní techniky. 

Abychom mohli data analyzovat a vytvářet závěry, potřebujeme v prostředí programu 

EXCEL vytvořit datovou matici, do které zaneseme sesbíraná data. Je možné využít i jiné 

speciální softwarové programy pro vyhodnocování dotazníků (např. SPSS). 

     Při vyhodnocování zjištěných dat jsou využívány běžné statistické funkce, jakými jsou 

například průměr, modus, medián, rozptyl. Pro zkoumání závislostí je hojně využívána 

korelační analýza. 

     Při analýze odpovědí lze zkoumat vzájemné vztahy mezi jednotlivými kategoriemi 

(třídami) pouze tehdy, pokud si předem vytvoříme jasnou klasifikaci (t řídění) údajů. 

Jednotlivé kategorie se musí vzájemně vylučovat, přičemž každá kategorie by se měla 

vyznačovat jasnými třídními znaky. Dále pak je nutné ujasnit si stupeň třídění údajů. Třídění 

prvního stupně znamená pouhý výčet absolutních nebo relativních četností (výskytu) určité 

veličiny (např. určité otázky). Pro zjišťování vztahů a závislostí pak používáme třídění 

druhého stupně, kde hledáme respondenty, kteří se vyznačují dvěma vlastnostmi najednou, 

dvěma třídními znaky [7, 90].  

     Výsledky analýzy se stávají podkladem nejen pro ověřování platnosti hypotéz, ale hlavně 

pro shrnutí výsledků výzkumu a následná doporučení vhodná pro řešení zkoumaného 

problému. Výstupem těchto akcí je tzv. závěrečná zpráva, kterou je nutno prezentovat 

zadavateli, a to jak písemnou, tak i ústní formou. Závěrečná zpráva musí být napsána jasně a 

srozumitelně, aby výsledky výzkumu byly správně pochopeny a bylo na jejich základě možno 

činit další marketingová rozhodnutí. 
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4. Analýza prvků marketingového mixu ve firmě PROWORK 

     Firma PROWORK nemá své vlastní marketingové oddělení. Marketingové úkoly, včetně 

tvorby marketingového mixu, řeší ředitel společnosti ve spolupráci s manažery jednotlivých 

podnikových útvarů (viz. Obr. 1. 2) na pravidelných podnikových schůzích. Zpětnou vazbu 

od zákazníků firma získává z reportů (měsíčních zpráv) obchodních zástupců. Firma nemá 

oficiální dokument zaměřený na marketingový mix. Ve své analytické části se takový 

dokument pokusím zpracovat dle koncepce čtyř P.    

 

4. 1. Produkt 

    Produktové portfolio firmy vychází z jejího předmětu podnikání, jehož hlavní náplň tvoří 

výroba a prodej kancelářských židlí a křesel. Výrobky jsou většinou nabízeny a prodávány na 

průmyslovém trhu, trhu vládním a v menší míře taky na spotřebním trhu. 

4. 1. 1 Koncepce totálního výrobku 

 
Vnit řní vrstva (jádro produktu) 

- hlavním užitkem kancelářské židle či křesla je pohodlné a zdravé sezení 

 

Střední vrstva (skutečný výrobek) 

- Styl a design: Při výrobě sedacího nábytku musí být zachována určitá tvarová shodnost. 

Přesto si jsou designéři a výrobci židlí vědomi nutnosti odlišit se či nabídnout zákazníkovi 

výrobek podle jeho vkusu a potřeb. Současným trendem v průmyslovém designu je retro styl 

[13]. Produkty firmy PROWORK se vyznačují specifickým designem. Je upřednostňován 

retro styl před čistými geometrickými liniemi, patrnými u produktů konkurence. Každý kus 

výrobku je možné sestavit dle individuálních přání zákazníka. Ten si sám vybírá základní 

model židle z určité produktové řady a volí si jednotlivé přídavné komponenty (kolečka, 

kluzáky, pojezdové kříže, houpací či naklápěcí mechanismy, písty, područky, opěrky hlavy, 

věšák na sako apod.), jejich materiály, barvy a tvary.  

     Firma nabízí mnoho barevných variací a typů potahových látek (koženka, antibakteriální 

potah, luxusní vysoce otěruvzdorné tkaniny, extravzdušné tkaniny, syntetická kůže, nešpinivé 

materiály, pravá kůže, pravá pštrosí kůže, antistatické materiály). Stejně tak je v nabídce 18 

různých odstínů moření dřevěných komponentů. 
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- Značka: Značka PROWORK  je zárukou vysoké kvality. Na židlích a křeslech jsou všity 

textilní štítky s logem firmy. Výrobce tak ztrácí svou anonymitu a i tímto způsobem 

komunikuje s konečnými spotřebiteli myšlenku, že produkt je značkový a buduje svému 

uživateli image člověka preferujícího kvalitu a prestiž.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Obal výrobku:  V případě této firmy obal nehraje komunikační roli, protože jde o 

zakázkovou výrobu. Velký důraz je kladen na schopnost obalu ochránit jeho obsah při 

transportu k zákazníkům. I přes veškeré snahy často dochází k poškození výrobku při 

manipulaci a přepravě výrobků prostřednictvím spedičních firem. 

     Ke každému výrobku je přibalen návod k použití mechaniky modelu, způsob ošetřování 

čalouněných částí a základní záruční podmínky. V minulosti se množily případy, kdy 

zákazníci reklamovali židle jen proto, že je neuměli správně ovládat. Proto firma vytvořila 

kvalitní a srozumitelné návody k použití. 

 

- Kvalita výrobku:  Jak již bylo zmíněno výše, PROWORK je značkou vysoké kvality. Je 

držitelem certifikátu kvality TÜV CERT DIN EN ISO 9001: 2000. Na své výrobky poskytuje 

záruku 3-5 let (dle typu židle). Při výrobě židlí a křesel používá kvalitní komponenty 

dovážené převážně ze zahraničí (Itálie). Výrobky se tak vyznačují vysokou životností, 

spolehlivostí, funkčností a jednoduchým ovládáním díky synchronnímu mechanismu. Proto, 

aby firma uspěla v konkurenčním boji, který se vede na trhu s kancelářskými židlemi v ČR, 

rozhodla se jít směrem zdravého sezení a ve spolupráci s fyzioterapeuty a designéry vyvíjí a 

vyrábí ergonomicky řešená sedadla. Unikátní ergonomické řešení židle THERAPIA a 

THERAPIA MINI je schváleno jako užitný a průmyslový vzor a je chráněno ochrannou 

známkou (pozn. užitné vzory se udělují na technická řešení, které jsou nová, přesahují rámec 

pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná). PROWORK usiluje o zařazení 

těchto dvou produktů mezi zdravotní pomůcky.  

 

Obr. 4. 1: Logo firmy PROWORK [15] 
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- Doplňky:  Po té, co si zákazník vybere a sám navolí kombinaci jednotlivých komponentů u 

určitého modelu, může k němu požadovat protiskluzovou podnožku pro zajištění správné 

pozice nohou a úpravu výšky sedu. 

 

  Vnější vrstva (rozšířený výrobek) 

- Dodávky a instalace: od závazné objednávky po dodávku zboží k zákazníkovi může 

uběhnout různá doba. Záleží na termínu dodání v kupní smlouvě. U velkých zakázek to může 

být i více než měsíc, u menších týden. Firma nabízí dopravu výrobků zdarma pro zakázky nad 

15.000 Kč bez DPH. VIP partnerům přepravuje zdarma nebo za výhodnějších podmínek také 

drobnější objednávky do 15.000 Kč. Nadstandardními logistickými službami (podléhají 

poplatkům dle ceníku) jsou výnos zboží do patra, roznos po budově, vybalení a likvidace 

obalů, předvedení výrobků a zaškolení v manipulaci s nimi. 

 

- Záruky:  Firma nabízí plnohodnotný záruční (3-5 let) i pozáruční servis. Reklamaci či 

opravu lze objednat z formuláře na webových stránkách (nutná registrace). V případě 

závažných událostí existuje možnost poskytnutí náhradních výrobků v průběhu opravy. 

Reklamacemi a opravami se zabývá manažer zákaznického servisu. Pro rychlé řešení byl 

vyvinut jednoduchý znalostní systém – diagram, který popisuje jednotlivé fáze reklamačního 

řízení. V rámci dobrých obchodních vztahů bývají některé neuznané reklamace vyřizovány 

zdarma.  

 

- Platební podmínky: Při dodání zboží firma vystaví zákazníkům faktury s datem splatnosti. 

Úvěry nebo splátkový kalendář nejsou poskytovány. Prostředníci (obchodníci) občas realizují 

velké zakázky na kompletní vybavení kanceláří a svým zákazníkům dávají dlouhé termíny 

splatnosti (i více než 100 dnů). Proto chtějí, ať jim jejich subdodavatelé, včetně 

PROWORKU, poskytují stejné podmínky. Firma na to jen velmi zřídka přistupuje. Tyto 

záležitosti  se většinou sjednávají v kupní smlouvě, která bývá uzavírána při každé zakázce 

nad 100 tis. Kč. 

 

- Prodejní servis: Ať už si zákazník přijde vybrat židli či křeslo na krnovský showroom 

přímo v sídle firmy PROWORK nebo do jedné z prodejen prostředníka, má firma velký zájem 

na správné prezentaci produktového portfolia a praktické předvedení všech funkcí u 

zákazníkem zvažovaných či vybraných modelů. Součásti takové prezentace, zvláště pokud se 

jedná o výrobky THERAPIA, je poučit zákazníka o zásadách správného sezení. 
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4. 1. 2 Výrobková politika 

     Výrobková politika zahrnuje rozhodování o výrobním sortimentu, individuálních 

výrobcích a o službách k výrobku. 

     Výrobní sortiment firmy tvoří několik výrobkových řad (kolekcí). Tyto kolekce od počátku 

firmy prošly mnoha změnami a úpravami a s rozšiřováním sortimentu přibyly nové. 

  

V současné době nabízí firma PROWORK tyto kolekce: 

BRUTO:  Zátěžová ergonomická sedadla pro nepřetržité provozy. 

Speciálně odolné potahy garantují dlouhou životnost i při každodenním 

použití 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Doporučeno pro policii, armádu, 

hasiče a veškerá dispečerská pracoviště. 

 

DAKTYLO:  Pohodlná ředitelská křesla s výrazným 

ergonomickým tvarováním. Provzdušňovací drážky v čalounění zamezují 

nadměrnému pocení. Klasický vzhled doplňují masivní dřevěné doplňky, 

které lze mořit do 15 odstínů.  

 

DRAGON:  Reprezentativní design, skvělá ergonomie a zcela mimořádný 

pocit sezení nabízí manažerská křesla Dragon. Individuální nastavení 

výšky opěry a hloubky sedadla včetně nové funkce seřízení síly 

polohování při sezení. 

 

 

ERGOSIT:  Ředitelská pracovní křesla s prodlouženým sedákem, 

vysokou opěrou a s elegantními dřevěnými komponenty, které lze mořit 

do 15 odstínů. 

 

FUTURO:  Manažerská křesla vyšší třídy, které vynikají skvělými 

ergonomickými vlastnostmi a nadčasovým designem. Díky unikátní 

robustní konstrukci se zvýšenou odolností lze tato sedadla doporučit i 

osobám s vyšší váhou (cca 120 kg).  

 

 

Obr. 4. 2: BRUTO 

     Obr. 4. 3: DAKTYLO 

Obr. 4. 4: DRAGON 

Obr. 4. 5: ERGOSIT 

Obr. 4. 6: FUTURO 
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IGEA:  Originální pracovní židle s unikátními ergonomickými 

vlastnostmi, výškově stavitelné pružné lamely umožňují tělu relaxaci i při 

práci. Možnost čalounění do luxusní pštrosí kůže. 

 

 

                               INDIGO: Pracovní otočné židle se synchronním 

mechanismem, výškově stavitelnou opěrou zad, tři typy područek, 

volitelné provedení opěry v plastu nebo ve dřevě.  

 

MEDINAX:  Kolekce židlí a křesel Medinax byla vyvinuta pro použití ve 

zdravotnických zařízeních. Ordinace lékařů, sesterny, čekárny i výdejny 

léčiv a laboratoře tak získávají estetická, ale hlavně pohodlná a praktická 

sedadla pro odborný personál i pacienty.  

 

                                NEO: Elegantní stylové konferenční židle. Příjemně 

tvarované dřevěné sedadlo s výřezy ve 4 variantách lze použít i jako 

otočné židle nebo vícemístné lavice. Možnost zajímavých kombinací 

mořeného dřeva a čalounění, včetně kůže. 

 

OFFICE:  Rozmanité varianty ergonomických pracovních a jednacích 

židlí nabízejících pohodlné řešení pro klasickou kancelář, moderní 

odlehčený interiér nebo konferenční místnost. Komfortní individuální 

nastavení jednotlivých funkcí u pracovních židlí, jednoduchost, elegance a 

univerzální použití jednacích židlí.  

 

                               RETRO: Celočalouněná otočná i konferenční křesla s 

odlehčeným polstrováním vhodná pro klasické i moderní interiéry. 

Komfortní houpací mechanismus a ergonomické tvarování sedadel 

umožňující kvalitní a pohodlné sezení, různé varianty čalounění. Lze 

použít i jako vícemístné lavice. 

 

Obr. 4. 7: IGEA 

     Obr. 4. 8: INDIGO 

 Obr. 4. 11: OFFICE 

    Obr. 4. 10: NEO 

   Obr. 4. 9: MEDINAX 

        Obr. 4. 12: RETRO 
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SOFA: Tradiční prvky klubového sezení a různé varianty sedacích souprav 

určených jako doplněk do interiérů kanceláří, veřejných prostor a recepcí. 

Elegantní tvary, reprezentativní design a maximum pohodlí i komfortu.  

 

 

                            RIO: Stylové a elegantní židle vhodné do moderních 

designových interiérů. Množství kombinací moření dřevěných komponent 

a čalounění. 

 

STRIPO: Manažerská ergonomická křesla s atraktivním designem. 

Houpací mechanika s aretací a nastavením protiváhy, područky pevné 

nebo stavitelné, relaxační opěrka hlavy, 3 výškové varianty. 

 

 

                                SYSTEMO: Ucelenou řadu praktických pracovních 

židlí elegantního designu v provedení plastovém, čalouněném i dřevěném. 

Výběr z konferenčních židlí s možnostmi doplnění psacích stolků, 

postranních spojek dvojí délky, otočných verzí a širokým výběrem lavic.  

 

 

TAO:  Synchronní kancelářské židle nové generace. Moderní konstrukce 

se vzdušnou sítí na opěře, měkčené ergonomické područky s vertikálním i 

horizontálním nastavením, nastavitelná bederní opěrka, aretace pracovní 

polohy. 

 

 

                                TECHNOLAB: Ideální pracovní židle pro nejrůznější 

průmyslová odvětví, zdravotnictví, laboratoře a domácí dílny. Sedadla z 

měkčeného polyuretanu odolné prachu, chemikáliím, olejům, dezinfekci i 

mechanickému zatížení. Židle mají speciální antistatické vlastnosti a různé 

konstrukční provedení.  

 

 
 Obr. 4. 18: TECHNOLAB 

   Obr. 4. 17: TAO 

   Obr. 4. 16: SYSTEMO 

 Obr. 4. 15: STRIPO 

   Obr. 4. 13: SOFA 

     Obr. 4. 14: RIO 
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Obr. 4. 19: THERAPIA 

 THERAPIA:  Židle THERAPIA je zcela nová koncepce zdravotní 

synchronní kancelářské pracovní židle s mnoha důležitými 

ergonomickými funkcemi pro správnou polohu těla při práci. 

Revoluční je unikátní provedení tvarování sedací a opěrné části, které 

je chráněno průmyslovým a užitným vzorem. V sedadle a opěradle 

jsou zabudovány speciální výstupky, které aktivně ovlivní a zcela 

vyloučí nesprávnou polohu při práci. 

 

 

     Každá kolekce má bezpočet různých kombinací čalounění, barev, jednotlivých 

komponentů – to vše proto, aby si mohl každý zákazník vybrat přesně to, co mu bude 

vyhovovat. Na druhou stranu velké množství zásob komponentů váže mnoho finančních 

prostředků. V analýze výrobkových řad budu zkoumat počet prodaných kusů a podíl 

jednotlivých kolekcí na tržbách firmy.  

     V následujícím grafu jsou zaznačeny jednotlivé kolekce – jejich podíl na tržbách a počet 

prodaných kusů v roce 2007. V rámci zachování firemního tajemství nejsou jednotlivé 

kolekce pojmenovány. Závěry a doporučení z mapy výrobkových řad uvádím v 6. kapitole. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4. 20: Mapa výrobkových řad firmy PROWORK [vytvořeno autorem] 
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4. 2 Cena 

     I přes rostoucí význam necenových nástrojů konkurenčního boje představuje cena důležitý 

prvek marketingového mixu firmy. Na tuzemském trhu hraje pro českého zákazníka ve 

většině případů významnou roli. Toho využívá řada firem, které nabízejí kancelářské židle a 

křesla za velmi nízké ceny. Jejich hlavním prodejním argumentem je co nejnižší cena, bez 

ohledu na životnost či zdravotní hledisko a ergonomii. 

     Firma PROWORK však jako hlavní argument pro své výrobky využívá kvalitu a zdraví a 

po té až cenu. Produkty nízké kvality pocházejí z Číny nebo od výrobců, používajících při 

výrobě méně kvalitní komponenty a potahy. Tito výrobci požadují nižší ceny a zákazník není 

často obeznámen s životností produktu a jeho kvalitativními parametry. Zákazníci pak často 

zjišťují, že se díky kratší životnosti levných výrobků investice do kvalitní židle vrací v podobě 

zdravého sezení a menšími starostmi s reklamacemi a opakovaným nákupem. 

4. 2. 1 Cenová strategie a tvorba cen 

     Firma PROWORK  používá strategii prémiové ceny - nabízí produkty vysoké kvality za 

vysoké ceny. Pro prodej svých produktů využívá v 90% obchodních mezičlánků, kterým 

doporučuje jednotné katalogové ceny po konečného spotřebitele.  

     Cenu určuje ředitel společnosti. S přihlédnutím k celkovým nákladům na výrobu je cena 

tvořena podle vnímané hodnoty, tzn. v takové výši, kterou je zákazník ochoten za produkt 

zaplatit.  

     Vytvářet cenu pro každý jednotlivý výrobek tak, že se sečtou náklady na každý jeden 

komponent i potahovou látku, by bylo příliš složité. Ve svém ceníku má PROWORK vždy 

přibližně 7 modelů jednotlivých kolekcí, a to od těch nejméně, až po ty nejvíce vybavené 

modely. Zákazník si pak k modelu vybere potahovou látku z kategorie A, B nebo C. Každé 

takové kombinaci je pak přiřazená určitá cena. 

4. 2. 2 Cenová politika na jednotlivých trzích 

      Jak už bylo zmíněno výše, firma stanovuje tzv. doporučenou prodejní cenu, kterou by 

měli obchodní mezičlánky účtovat svým zákazníkům. Tyto ceny jsou také uvedeny 

v oficiálních cenících v tištěné podobě i na firemních webových stránkách. PROWORK má 

rozdělené své obchodní mezičlánky na 3 skupiny podle výše hodnoty realizovaných 

objednávek, a z této doporučené prodejní ceny dává jednotlivým skupinám slevy. Jejich výše 

je firemní tajemství. 
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     Když obchodní zástupce nabízí produkty na průmyslovém nebo spotřebním trhu, dává 

zákazníkům tzv. zákaznickou kartu. Jedná se v podstatě o slevový kupón ve výši 10% 

z doporučených prodejních cen. Bonusem navíc pro držitele této přenosné slevové karty, 

mající platností do konce roku 2009, je doprava po severní Moravě při objednávce nad  

10 000 Kč zdarma. 

 

 

     Na trhu vládním je cenová politika odlišná. Podle Zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných 

zakázkách [18] jsou státní instituce (školy, nemocnice, úřady, armáda, policie) povinny 

poptávat své výrobky a služby veřejně, tzn. oznámit záměr více dodavatelům a tím vyhlásit 

výběrové řízení. Takového řízení se pak mohou účastnit dodavatelé, zaregistrovaní u příslušné 

instituce. V současné době se tato výběrová řízení realizují převážně prostřednictvím 

elektronických aukcí. Například Armáda ČR má vlastní elektronické tržiště, tzv. SEPO 

(systém elektronické podpory obchodování), jehož smyslem je zvýšit transparentnost, 

hospodárnost a efektivnost jejich hospodářské činnosti a podpořit nákupní činnost při 

pořizování majetku a služeb. 

     Firma PROWORK je zaregistrována na e-tržištích veřejných institucí a účastní se těchto  

e-aukcí. Zde nejsou používány katalogové či doporučené prodejní ceny, ale ceny nabídkové, 

kdy firma v rámci výběrového řízení při stanovení ceny vychází z kalkulace nákladů a odhadu 

konkurenčních cen. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4. 21: Líc a rub zákaznické karty [interní materiál firmy PROWORK] 
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4. 3 Distribuce 

     Cílem distribuční politiky firmy je dostat vyrobené židle k zákazníkům. Náklady na 

distribuci často tvoří podstatnou část ceny a snížení těchto nákladů je významným 

konkurenčním nástrojem. 

4. 3. 1 Distribuční cesty 

     Ke koncovým zákazníkům se výrobky dostávají buď přímou cestou, kdy obchodní 

zástupce získá objednávku od firmy, státní instituce či domácnosti a vyrobené zboží pak dodá 

prostřednictvím firemní dopravy nebo speditérské firmy přímo zákazníkovi.  

 

 

 

 

     Nepřímé distribuční cesty se využívá při spolupráci s obchodními mezičlánky (specifikace 

uvedena v kapitole 1.3.1 Zákazníci – obchodní mezičlánky). Tito obchodníci mají své 

zákazníky, jejichž objednávky přeposílají do PROWORKU. Od výrobce je produkce 

transportována a prodávána obchodníkům, kteří ji pak dále prodají svým zákazníkům. 

 

 

 

 

4. 3. 2 Fyzická distribuce 

     Fyzická distribuce, neboli logistika, se zabývá plánováním materiálových zásob, 

skladováním a dopravou mezi výrobcem a zákazníkem. 

     Plánování materiálových zásob má na starosti manažer nákupu. Ve firmě existuje 

počítačově propojený informační systém, do kterého manažeři jednotlivých oddělení vkládají 

informace o objednávkách, zásobách materiálu, výrobní fázi určité zakázky apod. Tento 

systém ulehčil komunikaci mezi odděleními ve firmě. Kompetentní zaměstnanci tak mají 

přehled o jednotlivých zakázkách, což na jednu stranu pomáhá manažerovi nákupu plánovat 

materiálové zásoby a na druhou stranu manažer zákaznického servisu díky informacím o 

stavu zásob a výrobní fázi zakázky může informovat firemní zákazníky o průběhu výroby 

jejich židle a termínu dodání. 

SPOTŘEBITEL 

OBCHODNÍK SPOTŘEBITEL 

Obr. 4. 22: Přímá distribuční cesta [vytvořeno autorem] 

Obr. 4. 23: Nepřímá distribuční cesta [vytvořeno autorem] 
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     Přeprava produkce k zákazníkům je realizovaná prostřednictvím firemních dopravních 

prostředků, spedičních firem (DHL, GW, PPL) nebo si zákazník zajistí dopravu sám. Při 

objednávce nad 15 000 Kč v celé ČR je doprava na předem ohlášené místo zdarma. Podobně 

jsou všechny objednávky nad 10 000 Kč na severní Moravě při předložení zákaznické karty 

zdarma. Při objednávkách pod 15 000 Kč resp. 10 000 Kč je účtováno dopravné ve výši 10% 

z ceny objednávky. 

     Pro skladování materiálu a hotových výrobků slouží 2 velké sklady přímo v areálu firmy.  

4. 3. 3 Proces vyřizování objednávek a platební styk se zákazníky 

     Firma se snaží budovat image spolehlivého dodavatele, plnit stanovené termíny dodávek a 

být pružná při specifických požadavcích zákazníků. Je si vědoma důležitosti vstřícné 

komunikace se zákazníky na bázi domluvy. 

     Standardní postup při vyřizování objednávek je následující: 

a) zákazník pošle e-mailem nebo osobně předá obchodnímu zástupci či pracovníkovi 

zákaznického servisu na sídle firmy svou objednávku, 

b) manažerka zákaznického servisu zkontroluje, zda objednávka obsahuje všechny 

potřebné náležitosti a potvrdí její příjem, 

c) zadá tento požadavek do informačního systému, zjistí materiálové možnosti a výrobní 

kapacity a na základě těchto informací pošle zákazníkovi návrh způsobu platby, 

odvozu zboží a termínu dodání, 

d) uzavře dohodu o těchto podmínkách se zákazníkem, 

e) průběžně, pokud má zákazník zájem, jej informuje o průběhu vyřizování zakázky, 

f) vyrobené zboží je odvezeno zákazníkovi na předem ohlášené místo, je mu předána 

faktura a dodací list. Délka splatnosti faktury se liší, průměru je dvoutýdenní. Platby je 

možné realizovat hotově na sídle firmy nebo bankovním převodem na účet firmy. 
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4. 5 Propagace 

     Propagace, neboli marketingová komunikace hraje v každé firmě klíčovou roli, neboť je 

často menším problémem výrobek vyrobit, než jej prodat. Protože 90% zákazníků 

PROWORKU tvoří obchodní mezičlánky a jen 10% obratu vytvářejí business zákazníci a 

domácnosti, je i komunikační mix přizpůsoben těmto cílovým skupinám. Největší pozornost 

je věnována osobnímu prodeji a podpoře prodeje. 

4. 5. 1 Analýza komunikačního mixu firmy PROWORK 

      Reklama 

- televize a rozhlas: tato média firma nevyužívá. Vzhledem k trhu, na kterém působí, a 

cílovým skupinám, by byla tato reklama neefektivní. 

- tištěná reklama (deníky, časopisy, inzertní noviny): firma využívá tištěnou inzerci 

výjimečně. Příležitostně inzeruje v regionálním tisku – buďto jde o personální problematiku 

(výběrová řízení) nebo o oznámení výprodejové akce. V minulosti se prezentovala 

v časopisech zaměřených na architekturu, bydlení a design, ale tyto investice nepřinesly 

kýžený efekt, proto od nich ustoupila. PROWORK inzeruje také v tištěných katalozích, 

zpravidla zaměřených na kancelářský nábytek (např. katalog MANUTAN). Některé katalogy 

tak činí bez finančních požadavků, jiné za každou katalogovou stranu požadují úhradu.  

- venkovní reklama: firma pro svou venkovní komunikaci používá firemní automobily, které 

jsou polepeny logem firmy a kontaktními údaji. Za venkovní reklamu, i když pouze velmi 

lokální, by se dal považovat i decentně osvětlený nápis na budově sídla a poutač u vjezdu do 

firmy. Plakátové plochy a billboardy firma pro komunikaci již několik let z důvodu nízké 

efektivity, nepoužívá. 

- internet: toto komunikační médium nabízí stále větší možnosti v oblasti reklamních aktivit 

a společnost PROWORK je využívá. Stěžejní formou internetové reklamy je profesionální 

webová prezentace firmy www.prowork.cz (viz příloha č. 1). Tyto firemní webové stránky 

jsou jednoduché a přehledné. V sekci „Produkce PROWORK“ jsou vyobrazeny jednotlivé 

kolekce, jejich krátký popis a fotografie každého typu židle či křesla. Součástí jsou také 

vzorníky potahů a také jejich popis (například testy na hořlavost, otěruvzdornost apod.). 

Součástí sekce „Prodejci“ je interaktivní mapa, na níž si potencionální zákazník může najít 

prodejnu v nejbližším městě. Na těchto stránkách jsou k dispozici také ceníky. Stránky jsou 

pouze v českém a anglickém jazyce, menším nedostatkem jsou novinky na úvodní straně, 

které se nezobrazují v angličtině. 
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     Dále se firma na internetu prezentuje na produktových webových stránkách 

www.therapia.cz (viz příloha č. 2). Tento model židle je tak unikátní (je registrován jako 

průmyslový a užitný vzor), že bylo třeba pro něj vyčlenit samostatné stránky. Jejich 

návštěvníci se zde mohou seznámit s pravidly zdravého sezení, funkcemi a unikátním 

provedením a funkcemi tohoto výrobku. Součástí je i ceník, přehled potahů či technické 

údaje.  

     Firma je zaregistrována na všech významných českých vyhledávacích portálech: 

seznam.cz, centrum.cz, atlas.cz a dalších. Zpravidla jde o neplacené odkazy, které nezaručují 

přední umístění ve vybraných kategoriích. Krom toho společnost v nedávné minulosti 

realizovala také bannerovou kampaň.  

     PROWORK je registrován také ve speciálních oborových serverech. Např. na serveru 

www.interier.com, kde má placený přednostní odkaz. V současnosti byla také provedena 

registrace na produktovém portálu www.takeit.cz.  

 

Podpora prodeje 

     Firma PROWORK zaměřuje tento komunikační nástroj na spotřebitele a prodejní síly 

s cílem vytvoření nikoli obchodního, ale partnerského vztahu s nimi. 

- spotřebitelé:  pro tuto cílovou skupinu firma aplikuje tzv. pull strategii, a to zejména 

prostřednictvím zákaznických karet, výprodejových akcí a zpřístupnění krnovského show 

roomu zákazníkům, kde jim odborný personál poradí s výběrem správné židle. Jako bonus 

k nákupu MINI THERAPIE jsou přidávány plyšové hračky a protiskluzové podnožky 

zdarma. 

- obchodníci: zde je uplatňovaná tzv. push strategie pomocí motivačních programů pro 

obchodníky včetně rabatů a školení. Proškolení obchodníci získávají zarámovaný certifikát 

autorizovaného prodejce. Klíčovým komunikačním nástrojem firmy jsou propagační 

materiály. Jednotlivým obchodníkům je dodáván katalog ve formě šanonu, který obsahuje 

prospektové materiály k jednotlivým kolekcím, ceník a další dokumenty (např. reklamační 

řád). Firma do těchto materiálů investuje nemalé časové a finanční prostředky. Spolupracuje 

s profesionálními grafiky a fotografy. Její prospektové materiály patří k nejpovedenějším 

v oboru. Firma v nedávné době zakoupila fotolab, aby celý proces výroby propagačních 

materiálů urychlila.  

     Zájmem firmy je mít v prodejnách obchodníků vystavené modely svých výrobků. Ty jsou 

poskytovány za výhodných finančních podmínek v tzv. balíčcích vzorků (viz příloha č. 3).  
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     Součástí komunikace s obchodními partnery jsou také společenské akce s nějakým 

kulturním či relaxačním programem, na nichž firma neformálním způsobem představuje své 

novinky a změny v sortimentu. 

     V minulosti se firma účastnila republikových veletrhů a výstav (pražská výstava 

OFFICE&LIFE, brněnský veletrh MOBITEX). V současné době se zaměřuje spíše na výstavy 

regionálního charakteru z důvodu vysokých nákladů a nízké efektivity velkých akcí. 

 

Public relations 

     Budování dobrého jména firmy se odehrává na dvou úrovních, a to na úrovni interní 

veřejnosti (zaměstnanců) a externí veřejnosti (laické i odborné). 

     Spokojení zaměstnanci vytváří firmě pověst dobrého zaměstnavatele, což je dobrý 

předpoklad pro fungování firmy do budoucna. Loajalitu svých zaměstnanců si firma získává 

nejrůznějšími zaměstnaneckými benefity (stravenky, bezúročné půjčky), příjemným 

pracovním prostředím, otevřeným jednáním managementu se zaměstnanci, firemními večírky, 

dárky a odměnami za dobrou práci apod. 

     S externí veřejností přichází firma do styku pouze na veletrzích a výstavách, nebo na 

schůzích zastupitelstva města Krnova, kde se společně s dalšími krnovskými firmami a 

podnikateli snaží lobovat za dořešení protipovodňových opatření, včetně výstavby přehrady 

v Nových Heřminovech. 

     Firma si mezi občany města Krnova vybudovala svou image silné společnosti kromě 

referencí zaměstnanců také díky svému reprezentativnímu sídlu, které vzniklo rekonstrukcí 

chátrající staré tovární budovy. Aniž by se firma občanům vnucovala pestrými nápisy a 

poutači, sama budova, opravená přesně podle dobových snímků, kolemjdoucí zaujme. 

 

Osobní prodej 

     Na tomto nástroji je založena podstatná část marketingové komunikace firmy. Složitější 

charakter produktů vyžaduje kvalitní prezentaci sortimentu, osobní konfrontaci se zákazníky a 

následnou zpětnou vazbu. Na obchodní zástupce jsou kladeny požadavky na komunikační, 

sociální i odborné dovednosti. Tito zástupci jednají s konečnými zákazníky (firmami a 

domácnosti) i s obchodními mezičlánky. Jejich úkolem je vyhledat a navázat osobní kontakt 

s klientem, zjistit jeho potřeby, prezentovat výrobky, které by tyto potřeby mohly uspokojit, 

vytvořit mu nabídku přesně podle jeho požadavků a představ a nakonec získat objednávku. 

Protože díky objemu produktů není možné prezentovat všechny názorně, je zákazníkům 

umožněno zapůjčit si vybraný model na smluvené období (většinou 14 dní). Častější kontakt 
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s klientem umožňuje navázání partnerského vztahu, který  v  moderním marketingu a obchodě 

hraje klíčovou roli. 

 

Přímý marketing 

     Díky přesné segmentaci trhu je možné, v případě firmy PROWORK, hojně využívat tohoto 

komunikačního nástroje. 

- mailing koncovým klientům: firma zasílá emailem nebo klasickou poštou cenové akce na 

určitý sortiment vybraným cílovým skupinám, např. zásilka všem hasičským stanicím s 

nabídkou zátěžových a otěruvzdorných křesel za velmi výhodné ceny. 

- mailing obchodníkům: emailem nebo klasickou poštou jsou obchodníci informováni o 

cenových akcích či novinkách  a změnách v sortimentu.  

- specializované prezentační akce: firma ve svých prostorách pořádá prezentační akce pro 

jednotlivé segmenty koncových zákazníků. Takto jsou pozváni např. lékaři a prezentace je 

dočasně (na jeden den) zaměřena na židle a křesla vhodné pro obory zdravotnictví . 
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5. Aplikace výzkumu  

 
5. 1 Přípravná etapa 
 

5. 1. 1 Specifikace problému a stanovení hypotéz 

     Firma PROWORK od roku 2002 zaznamenává klesající obrat. Trh kancelářského nábytku 

i nábytku obecně roste [17], stavební výstavba již několik let expanduje, do České republiky 

přichází řada investorů a ekonomika se nachází v expanzi. Klesající obrat firmy navzdory 

růstu daného trhu indikuje také klesající tržní podíl firmy PROWORK.  

Je tedy nutné najít příčiny klesajícího tržního podílu, a to nejen sledováním aktivit 

konkurence a studiem nákupního chování zákazníků, ale také zaměřením se na marketingový 

mix firmy a další jeho přizpůsobení požadavkům konkurenčního prostředí na trhu. 

Výrobkové portfolio firmy PROWORK je široké z hlediska druhů židlí a křesel, avšak již 

méně široké z hlediska ceny produktů. V nabídce firmy se prakticky nevyskytují židle pod  

7 tisíc Kč. Dílčím cílem tohoto výzkumu bude tedy zjistit, kolik jsou zákazníci – v našem 

případě ziskové i neziskové instituce - ochotni investovat do manažerského křesla či židle pro 

řadového zaměstnance. Na základě těchto informací si firma bude schopna odpovědět na 

otázku, jaké procento zákazníků je tedy připraveno vynaložit na koupi židle finanční částky 

korespondující s cenami firemních produktů. 

Firma PROWORK neprodává své produkty konečným zákazníkům, nemá vlastní 

prodejnu ani internetový obchod. Tuto část prodejních úkolů firma přenechává prostředníkům 

– s nabídkou svých produktů se obrací na designová studia, architekty, specializované 

obchody s kancelářským nábytkem, menší prodejny nábytku, katalogové prodejce apod. Při 

výzkumu nás bude zajímat, kde zákazníci nakupují židle a křesla, jaké mají povědomí o 

konkrétních prodejcích a podle čeho se při koupi těchto produktů rozhodují. Zajímavé bude 

také zjistit, zda se nákupní chování nějakým způsobem liší v závislosti na velikosti instituce či 

regionu její působnosti. 

Všechny tyto informace budou cennými poznatky pro firmu PROWORK, mohou ovlivnit 

celkovou marketingovou strategii společnosti. Hlavním cílem výzkumu je zjistit, jak 

zákazník při koupi židle či křesla postupuje, jaké atributy bere v úvahu při rozhodování o 

koupi a kolik je ochoten za dané produkty zaplatit.  
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     V souvislosti s hlavním cílem výzkumu a na základě dřívějších praktických zkušeností 

managementu firmy jsme schopni zformulovat tyto hypotézy: 

- H1: čtvrtina respondentů nakupuje kancelářské židle v hypermarketech  

- H2: nejvíce respondentů (přibližně 60%) by nakupovalo židli v prodejně 

kancelářského nábytku 

- H3: 50% zákazníků je do kancelářské židle ochotno investovat maximálně  

2 000 Kč 

- H4: 10 % zákazníků je ochotno investovat do manažerského křesla více než  

10 000 Kč 

Protože tyto pracovní hypotézy byly stanovovány již s pomocí zkušeného managementu 

firmy, můžeme je dále označovat za hypotézy konečné. 

5. 1. 2 Plán výzkumu 

Pro celý proces výzkumu byl vytvořen následující harmonogram: přípravná etapa 

(sestávající se z definování problému a hlavního cíle výzkumu, formulace hypotéz, zvolení 

nejvhodnější metody výzkumu, vytvoření dotazníku a seznamu respondentů, včetně pilotáže 

na 4 telefonních kontaktech) bude realizována v období od 1. 8. do 10. 8. 2007. Realizační 

etapa zaměřená na sběr a analýzu dat a vytvoření závěrečné zprávy započala dne 13. 8. 2007 

obtelefonováváním respondentů. Protože jsme počítali s časovou i finanční náročností této 

metody, naplánovali jsme období sběru dat na tři až čtyři týdny s tím, že budu mít přibližně 

týden na vyhodnocení získaných údajů a v půli září bych měla odevzdat svou závěrečnou 

zprávu. Telefonické dotazování se však po týdnu práce, kdy jsem získala pouze 42 

kompletních odpovědí na dotazníkové otázky, neosvědčilo. Po konzultaci s managemetem 

firmy jsem vytvořila speciální e-mailovou schránku a začala dotazníky rozesílat elektronicky. 

Po třech týdnech jsem všechny dotazníky zpracovala v programu MS EXCEL a 17. 9. 2007 

prezentovala závěrečnou zprávu managementu firmy PROWORK. 

 

Při výzkumu, jak již bylo napsáno výše, jsme se rozhodli postupovat metodou 

dotazování. Spolu s managementem firmy jsem vytvořila krátký dotazník o sedmi otázkách 

tak, aby při telefonickém dotazování otázky zněly jasně a srozumitelně a celý hovor netrval 

déle než 4 minuty. Zároveň však mým záměrem bylo v dotazníku obsáhnout jen ty 

nejdůležitější problémy, na které bylo třeba se ve výzkumu zaměřit. 
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     Při telefonickém dotazování jsem v úvodu vždy požádala o spojení s osobou zodpovědnou 

za nákup kancelářského nábytku v dané firmě, krátce jsem představila sebe a obsah výzkumu, 

pak kladla dotazníkové otázky a zapisovala odpovědi do vytištěných dotazníkových 

formulářů (formulář telefonického dotazníku – příloha č. 4). Vzhledem k neochotě 

dotazovaných odpovídat po telefonu v pracovní době a časové náročnosti získávání informací 

jsem zvolila jednodušší a rychlejší způsob získávání dat - dotazování elektronické. Stávající 

dotazníky bylo nutné rozšířit o písemný úvod a závěrečné poděkování. 

 

     Výběrovým souborem se staly instituce z databáze ALBERTINA, kterou poskytla firma 

PROWORK. Z této databáze jsem vygenerovala kontaktní údaje firem z celé České republiky 

tak, aby do výzkumu byly zahrnuty firmy všech velikostí, ze všech krajů. V databázi jsem si 

nechala vždy vygenerovat všechny firmy, které splňovaly kritéria určité kombinace lokalizace 

(13 krajů a hl. město Praha) a velikosti firmy (malé, střední, velké a největší) a z těchto údajů 

jsem vybrala vždy prvních 100 institucí tak, abych dodržela reprezentativnost výběrového 

vzorku. 

 

5. 2 Realizační etapa 
 
     Jak již bylo zmíněno výše, data byla sesbírána dvěma typy dotazovací metody – tedy 

telefonickým a elektronickým dotazováním. Telefonickým dotazováním bylo získáno  

42 záznamů. Formou e-mailů bylo dotázáno celkem asi 4320 firem, z nichž bylo získáno  

399 vyplněných dotazníků. Celkem jsem zpracovala 441 odpovědí, návratnost činila 9,2 %. 

     Pracovala jsem v programu MS EXCEL a využívala jsem funkce kontingenčních tabulek, 

které byly v mém případě pro zjišťování vztahů a závislostí nejvhodnější. 

5. 2. 1 Analýza odpovědí 

Dotazník se sestával ze 6 uzavřených otázek a jedné otázky otevřené. Jednalo se tzv. 

strukturovaný dotazník [11, 163] s pevnou logickou strukturou, která umožňuje rychlé 

vyplnění, jednoduché a lehce srovnatelné zaznamenání odpovědí a snadné zpracování. 

Nevýhodou tohoto typu dotazníku je snížení informační hodnoty, protože respondent nemá 

možnost odpovědět svými slovy, musí si vybrat jednu z možností, které jsou mu nabízeny. 

Tento nedostatek jsem se snažila vyřešit pomyslným rozdělením dotazníku na dvě části – na 

část týkající se běžné kancelářské židle a část druhou, zaměřenou na manažerská křesla, 

přičemž u obou těchto podtémat jsem se snažila varianty odpovědí naformulovat tak, aby si 
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každý respondent měl možnost nalézt svou variantu odpovědi, jakoby odpovídal vlastními 

slovy. 

 Otázky byly voleny tak, aby prostřednictvím dotazníku bylo možno získat informace o 

nákupním rozhodování zákazníků při nákupu kancelářských židlí – tedy kde židle nakupují 

(nebo by je nakupovali), jaké mají povědomí o prodejcích či výrobcích těchto produktů, kolik 

finančních prostředků jsou ochotni do židlí a křesel investovat a jak jsou jednotlivé atributy 

těchto výrobků pro zákazníky důležité. 

 

Otázka č. 1: Kolik židlí aktuálně mají respondenti ve firmě. 

     Cílem první otázky dotazníku bylo respondenta uvést nenásilným způsobem do 

problematiky celého výzkumu a více mu naznačit, v jakém duchu se bude celý dotazník 

vyvíjet. Z tohoto důvodu pro nás nemá tato otázka velkou informační hodnotu, přesto bylo 

zajímavé zjistit následující. 

Počet židlí v podstatě odpovídá velikosti organizace. U malých společností (do 10ti 

zaměstnanců) padla nejčastěji odpověď „a“, tedy do 10 kusů. Pouze 4 z celkového počtu 196 

malých společností má více než 50 židlí. Podobně je tomu i u středních firem (11 – 49 

zaměstnanců), kde se nejčastěji tento počet pohyboval od 10 do 50 kusů a 11 středních firem 

(50 – 249 zaměstnanců) z celkového počtu 168 má více než 50 židlí. U velkých a největších 

společností (249 a více zaměstnanců) byly odpovědi vyrovnané. 

             Obr. 5. 1: Počet židlí v dotazovaných firmách[vytvořeno autorem] 
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Otázka č. 2:  Místo nákupu 

Účelem této otázky bylo zjistit, kde respondenti nakupují kancelářský nábytek. Tedy kde 

koupili židle, které nyní ve firmě mají, popřípadě kde by je koupili, kdyby se nyní 

rozhodovali o novém nákupu. 

Z odpovědí vyplývá, že by to byly převážně prodejny kancelářského nábytku, pak také 

obchodní řetězce a s téměř 18% také internet. Z mnoha odpovědí a připomínek, které díky 

elektronickému dotazování respondenti mohli vepsat kamkoli do dotazníkového formuláře,  

vyplynulo, že zákazníci židli potřebují vyzkoušet, vidět ji na vlastní oči a přesvědčit se o její 

kvalitě. Proto prodejnám kancelářského nábytku více důvěřují. Pouze malý zlomek firem by 

byl ochoten koupit židli na internetu bez toho, aniž by ji viděl na vlastní oči a vyzkoušel si ji. 

Velké společnosti mají často svého architekta, který jim zprostředkuje realizaci interiéru 

včetně kancelářského nábytku, u největších organizací to někdy bývají výběrová řízení, jenž 

rozhodnou o tom, která firma kancelářský nábytek i židle dodá. Některé společnosti, zejména 

malé, uváděly také katalogy či vlastního dodavatele. 

Téměř třetina malých a středních společností uvedla obchodní řetězce. Může to být dáno 

zejména tím, že nejsou ochotny příliš do sezení investovat a raději nakoupí levně u 

obchodních řetězců. To se také potvrzuje u čtvrté (respektive šesté) otázky týkající se cen, 

stejně tak u následující otázky, kde měli respondenti uvést prodejní místa, jenž znají.  

Překvapivým zjištěním bylo, že pouze necelé půl procento dotazovaných by při nákupu 

kancelářské židle hledalo informace na všech uvedených kategorií prodejních míst a teprve 

potom by učinilo své finální nákupní rozhodnutí. 

Obr. 5. 2: Kde by firmy nakupovaly kancelářské židle[vytvořeno autorem] 
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Otázka č 3: Povědomí o prodejcích kancelářských židlí 
 

Tato otázka nepřímo navazuje na předchozí. Ptala jsem se na konkrétní příklady prodejců. 

Častou odpovědí byla prázdná kolonka, či si jednoduše dotazovaní nemohli žádného 

konkrétního prodejce či výrobce kancelářských židlí vybavit. Nejčastěji si respondenti 

vzpomněli na velkoobchodní řetězce MAKRO a IKEA. Společnosti z Moravskoslezského 

kraje nejčastěji zmiňovali firmu SEDIA, z Plzeňského kraje byla jednoznačně nejčetnější 

odpovědí firma Nábytek Peška s.r.o. Dále lze také zmínit firmy MANUTAN, OTTO OFFICE 

a TON, které byly uvedeny každá 10x. Firmu PROWORK si nevybavil žádný z respondentů, 

a to ani z těch z Moravskoslezského kraje. Je zřejmé, že firma SEDIA (srovnatelná rozsahem 

svých podnikatelských aktivit s firmou PROWORK) v našem kraji provádí lepší 

marketingovou komunikaci a povědomí respondentů je vyšší. 
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Obr 5. 3: Povědomí respondentů o prodejcích kancelářského nábytku 

[vytvořeno autorem] 
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     Otázka č. 4 a 6: Otázka výše finanční investice do kancelářské židle a manažerského 
křesla 

Zásadní otázky mého výzkumu se týkají ochoty firem investovat do nákupu židlí. Jak již 

bylo zmíněno na začátku kapitoly 2. 1, dotazník byl pro přehlednost rozdělen na dvě části. Při 

výzkumu bylo totiž nutné získat informace o nákupním chování zákazníků ne židlí obecně, 

nýbrž odlišit náhled zákazníka na cenu i kvalitu u obyčejné kancelářské židle pro řadového 

pracovníka a u manažerského křesla pro vedení firmy apod.  Právě z tohoto důvodu jsem do 

dotazníku zařadila tuto otázku dvakrát. Jednou se cena týká manažerských křesel, podruhé 

židlí či křesel pro řadové zaměstnance.  

 

A) Rozdíly v cenových kategoriích židlí určených pro řadové zaměstnance a pro manažery 

Odpovědi byly více než očekávané. Téměř polovina dotazovaných společností je ochotna 

nakoupit židle pro řadové zaměstnance do 2.000 Kč, dalších 44% by za ně zaplatilo částku 

do 5.000 Kč. Pouze 1,5% dotazovaných by bylo ochotno investovat do nákupu židlí pro 

řadové zaměstnance sumu nad 10.000 Kč, tedy cenu, za kterou jsou prodávány židle firmy 

PROWORK. 

Co se týče ceny manažerských křesel, zde jsou ochotni respondenti investovat vyšší 

částky. Pouze 10% institucí by pro své manažery pořídilo židli za méně než dva tisíce. 

Podobně jako v otázce ceny křesel pro řadové zaměstnance by je celých 44% firem nakoupilo 

v ceně od 2.000 Kč do 5.000 Kč. V rozmezí 5.000 a 10.000 Kč by bylo ochotno nakupovat 

33% firem, což je významný rozdíl oproti 9% u židlí pro řadového zaměstnance. O mnoho 

více firem by také bylo ochotno opatřit křesla v ceně nad 10.000 Kč, a to přes 9% společností. 

Tyto rozdíly mohou být dány tím, že ve výrobních společnostech řadoví zaměstnanci u 

své práce nemusejí sedět nebo sedí velmi málo, a proto tyto podniky necítí potřebu do těchto 

sedadel investovat vyšší částky. Na druhé straně lidé ve vyšších pozicích – manažeři, výkonní 

ředitelé a podobně – by měli reprezentovat společnost a chtějí sedět na takové židli, která by 

jejich postavení odpovídala. S tím souvisí nejen kvalita, ale také design, funkce a další 

vlastnosti křesla, jenž se promítají do ceny.  

Z výzkumu tedy celkově vyplývá, že přibližně 10% firem z ČR jsou potenciálními 

zákazníky firmy PROWORK, co se výše ceny týče. 
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Rozdíly v cenových kategoriích židlí pro 
zaměstnance a manažerských k řesel
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Obr 5. 4: Rozdíly v cenových kategoriích židlí určených pro řadové zaměstnance  
a pro manažery[vytvořeno autorem] 
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B) Cenové preference respondentů při nákupu kancelářských židlí pro řadové zaměstnance 
a manažerských křesel v závislosti na kraji 
 

Výzkum byl také koncipován dle regionů – jednotlivých krajů ČR. V této oblasti jsem 

nezaznamenala radikální rozdíly mezi jednotlivými kraji, snad jen s vyjímkou Plzeňského a 

Středočeského kraje a hlavního města Prahy z území Čech a Zlínského a Moravskoslezského 

kraje z území Moravy, kde je kolem 3% respondentů ochotno zaplatit za židli pro řadového 

zaměstnance více jak 10 000 Kč. Tyto společnosti jsou schopny „připlatit si“ za kvalitu a 

zdravotní nezávadnost kancelářských židlí. To se také odrazilo v odpovědích na otázky 5 a 7, 

kde organizace z těchto oblastí vždy nejvíce obodovaly kvalitu a zdraví.  

Procentuální vyjádření institucí ochotných zaplatit za židli pro řadové zaměstnance více 

než 10.000 Kč je pro jednotlivé kraje vyznačeno v Tabulce 1, kde jsou uvedeny i další cenové 

kategorie.  

KRAJ do 2000 2 - 5 000 5-10 000 nad 10 000 nevypln ěno 
Pardubický 40% 40% 15% 0% 5% 

Jihočeský 72% 17% 11% 0% 0% 

Královehradecký 63% 28% 6% 3% 0% 

Karlovarský 47% 47% 6% 0% 0% 

Liberecký 46% 50% 4% 0% 0% 

Plzeňský 30% 57% 9% 4% 0% 

Praha 27% 43% 27% 3% 0% 

Středočeský 44% 44% 8% 4% 0% 

Ústecký 47% 47% 6% 0% 0% 

Čechy - neuvedeno 39% 50% 6% 6% 0% 

PRŮMĚR ČECHY 46% 42% 10% 2% 1% 
Jihomoravský 29% 50% 21% 0% 0% 

Moravskoslezský 59% 34% 5% 2% 0% 

Olomoucký 30% 61% 4% 0% 4% 

Vysočina 48% 42% 6% 0% 3% 

Zlínský 47% 44% 3% 3% 3% 

Morava - neuvedeno 41% 53% 6% 0% 0% 

PRŮMĚR MORAVA 43% 47% 8% 1% 2% 
xxx - neznámý 50% 25% 25% 0% 0% 

PRŮMĚR ČR 45% 44% 9% 1,5% 1% 
 

Tabulka 5. 1: Cenové preference respondentů při nákupu kancelářských židlí pro řadové 
zaměstnance v závislosti na kraji[vytvořeno autorem] 
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V Tabulce 2 je znázorněna ochota institucí platit za křesla pro manažery. Pokud se 

podíváme na ochotu investovat do židlí z pohledu firem z jednotlivých krajů, opět se 

projevuje kupní síla hlavního města Prahy, kde je dokonce téměř celá čtvrtina respondentů 

připravena za křeslo zaplatit více než 10 000 Kč. Červeně jsou vyznačeny hodnoty nad 10% u 

firem z krajů, které zaplatí za takovou židli více než 10.000 Kč. 

 

KRAJ do 2000 2 - 5 000 5-10 000 nad 10 000 nevypln ěno 
Pardubický 10% 40% 45% 0% 5% 

Jihočeský 15% 45% 20% 5% 5% 

Královehradecký 13% 50% 28% 9% 0% 

Karlovarský 6% 53% 41% 0% 0% 

Liberecký 17% 46% 33% 4% 0% 

Plzeňský 13% 43% 26% 9% 9% 

Praha 11% 19% 43% 24% 3% 

Středočeský 8% 52% 32% 8% 0% 

Ústecký 3% 47% 44% 3% 3% 

Čechy - neuvedeno 6% 50% 33% 6% 6% 

PRŮMĚR ČECHY 10% 45% 35% 7% 3% 
Jihomoravský 17% 44% 50% 22% 0% 

Moravskoslezský 14% 39% 34% 11% 2% 

Olomoucký 4% 61% 17% 9% 9% 

Vysočina 13% 58% 19% 10% 0% 

Zlínský 6% 56% 18% 9% 12% 

Morava - neuvedeno 12% 35% 47% 0% 6% 

PRŮMĚR MORAVA 11% 49% 31% 10% 5% 
xxx - neznámý 25% 25% 25% 25% 0% 

PRŮMĚR ČR 10% 45% 33% 9% 3% 
 
Tabulka 5. 2: Cenové preference respondentů při nákupu kancelářských židlí pro manažery 

v závislosti na kraji[vytvořeno autorem] 
 

Z výzkumu vyplývá, že existují kraje se sídly firem, které jsou ochotny zaplatit za 

židle či křesla více jak 10 000 Kč. V Praze je takových firem nejvíce, ale nejen tam. Existují 

další atraktivní kraje,  na něž by měl PROWORK  zaměřit své marketingové aktivity řekněme 

intenzivněji, než na ostatní. Z výzkumu lze také zjistit, že firmy v Pardubickém a 

Karlovarském kraji nejsou vůbec ochotny nakupovat židle ve vyšších  cenových třídách a zdá 

se tedy, že pro firmu jsou tyto regiony neperspektivní. 
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C) Cenové preference respondentů při nákupu kancelářských židlí pro řadové zaměstnance 

a manažerských křesel v závislosti na velikosti firmy 

Dále bylo třeba při výzkumu zjistit, zda existuje přímá úměrnost mezi velikostí firmy a 

částkou, kterou je daná firma ochotna investovat do židle či křesla. Na základě tohoto závěru 

by se mohla marketingová komunikace více soustředit na firmy určité velikosti, u které by 

byla zjištěna připravenost koupit židli nad 10 000 Kč. 

 

 

 
 
 
 
 

Tabulka 5. 3: Cenové preference respondentů při nákupu kancelářských židlí pro 
 řadové zaměstnance v závislosti na velikosti firmy 

 
 

 

 

 

Tabulka 5.  4: Cenové preference respondentů při nákupu kancelářských židlí pro 
manažery v závislosti na velikosti firmy 

 
Výzkum neprokázal, že by opravdu existovala přímá úměrnost: čím větší firma, tím 

více je ochotna za židli či křeslo zaplatit. U manažerských křesel se výsledky výzkumu této 

úměře pouze blíží. Nezáleží tedy na velikosti firmy, ale možná větší roli hraje výše jejího 

obratu, obor podnikání, myšlení managementu apod.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VELIKOST do 2000 Kč 2-5 000 Kč 5-10 000 Kč nad 10 000 Kč 

giga 38% 50% 13% 0% 

velké 36% 45% 15% 4% 

střední 46% 42% 11% 1% 

malé 47% 45% 6% 2% 

VELIKOST do 2000 Kč 2-5 000 Kč 5-10 000 Kč nad 10 000 Kč 

giga 0% 31% 50% 19% 

velké 9% 34% 45% 11% 

střední 11% 47% 35% 7% 

malé 11% 50% 29% 10% 
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Otázka č. 5 a 7: Důležitost jednotlivých atributů pro kancelářské židle a manažerská 

křesla 

V poslední otázce měli respondenti přidělit pět bodů každému z atributů podle toho, jak je 

pro ně důležitý při výběru kancelářských židlí. Jeden bod udělili nejméně důležitému a pět 

bodů nejdůležitějšímu kritériu. Za jednoznačně nejpodstatnější označili respondenti kvalitu a 

zdraví, a to u obou typů sedadel. Tyto dva atributy spolu velmi úzce souvisí, na což 

dotazovaní reagovali stejným nebo velmi podobným hodnocením. Třetím nejdůležitějším 

parametrem je funkce židle, následuje cena a design. Dle očekávání nákupčí u židlí pro 

řadové zaměstnance tolik nehledí na design a funkce, o to však více na cenu. Jednotlivé 

rozdíly jsou patrné z Obr. 5. 5 , uvedeného níže.  

Respondenti měli také možnost doplnit tuto otázku o své postřehy a požadavky. Nejčastěji 

zmiňovali barvu, materiál či velikost a pohodlnost židle, tedy designové prvky. Dalšími 

významnými aspekty, jež jsou pro potenciální zákazníky při nákupu židlí důležité, jsou 

záruka, životnost židle, servis a dokonce i rychlost dodání. 

Důležitost atribut ů židlí pro zam ěstnance                                                
a manažerských k řesel
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Obr. 5. 5: Rozdíly v důležitosti atributů židlí pro zaměstnance a manažerských křesel 
[vytvořeno autorem] 
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5. 2. 2 Vyhodnocení hypotéz    

- H1: čtvrtina respondentů nakupuje kancelářské židle v hypermarketech  

- H2: nejvíce respondentů (přibližně 60%) by nakupovalo židli v prodejně 

kancelářského nábytku 

- H3: 50% zákazníků je do kancelářské židle ochotno investovat maximálně  

2 000 Kč 

- H4: 10 % zákazníků je ochotno investovat do manažerského křesla více než  

10 000 Kč 

 

Hypotézy byly stanovovány s pomocí managementu firmy, který čerpal ze svých 

zkušeností s prodejem výrobků (vnitropodnikových statistik), zpráv obchodních zástupců či 

sledování tržních subjektů (konkurence). Můj výzkum jen potvrdil kvalitu managementu 

firmy, všechny hypotézy je v zásadě možné potvrdit. 

 

H1: Výzkumem bylo zjištěno, že necelých 24% respondentů by nakoupilo židli či 

kancelářské křeslo v hypermarketu. To potvrzuje naši domněnku o tom, že pro čtvrtinu firem 

koupě těchto produktů nemá velký význam, hledají spíše nízké ceny a jim odpovídající 

kvalitu. Nemají zájem o ponákupní servis či možnost výběru potahových látek a nejrůznějších 

kombinací jednotlivých výrobních  komponentů židle. 

H2: Polovina respondentů naopak věnuje nákupu kancelářských židlí větší pozornost, 

obrátila by se na specializovanou prodejnu kancelářského nábytku. I když naše hypotéza 

předpokládala 60% takto postupujících firem, je 50% stále dobrou zprávou pro firmu 

PROWORK, která svou distribuci realizuje prostřednictvím obchodníků, jenž svou činnost 

soustřeďují právě na obchodování s kancelářským nábytkem. 

H3: Kancelářská židle pro běžného zaměstnance by dle necelých 45% respondentů 

měla stát maximálně 2 000 Kč. To znamená, že nejen v hypermarketech, ale i ve 

specializovaných prodejnách tito zákazníci očekávají velmi nízké ceny. Do sezení nejsou 

ochotni investovat větší částky pravděpodobně z důvodu minimální doby strávené v práci 

sedavým způsobem či investice do jiných, z hlediska oboru podnikání důležitějších, aktiv. 

H4: Co se ochoty investovat do kvalitního manažerského křesla týká, management 

firmy 10% podíl odpovědí odhadl naprosto přesně. Pouze 10% společností má potřebu pro 

své zaměstnance, včetně managementu, zajistit kvalitní sedadla a jsou ochotny do nich 

investovat částku odpovídající cenám, za které lze kvalitní zdravé sezení vyrobit a prodávat. 
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Proto, že se produkty firmy PROWORK pohybují v cenách od 10 000 Kč výše, je právě 10% 

firem jejími potenciálními zákazníky,  které je však třeba získávat v konkurenčním boji 

s dalšími firmami na trhu, nabízejícími taktéž kvalitní sedadla v podobných cenových 

kategoriích. 

 

     Výzkum potvrdil také neoficiální hypotézy a domněnky o tom, že nejdůležitějšími 

atributy, hrajícími roli v nákupním rozhodování v oblasti kancelářských sedadel, jsou kvalita 

a zdravotní hledisko sezení. Dalším důležitým  rozhodovacím kritériem je funkce židle, 

následuje cena a design. Také dle očekávání cena hraje větší roli při nákupu židle pro 

zaměstnance, u manažerských křesel se na cenu tolik nehledí. Naopak je to u designu, který je 

v případě manažerských křesel důležitější. Manažeři, výkonní ředitelé a podobně, by měli 

reprezentovat společnost a chtějí sedět na takové židli, která by jejich postavení odpovídala. 

S tím souvisí nejen kvalita, ale také design. 

Dále se výzkumem potvrdilo očekávání, že respondenti chtějí kvalitní a zdravé sezení 

za ceny, za které však není možno sedadla v požadovaných parametrech vyrobit a prodávat. 

Vysoké požadavky na kvalitu a zdravotní hledisko sezení neodpovídají požadovaným cenám, 

které se pohybují u téměř 90% odpovědí u kancelářských židlí  a 55% odpovědí u 

manažerských křesel v částkách nižších než 5 000 Kč. 
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6. Návrhy a doporučení 

     Cílem této kapitoly je navrhnout další kroky, které povedou k efektivnějšímu využívání 

prvků marketingového mixu firmy PROWORK. Při tvorbě návrhů a doporučení budu 

vycházet z informací získaných při konzultacích s výkonným ředitelem firmy, z analýzy 

prvků marketingového mixu firmy, a také z marketingového výzkumu, který jsem připravila a 

realizovala v letních měsících minulého roku. Výsledky tohoto výzkumu jsem vedení firmy 

prezentovala v září roku 2007 a od té doby management podniknul některé kroky v oblasti 

sortimentní politiky a cen, a reagoval tak na požadavky zákazníků zjištěné výzkumem.  

     Jednotlivé prvky marketingového mixu fungují provázaně. Změna jednoho nástroje 

principielně musí vyvolat i změnu nástrojů dalších. Jen tak je možno dosáhnou kýženého 

výsledku. Jsem si vědoma toho, že každá změna či další krok stojí peníze, a vždy sebou nese 

otázku efektivnosti a návratnosti investic do těchto akcí. Při doporučeních budu brát v úvahu 

otázku efektivnosti a pravidlo provázanosti jednotlivých prvků. 

 

6. 1 Doporučení k výrobku 

     Pokud k tvorbě doporučení přistoupíme z pohledu koncepce totálního výrobu, tak vnitřní 

vrstvu, neboli hlavní užitek, splňují produkty firmy bezezbytku.  

     Střední vrstvu výrobku tvoří styl a design, značka, obal, kvalita výrobku a doplňky. Já 

navrhnu kroky pouze u některých z těchto atributů. 

6. 1. 1 Styl a design 

     Podíváme-li se na nabídku konkurence (pozn: přehled konkurenčních firem je uveden 

v kapitole 1. 3. 3 Konkurence), zjistíme, že většina firem na trhu nabízí designově podobné 

výrobky. Převažují čisté geometrické linie a ploché tvary. Výrobky firmy PROWORK se 

designově odlišují, vyznačují se oblými tvary s výrazným prošitím a celkově luxusnějším 

vzhledem (viz. jednotlivé kolekce v kapitole 4. 1. 2 Výrobková politika). Dle mého názoru je 

tato strategie odlišení se na místě, poněvadž značka PROWORK je značkou prémiovou. 

Mnoho produktů je zacíleno na zákazníky z top managementu firem, u nichž je předpoklad 

snahy odlišit své pracovní prostředí a vytvořit v něm dojem luxusu.  

     Při vytváření designu produktu THERAPIA bylo klíčové zachovat systém aktivního sezení 

a tudíž došlo k vytvoření produktu s trendy plochými tvary a čistými liniemi. Z reportů 

obchodního zástupce, který má na starost prezentaci THERAPIE vyplývá, že zákazníkům se 
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design i celá myšlenka produktu líbí. K designu výrobku tedy doporučuji jeho zachování a 

neustálé sledování trendů v oblasti potahových látek a nových materiálů. 

6. 1. 2 Značka 

     Jméno firmy je lehce vyslovitelné, není třeba znát anglicku výslovnost. Také logo (viz. 

obr. 4. 1) je výtvarně zdařilé a je z něj zřetelně poznat, že se firma zabývá výrobou židlí, a to 

židlí profesionálních – toto slovo je často chápáno jako synonymum kvality. K tomuto 

atributu nemám žádné návrhy. 

6. 1. 3 Kvalita výrobku 

     Vysoká kvalita výrobků firmy je dosahována díky kvalitním komponentům dovážených ze 

zahraničí (Itálie) a také profesionální práci zkušených zaměstnanců ve výrobě. Důraz je 

kladen nejen na životnost a funkčnost výrobku, ale také na zdravotní hledisko a ergonomii. 

PROWORK je držitelem certifikátu kvality TÜV CERT DIN EN ISO 9001: 2000. 

     Přesto bych chtěla u tohoto atributu vyslovit následující myšlenku. Dle mého názoru firma 

nabízí „nadkvalitu“ , za kterou si zákazník není ochoten připlatit. Z výzkumu obecně vyplývá, 

že respondenti požadují kvalitní a zdravé sezení. Tyto dva atributy získaly v hodnocení 

důležitosti nejvyšší známky. To vše však zákazníci chtějí získat za ceny, za které firma není 

schopna sedadla vyrobit a prodávat. Je zřejmé, že 90% respondentů židli nakoupí u levnější 

konkurence, která jim nabídne nižší ceny a nižší kvalitu. Otázkou strategie firmy je, jak se 

k tomuto faktu postaví. Buď si bude chtít zachovat image luxusního výrobce a bude svůj 

marketingový mix nadále přizpůsobovat požadavkům 10% zákazníků na trhu. Nebo se 

pokusí zajistit komponenty od levnějších, často méně kvalitních, dodavatelů tak, aby mohlo 

dojít ke snížení cen finální produkce (alespoň u určitých výrobkových řad - kolekcí) a 

získání dalších, cenově citlivějších zákazníků. Této problematice se budu dále věnovat 

v doporučeních o sortimentní politice a cenách. 

 

     Vnější vrstvu (rozšířený výrobek) tvoří doprovodné služby k výrobku, jakými jsou záruky, 

platební podmínky či prodejní servis. Protože firma PROWORK nabízí na část svých výrobků 

prodloužený záruční servis po dobu 3 nebo 5 let a poté také plnohodnotný pozáruční servis, 

využívá moderních platebních způsobů (internetbanking) a je jejím zájmem, aby nezbytnou 

součástí prodejního servisu byly odborná prezentace produktů včetně zásad správného sezení, 

nemám k těmto aktivitám žádné návrhy na zlepšení. Přístup firmy k přídavným službám 

k výrobku je výborný. 
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6. 1. 4 Sortimentní politika 

     V analytické části (Kapitola 4. 1. 2) jsem vytvořila mapu výrobkových řad - kolekcí, kde 

proměnnými byly počet prodaných kusů a podíl jednotlivých kolekcí na tržbách firmy. Cílem 

této analýzy bylo zjistit, jaká je poptávka po určitých kolekcích a kolik peněz přinášejí do 

firmy. Na základě těchto informací je možno zvážit odstranění neatraktivních kolekcí z 

nabídky. Z analýzy vyplynulo, že kolekce pod označeními A, B a C jsou nejprodávanější a 

také tvoří největší obrat. I když je z této trojice kolekce A prodávána v nejmenším množství, 

má díky vyšší ceně největší podíl na tržbách firmy. Naopak nejprodávanější a zároveň také 

nejlevnější kolekce je označena písmenem B.     

     V produktovém portfoliu PROWORK se nachází mnoho kolekcí, které jsou svým 

objemem prodeje i podílem na tržbách slabé. Kdybychom se pak podívali na jednotlivé 

modely v rámci kolekcí, zjistili bychom, že existují takové, které za poslední 3 roky nebyly 

vůbec poptávány.  

     Mé doporučení v oblasti sortimentní politiky je následující. Doporučuji zachovat všechny 

kolekce i jejich modely, protože všechny někdy byly nebo jsou zákazníky poptávány a je tak 

možné uspokojit potřeby mnoha segmentů. Modely, o které neměli zákazníci po několik let 

zájem bych taktéž v nabídce ponechala, poněvadž tyto modely se sestávají z komponentů, 

které jsou využívány k výrobě atraktivnějších kolekcí a tedy zbytečně neváží finanční 

prostředky v zásobách. Navíc je možné, že si je zákazníci časem začnou opět přát. Na druhou 

stranu je na českém trhu s kancelářskými židlemi velmi silná konkurence, která však postrádá 

unikátní konkurenční výhodu firmy PROWORK – produkt THERAPIA. Firma by se mohla 

postupem času zbavovat méně prodejných kolekcí a soustředit se na maximální výrobu a 

podporu prodeje kolekce THERAPIA. Tím by došlo také ke snížení nákladů na zásoby 

materiálu – nebylo by nutné objednávat rozmanité komponenty, které se velmi málo používají 

a přesto musí být od dodavatele vždy v určitém větším počtu kusů nakoupeny, a materiálové 

zásoby by mohly z větší části tvořit komponenty na THERAPII, které by byly možné pořídit 

za nižší cenu díky množstevním slevám poskytovaným dodavateli. 

     Z marketingového výzkumu vyplynulo, že přibližně 88% respondentů je ochotno zaplatit 

za židli pro běžného zaměstnance do 5 000 Kč. Tak vysoké procento se stalo pro firmu 

výzvou pro získání těchto zákazníků. Byla vytvořena nová kolekce pod názvem BASIC, 

zacílená na segment cenově citlivějších zákazníků. Tato kolekce je oficielně v nabídce firmy 

od března 2008. Je nemožné zatím hodnotit její úspěch na trhu. Na to je potřeba delší období, 

v průběhu kterého je nutné tyto novinky komunikovat zákazníkům a také hraje roli fakt, že se 

poptávka po firemním vybavení zvyšuje před koncem zúčtovacího období. 
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     Firma tedy zvolila kompromis mezi snížením výše zmiňované „nadkvality“ a 

uspokojením pouze 10 % zákazníků. Pro ně firma zachovala vysokou kvalitu za vyšší ceny a 

pro cenově citlivé zákazníky vytvořila kolekci BASIC. 

     Na závěr doporučení v oblasti výrobku musím zmínit produkt THERAPIA a jeho dětskou 

verzi. Firma PROWORK jde dnes tolik důležitou cestou neustálého vývoje nových produktů a 

inovací. Unikátní provedení tvarování sedací a opěrné části tohoto modelu je chráněno 

průmyslovým a užitným vzorem. To považuji za největší konkurenční výhodu firmy. 

6. 2 Doporučení k ceně 

     Firma PROWORK používá strategii prémiové ceny a přizpůsobuje také další prvky 

marketingového mixu positioningu prémiové značky. Při tvorbě cen se vychází z nákladů a 

následně vnímané hodnoty zákazníkem. 

     Ve výrobkovém portfoliu firmy se nacházejí kancelářská křesla v cenách nad 8 tisíc Kč, 

v drtivé většině však až od 10 000 Kč výše. Marketingovým výzkumem bylo zjištěno, že 

takovou částku je ochotno za manažerské křeslo či kancelářskou židli zaplatit pouze necelých 

10% respondentů, což je ve srovnání s Tomkovým tvrzením (viz. obr. 2. 6) méně, než 

standardní podíl pro luxusní či prestižní cenové řady. Z výzkumu vyplynulo, že pokud jde o 

kancelářské židle, jsou zákazníci cenově citlivější, než u ostatního zboží. 

     Vyšší cenovou citlivost u potencionálních zákazníků může firma PROWORK snížit 

zdůrazňováním jedinečné hodnoty, kvality a velkého užitku z užívání výrobků, a to hlavně 

poukazováním na zdravotní hledisko a unikátnost (např. u modelu THERAPIA). Dále je 

možno u zákazníků na business trhu využít faktu, že zákazníci jsou méně citliví na cenu, 

pokud výdaje hradí někdo jiný. Zaměstnanci, kterým je produkt prezentován, mohou požádat 

vedení firmy o zakoupení dražší a kvalitnější židle, kterou si přejí. Dále by u obchodních 

jednání měla být zdůrazňována delší životnost výrobků, včetně otěrové odolnosti potahových 

látek apod. To vše by mohlo zákazníka přimět ke koupi výrobku za cenu vyšší, než původně 

zamýšlel a získat tak větší podíl ze zákazníkova rozpočtového omezení. Je zřejmé, že cenová 

politika je silně vázána na marketingovou komunikaci. 

     Nejprodávanější kolekcí kancelářských židlí co do počtu kusů je nejlevnější kolekce 

(v obr. 4. 20 označena písmenem B). Z výsledků výzkumu navíc vyplynulo, že 88% firem by 

bylo do židle pro běžného zaměstnance ochotno investovat maximálně 5 000 Kč, přičemž i ta 

nejlevnější kolekce PROWORKU tuto cenovou hranici stále přesahovala. Firma proto 

vytvořila kolekci BASIC. Její jednotlivé modely jsou cenově přizpůsobeny 88% zákazníkům 

– firma aplikovala tzv. target-costing. 
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     Firmě PROWORK doporučuji, aby se pokusila snížit prodejní ceny svých výrobků. To by 

se jí mohlo podařit získáním kontraktu s jiným, levnějším dodavatelem (bylo by však třeba 

vzít v úvahu tzv. switching costs – náklady na změnu dodavatele) či překalkulováním 

nákladů, kterým by se mohlo zjistit, že je možné některé modely zlevnit i při zachování 

stávající marže. Výši marže nedoporučuji měnit, neboť není známá elasticita poptávky a dle 

mého názoru by snížení marže vedlo ke snížení ceny, které by však nevyvolalo požadované 

zvýšení poptávky a tudíž konečném důsledku i zisku.  

     U luxusních sedadel doporučuji výši ceny zachovat, protože právě drahé, designově 

zajímavé, kvalitní kolekce tvoří firmě image prémiového výrobce. Navíc jsou tato kancelářská 

křesla vyhledávána klientelou s vysokými rozpočty, která preferuje kvalitu před cenou. 

     PROWORK usiluje o zařazení produktu THERAPIA do ortopedických pomůcek. Na ty 

se vztahuje snížená sazba DPH (od 1. 1. 2008 činí 9%) a ne základní sazba DPH (od 1. 1. 

2008 činí 19%), která je účtována při prodeji běžného sedacího nábytku. Pro zákazníky, kteří 

nejsou plátci DPH, by to znamenalo snížení pořizovací ceny tohoto modelu.  

     Zákazníci osloveni obchodním zástupcem od února roku 2008 mohou získat zákaznickou 

kartu, která je opravňuje k uplatnění 10% slevy na veškerý sortiment firmy PROWORK a 

navíc získání dopravy po severní Moravě zdarma. 

     Z výše uvedeného je zřejmé, že firma PROWORK má velice dobře propracovanou 

cenovou politiku a kromě mého návrhu na snížení prodejních cen výrobků a zavedení nové 

kolekce BASIC můj výzkum a analýza nepřinesly nová doporuční v této oblasti. 

6. 3 Doporučení k distribuci 

     Ke koncovým zákazníkům se výrobky dostávají buď přímou cestou, kdy obchodní 

zástupce získá objednávku od firmy, státní instituce či domácnosti a vyrobené zboží pak dodá 

prostřednictvím firemní dopravy nebo speditérské firmy přímo zákazníkovi. Nebo je 

využívána nepřímá distribuční cesta - spolupráce s obchodními mezičlánky. Tito obchodníci 

mají své zákazníky, jejichž objednávky přeposílají do PROWORKU. Od výrobce je produkce 

transportována a prodávána obchodníkům, kteří ji pak dále prodají svým zákazníkům.  

     90% objednávek realizují obchodníci, zbylých 10% obchodní zástupce a manažer 

zákaznického servisu, který dělá přímý marketing a oslovuje tak přesně specifikované 

segmenty. Tento 10%-ní podíl tvoří z části také objednávky zákazníků, kteří si přišli své 

sedadlo vybrat přímo na krnovský showroom, nebo si na webových stránkách firmy našli 

vhodný výrobek, který si pak telefonicky či e-mailem objednali. 
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     V minulých měsících došlo ve firmě k personálním změnám, které se ve velké míře 

projevily v oblasti distribuce. V současné době pracuje pro firmu pouze jeden obchodní 

zástupce, který oslovuje konečné zákazníky na severní Moravě. O obchodníky pečuje sám 

majitel firmy. Tímto problémem se budu více zabývat v doporučeních ke komunikaci. 

     Své obchodní mezičlánky – maloobchodní prodejce nábytku, specializované 

maloobchodní prodejce kancelářského nábytku, katalogové a internetové prodejce 

kancelářského vybavení, architekty, designová a interiérová studia – má PROWORK rozdělen 

do tří skupin (A, B, C) podle výše obratu, který firmě realizují. Firma má ve své databázi 

obchodníků také takové, kteří si objednali naposledy před dvěma lety. Jsou označováni 

písmenem N. 

     V oblasti distribuce firmě doporučuji neustále aktualizovat a vyhodnocovat informace 

z této databáze. Je nutné přijít na příčiny úplné ztráty obchodníků nebo poklesu jejich 

objednávek. Udržení obchodníka stojí nemalé finanční prostředky, ale investice do 

komunikace s obchodníky jsou pro firmu klíčové, protože distribuce k zákazníkům stojí právě 

na jejich práci. Je také důležité sledovat motivační systémy konkurence zaměřené na tyto 

obchodníky a snažit se jim nabídnout alespoň stejné hodnoty. Dále doporučuji stále 

intenzivně komunikovat se všemi čtyřmi skupinami obchodníků, včetně těch, kteří 

nerealizují požadovaný objem prodeje. Ukončení spolupráce s nimi by mohlo pro firmu 

znamenat narušení systému výroby i distribuce jako celku. 

     Při výzkumu uvedlo téměř 24% respondentů, že by kancelářskou židli či manažerské 

křeslo v případě potřeby nakoupili v jednom z obchodních řetězců. Nejčastěji byly 

zmiňovány řetězce MAKRO, IKEA a SCONTO. Pro firmu PROWORK však tito obchodníci 

nejsou zajímaví. V jejich nabídce jsou výrobky za velmi nízké ceny, které odpovídají kvalitě. 

Také se u těchto řetězců často setkáváme s neochotným nebo nekvalifikovaným personálem, 

což není v souladu s distribuční strategií firmy PROWORK. 

     PROWORK nemá vlastní e-shop. Ten provozuje externí firma – jeden s obchodních 

partnerů. PROWORK má však vlastní webovou prezentaci s katalogem výrobků a ceníkem. 

Návštěvníci těchto stránek mohou kontaktovat oddělení zákaznického servisu a zboží si 

objednat. Z výzkumu bylo zjištěno, že téměř 18% respondentů by hledalo vhodnou židli na 

internetu, často se však objevovaly poznámky, že by bez fyzického vyzkoušení produkt přes 

e-shop nekoupili. Této formy nakupování budou pravděpodobně využívat zákazníci, kteří 

produkty firmy již z minulosti znají a mají s nimi osobní zkušenost. V oblasti internetového 

obchodu nemám žádné návrhy na zlepšení. 
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     Určitým nedostatkem je však podle mého názoru absence jakéhokoli obchodního 

partnera na Ostravsku. Koncoví zákazníci nemají možnost si produkt osobně vyzkoušet a 

proto často upřednostní konkurenci. Navrhovala bych navázat spolupráci s některou 

specializovanou prodejnou kancelářského nábytku nebo zdravotních postelí a matrací 

v Ostravě a vystavit tam na ukázku a vyzkoušení produkty firmy včetně THERAPIE. Lidé 

s bolestmi zad tyto prodejny navštěvují a proto je toto nejkratší cesta jak oslovit tento 

segment. Stejným způsobem by bylo možné spolupracovat s masážními salóny či ordinacemi 

fyzioterapeutů. MINI THERAPIA by mohla být prezentována ve volnočasových zařízeních 

pro děti. V každém zařízení by byly výrobky vystaveny po dobu jednoho měsíce. V této 

souvislosti by bylo nutné vytvořit také vhodný motivační systém pro zaměstnance těchto 

zařízení. 

     Dle mého názoru by byla vhodná také úvaha o provázání (integraci) distribučních cest 

firmy s tzv. rozpočtovou konkurencí. Z vertikální integrace by profitovaly všechny 

zúčastněné strany. Kupříkladu výrobci či prodejci světel, zakázkoví výrobci kancelářského 

nábytku či stavební firmy by mohli spolupracovat s PROWORKEM a vytvořit tak komplexní 

nabídku zákazníkům, kteří rekonstruují či nově budují kancelářské prostory. Kdyby se 

někomu v tomto seskupení podařilo získat zákazníka pro partnerskou firmu, získal by provizi 

z prodeje. 

     Posledním bodem doporučení k distribuci je mé doporučení vycházející z výsledků 

výzkumu. Ten ukázal, že největší počet respondentů, kteří jsou ochotni investovat do 

manažerského křesla více jak 10 000 Kč, je v kraji Jihomoravském a v Praze. Proto 

doporučuji, aby práce obchodních zástupců byla soustředěna do Prahy a Brna – měst s 

velkou kupní silou a s největší pravděpodobností získání objednávky.       

 

6. 4 Doporučení k propagaci 

     Dotazníkovým šetřením bylo také zjišťováno povědomí respondentů o výrobcích nebo 

prodejcích kancelářských židlí. Znalost konkrétních firem působících na tomto trhu je mezi 

lidmi obecně velmi nízká. Pro firmu PROWORK bylo užitečné zjistit, že firmu SEDIA si 

spontánně vybavil každý čtvrtý respondent ze Severomoravského kraje. Spontánní znalost 

PROWORKU byla nulová. Je zřejmé, že ostravská SEDIA má lépe vypracovanou 

marketingovou komunikaci.  
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6. 4. 1 Reklama 

     V oblasti reklamy nemám pro firmu žádná zásadní doporučení na zlepšení stavu. 

PROWORK investuje do reklamních médií, které na základě své dřívější zkušenosti považuje 

za efektivní. Webové prezentace firmy i produktové stránky THERAPIA jsou velmi 

přehledně zpracované a obsahují dostatek informací. Firma je registrována na všech 

významných českých portálech, avšak nezobrazuje se ve vyhledávačích na předních místech. 

Doporučovala bych se poradit s odborníkem, který může provést tzv. optimalizaci pro 

vyhledávače. Jejím smyslem je taková úprava internetové stránky, jež přirozeným způsobem 

(tedy úpravou textu) a bez poplatků za přednostní umístění zlepšuje umístění odkazu ve 

vyhledávačích. Optimalizovaná internetová stránka se zobrazuje na předních pozicích ve 

vyhledávačích, což automaticky zvyšuje její návštěvnost a obchodní přínos internetové 

prezentace. Dále bych navrhovala realizovat finančně ne příliš nákladnou akci, při které by 

byly před vybranými prodejnami s výpočetní technikou rozdávány letáky s produktem 

THERAPIA. Tímto by byl oslovován velmi zajímavý segment zákazníků, kteří tráví čas u 

počítače a potřebují kvalitní a zdravé sezení. Podobně by se dal reklamou zasáhnout segment 

lidí s bolestmi zad a pohybového aparátu v lázeňských střediscích. Zde by mohly být 

v hotelových halách či v čekárnách na léčebné procedury k dispozici letáčky THERAPIE. 

Určitě by bylo možné za úplatu získat místo na zdi a umístit tam zarámovaný plakát s tímto 

unikátním produktem a kontaktem na výrobce. 

6. 4. 2 Podpora prodeje 

     Firma PROWORK hojně využívá nástrojů podpory prodeje, které jsou zacíleny na 

konečné zákazníky i obchodní mezičlánky, a prezentuje se na regionálních výstavách, kde má 

často pozici partnera akce číslo jedna (díky pozici stánku a plachet s logem firmy na 

prestižních místech, věnování hodnotných cen do tomboly apod.). K této činnosti nemám 

žádné návrhy. 

6. 4. 3 Public relations 

     Aniž by si firma budovala vztahy s veřejností sponzorováním sportovních či 

společenských akcí, díky loajalitě svých zaměstnanců, lobbingu za dořešení 

protipovodňových opatření v regionu a reprezentativní budově sídla má PROWORK v obci 

své působnosti image prosperující firmy s ohledem na potřeby veřejnosti. 

6. 4. 4 Osobní prodej 

     Nejpodstatnější část marketingové komunikace firmy je založena na osobním prodeji. 

Jako největší problém v této oblasti vidím nedávno uskutečněné personální změny, které 



 62 

měly mimo jiné za následek oslabení počtu prodejních sil na pouze jednoho obchodního 

zástupce pro koncové zákazníky (firmy, domácnosti a státní instituce). Komunikaci 

s obchodními partnery převzal majitel firmy. Protože je ale úspěch firmy založený na 

množství prodané produkce, která se k zákazníkům může dostat pouze přes prodejní síly, 

považuji jejich počet za nedostačující. Doporučuji zaměstnat další dva obchodní zástupce, 

kteří by měli na starost komunikaci se stávajícími obchodníky a navazování obchodních 

vztahů s novými, a dále i práci s koncovými klienty – jejich vyhledávání, kontaktování a 

prezentace produktů. V moderním obchodě je nezbytné navazování partnerských vztahů se 

zákazníky i obchodními mezičlánky, a to se bez pravidelné osobní komunikace neobejde.  

     Obchodní zástupci přinášejí do firmy nejen objednávky, ale i informace z trhu, které se 

jinak získávají velice složitě a často nemají požadovanou vypovídající hodnotu. Na základě 

jejich pravidelných hlášení lze kontrolovat jejich činnost a také měřit jejich výkon. Je to 

jediná forma komunikace s okamžitou zpětnou vazbou a lze v tomto případě jednoduše a 

přesně měřit její efektivitu ve finančních hodnotách.  

     Prodejním argumentem v případě produktů firmy PROWRK bývá kvalita a zdravotní 

hledisko. I když je zákazníkům umožněno si produkt na smluvenou dobu zapůjčit (většinou 

na 14 dní), stává se, že i přesto nejsou přesvědčeni o dlouhodobějších výhodách daného 

produktu (životnost, skutečné ustoupení problémů s bolestmi zad). Proto bych doporučovala 

získat a publikovat - například na webových stránkách či v nějaké malé brožuře - reference 

od spokojených uživatelů (nejlépe renomovaných firem z regionu), doplněné o fotografie 

realizovaných zakázek. 

     Produkt THERAPIA, který byl vytvořen speciálně pro lidi s bolestí zad, by mohl být 

prezentován v lázeňských střediscích v hlavní sezóně. Tím by bylo možné oslovit 

specifickou cílovou skupinu, která často nemá tušení o tomto patentovaném revolučním 

produktu. Nejsem si jistá, zda by tato mnou navrhovaná činnost, vykonávaná například jako 

brigáda proškolenými vysokoškoláky, měla potřebný efekt, ale myslím si, že je tímto 

způsobem možné oslovit velký počet potenciálních zákazníků ze segmentu, na který firma 

zaměřuje svůj marketingový mix. 

6. 4. 5 Přímý marketing 

     Díky přesné segmentaci trhu firma využívá mailing koncovým zákazníkům a prezentační 

akce pro určitý segment přímo na krnovském showroomu. K tomuto nástroji nemám žádné 

návrhy na zlepšení. 
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Závěr 

     Firma PROWORK – výrobce kancelářských židlí a jiných sedadel - působní na českém 

trhu již 12 let. V době, kdy se svými aktivitami začínala, měla na trhu silné postavení. 

Postupem let však sílila konkurence v tomto oboru a to se negativně odrazilo i na obratu 

firmy. I přesto je PROWORK zdravým podnikem. Proto, aby dokázal čelit konkurenčnímu 

boji, musí zdokonalovat své marketingové aktivity s ohledem na přání a potřeby zákazníků. 

 

     Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout firmě doporučení, týkající se efektivnějšího 

využívání jednotlivých nástrojů marketingového mixu. Východiskem těchto doporučení bylo 

několik oblastí, kterými jsem se musela zabývat. V úvodu práce jsem charakterizovala firmu a 

provedla analýzu jejího okolí – zaměřila jsem se na segmentaci trhu, zákazníky, konkurenci, 

dodavatele, marketingové prostředníky i veřejnost. Dále jsem na základě teoretických 

východisek zpracovala aplikační část mé práce. Podrobně jsem rozebrala jednotlivé nástroje 

v rámci prvků marketingového mixu firmy. Podkladem mi byly poznámky z konzultací 

problematiky s výkonným ředitelem firmy. Ten také vznesl požadavek na realizaci 

marketingového výzkumu, protože firma do té doby čerpala informace o chování a 

preferencích spotřebitelů pouze z hlášení obchodních zástupců a chyběly ji primární zdroje 

informací získaných přímo od konečných zákazníků na trhu organizací.  

      

     V červenci roku 2007 jsem připravila a realizovala marketingový výzkum. Pro získávání 

informací jsem zvolila metodu dotazování – nejdříve telefonického, což se ukázalo jako velice 

zdlouhavé a neefektivní šetření, a proto jsem dále přistoupila k dotazování prostřednictvím  

e-mailu. Dotazníky jsem rozesílala firmám, jejichž kontakty jsem získala vygenerováním 

údajů z databáze Albertina, kterou mi poskytla firma. Návratnost činila přibližně 9%, 

zpracováno bylo celkem 441 vyplněných dotazníků. Na základě údajů zjištěných výzkumem a 

analýzy prvků marketingového mixu firmy PROWORK jsem v poslední kapitole navrhla 

některé kroky, které by mohly vést k efektivnějšímu využívání jednotlivých nástrojů. 

 

      Přínos své práce pro firmu vidím v tom, že se výzkumem potvrdila hypotéza 

managementu o tom, že 90% českých firem je ochotno investovat do manažerského křesla 

maximálně 10 000 Kč. Do této sumy však firma PROWORK nenabízí téměř žádné výrobky. 

Dokonce bylo zjištěno, že 90% firem by nakoupilo kancelářskou židli pro řadového 

zaměstnance maximálně za 5 000 Kč. Tak vysoké podíly preferencí nízkých cen byly 
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posledním impulsem pro management firmy, aby se zaměřil na vytvoření nové, pro většinu 

firem cenově dostupné, kolekce. Na jaře roku 2008 byla do nabídky firmy oficiálně zařazena 

kolekce BASIC, která by měla uspokojit potřeby cenově citlivých zákazníků. Dále jsem 

v návrzích zmínila nutnost intenzivní komunikace a vytváření partnerských vztahů se 

zákazníky na business trhu i s obchodními mezičlánky, což je možné pouze personálním 

posílením obchodního oddělení firmy. 

 

     Analýzou prvků marketingového mixu firmy jsem zjistila, že PROWORK má za několik 

let zkušeností velmi dobře podchycenou marketingovou problematiku. Jsem si vědoma toho, 

že každá změna či další krok, třebaže směřuje ke zlepšení, sebou často nese vysoké náklady, a 

vždy vyvolává otázku efektivnosti a návratnosti investic do těchto akcí. Věřím však, že 

návrhy a doporučení uvedené v předkládané diplomové práci, budou pro firmu alespoň 

impulsem k zamyšlení.  

 

     Závěrem chci poděkovat za vedení diplomové práce Doc. Ing. Lence Kauerové, CSc., 

majiteli firmy PROWORK, Ing. Petru Havlenovi za možnost vyzkoušet si aplikaci 

marketingové teorie v praxi právě v jeho firmě, a Ing. Tomáši Hradilovi, výkonnému řediteli 

firmy, za jeho vstřícnost při mnoha konzultacích. 
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                   Příloha 1: Webová prezentace firmy PROWORK [15]
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Příloha 2: Produktové webové stránky THERAPIA [16]
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menu 5: balí ček vzork ů BASIC                         !!! sleva 40% z DC !!!  
 

• OFFICE (3600 nebo 3720 / 3730 nebo 3920 / 3930 / 3940) – doporučený potah DX 
10-18 

 

 
 
• STRIPO (5320 nebo 5330 nebo 5340) – doporučený potah LX 60-68 nebo LX 71-78 
 

 
 
• BRUTO (2410 / 2412 nebo 7920 / 7922) – doporučený potah BX 10-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Příloha 3: Balíček vzorků pro obchodníky[15] 
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DOTAZNÍK FIRMY 
 

1) V jakém rozmezí se pohybuje počet židlí ve vaší firmě? 
 do 10                            10 – 50                              50 a více 

 
2) Představte si, že budete muset do dvou let nakoupit kancelářské židle do Vaší firmy. Kde    

byste tyto židle nakupovali? 
 internet 
 prodejna kancelářského nábytku či židlí 
 obchodní řetězce ( jako například TESCO, IKEA, MAKRO apod.) 
 zprostředkované architektem 
 jinak (jak?) : 

 
3) Vzpomenete si na konkrétní firmu či internetový obchod?? 

 
4) Jestliže byste se nyní rozhodovali o koupi židlí pro běžné zaměstnance, kolik byste byli 

ochotni investovat do jedné židle?  
 do 2000 Kč          2000 – 5000 Kč         5000 – 10.000 Kč         nad 10.000 Kč 
 

5) Jaké máte priority při nákupu těchto židlí? Každý z parametrů ohodnoťte body od 1 do 5, 
přičemž 1 je nedůležité a 5 velmi důležité. 

Cena……….. 
Kvalita…….. 
Funkce……..  
Zdraví……… 
Design………  
Jiné………… 
 

6) A nyní podobná otázka – kdyby jste se rozhodovali o koupi křesel pro manažery, kolik 
byste byli ochotni investovat do jedné židle?  
 do 2000 Kč          2000 – 5000 Kč         5000 – 10.000 Kč         nad 10.000 Kč 
 

7) Jaké máte priority při nákupu těchto křesel? Každý z parametrů ohodnoťte body od 1 do 
5, přičemž 1 je nedůležité a 5 velmi důležité. 

Cena……….. 
Kvalita…….. 
Funkce……..  
Zdraví……… 
Design………  
Jiné………… 
 

     Příloha 4: Dotazník 


