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Úvod 

 V posledních letech jsem zaznamenala v oblasti marketingu velký nárůst zájmu  

o jednotlivé prvky komunikačního mixu, hlavně o reklamu a podporu prodeje.  

Je to způsobeno větším tlakem na konkurenceschopnost firem, protože propagace značky  

pro firmu a její produkty je životně důležitá. Firma, která chce na trhu uspět, tak musí být 

vidět. Firma, která není vidět, jako kdyby ani nebyla. Velkou roli hraje image firmy, neboť 

čím je firma známější, má pozitivnější a lepší image než konkurence, tím lidé kupují častěji  

a ve větším množství produkty od této firmy narozdíl od méně známé firmy se špatnou 

pověstí. Špatná pověst se nese rychleji než dobrá pověst. Špatná pověst se těžko napravuje, 

protože ji lidé už mají takto zabudovanou ve své mysli. Lidé dávají přednost známějším 

značkám, které mají vybudovanou dlouholetou tradici, protože se jedná o záruku kvality. 

 Marketingová komunikace je častým tématem diskuzí, ať už se jedná o nekalou 

soutěž, klamavou reklamu nebo jiná témata, i mě ovlivnila při výběru tématu bakalářské 

práce. Pro svoji bakalářskou práci jsem si zvolila téma Analýza marketingové komunikace 

firmy na trhu s domácími potřebami. Jako firmu jsem si vybrala výrobní družstvo invalidů 

DIPRO, které se nachází v obci Proseč v okresu Chrudim. Jeho základním programem  

je dřevařská výroba doplněná o kartonážní výrobu z hladkých a vlnitých lepenek. Družstvo 

podniká už od roku 1957. Pracuje zde většina místních obyvatel. V družstvu DIPRO jsem  

již měla praxi na střední škole, z toho důvodu s ním chci i nadále pokračovat ve spolupráci.  

 V této práci se pokusím poskytnout všeobecné informace o marketingové komunikaci 

a objasnit jednotlivé pojmy marketingové komunikace, například co je to marketingová 

komunikace, části komunikačního mixu, komunikační modely. V další části bakalářské práce 

se budu zabývat charakteristikou družstva, například jeho historií, cíli, sortimentem, 

odběrateli, konkurencí a jeho komunikačním mixem. Dále provedu marketingový výzkum, 

jehož součástí je metodika shromažďování dat a analýza těchto získaných dat. V závěru práce 

se pokusím nastínit, jak by měl vypadat komunikační mix družstva DIPRO. 

Cílem mé bakalářské práce je návrh marketingových aktivit na zvýšení povědomí  

o družstvu DIPRO a zvýšení prodeje jeho výrobků, protože družstvu DIPRO v posledních 

letech tržby značně klesají, například v roce 2001 činily tržby ještě 119 000 000 Kč a v roce 

2006 už jenom 74 000 000 Kč. Tento veliký pokles je způsobený častými reklamacemi 

vzniklých ze špatného zhotovení výrobku (například špatné lepení nebo nalakování) nebo 

kazem ve dřevě. O tomto poklesu mě informovalo samotné vedení družstva DIPRO. 
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1 Teoretická východiska marketingové komunikace 

1.1 Význam marketingové komunikace  

„P ůvodní latinský význam zahrnuje sdílení, spolčování, společnou účast.“ [1] 

Komunikace by měla tvořit základ veškerých vztahů mezi lidmi. „Komunikace představuje 

proces sdělování (ale také sdílení), přenosu a výměny významů a hodnot zahrnující v širším 

záběru nejen oblast informací, ale také dalších projevů a výsledků lidské činnosti, jako jsou 

nejrůznější nabízené produkty, stejně jako reakce zákazníků na ně.“ [1] 

 Obtížně se určuje, jak budou zákazníci reagovat na jednotlivé prvky komunikačního 

mixu, jakým způsobem přijmou a zpracují dané informace o produktu. Zákazníkovu reakci  

na reklamu ovlivňuje mnoho faktorů, například vlastnosti produktu, situace, ve kterých  

se zákazník právě nachází, zájem o danou kategorii produktů a sociální, psychologické  

a kulturní aspekty.  

 Předmětem marketingové komunikace může být jakýkoliv výsledek (lidský i přírodní, 

verbální i neverbální, hmotný i duchovní) prezentovaný jednou stranou (osobou, institucí)  

a vnímaný stranou druhou. A právě tato prezentace jedné strany a následná reakce druhé 

strany se chápe jako komunikace. 

„Cílem marketingové komunikace je přesvědčit zákazníka či veřejnost.“ Na základě 

definovaného cíle a stanoveného způsobu přenosu se mohou postupně změnit názory, postoje 

či chování zákazníka, veřejnosti vůči firmě a její nabídce. [5] 

1.2 Komunikační modely 

V roce 1948 popsal H. D. Lasswell komunikaci jako proces, který se může  

pro názornost zobrazit následujícím schématem na obr. 1.1. 

Obr. 1.1: Lasswellovo komunikační schéma 

 Kdo  Co  Komu 

       

 

  

 
Zdroj: FORET, M. Marketingová komunikace. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2003, 275 s. ISBN 80-7226-811-2. 

Říká Jakým kanálem 

S jakým efektem 
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Z Sahnnonovy a Weaverovy matematické teorie komunikace z roku 1949 potom 

vychází v současnosti nejrozšířenější model procesu komunikace, který je na obr. 1.2. 

 

Obr. 1.2: Kybernetický model komunikace 

 

Komunikátor       Zpráva (sdělení)    Dekódující komunikant 

 

                

 

 

 
 
Zdroj: FORET, M. Marketingová komunikace. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2003, 275 s. ISBN 80-7226-811-2. 
 

 

Tento model se opírá o těchto sedm podstatných stránek: 

1. komunikátor – ten, kdo vlastní produkt, nápad, informaci a má důvod ke komunikaci; 

producent, 

2. kódování – převedení; vyjádření předmětu komunikace do souboru prvků, symbolů, tvarů; 

důležité je upoutat pozornost, vyvolat akci a vyjádřit záměr a názor, 

3. zpráva (sdělení) – jako výsledek kódovacího procesu; v marketingovém pojetí naše 

nabídka (produkt), 

4. kanál (prostředek komunikace) – nosič zprávy, distributor; účinná podpora sdělení, 

 a)  řízené kanály (kontrolované firmou) – osobní (prodávající a kupující) a neosobní  

       (televizní spot), 

b) neřízené kanály (nekontrolovatelné firmou) – osobní (ústní šíření pomluv  

      či pochval z úst zákazníků nebo konkurentů) a neosobní (ze sdělovacích      

      prostředků), 

5. komunikant (dekódující příjemce) – zpráva musí být příjemcem nejen přijata,  

ale následně také dekódována; jedná se o myšlenkové pochody, jimiž na základě svých 

vlastních schopností, zkušeností a svého referenčního rámce adresát (zákazník) vysvětluje 

obsah zprávy; příjemcem marketingové komunikace je spotřebitel, zákazník, nákupčí, 

ovlivňovatel, uživatel, opinion leader, 

Kódování Kanál 

Šum 

Zpětná vazba 
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6. zpětná vazba – reakce příjemce (zákazníka) umožňuje vzájemnou (oboustrannou), nikoli 

pouze jednosměrnou komunikaci, 

7. šum – všechny možné faktory měnící podobu, obsah či porozumění zprávy. [1] 

1.3 Jak úspěšně komunikovat 

Efektivní a úspěšná komunikace, která při minimálních výdajích dosahuje 

maximálních cílů, se zakládá na těchto faktorech: 

1. Důvěryhodnost – dorozumívání stojí na vzájemné důvěře a znalosti partnerů. 

2. Volba vhodného času s prostředím, v němž komunikace se odehrává. 

3. Pochopitelnost a významnost obsahu – sdělení musí mít smysl nejen  

pro komunikátora, ale také pro příjemce, musí odpovídat jeho vlastnímu žebříčku 

hodnot, musí být přiměřené pro jeho situaci. 

4. Jasnost – zpráva musí být vyjádřena jednoduchými symboly a pojmy. Složitější 

stanoviska by měla být zhuštěna do jednoduchých tezí a sloganů, které vynikají 

názorností a jasností. 

5. Soustavnost – komunikace je nekončící proces požadující pro dosažení cíle neustálé 

opakování informace a její rozvíjení.  

6. Osvědčené kanály – úspěšné, prověřené komunikační kanály je třeba náležitě 

využívat, protože k nim má adresát již vytvořený vztah a uznává je. Zřizování nových 

kanálů je složitější a výsledek nejistý. Různé kanály mívají rozdílné ohlasy a jsou 

vhodné v různorodých momentech komunikačního procesu. Pro dosažení určitého 

přijímatele bývá vhodné využít několika odlišných kanálů. Také přijímatel  

si s odlišnými kanály spojuje různé hodnoty a významy.  

7. Znalost adresáta – komunikace funguje na podstatě znalosti komunikačních 

schopností adresáta. Je efektivnější, jestliže vyžaduje nepatrné mimořádné úsilí  

na straně příjemce, což předpokládá znát jeho dosažitelnost, zvyky, schopnost vnímat 

a pochopit sdělení, úroveň vzdělání atd. Čím více informací se ví o adresátovi, tím 

efektivněji se dá sdělení přichystat, protože u stálého partnera jsou známy jeho 

záměry, cíle, přání, potřeby – to, co chce a o co mu jde, a tedy lze celý komunikační 

proces snadněji připravit, lépe realizovat a dosáhnout společně přijatelných cílů. [1] 
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1.4 Fáze reakce na marketingovou komunikaci  

 Zákazník prochází třemi fázemi reakce na marketingovou komunikaci: fází poznávací 

(kognitivní), emocionální (pocitovou) a fází jednání, konání (konativní) neboli myslím, 

cítím a dělám. [7] V průběhu poznávací fáze se zákazník seznamuje s informacemi, které 

vytváří trvale jeho znalosti o produktu či značce a povědomí o ní. Ve fázi emocionální jsou  

to pocitové reakce a postoje ke značce. Fáze třetí je chování zákazníka a schyluje se k ní, když 

se v jednání rozhoduje, zda koupit nebo nekoupit daný produkt.  

1.5 Cíle marketingové komunikace  

Cíle marketingové komunikace se rozdělují do tří kategorií: předmětné cíle, cíle 

procesů a cíle efektivnosti. [7] Předmětným cílem komunikace se rozumí zmocnění cílové 

skupiny nejúčinnější a nejefektivnější cestou. Cíle procesů jsou vlastně podmínky, které musí 

být dodrženy, aby dorozumívání mohlo být účinné. Je potřebné, aby všechny komunikační 

aktivity vzbudily pozornost cílové skupiny, byly touto skupinou ohodnoceny a zapamatovány. 

Třetím typem komunikačních cílů jsou cíle v oblasti efektivnosti. Patří k nejdůležitějším, 

neboť předmětné cíle zajišťují pouze správné nasměrování akce a procesní cíle zajišťují 

dostatečné zpracování. 

Je nepochybné, že stálý prodej a růst tržního podílu jsou jasnými cíli většiny 

marketingových komunikačních kampaní. Avšak prodeje jsou ovlivněny i dalšími nástroji 

marketingového mixu, jako jsou například kvalita produktu, design, přínos, balení, distribuce 

a cenová strategie, ale i vývojem trhu, technologiemi, inovacemi a konkurenčními akcemi.  

1.6 Komunikační cíle firmy  

Plán komunikace firmy musí být spojen s celkovou analýzou daného odvětví a z toho 

vyplývajících předností, například pozice firmy. Firemní identita je založena na historii 

podniku a rozhodujících výhodách. V závislosti na strategických přednostech, pozici  

a vzhledem k „mezeře“ mezi identitou a image se mohou vytvářet různá komunikační sdělení.  

Všechny formy komunikace, stylizace a chování jsou prezentovány a testovány 

zástupci cílových skupin, aby byla zformována mnohostranná představa toho, jak zákazníci 

vnímají danou korporaci či firmu. Na obr. 1.3 je zobrazena komunikace firmy. 
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Obr. 1.3: Komunikační cíle firmy 

 

 

Zdroj: PELSMACKER, P. D.,GEUENS, M. a BERGH, J. V. d. Marketingová komunikace. Přel. V. Šafaříková. 
Praha: Grada Publishing, 2003. 600 s. ISBN 80-0254-1. 
 

1.7 Komunikační mix 

„Marketingový komunikační mix je podsystémem marketingového mixu. Součástmi 

komunikačního mixu jsou osobní prodej, přímý marketing a neosobní formy zahrnující 

reklamu, podpory prodeje a public relations.“ [6] 

Na formu komunikačního mixu působí druh výrobku, cíle a typ nákupní situace. 

„Optimální komunikační mix by se mohl určovat podle pozice na trhu (podíl na trhu), podle 

růstu trhu a podle koncentrace trhu.“ [8] Každý prvek v komunikačním mixu by měl být 

spojen se zbylými nástroji komunikačního mixu tak, aby zákazník měl  

o podniku jednotný a ucelený názor. 

Závažnou roli hraje také při výběru prvku komunikačního mixu etapa životního 

cyklu výrobku. V okamžiku, kdy je výrobek zaváděn na trh, se obvykle uplatňuje reklama, 

public relations, přímý marketing a u některých výrobků i podpora prodeje. Ve stádiu růstu je 

posilována reklama a public relations, ve stádiu zralosti roste na významnosti podpora 

prodeje. Reklama se využívá jen k připomenutí výrobku, stejně jako ve stádiu poklesu. 

„Cílem tvorby komunikačního mixu je najít optimální kombinaci jednotlivých 

komunikačních prostředků a jejich využití způsobem, který odpovídá tržní situaci.“ [9] 

 
Přejmenování 

 
Integrace 

firem 
 

Nová strategie 

Vytvoření 
dobrého jména 

Zlepšení 
interní 

informační 

Zlepšení 
povědomí  
o firmě 

Firemní 
komunikace 
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1.7.1 Osobní prodej (personal selling) 

„Osobní prodej může být definován jako dvoustranná komunikace „tváří v tvář“, 

jejímž obsahem je poskytování informací, předvádění, udržování či budování dlouhodobých 

vztahů nebo přesvědčení určitých osob – příslušníků specifické části veřejnosti.“ [6] 

 Jedná se o formu komunikace s jedním nebo více zákazníky. Jejím cílem je dosažení 

prodeje výrobku či služby. Od ostatních částí komunikačního mixu se liší zejména v tom,  

že obsahuje přímou komunikaci mezi dvěma lidmi. 

Osobní prodej je důležitým prvkem marketingového komunikačního mixu, zejména 

v kontaktech mezi firmami. Jako jediný komunikační nástroj požaduje osobní prodej zpětnou 

vazbu se zákazníkem. 

U osobního prodeje se rozpoznává několik typů prodeje, které jsou vyjmenovány 

v tab. 1.1. 

 

Tab. 1.1: Typy osobního prodeje 

Typ prodeje Cílová skupina 

Obchodní prodej 

Misionářský prodej 

 

Maloobchodní prodej 

Prodej mezi podniky a organizacemi 

Profesionální prodej 

Supermarkety, smíšené zboží, lékárny apod. 

Zákazníci našich zákazníků  

(další prodejci, velkoodběratelé) 

Zákazníci 

Podniky a organizace 

Ovlivňovatelé naší cílové skupiny 

 

Zdroj: PELSMACKER, P. D.,GEUENS, M. a BERGH, J. V. d. Marketingová komunikace. Přel. V. Šafaříková. 
Praha: Grada Publishing, 2003. 600 s. ISBN 80-0254-1. 
 

Osobní prodej je součástí integrované marketingové komunikace a měl by být 

podporován reklamou, PR, podporou prodeje, přímým marketingem. Vzájemná integrita platí 

i pro ostatní prvky komunikačního mixu. 

 Cílem osobního prodeje je nalézt potenciální zákazníky, informovat je o produktu, 

předvést jim ho, přesvědčit je, aby produkt koupili, a poskytovat jim poprodejní služby 

(záruky a servis). Dalším cílem osobního prodeje je prezentace firmy. Osobní prodej hraje 

významnou roli při budování image firmy. 
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V současné době se hlavně jedná o vytvoření trvalého dlouhodobého vztahu  

se zákazníkem, který se ovšem odvíjí od toho, zda se neustále uspokojují jeho potřeby. 

Hlavním účelem osobního prodeje je samotný prodej výrobků či služeb zákazníkovi, 

další náplní osobního prodeje může být například vyhledávání nových potenciálních 

zákazníků, sjednávání si schůzek se zákazníky, psaní dopisů, cestování, chození na školení, 

péče o zákazníky, poprodejní služby. Kromě toho musí své zákazníky bavit, sbírat o nich 

informace, předpovídat, musí své zákazníky chápat, jejich požadavky řešit individuálně, 

spolupracovat v týmu apod. 

 Mezi nejlepší prodejce patří lidé, kteří dokáží výtečně naslouchat, dokážou klást 

chytré otázky a dobře poslouchají odpovědi.  

1.7.2 Přímý marketing (direct marketing) 

„P římé prodeje, zásilkový obchod a poštovní zásilky – to všechno jsou příklady 

přímého marketingu. Přímý marketing používá poštu, telefon, e-mail, přímou reklamu  

a osobní kontakty, aby nalezl své zákazníky.“ [3] Může být vhodným prostředkem prodeje 

mnoha spotřebitelům i firmám. V poslední době získává přímý marketing na oblibě z mnoha 

důvodů, jako je větší využívání kreditních karet, rychlejší reakce zásilkového obchodu  

na objednávky a rovněž nárůst nákupů na Internetu. 

Přímý marketing určitým způsobem obrací roli trhu a zákazníka, protože místo,  

aby kupující musel jít na trh, tak jde trh za kupujícím domů, proto nese často označení 

„nákup z křesla“.  

 Přímý marketing by se měl zapracovat do ostatních nástrojů marketingové 

komunikace, neměl by se používat jako krátkodobý taktický nástroj, kupříkladu jako 

jednorázová poštovní zásilka, která má získat jednoho rychlého zákazníka, ale měl by být 

nápomocen v delším časovém horizontu při tvorbě databází zákazníků.  

Přímý marketing zahrnuje následující prvky: 

1. Přímou poštu. 

2. Telemarketing. 

3. Podomní prodej (pyramida, síť maloobchodních prodejců a prodejní týmy). 

4. Reklama s přímou odezvou zákazníků (televize, rozhlas, kino, Internet  

a reklama v tisku, které u zákazníků vyvolávají okamžitou reakci, například 

„zatelefonujte na číslo …“ nebo „vyplňte kupón“). 
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5. Nakupování doma pomocí počítače (domácí počítač je propojen s obchodem, 

takže si člověk může procházet jednotlivé regály v obchodě, vybírat si zboží, 

prohlížet si ho na obrazovce atd.). 

6. Nakupování z domu (mnoho obývacích pokojů se změnilo na nákupní střediska). 

7. Ostatní (reklamní letáky, přílohy v novinách a časopisech, roznáška reklamních 

nabídek až do domu atd.). [3] 

1.7.3 Podpora prodeje (sales promotion) 

„Podpora prodeje je formou marketingové komunikace, která má za cíl stimulovat 

prodej výrobků a služeb konečným spotřebitelům nebo distribučnímu článku prostřednictvím 

dodatečných podnětů, které nabízenému produktu v časově omezené době dodávají přidanou 

hodnotu.“ [9] 

Do podpory prodeje řadíme různé výhody, slevy a lákadla, které se používají jak  

pro výrobky, tak pro služby. Podporu prodeje řadíme do tří hlavních kategorií: 

1. akce zákaznické (slevy, dárky, hmotné ceny a soutěže), 

2. akce obchodní (zvláštní podmínky, vybavení prodejního místa, rozdávání tužek  

a propisovaček zdarma, diáře, hodnotné ceny apod.), 

3. akce na podporu prodejních týmů (různé výhody a motivační plány). [8] 

K prodejním akcím podpory prodeje patří zájem zákazníků, který vyvolávají různé 

spotřebitelské soutěže, ve kterých zákazníci sbírají kupóny, vyplňují formuláře, ty pak 

následně odesílají, zkoušejí bezplatné vzorky apod. K podpoře prodeje se vztahuje reklama, 

protože má za cíl zákazníkovi opakovat reklamní sdělení a vytvářet tak mezi značkou, logem, 

obrázky a výhodami výrobků vazby, čímž má reklama zákazníkovi pomoci, aby si to vše 

zapamatoval. 

Podpora prodeje bývá většinou časově omezena, proto se řadí mezi krátkodobé 

stimuly prodeje. Mezi klasické cíle podpory prodeje patří například: 

1.  zvýšit tržby prostřednictvím odměn věrným zákazníkům, přidáním nových   

     vlastností a úprav výrobku, objevením nového využití produktu, 

2.  hledat nové druhy zboží či služeb, které se dobře prodávají, 

3.  nabídnout maloobchodníkům veškerý sortiment svého zboží či služeb - úspěšně    

    se u nich se svým zbožím či službami zařídit, 

4.  prodat přebytečné zásoby, 
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5.  zastavit konkurenci (nabídnout zákazníkům lákadlo, které je přiměje, aby se  

     zbožím zásobili), 

6. srovnat krok s konkurencí (kupříkladu poukázky na zboží za určité odebrané       

     množství), 

7.  vytvořit databázi, 

8.  práce se sdělovacími prostředky. [8] 

Některé propagační akce vylepšují image produktu či značky nebo zvyšují jeho 

hodnotu. To znamená, že odměna, kterou zákazník dostává se značkou či jejími vlastnostmi 

nějak souvisí a tomuto pohledu se říká „zákaznické pouto“. 

Do podpory prodeje dále ještě řadíme výstavy a veletrhy, které seznamují potenciální 

zákazníky s firmou a jejich produkty.  

„Výstavnictví představuje komplexní prezentaci výsledků práce subjektů nejrůznějších 

oborů.“ [10] Výstavní akce mohou mít mnoho podob, např. podle komerčnosti akce se může 

jednat o prodejní či kontrakta ční výstavy nebo podle geografického hlediska se dělí  

na lokální, regionální, národní, kontinentální a mezinárodní. Jsou důležité pro dosažení 

podnikatelských záměrů, pro budování a udržení věrnosti zákazníků.  

„Veletrhy představují multifunkcionální aplikaci, protože dokáží spojit prezentaci 

firmy s představením výrobního programu a osobního kontaktu se zákazníkem.“ [10] Někdo 

si myslí, že už jsou veletrhy přežitkem, ale opak je pravdou, protože se účastí firmy  

na veletrhu dá hodně získat. „Mezi hlavní důvody účasti firmy na veletrhu patří: vytvoření 

přehledu o firmách na trhu, srovnání konkurenčních produktů, vytvoření prostředí vhodného  

ke sjednávání obchodů, oslovení logistických skupin daného oboru, sledování trendů na trhu 

a vývoje ekonomiky, budování image firmy, navázání a upevnění kontaktů, podpora prodeje, 

získávání a předávání informací.“ [10] 

1.7.4 Reklama (advertising) 

„Reklama je jedním z nejstarších, nejviditelnějších a nejdůležitějších nástrojů 

marketingového komunikačního mixu.“ [7] S ní jsou spojené velmi vysoké náklady  

a kontroverze, protože jako jediná forma komunikačního mixu vyvolává mnoho otevřených 

diskuzí a debat. 

Reklama patří k nejrozšířenějšímu prvku komunikačního mixu. Hlavním rysem 

reklamy je, že oslovuje široké vrstvy obyvatelstva. Je příhodná pro sdělování omezeného 

množství údajů velkému počtu osob. 
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 „Reklama může být definována jako placená forma neosobní komunikace firem, 

neziskových organizací a jednotlivců, kteří jsou určitým způsobem identifikovatelní 

v reklamním sdělení a kteří chtějí informovat nebo přesvědčovat osoby, patřící do specifické 

části veřejnosti, prostřednictvím různých médií.“ [7] 

 Reklama slouží k informování a hlavně k přesvědčování lidí, aby si daný produkt, 

službu či myšlenku pořídili. Patří mezi všeobecně využívaný nástroj komunikačního mixu. 

 Reklamu lze vymezit podle vysílatele sdělení. Producent podněcuje reklamu 

k podpoře své vlastní značky.  

 Zamýšleným příjemcem reklamy je nejpravděpodobněji konečný zákazník. Existuje 

varianta, že příjemcem reklamního spotu je jiná firma, v takovém případě podniky nakupují 

výrobky pro další zpracování (průmyslová reklama) nebo pro obrat (obchodní reklama).  

 Reklamu lze rozlišovat i podle typu sdělení. Například informační reklama se snaží 

vzbudit prvotní zájem po výrobku, službě, organizaci, osobě, místě, myšlence nebo situaci. 

Pro vládní kampaně v politickém marketingu se používá označení institucionální reklama, 

která podporuje koncepci, myšlenku, filosofii či dobrou pověst odvětví, společnosti, firmy, 

organizace, osoby, místa či orgánu státní správy. V případě podpory konkrétní značky  

je věnována selektivní kampaň, na rozdíl od tzv. druhových kampaní, které jsou zaměřené 

na podporu kategorie produktu. Tématická reklama se pokouší vytvářet dobré jméno značky 

a výrobku. Akční reklama zase stimuluje zákazníka k okamžité koupi nebo se používá 

v kampaních na podporu obratu. Přesvědčovací reklama mívá za úkol rozvinout poptávku  

po výrobku, službě, organizaci, osobě, místě, myšlence nebo situaci. Připomínková reklama 

navazuje na předchozí reklamní aktivity, pomáhá k zachování pozice značky, služby, 

organizace, osoby, místa, myšlenky či situace ve vědomí veřejnosti. 

Úspěch reklamy je formován třemi základními rysy. Jsou to strategie reklamy, 

tvořivost a profesionalita zpracování. 

Co se týká využívání mediálních prostředků, tak se jedná nejčastěji o tyto formy: 

noviny, časopisy, Internet, podomní reklama (door-to-door), televize, kino, rozhlas  

a venkovní reklama (outdoor). Média se vybírají tak, aby nejvhodnějším způsobem 

promluvila k cílové skupině zákazníků. Jednak aby přenášela informace, tak i dokázala 

vyvolat emoce. 
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1.7.5 Public relations (PR, vztahy s veřejností, práce s veřejností)  

„PR je taková forma komunikace, kdy přímým cílem není zvýšení prodeje výrobků 

nebo služeb, ale vytváření příznivých představ, které firma na veřejnosti má.“ [9] 

Mnoho firem tradičně odděluje aktivity public relations (dále jen PR) od marketingové 

komunikace. Původně aktivity PR zahrnovaly pouze pozici tiskového mluvčího, jehož hlavní 

činností bylo překonávání odlišných názorů mezi firmou a médii na firemní aktivity. 

 „Jedná se o jakousi projekci osobnosti firmy, o řízenou reputaci. PR je plánovaným  

a trvalým úsilím, jehož cílem je vybudovat a udržet dobré vztahy, dobré jméno, vzájemné 

porozumění, sympatie s druhotnými cílovými skupinami, které nazýváme také veřejnost, 

publikum či stakeholdeři. Je to činnost, jež identifikuje a překonává rozdíl mezi tím, 

 jak je firma skutečně vnímána klíčovými skupinami veřejnosti, a tím, jak by chtěla být 

vnímána. Publicita je termín používaný k popisu toho, jak média informují o novinkách  

ve firmě a nových produktech. Zpravidla představují výsledek PR aktivit.“ [7] 

 Veřejnost lze vymezit jako skupiny lidí, kterým firma přímo neprodává své produkty, 

ale o nichž se předpokládá, že ovlivňují názory na firmu či produkt. Vztahy s těmito 

skupinami musejí být pozitivní, neboť jsou životně důležité pro úspěšnost firmy. Veřejnost je 

součástí vnějšího prostředí firmy. Podobně jako u dalších aktivit komunikačního mixu,  

i aktivity PR musejí být plánovány. PR se představují například jako: 

� Tvorba a udržování firemní identity a její image. Komunikace firemní filosofie  

a poslání prostřednictvím reklamy, dnů otevřených dveří apod. 

� Zlepšování firemní „občanské“ pozice prostřednictvím sponzorství kultury, 

sportu či realizace různých firemních programů. 

� Udržování dobrých vztahů s médii, a to v době šíření dobrých zpráv i v období 

krizové komunikace. 

� Péče o interní komunikaci, jejímž cílem je vtažení zaměstnanců do procesu 

dosahování strategických priorit firmy. [6] 

Dobré vztahy s veřejností tvoří základní východisko úspěšné marketingové 

komunikace. Většina lidí totiž věří, že firma s dobrou reputací má také nejlepší produkt,  

a proto si nikdy nekoupí produkt firmy, o které nic neví. 

Mezi aktivity PR patří i publicita. Jedná se o činnost spočívající ve vytváření nových 

informací o osobách, produktech či službách. 
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Publicitu je možno vytěžit díky tiskovým prohlášením a novinovým článkům, 

zprávám ve formě videa a digitálním tiskovým balíkům pro nejrůznější účely. Často jsou 

vztahy s veřejností dosaženy prostřednictvím tiskových konferencí, recepcí pro novináře  

a mediálních událostí, dále veřejnými promluvami a konferencemi, přednáškami, semináři, 

recepcemi, televizními rozpravami atd.  

 Mezi další nástroje sloužící ke zviditelnění patří například sponzorství, výstavy, 

firemní identita, reklama, propagační prodeje a osobní dopisy.  

1.8 Firemní image 

 Každá společnost má svou image, jen záleží na schopnostech managementu jak 

ovládne tento často málo využívaný zdroj, například se může jednat o image nepořádnou, 

zmatenou, roztříštěnou, nebo naopak jasnou, silnou, pozitivní a unikátní. 

„Firemní image je stav vnímání. Firemní identita je faktický stav konkrétních míst 

styků s veřejností. Naproti tomu firemní image je souhrn pocitů veřejnosti ve vztahu k dané 

organizaci. Image a pocity se tvoří prostřednictvím smyslů: zrak, sluch, čich, hmat, chuť 

vyvolávají pocity, vzniklé v důsledku používání produktů, péče o zákazníky, obchodní 

prostředí a firemní komunikace.“ [8] 

 Firemní image je výsledkem všeho, co společnost dělá (nebo nedělá). Firemní image 

je otázkou pocitů od vizuálního vnímání firemního loga, hlavičkového papíru, uniformy, 

emblému, reklamních letáků, ovzduší a vůně v obchodě, recepce, atmosféry vytvořené 

externím a interním designem budovy až k pocitům radosti a starostí, spojených s kvalitou 

produktu a zákaznických služeb.  

1.9 Logo 

Logo je součástí firemního designu a celkové podnikové identity. Logo se může 

stát motivací, ale i vizuální zkratkou výrobku či firmy. Rovněž se jedná o signál či znamení, 

na který lidé reagují. Při jeho grafickém ztvárnění je nutné stanovit, jaké emoce má logo 

vyvolat, aby byly jednotné s marketingovou strategií firmy. Logo poskytuje údaje, odlišující 

firmu a její výrobky od jiných. Je nositelem image značky. 
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2  Charakteristika firmy 

2.1  Historie a současnost 

Historie družstva začíná v roce 1957, kdy malá skupina lidí se zdravotním postižením 

založila „Lidové výrobní a opravářské družstvo invalidů". Výrobní program drobných 

dřevěných výrobků byl postupně rozšiřován a současně přibývaly nové druhy výrob s jiným 

charakterem, včetně různých řemeslných služeb.  

Tento vývoj v růstu družstva doznal zásadních změn ve druhé polovině šedesátých let, 

kdy se postupně ustupovalo od činností, které byly odlišné od základního charakteru výroby 

dřevozpracujícího družstva. Došlo k přesunu výroby z jednotlivých provozoven do Proseče, 

kde probíhalo postupně rozšiřování výrobních prostor. 

Trvalý růst družstva a zaměstnanosti ve družstvu, kde v první polovině osmdesátých 

let pracovalo již 300 pracovníků, byl dalším impulsem k nové etapě rozvoje družstva.  

V letech 1980 až 1993 došlo postupně k celkové přestavbě, rozšíření a modernizaci všech 

objektů družstva a výrobní program se specializoval jen na dřevařskou výrobu a výrobu 

kartonáže v Krouně, jediné provozovně mimo Proseč. 

V současnosti družstvo zaměstnává asi 200 zaměstnanců, z nichž více než 50 % tvoří 

osoby se zdravotním postižením. Základním programem je dřevařská výroba doplněná  

o kartonážní výrobu z hladkých a vlnitých lepenek. V sortimentu družstva naleznete širokou 

škálu výrobků, mezi něž patří šatní ramínka a napínáky na kalhoty. Na svém významu také 

neustále získává výroba doplňků do kuchyně - prkénka na maso a zeleninu, stojánky  

na hrnečky a na ubrousky, podnosy, příborníky, poličky na kořenky, chlebníky, paličky  

na maso a další. Vyrábí se také kolíčky na prádlo, zubní párátka, soustružené výrobky, 

komponenty k dřevěným hračkám, hůlky kulatého průřezu v různých délkách, nábytkářské 

kolíčky a uzenářské štěpky. [12] 

DIPRO se neustále zaměřuje na modernizaci technologie zajišťující vysokou kvalitu 

produkce. Poslední investice směřovaly do oblasti ekologie, kde družstvo splňuje podmínky 

stanovené v zákonných normách k životnímu prostředí. Všechny tyto skutečnosti napomáhají 

tomu, že se o výrobky družstva zvyšuje zájem nejen na tuzemském trhu, ale i v zahraničí. 

Téměř 50 % celkové produkce je určeno na vývoz do zemí Evropské unie i mimo ni. Strategii 
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družstva lze shrnout do tří základních bodů - kvalita výrobků, respektování přání zákazníka  

a ekologie výroby. Podrobnější historii družstva naleznete v Příloze 1.  

2.2 Cíle družstva 

Družstvo DIPRO Proseč má své sídlo v České republice, která tvoří hlavní trh, na nějž  

se zaměřuje. Jejím hlavním cílem je proniknout na trh Španělska, Itálie, Kanady a Řecka. 

Vedlejším cílem je udržet si tržní podíl v rámci České republiky a dále snažit se získat nové 

zákazníky. Dalším z vedlejších cílů podniku je pravidelně přicházet s novinkami jiných 

výrobních směrů - nábytek, montážní práce atd. 

2.3 Sortiment 

Družstvo DIPRO Proseč se zabývá výrobou drobných produktů ze dřeva. Základním 

programem je výroba kuchyňských výrobků, jedná se například o prkénka na maso  

a zeleninu, stojánky na hrnečky a ubrousky, věšáčky na ručníky, podnosy, příborníky, poličky 

na kořenky, chlebníky, paličky na maso, kořenky na sůl a pepř a mašlovačky. Dále se vyrábějí 

šatní ramínka a napínáky na kalhoty, kolíčky na prádlo, zubní párátka, soustružené výrobky, 

komponenty k dětským hračkám, hůlky kulatého průřezu v různých délkách, nábytkářské 

kolíčky, držáky na noviny, dveřní prahy, bukové přířezy a řezivo atd. Přehled výrobků 

družstva naleznete v Příloze 13. 

Výrobky se vytvářejí z kvalitního listnatého dřeva (buk, bříza, dub, lípa, javor) nebo 

jehličnatého dřeva (smrk a borovice), těženého převážně v lesích střední Evropy. Výrobky  

se ponechávají buď v přírodním provedení nebo mohou být mořeny, voskovány, lakovány 

nebo olejovány, což napomáhá zvýraznit charakteristickou kresbu dřeva. 

 Základní výrobní program a jednotlivé produkty je družstvo schopno přizpůsobit přání 

zákazníka, jak v provedení, tak v objemech dodávek.  

 O způsobu technologie výrobků se více dozvíte v Příloze 2. 

2.4 Balení 

Firma užívá pro každý výrobek různá balení. Pro své standardní výrobky, prodávané 

pod logem DIPRO, užívá balení, kde je zviditelněna firma. Prkénka se například taví do folie 

a pod ní je vložen návod na údržbu. Párátka se balí do krabiček po 200, 500 a 1000 ks. 
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Kolíčky na prádlo jsou baleny s etiketou po 24, 36 a 48 kusech. Ramínka jsou baleny volně  

v kartonu po 50, 75 nebo 100 kusech. Některé české velkoobchody vyžadují kód EAN  

na výrobkách. Co se týče exportu, každý zahraniční zákazník má své vlastní požadavky  

na balení - množství v kartonu, tavení do folie, etiketa, plastový přebal. Zahraniční firmy 

odebírají výrobky s logem DIPRO (malá část), nebo pod vlastní značkou (potisk jejich 

logem), jejich štítek. 

2.5 Konkurence 

Co se týká konkurenčních subjektů na českém trhu, je družstvo DIPRO největším 

výrobcem ramínek a dřevěných kuchyňských výrobků. Konkurence se vztahuje především  

na šatní ramínka a kuchyňské doplňky. Největší konkurence hrozí z Asie (Čína, Vietnam, 

Malajsie – například Eisho a Lamu), protože se jedná o velice levný materiál a pracovní sílu. 

Velkými konkurenty jsou také firmy ze Střední a Východní Evropy (Polsko, Rumunsko  

a Ukrajina – například Forest Gorlice). Tyto firmy však nenabízejí kvalitu výrobků jako 

DIPRO, a proto se stále více zahraničních firem obrací na DIPRO, i když cenám výrobků z 

Číny nedokáží konkurovat.  

 Hospodářské výsledky družstva DIPRO naleznete v grafech a tabulkách v Příloze 3. 

2.6 Zákazníci 

Zákazníky družstva nalezneme jak v České republice, tak i v zahraničí. Jedná se  

o fyzické i právnické osoby. V ČR jsou to nečastěji firmy poskytující služby, viz tab. 2.1. 

Nejvýznamnějšími segmenty jsou pro družstvo DIPRO maloobchodní sítě  

a truhlářství. DIPRO dodává své výrobky přímo do sítí Kaufland, Makro, Globus  

a do ostatních obchodních sítí nepřímo. Co se týká zahraničí, tak většina zákazníků jsou 

velkoobchody, dovozci domácích potřeb. Družstvo má své zákazníky ve Velké Británii, 

Německu, Rakousku, Slovensku, Dánsku, Švédsku, Francii, mezi nové zákazníky patří USA, 

Malta, Portugalsko. Potenciální odběratelé se nacházejí ve Španělsku, Itálii, Kanadě  

a Řecku. 
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Tab. 2.1: Přehled zákazníků DIPRO 

Název segmentu Charakteristika segmentu Počet zákazníků 

Hotely ramínka                         15 

Velkoobchody                          86 

Maloobchody                        210 

Výrobci nábytku a jiná 

dřevovýroba 

hůlky, kolíčky                         38 

Výrobci hraček hůlky, kuličky                         35 

Truhlářství hůlky, kolíčky                       132 

Řeznictví štěpky                         25 

Nakladatelství držáky na noviny                         10 

Kovo + železářství rukojeti                         54 

Celkem                        605 

Zdroj: interní zdroj DIPRO 

2.7 Analýza firmy  

DIPRO jako každá jiná firma má své silné a slabé stránky, které jsou obsaženy  

ve vnitřním prostředí družstva, tak i příležitosti a hrozby, které se nacházejí ve vnějším 

prostředí družstva. Konkrétní situaci družstva ukazuje SWOT analýza DIPRO v tab. 2.2. 

Tab. 2.2: SWOT analýza DIPRO 

Zdroj: interní zdroj DIPRO 

Analyzovaná oblast : firma DIPRO 
Silné stránky (Strengths) Slabé stránky (Weaknesses) 

• postavení na trhu 
• technické vybavení 
• zvládnutí klíčových technologií 
• stupeň známosti výrobků  

(v tuzemsku) 
• image podniku 
• respektování přání zákazníka 
• úroveň kvality  
• postavení v distribučním kanálu 
• podmínky prodeje 
• služby zákazníkům 
• spolehlivost výrobků 
• úroveň prodeje 

• finanční slabost podniku 
• vyřizování zakázek 
• cenová politika 
• nízká kvalita a intenzita marketingové 

komunikace 
• poměr cen a služeb 
• úroveň organizační struktury 

 
 
 
 
 
  

Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 
• vstup do EU  

− volný pohyb zboží 
− odstranění kurzových rozdílů 

při užívání jednotné měny 
− existující poptávky po 

výrobcích příbuzného 
sortimentu 

• celosvětový pokles poptávky 
• příliv kvalitního zboží z Dálného Východu 
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2.8 Marketingové aktivity - komunika ční mix 

2.8.1 Osobní prodej 

Družstvo se 2 x ročně prezentuje na kontraktačních jednáních. Kontraktační akce jsou 

jednodenní prezentace, které se konají 2 – 3 x za rok. Místa jsou různá. Vždy se sejdou 

vystavovatelé, kteří nabízejí spotřební zboží ze dřeva, plastu, kovu atd. Jedná se o setkání 

dodavatelů a jejich zákazníků z ČR a Slovenska. Zde je možné představit novinky, dohodnout 

akce a doladit i kupní smlouvy. 

2.8.2 Přímý marketing  

V případě zájmu zasílá družstvo potenciálním zákazníkům katalogy, ceníky, obrázky  

v elektronické podobě a poskytuje informace. Družstvo má databázi svých stálých zákazníků, 

se kterými udržuje kontakt, informuje je o akčních nabídkách, novinkách. 

2.8.3 Podpora prodeje 

Pravidelně je vytipován výrobek nebo skupina výrobků, které se nabízejí jako akční 

položky. Platnost akcí od 2 týdnů do 1 měsíce. Mnoho akcí se dělá s obchodními řetězci 

(Kaufland, Globus, Makro). 

Při koupi výrobků poskytuje družstvo slevu - 5 až 10 %, záleží na množství 

odebraného sortimentu a také na druhu odebíraných výrobků, zákazník může obdržet  

např. 3 % slevy za platbu předem atd. Mnoho zákazníků družstva má smluvní ceny -  

např. řetězce, zahraniční zákazníci. 

Předváděcí akce výrobků se uskutečňují v řetězcích Biojarmark a Globus.  

Družstvo se každoročně účastní a prezentuje své výrobky na veletrzích, například  

na Mezinárodním spotřebním veletrhu Ambiente Frankfurt (v letech 2005, 2006, 2007  

a 2008), Mezinárodním veletrhu nábytku, dekorací a vybavení interiérů Tendence Praha  

(v roce 2005), Mezinárodním veletrhu hraček Norimberk (v roce 2005) a Mobel Ukrajina  

(v roce 2005). Podrobnější informace o účasti družstva na veletrzích jsou v Příloze 4. 

Družstvo také využívá marketingových služeb společnosti Czech Trade a Klastru 

českých nábytkářů formou prezentace na zahraničních veletrzích (Dánsko, Nizozemí, Kanada, 

Ukrajina), průzkumy trhu (Irsko, Švédsko), aj. 
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2.8.4 Reklama 

Družstvo se prezentuje na internetových stránkách www.dipro-prosec.cz. V únoru 

2008 byl vytvořen nový design těchto stránek. Největší novinkou těchto stránek je e-shop, 

který nabízí nákup výrobků z pohodlí vašeho domova. Družstvo je představováno  

na vyhledávači www.seznam.cz, na firemní prezentaci www.inform.cz, poptávky 

www.b2m.cz, a na prezentacích www.hbi.cz, www.wlw.cz a www.interier.com. 

Výrobky jsou dále nabízeny také na několika e-shopech, například: www.dino-

nabytek.cz, www.domacky.cz, www.maxiobchodak.cz, www.nadobi.cz, www.hrnce.cz.  

Družstvo své výrobky nabízí v inzerci v časopisech Terra, Truhlářské listy a Katka. 

Inzerce se odvíjí od nabídky jednotlivých časopisů včetně cen. V časopise Terra inzeruje 

občas (několikrát do roka) 1/6 až 1/4 stránky. Jedná se o grafickou inzerci na dobré úrovni 

včetně loga firmy, stručného textu a kontaktů. Tato inzerce stojí kolem 5 000 Kč + DPH.  

V Truhlářských listech se jedná o řádkovou inzerci. Dříve byla zdarma, nyní je cena v řádově 

stovkách Kč. V časopise Katka se jedná o inzerci, která má oslovit konečného zákazníka.  

Zde se inzeruje jeden produkt včetně fotografie, stručného popisu, ceny, zasílatelských 

nákladů a kontaktů. V tomto časopise inzeruje 1 x za rok především před Vánocemi. 

Dále prezentuje své výrobky v Proseči na náměstí ve výkladní skříni obchodu Elektro  

a na obecní vývěsce směrem z náměstí.  

2.8.5 Public relations 

Zboží firmy je prezentováno jako výrobek, u kterého je používáno bukové dřevo  

z tuzemských zdrojů, kde původ a obhospodařování lesa je podle přísných pravidel FSC  

(FSC je certifikát, který zákazníkům zaručuje, že dřevo pochází z šetrně obhospodařovaného 

lesa a splňuje požadavky na ochranu životního prostředí. Další zpracování dřevní hmoty,  

až po konečný produkt určený pro zákazníka, se řídí certifikací, která jasně stanoví pravidla 

pro výrobu a distribuci. Zákazník takto získá kvalitní a ekologický výrobek.). Družstvo  

má vysokou kvalitu výrobků (u klientů je všeobecně kvalita družstva brána jako vyšší  

než u konkurence). 

Družstvo je členem Hospodářské komory. 

Sponzorství družstva se v minulosti několikrát řešilo a nakonec bylo rozhodnuto, že se 

bude sponzorství poskytovat subjektům v okolí družstva. Také proto, aby je nepřímo mohli 

využívat jeho zaměstnanci, členové rodin nebo místní občané. 
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Družstvo poskytuje finanční dary v Proseči: školce, knihovně, sportovním klubům, 

společenským organizacím; v Krouně: školce a společenským organizacím. Jmenovaným 

včetně prosečské školy se poskytují také nepeněžní dary a zajišťují se některé služby zdarma 

(například doprava, různé opravy atd.). Sponzorství dále družstvo nerozšiřuje, protože je 

v podnikání částečně podporováno státem a jeho základním cílem je vytvářet vhodné pracovní 

podmínky pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Ani jeho hospodářské 

výsledky to neumožňují. 

Jinak poskytuje nepeněžní dary některým charitám, nadacím nebo subjektům 

sdružujících občany se zdravotním postižením, většinou se jedná o jejich výrobky. 

2.9 Logo a slogan firmy 

Jako každá firma, tak i družstvo DIPRO má své logo a slogan, které jsou znázorněny 

v Příloze 5. Hlavním důvodem je, aby byla firma lehko zapamatovatelná pro svoje okolí  

a zákazníky. 

 Logo družstva tvoří kosočtverec se třemi písmenky DIP, které vyjadřují zkratku slov 

Družstvo Invalidů Proseč. Družstvo totiž zaměstnává velký počet osob se změněnou pracovní 

schopností a dává jim tak možnost se uplatnit na trhu práce. 

Slogan družstva představují 3 anglická slovíčka, a to MAGIC OF WOOD, nebo-li 

Kouzlo dřeva, což vystihuje hlavní surovinu, z které jsou výrobky produkovány. 

Celek loga a sloganu dotváří pozadí lesa, které má vystihovat podstatu firmy, že se jedná 

o české lesy a tudíž i o českou firmu, která se zabývá zpracováním dřeva a výrobou domácích, 

převážně kuchyňských potřeb. 
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3 Metodika shromažďovaných dat 

3.1 Přípravná etapa 

3.1.1 Definování problému, cíle 

Určení problému 

Dřevěné domácí potřeby najdou uplatnění snad v každé domácnosti, protože jsou 

velmi kvalitní a jsou vyrobeny z přírodních surovin. V současné době se výrobky ze dřeva 

prosazují na trhu s domácími potřebami, protože se opouští od umělé hmoty a vrací se 

k přírodním materiálům, které jsou velmi hygienické a ekologické. A právě výrobou těchto 

produktů se zabývá družstvo DIPRO, které se specializuje výrobou dřevěných ramínek, 

párátek, kolíčků, kuchyňských prkýnek atd. 

 

Definování cíle výzkumu 

V současné době se velkým problémem stala neznalost účinků marketingové 

komunikace družstva DIPRO na objem prodeje jeho výrobků. Tato situace trvá přibližně  

od roku 2001, kdy bylo družstvo na vrcholu ve svých tržbách a od té doby tržby klesají. 

Prostřednictvím analýzy marketingové komunikace výrobního družstva DIPRO bych chtěla 

provést návrh marketingových aktivit na zvýšení prodeje výrobků tohoto výrobního družstva. 

K tomu by mohla pomoci redukce kazivosti výrobků a také zvýšení povědomí o družstvu. 

Cílem marketingového výzkumu je zjištění stavu používání nástrojů marketingové 

komunikace v družstvu DIPRO. 

 

Formulace hypotéz 

Na základě toho, co už o zkoumané problematice vím, jsem naformulovala tyto 

hypotézy: 

 1. 50 % a více respondentům se vybaví při pojmu domácí potřeby značka DIPRO. 

2. 40 % a více respondentů se dozvědělo o družstvu prostřednictvím Internetu. 

3. 60 % a více respondentů zná internetové stránky družstva www.prosec-dipro.cz. 
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3.1.2 Orientační analýza situace 

Analýza situace 

 Hypotézy jsem si ověřila u dvou odběratelů družstva, kteří neměli problém 

s vyplněním dotazníku. Všechny otázky se jim zdály srozumitelné a pochopitelné. 

 

Typ výzkumu 

V práci jsem použila jak primární, tak i sekundární sběr informací. Sekundární data 

jsem zužitkovala při vytváření dotazníku (viz Příloha 6), konkrétně u druhé otázky, která 

zjišťovala důležitost jednotlivých faktorů při nákupu domácích potřeb, dále u otázky třetí, 

která se ptala na zdroj prvotních informací o družstvu DIPRO. Kromě těchto dvou otázek 

jsem využila znalost sekundárních dat u otázky šesté, která se zabývala spokojeností 

jednotlivých faktorů (viz otázka 2) u DIPRO a u osmé otázky, která se ptala odběratelů, 

kterou slevu jim poskytuje družstvo na odběr výrobků. 

 

3.1.3 Plán výzkumného projektu 

Význam plánu 

Plán výzkumného projektu byl v podstatě plánem realizace a kontroly výzkumu. 

 

Obsah plánu 

Jako metodu sběru dat jsem si zvolila osobní a elektronické dotazování. Dotazování 

proběhlo od 29. 2. do 14. 3. 2008. Nástrojem dotazování byl dotazník, který obsahoval  

17 otázek. Respondenti byli dotazováni prostřednictvím firemního e-mailu a v expedici 

v areálu družstva, když si přijeli odběratelé pro zboží.  

 

Základní soubor a výběrový vzorek 

Základní soubor tvořili odběratelé družstva DIPRO, tj. 605 zákazníků.  

Výběrový soubor tvořili odběratelé působící v České Republice. Jednalo se o fyzické  

i právnické osoby. Dotazníky byly rozeslány všem zákazníkům. Vrátilo se mi jich jen 80,  

tzn. že velikost výběrového vzorku byla stanovena jako 13 % základního souboru. Šlo  

o nereprezentativní výběr, protože zákazníci, kteří odpověděli na dotazník, byli 

v nevyváženém poměru vzhledem k celku. 
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Harmonogram činností  

Pro jasné rozdělení úkolů a pro časové rozvržení jednotlivých činností jsem se 

rozhodla vytvořit tabulku, viz Tab. 3.1. V řádcích jsou uvedeny jednotlivé dílčí aktivity  

a ve sloupcích časový rozsah těchto aktivit.  

 

Tab. 3.1: Harmonogram činností 

Činnost Čas 

Definice problému              27. 1. 2008 

Orientační analýza 30. 1. – 31. 1. 2008 

Plán výzkumu   3. 2. – 10. 2. 2008 

Příprava dotazníku 11. 2. – 25. 2. 2008 

Pilotáž 27. 2. – 28. 2. 2008 

Sběr údajů 29. 2. – 14. 3. 2008 

Zpracování údajů 15. 3. – 18. 3. 2008 

Analýza údajů 19. 3. – 26. 3. 2008 

Závěry a shrnutí 27. 3. – 31. 3. 2008 

 

Kontrola plánu 

 Nejdřív jsem provedla předvýzkum na dvou odběratelích družstva. Všechny otázky se 

ukázaly jako srozumitelné, proto po tom následovala samotná realizace výzkumu. 

3.2 Realizační etapa 

3.2.1 Sběr údajů 

Příprava sběru údajů 

Tazatelem bylo samotné družstvo, protože se dotazování uskutečnilo prostřednictvím 

jeho firemního e-mailu. Dalším tazatelem byla paní Růžena Rejmanová, která pracuje 

v expedici družstva. Ta se osobně dotazovala těch odběratelů, kteří v dobu sběru dat jeli  

do družstva pro výrobky. 

 

Kontrola sběru údajů 

 Každý dotazník měl evidenční číslo z důvodu přehlednosti všech dotazníků. 
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Využití metod sběru údajů 

Využila jsem metodu dotazování, protože tak jsem získala přímo odpovědi  

od respondentů. Jednalo se osobní a elektronický kontakt. 

 

3.2.2 Zpracování shromážděných údajů 

Kontrola a úprava údajů 

Po sběru dat jsem provedla kontrolu úplnosti a čitelnosti všech odpovědí. 

 

Klasifikace údajů 

 Data jsem roztřídila do jednotlivých skupin podle identifikačních otázek (četnost 

nákupu výrobků, o jakého zákazníka se jedná odkud firma pochází a čím se zabývá). 

 

Kódování údajů 

 Ke každé variantě odpovědi v dotazníku jsem přidělila číselný kód, abych je mohla 

zpracovat pomocí výpočetní techniky. 

 

Technické zpracování údajů 

Na zpracování údajů jsem použila výpočetní techniku, konkrétně obecné programové 

vybavení, a to tabulkový procesor EXCEL a textový editor WORD.  

Výstupem zpracovaných údajů bylo vytvoření datové matice, kterou jsem si připravila 

v EXCELU. 
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4 Analýza získaných dat 

Sběr dat byl proveden metodou osobního a elektronického dotazování. Nástrojem byl 

dotazník, který je uveden v Příloze 6. Vyhodnoceno bylo 17 otázek, a to ať už se jednalo  

o obecné vyhodnocení, nebo vyhodnocení dle identifikační otázky, například o jakého se 

jedná zákazníka (konečný spotřebitel, firma nebo firma za účelem dalšího prodeje výrobků 

DIPRO) a četnosti nákupů výrobků u družstva DIPRO. Celkově jsem nasbírala odpovědi  

od 80 zákazníků. Jednalo se o odběratele produktů družstva DIPRO v rámci celé České 

republiky. 

4.1 Struktura respondentů 

Respondenti byli roztříděni podle 4 identifikačních otázek: četnost nákupů produktů 

družstva, o jakého zákazníka se jedná, z kterého kraje pochází a v jakém oboru podniká. 

Nejprve jsem zákazníky družstva rozdělila podle četnosti nákupů produktů u družstva 

DIPRO. Zjistila jsem, že 11 % zákazníků kupuje výrobky DIPRO více než 1 x měsíčně, 26 % 

zákazníků opatřuje výrobky u DIPRO 1 x měsíčně, 38 % zákazníků nakupuje výrobky  

1 x za čtvrtletí, 13 % zákazníků kupuje produkty 1 x za půl roku, 8 % zákazníků 1 x ročně,  

4 % zákazníků méně než 1 x ročně a nenašel se žádný zákazník, který by nakupoval výrobky 

v jiném časovém intervalu. 

Druhým tříděním bylo to, zda se jedná buď o konečného spotřebitele či firmu nebo 

firmu nakupující za účelem dalšího prodeje. Z 80 dotazovaných zákazníků bylo 6 konečných 

spotřebitelů, 30 firem a 44 firem nakupujících za účelem dalšího prodeje. 

 Jako třetí identifikátor jsem si zvolila kraj, ze kterého dotazovaný odběratel pochází. 

Nejvíce odběratelů pochází z Jihomoravského kraje, hlavního města Prahy, Olomouckého 

kraje a Středočeského kraje, konkrétně se jedná o 12 odběratelů z Jihomoravského kraje, což 

je 15 % z dotazovaných zákazníků, dále je to 10 odběratelů z hlavního města Prahy, což je  

13 % z dotazovaných zákazníků a shodný počet 9 odběratelů z Olomouckého a Středočeského 

kraje, což je 11 % zákazníků. DIPRO má zákazníky ve všech krajích, ale zastoupené 

v menším počtu, než jsou výše uvedené. Grafy a tabulky ke všem těmto identifikátorům 

naleznete v Příloze 7. 

 Čtvrtým tříděním bylo podle oboru zákazníka, tzn. v čem zákazník podniká. Největší 

kategorie domácí potřeby čítala 19 respondentů, což je 24 % podíl z celkového počtu 

odpovědí. Na druhém místě skončil obor železářství s 10 odpověďmi, které činí 13 % 



 

26 

z dotazovaných odběratelů. Dále následují VO, MO, hotelnictví, hračky, reklama, truhlářství 

atd. Podrobnější údaje naleznete v Grafu 4.1. 

 

Graf 4.1: Přehled jednotlivých oborů, ve kterých zákazníci podnikají (v absolutních 

hodnotách) 

19

5 5 5 5
3 3 3

1 1222

6
8

10

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

do
mác

í p
ot
ře

by

že
lez

ář
stv

í
VO M

O

ho
te

ln
ictv

í

hra
č
ky

re
k lam

a

tru
hl

ář
st

ví

dř
ev

ový
ro

ba

nak
la

dat
els

tv
í

ře
zn

ict
v í

tu
r is

tic
ký

 ru
ch

vý
ro

bn
í f

irm
a

od
ě
vy

ob
cho

d s 
In

te
rn

et
em

st
av

eb
nic

tv
í

 

4.2 Vyhodnocení otázek a hypotéz 

4.2.1 Spontánní známost značky družstva DIPRO 

První otázka zjišťovala, zda si zákazníci pod pojmem domácí (dřevěné) potřeby, 

vybaví DIPRO. Z 80 zákazníků si při tomto pojmu vybavilo družstvo DIPRO  

ve 49 případech, tzn. 61 %, dále se jim vybavili tyto značky Dřevotvar (39 %), Tescoma  

(29 %), Kolimax a Fackelman v 6 %. Naproti tomu se 18 % dotázaným zákazníkům 

nevybavila žádná značka. Přehled těchto výsledků je zobrazen v Grafu 4.2. Jako první svoji 

hypotézu jsem si stanovila: 

„50% a více respondentům se vybaví při pojmu domácí potřeby značka DIPRO.“ 

 Tato hypotéza se mi potvrdila, protože ji označilo 61 % dotázaných odběratelů, což je 

více než jsem očekávala. Ale když se nad tímto faktem zamyslím, tak je to dost málo, protože 

jsem se ptala právě jenom jejich odběratelů a podle mého názoru je tato značka měla sama 

spontánně napadnout, hlavně v těch případech, když se dotazník vyplňoval se zákazníky 

v expedici v areálu družstva DIPRO. Mimo jiné jméno družstva měli zmíněné v úvodu 

dotazníku. Na DIPRO si ze všech značek vzpomnělo 4 % konečných spotřebitelů, 35 % firem 

a 61 % firem nakupujících výrobky družstva DIPRO za účelem dalšího prodeje. 
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Graf 4.2: Spontánní známost značky domácích potřeb (v absolutních hodnotách) 
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4.2.2 Důležitost faktorů při nákupu domácích potřeb 

Druhou otázkou jsem rozpoznávala, jakou důležitost hrají faktory (osobní schůzky, 

zasílání katalogů, zasílání ceníků, slevy, prezentace na veletrzích, image firmy, sponzorství, 

vlastní zkušenosti s firmou a reference na firmu) při nákupu domácích potřeb. 

Jako prostředek vyjádření vlastního názoru sloužila škála v rozmezí: 1 – důležité;  

5 – nedůležité. Každý zákazník tedy obodoval již výše zmíněné faktory. 

Zákazníci dali těmto faktorům takovéto pořadí: vlastní zkušenosti s firmou  

(1,6 průměrné známky z pětistupňové škály), slevy (1,8), zasílání ceníků (1,8), reference  

na firmu (2,1), zasílání katalogů (2,1), image firmy (2,2), osobní schůzky (2,2), prezentace  

na veletrzích (3,1) a sponzoring (3,7).  

Z toho vyplývá, že zákazníci dávají přednost vlastním zkušenostem s firmou a slevám 

před sponzoringem firmy, tzn. že jim je jedno, koho daná firma podporuje. Více informací 

naleznete v kapitole 4.2.14 Poziční mapa. 

4.2.3 Zdroje prvotních informací o družstvu DIPRO 

Třetí otázka se zaměřovala na zdroje prvotních informací o družstvu DIPRO,  

tzn. odkud se zákazníci dozvěděli o družstvu. Jako nejlepší zdroj informací se ukázaly 

veletrhy a výstavy, které uvedlo 28 odběratelů, mezi další významné zdroje patří Internet, 

odkud čerpalo informace 24 odběratelů a kontraktační jednání, které označilo 19 odběratelů. 

Pro lepší přehled je uveden Graf 4.3. Ostatní zdroje se ukázaly méně úspěšné. Jako jiné zdroje 

odběratelé označili například reference od odborníků z oboru nebo informace získané 

z etikety produktů po jejich zakoupení.  
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Graf 4.3: Zdroje prvotních informací o družstvu DIPRO (v absolutních hodnotách) 
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Na základě této otázky jsem si stanovila svoji druhou hypotézu:  

„40% a více respondentů se dozvědělo o družstvu prostřednictvím Internetu.“ 

Tato hypotéza se nepotvrdila, protože tuto možnost označilo 23 % dotázaných 

odběratelů, z toho 12 % konečných spotřebitelů, 38 % firmy a 50 % firmy nakupující  

za účelem dalšího prodeje. 

4.2.4 Podíl zákazníků (ne)účastnících se obchodních schůzek 

Čtvrtou otázkou jsem zjišťovala, zda se zákazníci účastní obchodních schůzek.  

64 % odběratelů odpovědělo kladně a zbylých 36 % záporně. U firem a firem nakupujících 

výrobky DIPRO za účelem dalšího prodeje dopadly výsledky podobně jako u obecného 

vyhodnocení. Překvapením pro mě bylo, že u konečných spotřebitelů odpovědělo kladně 

pouze 33 % odběratelů a 67 % odpovědělo záporně. Z toho vyplývá, že konečným 

spotřebitelům či malým firmám se nevyplatí obchodní schůzky, a proto si raději telefonují či 

e-mailují. Pro lepší přehled je uveden graf k této otázce v Příloze 8. 

4.2.5 Spokojenost s obchodními schůzkami družstva 

V páté otázce se zkoumalo, jak jsou spokojeni s obchodními schůzkami  

a kontraktačními jednáními ti zákazníci, kteří se jich účastní. 

 Když se podíváme na Graf 4.4, můžeme si povšimnout faktu, že variantu spíše 

nespokojen nikdo neoznačil, na rozdíl od varianty nespokojen, kterou označila 2 % zákazníků, 

tj. 2 zákazníci. Na grafu je rovněž vidět, že zákazníci jsou velmi spokojeni s obchodními 
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schůzkami družstva, protože varianty velmi spokojen, spíše spokojen a spokojen dostaly 

každá nad 30 % označených odpovědí. 

 

Graf 4.4: Spokojenost s obchodními schůzkami družstva (v %) 
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4.2.6 Spokojenost s jednotlivými faktory marketingové komunikace DIPRO 

Šestá otázka se zaměřovala na spokojenost s již uvedenými faktory, viz kap. 4.2.2. 

Prostředkem vyjádření svého názoru byla škála v rozmezí: 1 – spokojen; 5 – nespokojen. 

Každý zákazník tedy obodoval již výše zmíněné faktory. 

Zákazníci dali těmto rysům takovéto hodnocení: vlastní zkušenosti s firmou  

(2 průměrné známky z pětistupňové škály), zasílání ceníků (2), reference na firmu (2,2), 

image firmy (2,2), zasílání katalogů (2,2), osobní schůzky (2,5), slevy (2,6), prezentace  

na veletrzích (3) a sponzoring (3,6). 

Z toho se ukazuje, že jsou s družstvem zákazníci velmi spokojeni, hlavně co se týká 

image firmy a vlastních zkušeností s firmou. Naopak jsou neutrální u prezentace na veletrzích 

a spíše nespokojeni se sponzoringem. Více informací obsahuje kapitola 4.2.14 Poziční mapa. 

4.2.7 Podíl zákazníků (ne)dostávajících katalogy a ceníky 

Sedmou otázkou jsem zjišťovala podíl zákazníků (ne)dostávajících katalogy a ceníky. 

Z dotazníků mi vyšlo, že 84 % zákazníků dostává katalogy ceníky, tj. 67 dotazovaných 

zákazníků, na rozdíl od 16 % zákazníků, kteří katalogy a ceníky nedostávají,  

tj. 13 dotazovaných zákazníků. Téměř 91 % firem nakupující výrobky za účelem dalšího 

prodeje dostává katalogy a ceníky, což podle mého značně ovlivňuje tržby družstva, protože 

zákazníci tak mají ucelený přehled o výrobcích i jejich cenách. Shrnutí výsledků zachycuje 

Příloha 9. 
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4.2.8 Slevy poskytované zákazníkům při odběru výrobk ů 

Osmá otázka se zabývala poskytovanými slevami zákazníkům při odběru výrobků. 

Družstvo uplatňuje slevy na množství odebraného sortimentu, na konkrétní druh odebíraných 

výrobků, za platbu předem a smluvní ceny.  

Z mého výzkumu vyplynulo, že každý zákazník dostává slevu při nákupu produktů 

DIPRO. 28 odběratelů má smluvní ceny díky trvalému odběratelskému vztahu s družstvem, 

na platbu předem si uplatňuje nárok 23 odběratelů, 10 odběratelů využívá slevy na konkrétní 

druh odebíraných výrobků a 19 odběratelů využívá množstevních slev. Družstvo se 

soustřeďuje na dlouhodobější spolupráci s některými odběrateli, většinou se jedná  

o velkoobchody a obchody s domácími potřebami. Přehlednější znázornění výsledků 

naleznete v Příloze 10. 

4.2.9 Názory na jednotlivé rysy prezentace firmy 

V otázce číslo devět hodnotili zákazníci prezentaci na veletrhu. 25 zákazníků družstva 

DIPRO se nikdy neúčastnilo jejich prezentace na veletrhu či výstavě. Ale ti, co její zúčastnili, 

tak nejlépe ohodnotili vystupování a připravenost prezentujících, tzn. že družstvu nejsou 

lhostejné prezentace a vždy se na ně dokonale připraví. Jako důležitý prvek označili zákazníci 

také její propracovanost a předvedení výrobků. Celkově se dá shrnout, že prezentování 

družstva dopadlo na výbornou, žádný rys nepřekročil průměrnou hodnotu známky  

2 z pětistupňové škály, což je velký úspěch. Jednotlivé výsledky všech rysů prezentace 

naleznete v Grafu 4.5.  

Je ale zajímavé, co vyplynulo z předešlých otázek (otázka 2 a 6). V otázce druhé jsem 

se ptala, jakou důležitost přikládají zákaznici k prezentaci firmy na veletrhu, pokud se mají 

rozhodovat, u jaké firmy budou nakupovat své zboží, výsledek byl 3,1 průměrné hodnoty 

z pětistupňové škály, tzn. že jim tento faktor při výběru firmy připadá průměrně důležitý. 

V celkovém pořadí důležitosti skončily prezentace na veletrzích na předposledním místě. 

Když jsem zjišťovala šestou otázkou, jak jsou spokojeni odběratelé družstva DIPRO s jejich 

prezentací na veletrzích či výstavách, tak odpověděli známkou 3 z pětistupňové škály,  

tzn. že jsou jejich odběratelé průměrně spokojeni s jejich prezentací jako celku. V celkovém 

pořadí spokojenosti skončily prezentace na veletrzích na předposledním místě. Ale když jsem 

se ptala touto devátou otázkou na líbivost prezentací na veletrzích a výstavách, tak žádné 

průměrné ohodnocení těchto rysů nepřesáhlo 1,8, dokonce připravenost prezentujících  

a vystupování bylo ohodnoceno známkou 1,3. Tento rozdíl mohl vzniknout tím, že na šestou 
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otázku odpovídali i ti, kteří se prezentací na veletrhu nezúčastnili, a proto je ohodnotili 

neodpovídající známkou. 

 

Graf 4.5: Názory na jednotlivé rysy prezentace firmy (v průměrných absolutních hodnotách) 
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4.2.10 Znalost internetových stránek družstva DIPRO 

V desáté otázce jsem se ptala zákazníků, jestli znají internetové stránky družstva 

DIPRO, které znějí www.prosec-dipro.cz. Touto otázkou jsem si stanovila svoji třetí 

hypotézu: 

„60% a více respondentů zná internetové stránky družstva www.prosec-dipro.cz.“ 

Z Grafu 4.6 můžeme vyčíst, že tato hypotéza se mi potvrdila, protože tyto stránky zná 

53 dotazovaných odběratelů a 27 odběratelů je nezná, v procentuálním vyjádření tzn. 66 % 

zákazníků zná internetové stránky družstva a 34 % zákazníků nezná jejich stránky. Zajímavý 

výsledek vyšel, když jsem se zaměřila, o jakého se jedná zákazníka. V případě firem a firem 

nakupujících výrobky za účelem dalšího prodeje, tak se jedná o shodné výsledky s celkovými. 

Naproti tomu u konečných spotřebitelů jsou zcela odlišná čísla. Zákazníků znající internetové 

stránky družstva je pouze 17 % a podíl zákazníků neznající internetové stránky družstva činí 

83 %. Zřejmě to bude tím, že ještě ne všichni koneční spotřebitelé mají doma Internet, i když 

tato situace se rok od roku lepší a každá druhá domácnost má připojení Internetu, jinak si 

nedokáži vysvětlit, proč neznají tyto stránky. Možná ani neví, že družstvo nějaké stránky má, 

nejspíš jim chybí dostatečná reklama. V budoucnosti by se družstvo mělo zaměřit na tyto 

odběratele a zvýšit jejich povědomí o stránkách družstva. V případě této stanovené hypotézy, 

kdyby se jednalo pouze o konečné spotřebitele, tak by tuto hypotézu absolutně nesplnili. 
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Graf 4.6: Znalost internetových stránek družstva DIPRO (v %) 
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4.2.11 Spokojenost s jednotlivými vlastnostmi internetových stránek družstva 

Jedenáctou otázkou jsem zkoumala spokojenost s jednotlivými vlastnostmi 

internetových stránek družstva DIPRO (design stránek, aktuálnost informací, podrobnost 

informací, přehlednost, propracovanost, kreativnost, přístupnost, lehká ovladatelnost). 

Prostředkem k vyjádření vlastního názoru sloužila škála. Rozmezí stupnice škály bylo:  

1 – spokojen; 5 – nespokojen. 

Nejlépe skončila přehlednost (1,7 průměrné známky z pětistupňové škály), dále bylo 

následující pořadí: design stránek (1,8), přístupnost (1,8) a lehká ovladatelnost (1,8), 

podrobnost informací (2,1), propracovanost (2,1), aktuálnost (2,2) a na posledním místě  

se umístila kreativnost (2,3). Ohodnocení jednotlivých prvků internetových stránek skončilo 

velmi dobře, protože průměrná celková hodnota ohodnocení vlastností těchto stránek je 2. 

Důležité je, aby družstvo neusnulo na vavřínech a nezapomínalo více aktualizovat informace 

a také bylo více kreativní a nebálo se novinek. Pro lepší přehlednost je tu graf v Příloze 11. 

4.2.12 Četnost návštěv internetových stránek družstva 

Otázka dvanáctá se zaměřovala na četnost návštěv internetových stránek družstva. 

Z odpovědí vyplynulo, že ani jeden odběratel se na stránky nedívá více než 1 x týdně. Stránky 

si prohlíží 1 x týdně 8 % odběratelů, 1 x za 14 dní 4 % odběratelů, 1 x měsíčně 25 % 

odběratelů, méně než jednou měsíčně 57 % odběratelů a jinak 6 % odběratelů,  

tzn. že je nepravidelně navštěvují, například když potřebují zjistit nějaké informace o družstvu 

nebo o jeho výrobcích. Výsledky této otázky obsahuje Příloha 12. Tyto výsledné hodnoty 

souvisejí s vlastnostmi těchto stránek, především s jejich aktuálností a jejich designem, není 
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se proto čemu divit, že 57 % odběratelů se dívá na stránky méně než jednou měsíčně, když 

aktuálnost skončila na předposledním místě, co se týká hodnocení jednotlivých rysů stránek. 

4.2.13 Spontánní znalost sloganu družstva DIPRO 

Poslední otázka zjišťovala spontánní známost sloganu družstva DIPRO. Správnou 

odpovědí mělo být: Kouzlo dřeva (MAGIC OF WOOD). Tuto odpověď uvedlo pouze 11 % 

dotazovaných zákazníků, tj. 9 zákazníků z celkového počtu 80 dotazovaných. Toto číslo mě 

hodně překvapilo, protože jsem si myslela, že jako jejich odběratelé budou znát firmu více, 

než jak vyplynulo z výsledků. Nejspíše si tohoto sloganu na baleních výrobků nevšimli. 

Přehlednější výsledky odpovědí této otázky zobrazuje následující tabulka 4.2. 

 

Tab.4.1: Spontánní znalost sloganu družstva DIPRO (v absolutních hodnotách) 

Zákazník Zná Nezná 

Konečný spotřebitel 0 6 

Firma 3 27 

Firma nakupující za účelem dalšího prodeje 6 38 

Celkem 9 71 

 

4.2.14 Poziční mapa 

Poziční mapa nám ukazuje, které faktory marketingové komunikace jsou důležité  

a které naopak znamenají nedůležitost při nákupu domácích potřeb. Dále z této poziční mapy 

vyčteme, jak si stojí družstvo ohledně spokojenosti s jednotlivými prvky marketingové 

komunikace, které ohodnotili sami jejich odběratelé. Jako střed jsem si zvolila 2,3 průměrné 

hodnoty všech faktorů při hodnocení důležitosti a 2,5 průměrné hodnoty spokojenosti všech 

faktorů. Všechny výsledky jsou zobrazeny v Grafu 4.7. 
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Graf 4.7 Poziční mapa podle důležitosti a spokojenosti s jednotlivými faktory marketingové 

komunikace u družstva DIPRO 
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Z poziční mapy vyplývá, že zákazníci kladou největší důraz na vlastní zkušenosti  

a zasílání ceníků. Tento výsledek vznikl propojením ohodnocení důležitosti a spokojenosti 

těchto faktorů. Z toho je patrné, že lidé se spoléhají nejraději sami na sebe, protože vědí, 

s jakou značkou a s jakým výrobkem byli v minulosti spokojeni a s čím naopak. Zákazníci 

rádi dostávají ceníky, protože tak mají dobrý přehled o všech cenách a akčních nabídkách 

jednotlivých výrobků.  

Dále zdůrazňují na reference na firmu, zasílání katalogů a image firmy. Je známo, že 

lidé často dají na rady druhých lidí, těmito rádci jsou například příbuzní, známí, kritici 

v novinách, televizi či v rozhlase. Odběratelé rádi dostávají katalogy, protože tak mají ucelený 

přehled o veškerém sortimentu družstva a jeho novinkách. Image pro družstvo je velmi 

důležitá, protože každý zákazník by si měl vzpomenout, když uslyší „DIPRO“, že se jedná  

o kvalitní, ekologickou českou značku a seriozní firmu s dlouhodobou tradicí.  

Nejhůře jsou na tom prezentace na veletrhu a sponzorství. Lidé jsou s nimi 

nespokojení a nepřipadají jim tyto faktory důležité. Zákazníci se při výběru firmy a jejich 

služeb se neohlíží na to, co nebo koho daná firma sponzoruje, ani jestli se prezentuje někde  

na nějakém veletrhu či výstavě. Co se týká důležitosti, jsou na tom nejhůře osobní schůzky, 

lidé jim nepřikládají váhu při výběru firmy. 
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5 Návrhy a doporučení pro marketingovou komunikaci 

Cílem mé bakalářské práce byl návrh marketingových aktivit na zvýšení povědomí  

o výrobním družstvu DIPRO Proseč, které se zabývá výrobou drobných produktů ze dřeva. 

Jeho základním programem je výroba kuchyňských výrobků, jedná se například o prkénka  

na maso a zeleninu, stojánky na hrnečky a ubrousky, věšáčky na ručníky, podnosy, 

příborníky, poličky na kořenky, chlebníky, paličky na maso, kořenky na sůl a pepř  

a mašlovačky. Dále se zde vyrábějí šatní ramínka a napínáky na kalhoty, kolíčky na prádlo, 

zubní párátka, soustružené výrobky, komponenty k dětským hračkám, hůlky kulatého průřezu 

v různých délkách, nábytkářské kolíčky, držáky na noviny, dveřní prahy, bukové přířezy  

a řezivo atd. 

Na základě provedené analýzy získaných dat jsem mohla provést následující návrh 

marketingových aktivit družstva DIPRO a doporučení pro marketingovou komunikaci 

družstva s okolím. 

5.1 Osobní prodej 

Družstvo se prezentuje dvakrát do roka na kontraktačních jednáních, která se konají  

na různých místech. Scházejí se zde různí dodavatelé a jejich zákazníci, představují si 

novinky a dolaďují podmínky kupní smlouvy. 

Z výzkumu jsem se dozvěděla, že 64 % odběratelů se účastní obchodních schůzek  

a kontraktačních jednání. Překvapením pro mě bylo, že u konečných spotřebitelů odpovědělo 

kladně pouze 33 % odběratelů. Je to nejspíš tím, že se soustředění na tuto cílovou skupinu 

nevyplatí, koneční spotřebitelé si raději domluví objednávku prostřednictvím e-mailu  

či telefonického kontaktu.  

 Ze 64 % odběratelů, kteří se účastní obchodních schůzek, odpověděli zákazníci 

nejčastěji tyto varianty: velmi spokojen, spíše spokojen a spokojen, které dostaly nad 30 % 

označených odpovědí. 

Obchodní schůzky probíhají v přátelském atmosféře a tak by tomu mělo být i nadále, 

protože si obě dvě strany říkají přímo a jednoduše požadavky, které chtějí jedna od druhé.  

Doporučovala bych, aby se postupně zvyšoval počet obchodních schůzek, protože čím 

více bude obchodních schůzek, tím více poroste zájem o družstvo i o jeho výrobky  



 

36 

a tržby se budou zvyšovat. Pomocí obchodních schůzek si lépe domluví obchodní podmínky  

o objednávkách zboží a vyjasní si případné nesrovnalosti. 

Co se týká kontraktačních jednání, navrhovala bych, aby se jich družstvo účastnilo ještě 

více než doposud (2 – 3 x ročně), protože značný počet zákazníků se s družstvem seznámil 

právě na kontraktačním jednání, jak vyplynulo z výzkumu prvotních zdrojů informací  

o družstvu DIPRO, kde jako prvotní zdroj informací o družstvu uvedlo 18 % zákazníků. 

Zvýšením počtu kontraktačních jednání se zvýší počet nových zákazníků, a tím porostou 

obraty a zisky družstva. 

5.2 Přímý marketing 

Družstvo má databázi svých stálých zákazníků, se kterými udržuje kontakt, informuje 

je o akčních nabídkách a novinkách. 

Přímý marketing družstva spočívá v zasílání katalogů a ceníků hlavně prostřednictvím 

firemního e-mailu nebo také poštou či faxem družstva. Katalogy a ceníky dostává téměř 84 % 

zákazníků. Jen tak získává zákazník ucelený přehled o produktech družstva a jejich cenách. 

Také se z něho dají vysledovat různé akční nabídky. Dlouhodobější a pravidelní zákazníci, 

kteří objednávají u družstva své výrobky už několik let, dostávají katalogy a ceníky  

ve stanovenou dobu, v klidu si tedy potom mohou rozmyslet svoji objednávku požadovaného 

zboží. 

Družstvu bych doporučovala, aby i nadále pokračovalo v posílání katalogů a ceníků 

všem svým zákazníkům, protože si tak zajistí přízeň u zákazníků, která je v dnešní době velmi 

důležitá. 

 Navrhovala bych, aby si družstvo nechávalo v pravidelných intervalech tisknout letáky 

s akčními nabídkami. Tyto letáky by se rozesílaly již zmíněným firemním e-mailem, poštou  

a faxem, ale také by se roznášely do osobních poštovních schránek všem domácnostem v obci 

Proseč, kde družstvo sídlí, a jeho okolním obcím. 

Dále bych doporučovala, aby v pravidelných intervalech družstvo inzerovalo do novin  

a tisku své akční nabídky. Jednalo by se o konkrétně zaměřený tisk, například Truhlářské 

listy, Receptář, Chrudimský deník. 
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Dobrým nápadem se mi zdá skutečnost, že družstvo v únoru 2008 zřídilo svůj e-shop  

na svých internetových stránkách www.prosec-dipro.cz. Do té doby družstvo žádný nemělo, 

nezdál se mu potřebný, až moderní doba si ho vyžádala. 

5.3 Podpora prodeje 

Družstvo nejvíce využívá právě tento komunikační nástroj. Zastupuje ho 

prostřednictvím slev. Zákazníci po delší spolupráci, tzn. že pravidelně u družstva nakupují 

jejich výrobky již několik let, mají nárok na tyto slevy: na množství odebraného sortimentu, 

na konkrétní druh odebíraných výrobků, za platbu předem či uplatňují smluvní ceny. Výzkum 

ukázal takovéto výsledky: 28 odběratelů má smluvní ceny díky trvalému odběratelskému 

vztahu s družstvem, na platbu předem si uplatňuje nárok 23 odběratelů, 10 odběratelů využívá 

slevy na konkrétní druh odebíraných výrobků a 19 odběratelů využívá množstevních slev. 

Družstvo se soustřeďuje na dlouhodobější spolupráci s některými odběrateli, většinou 

se jedná o velkoobchody a obchody s domácími potřebami. Akční nabídky či slevy jsou 

dobrou motivací pro odběratele, jestliže váhá nad nákupem daného výrobku. Podpora prodeje 

je i snahou, jak si udržet svého stálého zákazníka, aby neodešel ke konkurenci.  

Družstvo se každoročně účastní a prezentuje své výrobky na výstavách a veletrzích, 

například na Mezinárodním spotřebním veletrhu Ambiente Frankfurt (v letech 2005, 2006, 

2007 a 2008), Mezinárodním veletrhu nábytku, dekorací a vybavení interiérů Tendence Praha 

(v roce 2005), Mezinárodním veletrhu hraček Norimberk (v roce 2005) a Mobel Ukrajina  

(v roce 2005). 

Z výzkumu vyplynulo, že 23 % zákazníků se dozvědělo prvotní informace  

o družstvu DIPRO právě z prezentací na výstavách a veletrzích, což bylo na prvním místě 

z nabízených možností odpovědí. 70 % odběratelů se účastnilo nějakého veletrhu, kde 

družstvo prezentovalo své výrobky.  

Rok od roku je stánek družstva čím dál více navštěvovanější. Je to především díky 

vystupování a připravenosti prezentujících, jejich argumentaci a následnému předvedení 

výrobku. Jako negativa zde vidím propracovanost, přehlednost a nápaditost prezentace. 

Prezentace by potřebovala něčím oživit, aby to zaujalo ještě více lidí než dosud, například 

bych nechala ušít stejné firemní kostýmky, aby všichni věděli, jak jsou sehraný tým, 

připravila bych si scénku ze života, která by se týkala jejich výrobků (ramínek na oblečení, 
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kolíčků na prádlo, párátek atd.). Dále by měli své prezentace hlouběji propracovat, udělat je 

více přehledné, důležité věci říci na začátku, kdy všichni ještě poslouchají. 

Družstvo rovněž pořádá předváděcí akce výrobků, které se uskutečňují v řetězcích 

Biojarmark a Globus. Dále družstvo spolupracuje s obchodními řetězci Kaufland  

a Makro. Podle mě je dobré ukazovat a představovat své výrobky větším skupinám lidí a tuto 

možnost skýtají různé obchodní řetězce. Tuto aktivitu bych rozšířila i do menších obchodních 

řetězců – např. Albert, Billa. Dále bych doporučila, aby družstvo nabízelo své produkty  

na různých poutích a řemeslnických jarmarcích.  

Za další bych družstvu navrhla, aby se zaměřilo na své propagační materiály, které 

zatím žádné nejsou. Existuje celá řada předmětů, kam by mohli umístit své logo, například  

na propisky, klíčenky, bloky, žetony do nákupních vozíků atd. Tyto předměty jsou totiž  

ve stálém kontaktu s lidmi, lidé je neustále používají pro každodenní činnosti. 

5.4 Reklama  

Družstvo se prezentuje na internetových stránkách www.dipro-prosec.cz. V únoru 

2008 byl vytvořen nový design těchto stránek. Největší novinkou těchto stránek je e-shop, 

který nabízí nákup výrobků z pohodlí vašeho domova. Družstvo lze nalézt i na různých 

vyhledávačích, například www.seznam.cz, www.centrum.cz. Z Internetu se poprvé dozvědělo 

o družstvu 23 % zákazníků, tzn. že každý čtvrtý se o družstvu dozvěděl prostřednictvím 

různých vyhledávačů. 

Stránky družstva DIPRO zná 53 dotazovaných odběratelů a 27 odběratelů je nezná, 

v procentuálním vyjádření to znamená, že 66 % zákazníků zná internetové stránky družstva  

a 34 % zákazníků jeho stránky nezná. Zajímavý výsledek vyšel, když jsem se zaměřila,  

o jakého se jedná zákazníka. Zde totiž odpovědělo kladně pouze 17 % zákazníků. Jedním 

z důvodů může být fakt, že tyto internetové stránky družstva nemusejí ani znát, chybí jim 

 o nich dostatečná informovanost a jejich dostatečně velká reklama.   

Do budoucna bych se právě zaměřila na skupinu konečných spotřebitelů. 

Upřednostnila bych pro ně speciální podobu stránek, jejich nový název bych umístila 

například na již zmíněné letáky, které by se roznášely do osobních schránek v obci Proseč  

a jeho okolním obcím nebo bych tuto informaci rozeslala firemním e-mailem všem 

zákazníkům. Návrh na novou podobu internetových stránek bych zadala odborníkům. 
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Výrobky jsou dále nabízeny také na několika e-shopech, například: www.dino-

nabytek.cz, www.domacky.cz, www.maxiobchodak.cz, www.nadobi.cz, www.hrnce.cz. 

Podle mého je i přesto reklama největším problémem družstva. Družstvu chybí náležitá 

reklama. Sice se může pochlubit svými internetovými stránkami, ale nemají onu pověstnou 

jiskru, která by z nich udělala neobyčejné, neokoukané a nezapomenutelné v myslích lidí. 

Chybí jim nápad, kreativita. Působí suše a odměřeně. Informace nejsou aktuální. Přišlo by mi 

dobré, kdyby mělo pozadí internetových stránek podobu řezu dřeva, jeho struktury, aby to 

připomínalo materiál, z kterého družstvo produkuje své výrobky. 

Co se týká sloganu Kouzlo dřeva (MAGIC OF WOOD), téměř nikdo ho nezná. Tento 

slogan by se měl umístit na všechny obaly i na všechny jeho větší výrobky, myslím tím 

například, že každé ramínko na prádlo bude mít napsaný slogan a obchodní jméno firmy,  

aby bylo hned jasné, kdo je výrobcem tohoto ramínka. Tím si lidé tento slogan dobře 

zapamatují. Dále by se slogan mohl umístit na propagační materiály družstva, jako například 

na propisky, klíčenky, bloky, žetony do nákupních vozíků. 

Ohledně reklamy družstva si myslím, že je hodně nevýrazná. Stačilo by, kdyby  

do regionálních rozhlasových stanic (Fajn rádio, rádio OK, Český rozhlas Hradec Králové) 

dalo vedení družstva krátký spot o družstvu, jeho výrobcích, internetových stránkách  

a kontaktu na družstvo pro potenciální zákazníky. Reklamní spot by obsahoval také slogan 

družstva. Byl by namluven sytým mužským hlasem, který by byl doprovázen výraznou 

optimistickou písničkou, jednalo by se o předělávku známé české písničky, zpívalo by se v ní  

o kvalitě českého dřeva atd.  

Rovněž bych inzerovala reklamu družstva a jeho výrobcích do regionálních novin, 

například do Chrudimského deníku, Svitavského deníku, Pardubického deníku a Orlického 

deníku, protože tento tisk je dostupný všem čtenářům z Pardubického kraje, odkud družstvo 

pochází. Tím tak zaujme potenciální zákazníky z tohoto kraje. Také bych se zaměřila  

na menší obecní tištěné zpravodaje jako například Prosečský zpravodaj, Skutečský zpravodaj, 

TRS (zpravodaj ve Vysokém Mýtě). 

Co se týká inzerce do časopisů, myslím si, že je správná, protože již má reklamu 

v časopisech Terra, Truhlářské listy a Katka, které jsou zaměřené již pro konkrétní zájmové 

skupiny a zákazníky a jsou už sami o sobě specifické tím, jací čtenáři je čtou.  

Navrhla bych, aby se zaměřili i na skautské časopisy, protože skauti musejí opravovat 

své klubovny, například vyměňují rukojetě u dvířek, dveřní prahy, nebo jezdí na letní tábory 
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či jiné akce do různých školních a farních budov, kde by mohly najít využití ramínka, párátka, 

kolíčky na prádlo, prkénka na maso a zeleninu, stojánky na hrnečky a ubrousky, věšáčky  

na ručníky, podnosy, příborníky, poličky na kořenky, chlebníky, paličky na maso, kořenky  

na sůl a pepř a mašlovačky. Navíc mají rádi přírodu, takže rádi uvítají šetrně a ekologicky 

vyráběné produkty družstva DIPRO. 

5.5 Public relations 

Družstvo je členem Hospodářské komory, to už samo o sobě je příslibem kvality  

a dobrého jména. 

Sponzorství je poskytováno subjektům v okolí družstva, jedním z důvodů je, aby tyto 

služby nepřímo mohli využívat jeho zaměstnanci, členové rodin nebo místní občané. Druhý 

důvod, proč družstvo sponzoruje subjekty pouze v okolí družstva, je ten, že jeho hospodářské 

výsledky to neumožňují. 

Peněžní a nepeněžní dary poskytuje družstvo škole, knihovně, sportovním klubům  

a společenským organizacím. 

Z výzkumu vyplynulo, že žádný zákazník se nedozvěděl o družstvu prostřednictvím 

jeho sponzoringu různých kulturních či sportovních akcí. Co se týká důležitosti tohoto faktoru 

při nákupu výrobků domácích potřeb, skončil sponzoring na posledním místě. Podobný 

výsledek dopadl i při hodnocení spokojenosti se sponzoringem u družstva DIPRO. Tyto 

výsledky jsou způsobené zřejmě tím, že zákazníci vůbec netuší, koho nebo co družstvo 

sponzoruje, nebo jim to je při nákupu výrobků jedno. Nepřikládají váhu tomu, koho nebo co 

družstvo sponzoruje. 

Proto navrhuji, aby se informace o sponzoringu družstva uveřejnily na již zmíněných 

letácích a na internetových stránkách družstva DIPRO. Zákazníci tak získají přehled o tom, 

koho nebo co družstvo sponzoruje. 

Obchodní jméno družstva je v okolí povědomé. Ale družstvu bych navrhovala 

sponzorovat například okresní sportovní soutěže, protože kulturní či sportovní akce většího 

rázu přiláká více lidí, a to je dobrá reklama pro družstvo. Lidé si pak spojí danou akci se 

sponzorem, například i tím, že se dostane do názvu pořádané akce. 
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Dále by družstvo mohlo psát o sobě články do novin, hlavně do regionálního tisku. 

Články by obsahovaly zprávy o tom, jak družstvo prosperuje, jak obchoduje se zahraničím 

atd. Dále by se do novin měly dostat informace o novinkách ve firmě a nových produktech. 

Družstvu bych také doporučovala zavést exkurzi učilišť, zvláště oboru truhlářů  

a elektrikářů, kteří se starají o chod družstva, a žáků 8. a 9. tříd základních škol, kteří se právě 

rozhodují při výběru svého budoucího povolání. K tomu jim by měl být podán krátký,  

ale výstižný komentář o historii družstva, jeho sortimentu, technologii a průběhu výroby. Žáci 

tak získají potřebné informace o družstvu a uvidí, jak se jednotlivé druhy produktů vyrábějí  

a v případě neporozumění nějaké informace se mohou zeptat. 
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Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se pokusila rozebrat téma Analýza marketingové 

komunikace firmy na trhu s domácími potřebami a podat tak návrh na zvýšení povědomí  

o výrobním družstvu DIPRO a zvýšení prodeje jeho výrobků. Pro možné další návrhy 

potřebných kroků komunikačních aktivit byla provedena analýza stávající marketingové 

komunikace u družstva DIPRO. 

V první kapitole jsem se pokusila vysvětlit pojmy, které se týkají marketingové 

komunikace, například komunikační modely, cíle marketingové komunikace, komunikační 

mix, firemní image. 

Druhá kapitola se zabývala charakteristikou družstva DIPRO. Zaměřila se na jeho 

historii a současnost, sortiment, zákazníky, marketingový mix atd. 

Třetí kapitola definovala metodiku shromažďovaných dat, která se dělila  

na přípravnou a realizační fázi. Přípravná fáze obsahovala definici problému, orientační 

analýzu situace a plán výzkumného projektu. Realizační fáze vymezila sběr údajů a jejich 

zpracování. 

Ve čtvrté kapitole jsem provedla analýzu komunikačních aktivit výrobního družstva 

DIPRO, která zkoumala, jak si vedou jednotlivé faktory marketingové komunikace družstva  

u jeho zákazníků. Ukázalo se, že si družstvo stojí velmi dobře, co se týká marketingové 

komunikace, tzn. že zákazníci družstva DIPRO jsou spokojeni hlavně s vlastními zkušenostmi 

s družstvem, jeho zasíláním ceníků a katalogů, referencemi na družstvo, image družstva. 

Naopak jsou nespokojeni s prezentací na veletrzích a výstavách, sponzoringem družstva  

a osobními schůzkami. Celkově zákazníci při nákupu domácích potřeb kladou důraz 

především na vlastní zkušenosti s firmou, slevy, zasílání ceníků a reference na firmu. 

 V páté kapitole jsem se pokusila navrhnout komunikační mix pro družstvo DIPRO. 

Za účelem zvýšení povědomí o tomto družstvu, bych doporučila, aby družstvo udělalo 

propagační materiály družstva, které zatím nejsou. Dále by se mohl zlepšit design, aktuálnost  

a kreativnost internetových stránek družstva. Kromě toho bych se zaměřila na propagaci 

reklamního sloganu MAGIC OF WOOD (Kouzlo dřeva), který zákazníci prakticky neznají, 

umístila bych ho na každé balení produktů či přímo na samotný výrobek, aby se jim dostal  

do podvědomí. Co se týká prezentací na veletrzích a výstavách, bylo by dobré zlepšit 

nápaditost a přehlednost daných prezentací. Dále bych nechala vytisknout letáky, které by 

obsahovaly krátkou charakteristiku družstva (název, adresa, kontakty na družstvo, stručnou 
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historii, koho nebo co družstvo sponzoruje, akční nabídky vybraných výrobků). Tyto letáky 

by se rozdaly do osobních schránek v obci Proseč, kde družstvo sídlí, a dále do jeho okolních 

obcí. Tyto prospekty o družstvu by se také mohly rozesílat zákazníkům prostřednictvím 

firemního e-mailu či faxu. 

Během psaní bakalářské práce jsem dospěla k závěru, že pro menší firmu, která vyrábí 

dřevěné domácí potřeby a která vlastní omezené finanční prostředky, není v dnešní době 

vůbec jednoduché prosadit se mezi tolika firmami na trhu. Musí totiž vynaložit hodně úsilí, 

aby vytvořila něco výjimečného a byla něčím zajímavější než firmy ostatní, aby si jí zákazníci 

vůbec všimli. 



 

 

Seznam použité literatury 

Knihy: 

[1] FORET, M. Marketingová komunikace. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2003, 275 s. 

ISBN 80-7226-811-2. 

[2] FREY, P. Marketingová komunikace: nové trendy a jejich využití. 1. vyd. Praha: 

Management Press, 2005. 111 s. ISBN 80-7261-129-1. 

[3] HINGSTON, P. Efektivní marketing. Přel. J. Langmajer. London: Dorling Kindersley, 

2001. 192 s. ISBN 80-242-0893-8. 

[4] KOTLER, P. Marketing Management. Přel. V. Dolanský a S. Jurečka. 10. rozšířené 

vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 720 s. ISBN 80-247-0016-6. 

[5] KOZEL, R. a kolektiv Moderní marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2006. 280 s. ISBN 80-247-0966-X. 

[6] NAGYOVÁ, J. Marketingová komunikace není pouze reklama. Praha: Nakladatelství 

VOX, 1999. 150 s. ISBN 80-86324-00-1. 

[7] PELSMACKER, P. D.,GEUENS, M. a BERGH, J. V. d. Marketingová komunikace. 

Přel. V. Šafaříková. Praha: Grada Publishing, 2003. 600 s. ISBN 80-0254-1. 

[8] SMITH, P. Moderní marketing. Přel. T. Hlaváč a Z. Strnad. Praha: Computer Press, 

2000. 518 s. ISBN 80-7226-252-1. 

[9] SVĚTLÍK, J. Marketing pro evropský trh. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003,  

272 s. ISBN 80-247-0422-6. 

[10] VYSEKALOVÁ, J., HRUBALOVÁ, M., GIRGAŠOVÁ, J. Veletrhy a výstavy. 

Efektivní prezentace pro úspěšný prodej. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004, 160 s. 

ISBN 80-24-0894-9. 

[11] VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J. Reklama. Jak dělat reklamu. 2. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2007. 184 s. ISBN 80-247-2001-2. 

 

Elektronické zdroje: 

[12] http://www.dipro-prosec.cz 



 

 

Seznam zkratek 

Aj.   a jiné 
Apod.  a podobně 
Atd.  a tak dále 
Č. p.  číslo popisné 
Kap.  kapitola 
Např.  například 
Obr.  obrázek 
Ot.  otázka 
Tab.  tabulka  
Tj.  to je, to jsou 
Tzn.  to znamená 
Tzv.  tak zvané 
Viz  vidět 



 

 

 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 

 
 

Prohlašuji, že 
 

- byl(a) jsem seznámen(a) s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon  
č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských  
a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní 
dílo, 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-
TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít (§ 35 odst. 3), 

- souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně VŠB-
TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské práce. 
Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené v Záznamu o závěrečné práci, 
umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny v informačním systému VŠB-
TUO, 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 
s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona, 

- bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití 
mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 
požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla 
vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 
 
V Ostravě dne 25. 4. 2008 

   Hana Bukáčková   
                        jméno a příjmení studenta 
 
 
Adresa trvalého pobytu studenta: 
 
Terezy Novákové 80 
539 44 Proseč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Seznam příloh 

 

Příloha 1: Historie družstva DIPRO 

Příloha 2: Technologie 

Příloha 3: Ekonomické výsledky družstva 

Příloha 4: Výstavy a prezentace 

Příloha 5: Logo a slogan družstva 

Příloha 6: Dotazník 

Příloha 7: Identifikační otázky 

Příloha 8: Účast na obchodních schůzkách 

Příloha 9: Obdržení katalogů a ceníků 

Příloha 10: Slevy zákazníkům 

Příloha 11: Vlastnosti internetových stránek družstva 

Příloha 12: Četnost návštěv internetových stránek 

Příloha 13: Sortiment družstva 



 

 

Příloha 1: Historie družstva 

Vznik a vývoj družstva 

 V malém podhorském městečku Proseč na úpatí Českomoravské vysočiny  

se v padesátých letech vytvořila malá skupina lidí se sníženou pracovní schopností, pro které 

nebylo snadné zapojit se do výroby v národních podnicích. 

Rozhodli se založit družstvo a první podíly upsali 5. srpna 1956. Po předcházejícím 

poměrně dlouhotrvajícím jednání s příslušnými činiteli se sešli dne 28. prosince 1956 

v sokolovně v Proseči. Na této ustavující schůzi založilo 16 členů v Proseči družstvo 

s názvem „Lidové výrobní a opravářské družstvo invalidů v Proseči u Skutče“. 

 Výrobní činnost družstva byla zahájena 1. ledna 1957. Její náplň byla určena velmi 

skromnými podmínkami v počátcích družstva. Družstevníci byli odkázáni sami na sebe.  

Ze zakládajících členů nikdo nevlastnil živnost s vhodnou dílnou a výrobními prostředky. 

Museli zvolit práci, k níž bylo zapotřebí minimálního zařízení, na niž stačily jejich znalosti  

a síly a o jejíž výsledky by byl zájem. Rozhodli se pro výrobu ručně štípaného šindele 

a pro provádění oprav památkových staveb tímto šindelem a dále pro výrobu upomínkových 

předmětů. Počáteční situace byla svízelná i ohledně zásobování materiálem. Bylo třeba 

prosazovat jméno družstva mezi dodavateli i odběrateli i u nadřízených a státních orgánů, 

jejichž důvěru bylo nutno si teprve získávat. 

 Jako první byla do družstva zapojena soustružnická provozovna, kde byly potom 

vyráběny hlavně upomínkové a dárkové předměty. Počet členů stoupl ke konci roku 1958  

na 35.  

 Rozhodujícím obratem byl rok 1959. K 1. lednu 1959 byla do družstva delimitována 

výroba dřevěných ramínek na šaty z národního podniku Koh-i-noor, která svým objemem  

i zajištěným odbytem se stala základem pro stabilizaci družstva po stránce výrobní i finanční 

a pro jeho zařazení do odvětví dřevozpracujícího. 

 V roce 1960 pokračoval růst družstva, takže ke konci roku mělo družstvo  

23 provozoven v pěti okresech. Ve výrobě družstva byla vedle uvedených oborů i knihařství, 

roletářství, čalounictví, montáže chat, výroba bytového zařízení, dále pila i domácí výroba 

košťat. 

 Různorodost sortimentu a organizační struktura byly náročné na řízení  

a administrativu. Proto se stalo nutností vytvořit spolehlivý řídící aparát, zpevnit organizační 



 

 

stav družstva, zajistit přesnou evidenci zásob i nákladů a výsledků podle jednotlivých 

provozoven s cílem zabezpečit ochranu družstevního majetku. V hlavním areálu byla 

zahájena výstavba dvou nových hal, z nichž jedna po dokončení se stala střediskem výroby 

ramínek, v druhé – menší - byla umístěna rámová pila pro pořez kulatiny. V Podměstí (část 

Proseče) byla provedena adaptace mlýna pro výrobu zubních párátek a obuvnických kolíčků. 

Výroba drobných dřevařských výrobků se jevila národním podnikům po stránce technické  

i organizační nevýhodná, pro družstvo se stala výroba ramínek a párátek nosným programem. 

 Rozvoj družstva pokračoval i v dalších letech formou postupného rozšiřování výroby  

a postupného budování dalších výrobních prostorů podle kapacitních a finančních možností 

družstva. Výstavba všech budov byla prováděna ve vlastní režii vlastní zednickou četou  

a bez velkých úvěrů převážně z vlastních prostředků družstva. Postupně rostl počet 

pracovníků. Na konci roku 1961 mělo družstvo 154 pracovníků, z toho 133 členů, na konci 

roku 1965 již 203 pracovníků. 

 

Obr. 1: Fotografie areálu družstva 

 
Zdroj: interní zdroj DIPRO 

 

 Současně byl upravován výrobní program i tím, že byly delimitovány postupně 

činnosti odlišné od základního charakteru výroby dřevozpracujícího družstva, zejména 

autoopravna, výroba košťat, kovářství, pletárna, roletářství a další. Tím dostalo družstvo 

ustálenou a vcelku vyhovující výrobní strukturu, jejímž jádrem je výroba drobných 

dřevařských výrobků, hlavně ramínek, párátek, hůlek a rukojetí, k tomu pak dílů k hračkám, 

svítidlům a podobně s charakterem sériové výroby, k níž se připojuje výroba kartonáže, jež  

je malosériová a zakázková, a služby pro obyvatelstvo v oboru čalounictví, sklenářství, 

stavebního truhlářství a zednických prací. 



 

 

 I při růstu počtu členů si družstvo zachovávalo charakter družstva invalidů, aby plnilo 

ve své oblasti základní úkol rehabilitace osob se změněnou pracovní schopností a jejich 

zapojení do celospolečenské činnosti, což ovšem znamenalo stále snižovat fyzickou 

namáhavost práce a zlepšovat pracovní prostředí, zdokonalovat technologii výroby. 

 V roce 1971 mělo družstvo 17 výrobních středisek, dále středisko údržby, středisko 

dopravy a středisko správy. Léta 1970 – 1975 znamenala pro družstvo další úspěšný stupeň 

rozvoje. 

 V roce 1977 družstvo dokončilo výstavbu vlastní sušárny a výstavbu skladu hořlavin, 

které pro dřevařskou výrobu jsou bezpodmínečným předpokladem zlepšování výroby  

a zvyšování bezpečnosti a ochrany družstevního majetku. V roce 1978 byla upravena plocha 

pro sklad řeziva, v roce 1979 byla vybudována ocelokolna pro další zlepšení skladování 

materiálu a polotovarů. V náplni výroby došlo ke změně tím, že družstvo v roce 1979 

ukončilo výrobu šindele, jimiž v roce 1957 začínalo svou činnost. Hlavním důvodem 

ukončení této činnosti, jíž družstvo významně přispělo k uskutečňování kulturní politiky naší 

společnosti, byly organizační potíže a zajišťování dozoru na vzdálených pracovištích  

a odchod pracovníků této činnosti z družstva. 

 K 31. 12. 1981 přesáhl počet členů družstva tří set. V roce 1986 bylo zřízeno dobře 

vybavené rehabilitační středisko, ustaven lékařský poradce a vyřešena forma vlastní 

podnikové rekreace. 

 Obdobím let 1990 – 1992 prochází družstvo vnitřními změnami, které jsou vyvolány 

měnícím se ekonomickým prostředím. Rozpadají se odběratelsko-dodavatelské vztahy, 

výrazně klesá zájem o produkci družstva. Dochází k snížení počtu pracovníků, většinou z řad 

pracujících důchodců. Probíhá optimalizace výroby na jednotlivých střediscích, která  

je vyvolána probíhajícími restitucemi. Mění se způsob obchodování, hledají se noví obchodní 

partneři v tuzemsku, ale především se otvírají zahraniční trhy pro přímé obchodování. 

Přicházejí první zahraniční partneři. Družstvo se přizpůsobuje novým podmínkám, které 

přicházejí s nástupem tržního prostředí. 

 V tomto bouřlivém a nestabilním prostředí družstvo zahájilo velkou investiční akci 

„Modernizaci základního závodu“. Vnitrodružstevní život se postupně uklidnil a uplatněním 

transformačního zákona nastavil jeho nová pravidla. Managementu družstva se podařilo 

v tomto složitém období přetransformovat družstvo a přejít bez větších ztrát do nového 

společenského a ekonomického systému. 



 

 

 Podařilo se vybudovat dílo, které svým rozsahem významně zmodernizovalo prostředí 

pro podnikání, a došlo k výraznému zlepšení pracovních a sociálních podmínek pro většinu 

zaměstnanců. 

 Obchod byl částečně narušen rozdělením Československa a do účetnictví byla 

zavedena nová daňová soustava. Družstvo začalo hradit odvody na sociální a zdravotní 

pojištění. 

 V roce 1995 se uzavřela další etapa v historii družstva. Ve funkci předsedy družstva 

skončil Zdeněk Pešek. Za osmnáctileté působení v této funkci, družstvo trvale vykazovalo 

růst a prosperitu. Změnilo celkově svoji tvář a získalo pevnou a trvalou pozici v novém tržním 

hospodářství. Po něm nastoupil do funkce předsedy Milan Zanina, který vede družstvo  

i v současné době. 

 V dalších letech se stále více finančních prostředků investuje do modernizace 

technologického parku, do linky na zpracování břízy, sušárny a dopravních prostředků  

a do jednotlivých strojů, kterými se doplňují vybavení jednotlivých provozoven. 

 Družstvo trvale zajišťovalo v minulých letech růst výkonnosti až do roku 1996, kdy 

se poprvé projevil pokles především v exportu. Začíná se postupně prosazovat konkurence, 

jsou již první signály o dodávkách levné produkce z Asie. 

 Založena byla podniková banka, kam byly na účty převáděny mzdy pracovníků. 

 V letech následujících se začíná rozbíhat nový výrobní program kuchyňského zboží  

a k jeho výrobě bylo zakoupeno první počítačem řízené obráběcí centrum. Začíná se postupně 

budovat komplex sušáren na dřevo. 

 Rok 2000 byl významný, protože poprvé v historii dosáhlo družstvo hrubého obratu  

ve výši 100 mil. Kč a podíl exportu přesáhl 50 %. O rok později bylo dosaženo obratu  

za prodané výrobky ve výši 126 mil. Kč s průměrným stavem pracovníků 269. Družstvo mělo 

poprvé svůj vlastní stánek na mezinárodním veletrhu spotřebního zboží ve Frankfurtu  

nad Mohanem. 

 Od roku 2002 začala postupně klesat výkonnost, kterou vyvolal rychlý nástup 

konkurence a výrobky byly postupně nahrazovány zbožím z asijských zemí. 

 Výrazný pokles poptávky v roce 2003 poprvé výrazně zasáhl do zaměstnanosti  

ve družstvu a bylo nutné přistoupit ke snižování počtu pracovníků. Výkonnost družstva 



 

 

v letech 2004 – 2005 stále zaznamenávala pokles. Stav zaměstnanců se odchodem  

do důchodu snižuje a počet se ustálil mezi 180 – 190. 

 Po ukončení činnosti podnikové rehabilitace bylo celé patro administrativní budovy 

upraveno na šatny pro zaměstnance. Byla také provedena rozsáhlá rekonstrukce staré lakovny, 

kde vznikla truhlářská dílna a došlo k rozšíření a modernizace brusírny. 

 Slabé výsledky roku 2005 byly impulsem pro zahájení změn, které se postupně 

dotýkaly všech činností družstva, změn, které by postupně měly vrátit družstvo na cestu 

prosperity a růstu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha 2: Technologie 

DIPRO zpracovává pro svůj sortiment výrobků především tyto dřeviny – buk, dub, 

bříza. Od lesních společností nakoupená kulatina se rozřezává na katrové a pásové pile  

a vzniká tak řezivo tloušťky v rozmezí 20 – 70 mm. Řezivo se potom rovná do svazků,  

ve kterých přírodně vysychá cca 7 měsíců. Před jeho dalším zpracováním se musí uměle 

dosoušet v horkovzdušných sušárnách na vlhkost 8 – 12 %. Poté se řezivo příčně krátí  

a podélně rozmítá na rozmítacích pilách. Tím vznikají dřevěné polotovary – přířezy, které 

jsou základem pro výrobu veškerých produktů. Některé přířezy se hoblují na čtyřstranných 

frézách, čímž je zabezpečeno, že celý povrch přířezů je hladce opracován. 

Mezi hlavní okruhy výroby paří – ramínka, kuchyňské zboží, hůlky a spojovací kolíčky, 

zubní párátka a kartony z vlnité lepenky. 

Ramínka na šaty se vyrábějí v několika druzích: 

1) ramínko typ oblouk - v provedení pánské, dámské a dětské, 

2) ramínko typ tvarové – lepené ze dvou kusů, v provedení pánské a dámské. 

Přířezy se ořezávají na pásové pile, hrany se obrábějí na frézách, povrch se dokončuje 

na hranových a pásových bruskách. Ramínka jsou zákazníkům nabízena v několika 

povrchových úpravách – broušené, voskované, lakované. K voskování se používá včelí  

a karnaubský vosk (Vosk se získává z listů palmy, která pochází ze severní Brazílie. Tento 

vosk se též přidává do rtěnek a vlasové kosmetiky). 

Na lakování jsou určeny nitrokombinační a polyuretanové laky. Když je povrchová 

úprava dokončena, do ramínek se narážejí niklované nebo mosazné háky. 

Na výrobu kuchyňského zboží (prkénka, chlebníky, mřížky pod nádobí ...) je určena 

především buková spárovka. Vyrábí se z ohoblovaných přířezů, které se s disperzním 

lepidlem stahují na lisu. Vznikne tak lepená deska, jenž je, po obroušení a zakrácení  

na požadovanou délku, obráběna na CNC frézách. Výrobky se dle přání zákazníků zatavují  

do potravinářské folie a označují EAN kódy. 

Hůlky a spojovací kolíčky se vyrábějí na frézách, kde se přířez oboustranně obrábí. 

Hůlky se prodávají ve svazcích po 50 a 100 běžných metrech. Spojovací kolíčky, určené  

pro výrobce nábytku, se krátí z hůlek na okružních pilách.  

Na zubní párátka se používá čerstvé nesušené březové dřevo. Z břízy se loupe dýha, 

do které se potom vysekává tvar párátka (podobnou technologii mají výrobci dřívek  



 

 

k nanukům). Párátka se potom suší a brousí v omílacích bubnech. Následně se ručně balí  

do papírových obalů. 

Kartony se vyrábějí z nakupované vlnité třívrstvé či pětivrstvé lepenky v bílé nebo 

hnědé barvě. Na výrobu různých krabiček se pak používá hladká lepenka bílé či šedé barvy.  

 

Obr. 2: Postup při zpracování výrobků 

 
 

 
      

Zdroj: http://www.dipro-prosec.cz 

 



 

 

Příloha 3: Ekonomické výsledky družstva 

 
Graf 1: Vývoj tržeb 2001 až 2006 podle komodit (v tis. Kč) 
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Zdroj: interní zdroj DIPRO 

 
 
 
Tab. 1: Vývoj tržeb 2001 až 2006 podle komodit (v tis. Kč) 
 

Komodita/rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
ramínka 53 341,20 42 772,30 35 475,00 25 017,60 19 281,90 16 703,00 
kolíčky na prádlo 14 295,40 18 123,30 14 018,70 16 101,60 14 855,00 15 377,00 
párátka 8 326,90 6 878,10 6 480,40 5 919,80 4 919,00 4 647,00 
točené rukojeti 12 054,70 11 165,50 10 180,70 9 883,50 7 299,00 5 701,00 
kartonáž 16 597,50 16 962,50 14 515,10 11 921,90 11 503,00 10 852,00 

 
Zdroj: interní zdroj DIPRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Graf 2: Celkové tržby a zisk 2001 až 2006 (v tis. Kč) 
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Zdroj: interní zdroj DIPRO 

 
 
 
Tab. 2: Celkové tržby a zisk 2001 až 2006 (v tis. Kč) 
 

Celkem/rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
celkové tržby 118 809,70 110 334,80 95 179,30 83 745,70 72 581,90 73 657,00 
celkový zisk 1 502,10 2 026,70 1 591,00 1 820,20 213,30 1 853,00 

 

Zdroj: interní zdroj DIPRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha 4: Výstavy a prezentace 

 
Ambiente 2008 - Frankfurt nad Mohanem (Mezinárodní veletrh spotřebního zboží) 

Družstvo se ve dnech 8. - 12. 2. 2008 podílelo na mezinárodním veletrhu spotřebního 

zboží Ambiente. Stánek se opět nacházel v hale 8.0 sekci A09. Prezentoval se jak nový 

sortiment, tak i ten starý. V tomto roce byl zaznamenán vyšší počet návštěvníků než v roce 

2007. 

 

Ambiente 2007 - Frankfurt nad Mohanem (Mezinárodní veletrh spotřebního zboží) 

Družstvo se ve dnech 9. - 13. 2. 2007 zúčastnilo mezinárodního veletrhu spotřebního 

zboží Ambiente. Stánek se nacházel v hale 8.0 sekci A09. Mezi vystavenými výrobky se 

prezentoval stálý sortiment šatních ramínek a kuchyňských doplňků, ale i celá řada 

zajímavých novinek. Počet návštěv byl trochu nižší než roce 2006, ale návštěvníci projevovali 

větší zájem než v roce minulém. 

 
Ambiente 2006 - Frankfurt nad Mohanem (Mezinárodní veletrh spotřebního zboží) 

Družstvo se ve dnech 10. - 14. 2. 2006 zúčastnilo mezinárodního veletrhu spotřebního 

zboží Ambiente. Stánek se nacházel v hale 8.0 sekci A09. Mezi vystavenými výrobky se 

prezentoval stálý sortiment šatních ramínek a kuchyňských doplňků. Ze zvyšujícího se počtu 

návštěv oproti předchozím ročníkům šlo usuzovat rostoucí zájem o výrobky družstva. 

 

Ambiente 2005 - Frankfurt nad Mohanem (Mezinárodní spotřební veletrh) 

Ve dnech 11. - 15. 2. 2005 se družstvo podílelo na veletrhu Ambiente ve Frankfurtu 

nad Mohanem, což je největší mezinárodní veletrh spotřebního zboží. Stánek umístěný  

v prestižní hale č. 8 umožnil firmě kvalitní prezentaci svého širokého sortimentu. Výrobky, 

které byly na veletrhu představeny, měly velký úspěch a přitahovaly pozornost mnoha 

návštěvníků, jejichž počet každým rokem stoupá.  

 

 

 

 

 



 

 

Tendence 2005 – Praha (10. mezinárodní veletrh nábytku, dekorací a vybavení 

interiérů) 

Ve dnech 6. - 9.10. 2005 se družstvo DIPRO zúčastnilo mezinárodního veletrhu 

nábytku, dekorací a vybavení interiérů Tendence 2005, který se konal v Praze - PVA Letňany. 

Stánek se nacházel v hale 4. Návštěvníci zde měli možnost si prohlédnout stálý sortiment,  

ale i řadu zajímavých novinek. 

 

Norimberk 2005 (Mezinárodní veletrh hraček) 

Na počátku února 2005 se DIPRO zúčastnilo Mezinárodního veletrhu hraček,  

kde ve společné expozici Svazu českých a moravských výrobních družstev vystavovalo své 

produkty - dětská šatní ramínka, soustružené výrobky a dřevěné hračky na pružině.  

Veletrh hraček v Norimberku je největším veletrhem svého druhu na světě a přináší velkou 

příležitost rozvíjet obchodní vztahy se svými partnery na nejvyšší úrovni.  

 

Obr. 3-7: Fotografie z výstav a veletrhů 

 

 



 

 

    

 
 
  

 
 
 

 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 
 
Zdroj: http://www.dipro-prosec.cz 



 

 

Příloha 5: Logo a slogan družstva 

Obr. 8: Logo a slogan družstva 

   
Zdroj: http://www.dipro-prosec.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 6: Dotazník 

 

Vážený respondente, 

  jsem studentkou 3. ročníku Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava, obor Marketing  
a obchod; a obracím se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník slouží 
ke zjištění postojů zákazníků k marketingové komunikaci družstva DIPRO. Dovoluji si Vás 
upozornit, že tento dotazník je anonymní a veškeré údaje takto získané budou použity pouze  
za účelem vypracování mé bakalářské práce. 

 Není-li uvedeno jinak, zaškrtněte prosím jednu Vámi vybranou variantu odpovědi. 

 Děkuji za Vaši spolupráci a Váš čas věnovaný tomuto dotazníku. 

Hana Bukáčková 

1. Když slyšíte pojem domácí (dřevěné) potřeby, jaké značky se Vám vybaví? 
      
 

2. Jakou důležitost pro Vás mají při nákupu domácích potřeb uvedené faktory? 
(1 – důležité … 5 – nedůležité) 

 1  2  3  4  5 
 2. 1  osobní schůzky         
 2. 2  zasílání katalogů        

2. 3  zasílání ceníků        
 2. 4  slevy          
 2. 5  prezentace na veletrzích       
 2. 6  image firmy        
 2. 7  sponzorství        
 2. 8  vlastní zkušenosti s firmou      
 2. 9  reference na firmu       
 

3. Odkud jste se dozvěděli o družstvu DIPRO? (můžete uvést i více možností) 
3. 1     Internet 
3. 2     noviny 
3. 3     časopisy 
3. 4     rádio 
3. 5     známí, příbuzní 
3. 6     veletrhy, výstavy 
3. 7     předváděcí akce 
3. 8     sponzoring 
3. 9     kontraktační jednání 
3. 10   Hospodářská komora 
3. 11   jiné – jaké       
 
 



 

 

4. Účastníte se obchodních schůzek s družstvem? Pokud ne, napište prosím 
důvod. 

4. 1   ano 
4. 2   ne, protože      , 
  pokračujte prosím otázkou č. 6 
  
 

5. Jak jste spokojeni s obchodními schůzkami a kontraktačními schůzkami 
družstva? 

   5. 1   velmi spokojeni 
5. 2   spíše spokojeni 
5. 3   spokojeni 
5. 4   spíše nespokojeni 
5. 5   nespokojeni 

 
 

6. Jak jste spokojeni s uvedenými faktory u DIPRO? 
(1 – spokojeni … 5 – nespokojeni) 

 1  2  3  4  5 
 6. 1  osobní schůzky         
 6. 2  zasílání katalogů        

6. 3  zasílání ceníků        
 6. 4  slevy         
 6. 5  prezentace na veletrzích       
 6. 6  image firmy        
 6. 7  sponzorství        
 6. 8  vlastní zkušenosti s firmou      
 6. 9  reference na firmu       

 
 

7. Posílá Vám družstvo katalogy a ceníky? 
7. 1   ano 
7. 2   ne 

 
 

8. Které slevy Vám poskytuje na odběr výrobk ů? 
8. 1   na množství odebraného sortimentu 
8. 2   na konkrétní druh odebíraných výrobků 
8. 3   za platbu předem 
8. 4   smluvní ceny 
8. 5   žádné 

 
 

9.  Líbila se Vám prezentace na veletrhu či výstavě? 
(1 – líbí … 5 – nelíbí) 

 1  2  3  4  5 
 9. 1  připravenost prezentujících        
 9. 2  vystupování         
 9. 3  propracovanost         

9. 4  předvedení výrobků       



 

 

 9. 5  nápaditost         
 9. 6  argumentace        
 9. 7  přehlednost        
 9. 8  neúčast      

 
 

10. Znáte  webové stránky družstva www.dipro-prosec.cz? 
10. 1   ano 
10. 2   ne, pokračujte prosím otázkou č. 13 

 
 

11.  Jak jste spokojeni s uvedenými vlastnostmi těchto  webových stránek? 
(1 – spokojeni … 5 – nespokojeni) 

1 2 3 4 5 
11. 1  design stránek          
11. 2  aktuálnost informací        
11. 3  podrobnost informací        
11. 4  přehlednost         
11. 5  propracovanost         
11. 6  kreativnost        
11. 7  přístupnost        
11. 8  lehká ovladatelnost       

  
 

12. Jak často je navštěvujete? 
12. 1   více než 1x týdně 
12. 2   1x týdně 
12. 3   1x za 14 dní 
12. 4   1x měsíčně 
12. 5   méně 
12. 6   jinak –       

 
 

13.  Znáte slogan (motto) družstva? 
13. 1   ano, napište prosím       
13. 2   ne 

 
 

14. Jak často nakupujete u družstva jejich výrobky? 
14. 1   více než 1x měsíčně 
14. 2   1x měsíčně 
14. 3   1x za čtvrtletí 
14. 4   1x za půl roku 
14. 5   1x ročně 
14. 6   méně než 1x ročně 
14. 7   jinak 

 
 
 
 



 

 

15. Jste: 
15. 1   konečný spotřebitel 
15. 2   firma 
15. 3   firma nakupující produkty družstva DIPRO za účelem dalšího prodeje 
 
 

16.  Jste z kraje: 
16. 1     Jihomoravský kraj 
16. 2     Jihočeský kraj 
16. 3     Královehradecký kraj 
16. 4     Karlovarský kraj 
16. 5     Liberecký kraj 
16. 6     Olomoucký kraj 
16. 7     Moravskoslezský kraj 
16. 8     Pardubický kraj 
16. 9     Plzeňský kraj 
16. 10   Středočeský kraj 
16. 11   Ústecký kraj 
16. 12   Vysočina 
16. 13   Zlínský kraj 
16. 14   Hlavní město Praha 
 

17. Vaše firma podniká v oboru: 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha 7: Identifikační otázky 

Graf 3: Četnost nákupů výrobků u družstva DIPRO (v %) 
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Tab. 3: Podle zákazníka (v absolutní hodnotě a v %) 

Typ zákazníka Počet respondentů Respondenti v % 

Konečný spotřebitel  6  8  

Firma 30 38  

Firma nakupující za účelem dalšího prodeje 44 54  

Celkem  80            100 

 

Tab. 4: Původ zákazníka (v absolutní hodnotě a v %) 

Kraj Po čet respondentů Respondenti v % 

Jihočeský kraj  4  5 

Jihomoravský kraj 12 15 

Královehradecký kraj  6  8 

Karlovarský kraj  2 2 

Liberecký kraj  3  4 

Olomoucký kraj  9 11 

Moravskoslezský kraj  6 8 

Pardubický kraj 5  6 

Plzeňský kraj  4  5 



 

 

Středočeský kraj  9 11 

Ústecký kraj  4  5 

Vysočina  2 2 

Zlínský kraj  4  5 

Hlavní město Praha 10 13 

Celkem 80           100 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha 8: Účast na obchodních schůzkách 

 
Graf 4: Podíl zákazníků (ne)účastnících se obchodních schůzek a kontraktačních jednání 
(v %) 
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Příloha 9: Obdržení katalogů a ceníků 

 
Graf 5: Podíl zákazníků (ne)dostávajících katalogy a ceníky (v %) 
 

83%

17%

73%

27%

91%

9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

konečný

spotřebitel

firma firma

nakupující za

účelem dalšího

prodeje

zákazníci
nedostávající
katalogy a ceníky
zákazníci
dostávající
katalogy a ceníky

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha 10: Slevy zákazníkům 

 

Graf 6: Slevy poskytované zákazníkům (v absolutních hodnotách) 
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Příloha 11: Vlastnosti internetových stránek družstva 

 
Graf 7: Spokojenost s jednotlivými vlastnostmi internetových stránek družstva DIPRO 
(v průměrných absolutních hodnotách) 
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Příloha 12: Četnost návštěv internetových stránek 

 
Graf 8: Četnost návštěv internetových stránek družstva DIPRO (v %) 
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Příloha 13: Sortiment družstva 

 


