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Anotace 

V mé diplomové práci je dopodrobna zpracováno téma marketingové 

komunikace v dané firmě. V prvních částech mé diplomové práce jsou vysvětleny 

teoretické pojmy a uvedena stručná charakteristika firmy. Následně je objasněna 

marketingová komunikace v dané firmě a proveden marketingový výzkum, na 

jehož základě jsem uvedla své návrhy a doporučení firmě. V závěru práce si vše 

ještě jednou připomenu a zhodnotím své výsledky, návrhy a doporučení.  

 

Klíčová slova:  marketingová komunikace, marketingový výzkum, 

dotazníkové šetření, kovovýroba, dřevovýroba.  

 

 

Summary  

In my thesis is processed in detail subject of marketing communication in a 

given company. In first parts of thesis are explained theoretical bases and brief 

company characteristics. Next pars is focused to marketing communication and 

marketing research on whose basis I will present my suggestions and 

recommendation to the company. In the end of thesis I will remind and evaluate 

my results, suggestions and recommendations. 

 

Keywords:  Marketing communication, marketing research, questionnare 

investigation, metal work,  wood work 
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1 Úvod 

Marketingovou komunikaci, jako téma ke své diplomové práci jsem si vybrala 

z důvodu mého zájmu o marketingovou komunikaci. 

Marketingová komunikace je velmi viditelným a diskutovaným nástrojem 

marketingového mixu. Jistě se už každý z nás setkal s reklamou a s různými 

podporami prodeje. Oslovují nás prodejci a dealeři, chodíme a navštěvujeme 

výstavy a veletrhy, vyhledáváme a kupujeme zboží známých či méně známých 

značek a chodíme do obchodů, kde vše směřuje k ovlivnění kupního chování.  

Marketingoví pracovníci jsou vystaveni trvalému tlaku, aby tvořili úspěšné značky, 

odhalovali, jak marketingová komunikace může napomáhat k dosažení firemních 

cílů a jak ji lze uplatnit v konkrétních tržních situacích. 

V současné době, v době celosvětové ekonomické krize je marketingová 

komunikace velmi zásadní a důležitá. Firmu GEMEC – UNION a.s., které se má 

diplomová práce bude týkat, ekonomická krize zasáhla taktéž, a proto se firma 

rozhodla znovu obnovit drobný prodej (maloobchod). Po konzultaci s firmou 

GEMEC – UNION a.s. chci navrhnout a doporučit účinnější a efektivnější 

komunikaci. 

Firma disponuje rozsáhlými prostorami na třech divizích a 

s velkým sortimentem zboží, se kterým firma pracuje nebo jej jinak využívá ve 

svých výrobních činnostech. Výrobní základny lze se stávajícím vybavením velmi 

dobře přizpůsobit návštěvě drobných klientů a některé technické zázemí 

v současné době jako režijní náklady lze využít k tomuto prodeji. Obchodní úseky 

dostaly za úkol vypracovat způsob nabídky, ověřit cenové relace na trhu a vybrat 

sortiment, který v dosahu prodejních míst bude atraktivní a ve spojení 

s technickým zázemím poskytne zákazníkům služby, které v běžném obchodním 

systému nejsou obvyklé. 

Správná volba marketingové komunikace, podpory prodeje a služeb bude 

zásadní pro úspěch tohoto projektu.  
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V druhé a třetí části, hned po úvodu mé DP se budu zabývat teorií – 

charakteristikou firmy a teorií marketingové komunikace. Ve čtvrté části se budu již 

přímo zabývat společností GEMEC – UNION a.s., kde vypíšu jejich současnou 

marketingovou komunikaci, jejich konkurenci, obchodní partnery a současné 

zakázky společnosti.  Cílem mé DP bude vytvoření dotazníku, který se bude 

zaměřovat na současné klienty a obchodní partnery společnosti a bude se zajímat 

o jejich spokojenost se společností GEMEC – UNION a.s., obecně. Jednotlivé 

otázky dotazníku pak budou konkretizovat  dané otázky, např. jste spokojeni 

s kvalitou dodávaných služeb? Nebo vyhovují Vám platební podmínky? (cena, 

splatnosti faktur) atd.  

V páté části, po sestavení dotazníku ho vyhodnotím a vyvodím ze zjištěných 

informací závěry pro společnost GEMEC – UNION a.s. Dále pak ze zjištěných 

informací podám společnosti GEMEC – UNION své návrhy a doporučení. Závěr 

práce bude věnován shrnutí celého problému.  
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2 Charakteristika firmy 

Společnost GEMEC – UNION a.s. vznikla v roce 1999 sloučením několika 

dílčích firem. Vznikla bez cizího kapitálu.  

GEMEC – UNION a.s. je společnost, zabývající se rozsáhlou činností od 

výroby ocelových konstrukcí, kovovýrobou, zámečnickou činností, přes výrobu 

stavebních hmot a otryskávacích hmot, dřevovýrobu, přes materiálové a další 

využití průmyslových odpadů k výrobě sanačních a rekultivačních hmot, 

nerozplavitelných základkových směsí pro zahlazování následků po bývalé 

hornické činnosti, povrchovou těžbou černého uhlí, až po činnost prováděnou 

hornickým způsobem. 

[3] 

Firma provádí jedinečnou likvidaci černouhelného hlubinného dolu Jan 

Šverma v Žacléři zaplňováním všech jeho volných prostor základkou, zajištění 

starých důlních děl, opuštěných důlních děl, starých podzemních tunelů, propadlin, 

a to tuhnoucí základkovou směsí nahrazující původní horniny.  

[3] 

Toto zabezpečení je odolné geostaticky, hydrogeologicky a bez ohrožení 

životního prostředí. Dohled nad procesem výroby a kvalitou výrobků pravidelně 

provádí akreditované laboratoře, např. Zdravotní ústav a státní zkušebna TZÚS a 

další akreditované laboratoře.  

[3] 

To vše vyústilo ve výrobu stavebního výrobku s názvem Základkové směsi 

pro likvidaci dolu Jan Šverma v Žacléři tzv. Rekultivačně sanační hmota (RSH). 

Firma získala certifikát a stavební technické osvědčení. 

[3] 

Od roku 2007 společnost spolupracuje s Ministerstvem životního prostředí 

ČR na vyhledávání a následné zajišťování starých důlních děl, zejména 

v Ústeckém, Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji. [3] 
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Poskytuje poradenství v odpadové problematice včetně hodnocení rizika 

ukládání odpadů a také poradenství v hornické činnosti – likvidace a zajišťování 

starých důlních děl, využití starých důlních děl. [3] 

 

Firma GEMEC – UNION a. s. se dělí na tři divize 

2.1 1. divize - Stavební konstrukce Jívka   

Vyrábí ocelové konstrukce průmyslových hal, chemických, hutních, 

strojírenských, textilních a jiných provozů. Divize se zabývá i výrobou hygienických 

kanálů – systém HAGO, dále jeřábových konstrukcí ABUS, ale také sestavováním 

technologických linek na zpracování a využívání odpadů. [3] 

Je zde 26 ha skladovacích prostor. 

Firma také zajišťuje - montáže a všechny základní stavební doplňky jako 

například opláštění, vrata, dveře, okna, světlíky, prosvětlovací pásy a jiné, dle 

přání zákazníka. [3] 

Zajišťují také žárové, galvanické zinkování a metalizaci zinkem.  

Další činnosti prováděné na stavební konstrukci Jívka – tryskání (strojní nebo 

ruční), řezání (na pásových poloautomatických pilách, řezání kyslíkem na CNC 

strojích, řezání plasmou na CNC stroji) , stříhání na tabulových nůžkách, stříhání a 

děrování na profilových nůžkách, radiální vrtačky, svařování  (používané 

technologie svařovaní - svařování elektrickým obloukem pod tavidlem, svařování 

elektrickým obloukem v ochranné atmosféře). [3] 

2.2 2. divize - Gemec Žaclé ř – Důl Jan Šverma  

Černouhelný důl Jan Šverma v Žacléři je nejstarší v ČR, přežil a jako 

poslední v Čechách ještě těží.  

Divize provádí povolenou hornickou činnost na Dole Jan Šverma v Žacléři, 

který byl součástí uhelného podniku VUD, s. p. Trutnov a hlubinná těžba černého 

uhlí zde probíhala do 31. 12. 1992. Divize převzala tento důl ke konečné likvidaci 

a zahlazení následků po minulé hornické činnosti. [3] 
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Jsou zde prováděny důlně - sanační práce, tj. vyplňování důlních prostor 

hydraulickými nerozplavitelnými základkovými směsmi, k jejichž výrobě se jako 

surovina materiálově využívají některé druhy průmyslových, převážně 

velkoobjemových odpadů. Jedná se zejména o popely, popílky z energetických 

procesů, odpady z hutních provozů, z výroby železa, odpady ze sléváren, flotační 

hlušiny, odpady z ČOV a další schválené druhy odpadů, které po zapracování do 

základkových směsí splňují stanovené podmínky jak z hlediska ochrany životního 

prostředí, tak i požadavků báňské legislativy. [3] 

Další odpadní materiály divize využívá při práci spojené se sanacemi a 

rekultivacemi povrchových objektů při zahlazování následků po bývalé hornické 

činnosti (kalové rybníky, hlušinové odvaly). [3]  

Divize dále vyrábí na vlastní semimobilní technologii koncentrovanou 

popílkovou suspenzi (KOPOS) k vytváření podkladových vrstev vozovek a 

odstavných ploch tj., prolévání připravené kamenné kostry (KAPS) s navazujícím 

zavibrováním, náhrada hutněných obsypů a zásypů inženýrských sítí. Další 

možnosti jako zálivky nepřístupných prostor, nefunkčních podzemních děl, 

propadlin či jako náhrada hubených betonů. [3] 

Divize rovněž realizuje práce hornického charakteru, jako jsou ražby v 

podzemí pro potřeby vodohospodářů či energetiků (kanalizační stoky, propustě, 

sběrače, přivaděče či podchody, atd.). [3]  

Od roku 1998 realizuje divize těžbu zbytkových zásob černého energetického 

uhlí, a to povrchovým způsobem.  

Pro případ materiálů, kontaminovaných ropnými látkami (NEL), je divize 

schopna provádět na vlastních schválených dekontaminačních plochách jejich 

biodegradaci a po dosažení potřebné kvality následné zpracování a využití 

dekontaminovaných materiálů ke stavebně rekultivačním účelům. [3] 

Divize je vybavena zemními stroji pro skrývkové práce a přesun zemin, 

nákladním vozovým parkem pro transport sypkých a ostatních hmot, kontejnerů a 

cisternou na foukaný suchý materiál. [3] 
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2.3 3. divize - Odšt ěpný závod Ostrava 

Dominantní výrobní a obchodní činností odštěpného závodu Ostrava je 

výroba stavebních hmot na bázi směsí s popílkem, které jsou určeny pro různé 

použití (násypy a zásypy, konstrukční vrstvy vozovek aj.). Principiálně se jedná o 

využití fyzikálních a chemických vlastností vstupních surovin a jejich změnu 

při procesu výroby v novém výrobku. [3] 

Odštěpný závod Ostrava je oprávněn od původců odpadů tyto vykupovat, 

třídit podle vhodnosti do jednotlivých technologických linek a dále je používat při 

výrobě stavebních hmot. [3] 

Základní strategií firmy je úzká spolupráce s orgány veřejné správy, v oblasti 

odpadového hospodářství, případně v oblasti stavební výroby, s vědeckými, 

akreditovanými a dalšími odbornými pracovišti. [3] 

Společnost se významnou měrou podílí na systematickém výzkumu, 

směřujícímu k co nejefektivnějšímu využití vybraných velkoobjemových 

průmyslových odpadů se známými a dlouhodobě stabilními vlastnostmi - případně 

certifikovaných výrobků - z průmyslových podniků v regionu Ostravy. Jedná se 

zejména o popeloviny a jiné odpady od producentů Mittal Steel Ostrava a.s., 

VÍTKOVICE STEEL a.s., Třinecké železárny a.s., Válcovny plechu a.s. (Frýdek - 

Místek), ŽDB Bohumín a.s., ČEZ a.s. - Elektrárna Dětmarovice, Dalkia ČR- 

Teplárna Olomouc a jiné. [3] 

Cílem dlouhodobého výzkumu je nalezení vhodného uplatnění pro tyto 

výrobce, tyto „nepotřebné" materiály jejich přeměnou ve stavební výrobek, jehož 

vlastnosti ho předurčí k dalšímu reálnému použití. [3] 

Výsledkem spolupráce s vědecko-výzkumnými pracovišti VŠB-TUO, orgány 

státní správy a dalšími odborníky je zpracování několika grantů, vědeckých prací, 

expertních analýz, laboratorních a provozních zkoušek, posudků a vyjádření. 

Tyto výrobky (stavební hmoty) jsou využitelné jako výplňový materiál 

podzemních i povrchových prostor, zejména pro rekultivaci odvalů, nádrží kalů 

ČOV, odkališť. [3]  
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V podzemí se obdobné materiály využívaly při likvidaci důlních prostor, 

zejména pro výrobu zpevněných zásypových směsí při likvidaci jam. 

Firma je výrobcem technologického zařízení ke stabilizaci a solidifikaci 

velkoobjemových průmyslových odpadů a je dodavatelem technologických 

zařízení pro úpravny uhlí – v OKD, a.s.  

[3] 
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3 Marketingová komunikace  

3.1 Teoretický popis  

Marketingová komunikace (Propagace – Promotion) 

Komunikační mix 

Reklama 

Osobní prodej 

Public relations (vztahy s veřejností) 

Podpora prodeje 

Pro některé obory však kombinace těchto „4P“ vytváří příliš úzký rámec, 

který není schopen reagovat na všechna specifika příslušné oblasti, a proto jim 

vyhovuje jen částečně. Například v oblasti cestovního ruchu bývá marketingový 

mix obvykle rozšířen o složky lidé (People), nabídka „balíčku“ služeb (Packaging), 

programová specifikace (Programming) a partnerství (Partnership). [2] 

Co bude na trhu nabízeno, za jakou cenu, na jakém místě a s jako rozsáhlou 

propagací rozhoduje podnik a jeho vedení. V podnikové praxi se jedná o problém, 

nakolik se vedení podniku podaří svojí podnikovou identitu (poslání, vize, cíle, 

hodnoty, ale také směrnice a předpisy), prosadit mezi zaměstnanci a uvést v život 

v podobě požadované, odpovídající podnikové kultury. Faktory hůře ovlivnitelné 

můžeme rozdělit na několik podskupin, a to:  

zaměstnance, kteří jsou součástí vnitřního marketingového prostředí podniku 

a partnery, veřejnost a konkurenty, kteří sice podnik určitým způsobem ovlivňují, 

avšak existují mimo něj. [2] 

Zaměstnanci – V každé organizaci, obchodní společnosti, podniku se 

vyskytuje několik základních skupin pracovníků, kteří na sebe navzájem působí, 

kteří lépe či hůře spolupracují a kteří také komunikují s lidmi existujícími mimo tuto 

organizaci. Je to především podnikové vedení, které formuluje a definuje hlavní 

směry činnosti firmy, její poslání a cíle (vize), její strategii a její taktiku. Na druhém 
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místě lze uvést ekonomické oddělení, které má na starosti řešení ekonomických 

problémů, finance a efektivní hospodaření podniku. Třetí složkou, které v podniku 

může existovat, ale obvykle z důvodů finančních chybí, je výzkumné a vývojové 

oddělení. Podstatné je také nákupní oddělení. Zatímco ekonomické či finanční 

oddělení usiluje především o zajištění rentability výroby a snižování výrobních 

nákladů, požaduje výroba a vývoj dokonalé technologické vybavení, dostatek 

vstupů a adekvátní přísun prostředků na výzkum a vývoj. Úkolem odbytu je 

zajištění co největšího objemu prodeje výrobků a posláním vedení podniku je 

manažerské rozhodování, koordinace všech aktivit podniku, řízení lidí a vytváření 

dobrého pracovního prostředí. Zaměstnanci tvoří rozsáhlou skupinu, protože 

zahrnují jak současné, tak minulé a budoucí pracovníky, jak je představují skupiny 

veřejnosti, jako jsou například studenti, učni, zahraniční přistěhovalci, uchazeči o 

práci apod. [2] 

Lidé mimo podnik – partneři, veřejnost a konkurenti- Každá z těchto skupin 

zahrnuje celou řadu různých a různorodých subjektů. První – partneři zahrnuje 

všechny jedince a organizace, kteří podniku dodávají vstupy, zprostředkovávají 

jeho kontakty s vnějším prostředím a zajišťují jeho odbyt. Patří k nim: 

Dodavatelé, kteří zajišťují přísun všeho, co je k činnosti podniku zapotřebí 

(suroviny, polotovary, služby, peněžní prostředky apod.). Při kontaktu s nimi je 

potřeba věnovat pozornost kvalitě dodávaných výrobků a poskytovaných služeb, 

dodržování smluvených dodacích termínů lhůt, potřebnému objemů vstupů a ceně 

dodávek. [2] 

Marketingoví zprostředkovatelé, kteří zahrnují obchodní zprostředkovatele, 

skladovací a přepravní firmy, agentury marketingových služeb a finanční 

zprostředkovatele. 

Druhá skupina- veřejnost  má několik podskupin: 

- Vládní instituce (armáda, školství, zdravotnictví, legislativa apod.) 

- Hromadné sdělovací prostředky (tisk, rozhlas, televize, internetové servery 

apod.) 

- Neziskové organizace (charitativní organizace, nadace, církve atd.) 
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- Zájmové a nátlakové skupiny (ochránci lidských práv, ochránci práv zvířat, 

ekologičtí aktivisté apod.) 

- Místní veřejnost (lidé žijící v bezprostředním okolí podniku, ale bez pracovně-

právního vztahu k němu), 

- Obecná veřejnost (lidé žijící v teritoriu, na němž podnik trvale funguje), 

včetně hraničních trhů, kde se opět setkáváme se všemi předchozími čtyřmi 

případy, tentokrát se však navíc vyskytují v cizím prostředí. 

- Sem je třeba zařadit také skupinu zákazníků, kteří výrobky nebo služby 

podniku kupují a využívají. K zákazníkům patří: 

- Spotřebitelé (jednotlivci a domácnosti) 

- Organizace (průmyslový trh) 

- Vláda (státní zakázky) 

- Mezinárodní trh (zahraniční dodavatelé a odběratelé) 

Zcela specifickou skupinu tvoří konkurenti, za něž považujeme všechny 

subjekty, které na trhu nabízejí stejné nebo substituční produkty. 

Úlohou nástrojů marketingové komunikace je vyvolání zájmu o firmu a její 

produkci, udržení stávajících zákazníků, ovlivnění jejich nákupního chování a 

získání nových zákazníků. [2] 

3.1.1 Reklama  

Jedná se o mimořádně významnou složku marketingové komunikace. Ze 

všech složek se s ní spotřebitel setkává nejčastěji. Dalo by se říct, že je jí denně 

vyloženě atakován a proto se často vytváří mylný názor, že marketing není nic 

jiného než reklama. [2] 

Pojem reklama je definován jako neosobní placená forma jednosměrné 

komunikace firmy se zákazníkem prostřednictvím různých médií. Konečným cílem 

reklamy je přimět spotřebitele k tomu, aby učinil nákupní rozhodnutí. Dalším 

úkolem reklamy, je také působení na stávající zákazníky a snaha přesvědčit je 

pomocí podobných argumentů, aby koupi daného produktu opakovali. [2] 
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Reklama – rozdělení: 

1. Reklama zaváděcí – seznámení spotřebitelů s určitým výrobkem. 

2. Reklama přesvědčovací – výrobek na trhu již zaujal určitou pozici a je 

důležité, aby si tuto pozici upevnil. 

3. Reklama připomínací – výrobek je trhem zcela akceptován, je dostatečně 

známý, ale je nutné jeho existenci neustále připomínat, udržovat 

v podvědomí spotřebitele a tím se vyvarovat poklesu prodeje. 

4. Výrobková reklama – pokud je podnik schopen odlišit svůj vlastní produkt 

od výrobků stejného typu vyráběného konkurencí, tak potom je úkolem 

výrobkové reklamy zdůrazňování předností a výhod, které sebou nese 

používání těch výrobků, jež jsou objektem reklamy. 

5. Institucionální (podniková, firemní) reklama- Firmy se snaží odlišit se od 

ostatních výrobců týchž produktů pomocí této reklamy, která se 

zdůrazňováním kladných stránek podnikatelské činnosti (např. přísného 

dodržování dodacích a záručních podmínek, včasné poskytování služeb 

apod.), snaží vzbudit u spotřebitelů důvěru jak v daný podnik, tak také 

v produkty, které vyrábí. [2] 

3.1.2 Osobní prodej  

Osobní prodej je velmi efektivním nástrojem marketingové komunikace, a to 

především v těch situacích, kdy jsou vytvářeny preference spotřebitelů. Díky 

bezprostřednímu působení je tato složka komunikačního mixu schopna přesvědčit 

zákazníka o přednostech produktu lépe, a ovlivnit jeho chování mnohem 

přesvědčivěji, než běžná reklama. Vedle komunikační operativnosti a efektivnosti 

je u osobního prodeje podstatná také komplexní prezentace produktu, jeho 

předvedení, důkladné názorné a praktické seznámení zákazníka s jeho 

používáním. Osobní prodej podtrhuje důležitost a jedinečnost jak samého 

nabízeného produktu, tak také osloveného zákazníka. Osobní prodej by měl být 

prováděn citlivě a ohleduplně. Oslovený zákazník by neměl mít pocit lapené oběti, 

která je obchodníkovi vydána napospas. Prodejce by na své klienty neměl působit 

nátlakově, nýbrž jako zasvěcený informátor a partner, který svým zákazníkům 
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podává potřebné informace, vysvětluje způsob použití a předvádí mimořádný 

produkt. [2] 

3.1.3 Public relations  

Práce s veřejností (nebo také vztahy k veřejností), představuje takový druh 

komunikačního působení podniku na veřejnost, který vytváří a udržuje pozitivní 

postoje a vztahy veřejnosti k podniku, k jeho aktivitám, výrobkům a službám. 

Práce s veřejností je jednak zaměřena na komunikaci s vnějším marketingovým 

prostředím a jednak na vnitřní prostředí podniku.   

Působení do vnějšího marketingového prostředí firmy je budování pozitivních 

kontaktů s pracovníky centrálních orgánů, o získání přízně občanů v daném 

územní, o sponzorování kulturních a sportovních akcí podniku atd. Pozornost je 

třeba věnovat i institucím, které výrobky hodnotí a testují a které o těchto testech 

vydávají certifikáty.  

Působení do vnitřního marketingového prostředí firmy, tj. na vlastní 

zaměstnance. Cílem této formy public relations je dosáhnout toho, aby 

zaměstnanci měli k firmě pozitivní vztah, aby se s jejími zájmy ztotožnili a aby se 

stali jejími aktivními propagátory, jak ve své pracovní činnosti, tak také 

v soukromém životě.  

Do postupů public relations se tak řadí sponzorství. Firmě může přinášet 

obchodní výhody. Je to investování peněz nebo jiných vkladů do aktivit, které 

otevírají přístup ke komerčně využitelnému potenciálu. Firmy podporují své zájmy 

a značky tím, že je spojují s určitými významnými událostmi nebo aktivitami. 

V rámci komunikace je významným úkolem public relations naladění veřejnosti 

k tomu, aby pozitivně přijímala reklamu na firemní výrobky.  

Pokud nemají lidé o firmě nebo jejích produktech dobré mínění, bude 

negativní i jejich postoj k reklamě, ale pokud jsou dobré vztahy a je dobré mínění 

lze reklamou dobré vztahy dále rozvíjet a zintenzivňovat. [2] 
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3.1.4 Podpora prodeje 

Účinně doplňují reklamu. Je to soubor činností působících jako přímý podnět, 

který buď nabízí dostatečnou hodnotu kupujícím, anebo v rámci distribuční cesty 

působí jako podpůrný stimul na prostředníky a prodejce. Lze používat tyto 

nástroje: 

- Kupony a certifikáty – sleva z ceny nakupovaného výrobku. 

- Vzorky zdarma – u nových výrobků. 

- Refundace, rabaty – spotřebitelé získávají od výrobců nebo prodejců zvláštní 

slevu. 

- Prémie – jako odměna za nákup určitého výrobku obdrží kupující další 

výrobek zdarma nebo jen za minimální cenu. 

- Cenově výhodné balení – větší množství zboží, určitý výrobek za výhodnou 

cenu, např. kup dva a třetí dostaneš zdarma. 

- Předvádění výrobků – výrobky jsou předváděny v akci. 

- Výstavní zařízení – v místě prodeje jsou nabízeny propagační materiály, 

poutače ve výkladních skříních, výstavní stojany apod. 

- Výstavy a veletrhy – soustřeďuje se zde nabídka a poptávka, prezentace 

stávajících výrobků a prezentace nových výrobků, zaváděcí ceny. 

- Obchodní výstavky a mítinky – prostředníci jsou pozváni jedním nebo 

několika výrobci na společné setkání a tam jim své výrobky představí a 

objasní jejich vlastnosti a užitek. 

- Prodejní soutěže – dosáhnou-li prostředníci určité úrovně prodejního výkon, 

např. v počtu prodaných kusů nebo ve velikosti obratu, dostanou od výrobce 

peněžitou nebo jinou odměnu. 

- Zboží zdarma – za prodej určitého množství výrobků získá např. maloobchod 

jeden výrobek zdarma. 

- Dárky – za to, že prostředníci provádějí takové činnosti, které některou 

značku upřednostňují. [2] 
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4 Marketingový výzkum 

4.1 Popis sou časné situace 

4.1.1 Zakázky 

Reference o některých zakázkách firmy GEMEC – UNION a.s., které firma 

realizovala za uplynulá léta, z nichž některé ještě probíhají. 

V roce 1999 firma vybudovala  soldifikační linku pro výrobu stabilizátoru 

z odpadových materiálů ( popílky , struska, odpady z hutní činnosti) s denní 

kapacitou 400 – 800 tun. 

Provedla rekultivaci a sanaci povrchu bývalého dolu Jan Šverma v Žacléři, 

od roku 1994 – dosud, rozsah 24 ha, náklad 43,5 mil. Kč, cca 300 tis. tun 

materiálů, realizace pro VUD s.p.Trutnov. 

Hydraulické zaplňování podzemních prostor likvidovaného dolu Jan Šverma 

v Žacléři nerozplavitelnými základkovými směsmi, realizace o roku 1993, akce 

trvá. 

Modernizace úpraven uhlí pro OKD a.s. Ostrava – Důl 9. květen a Důl 

Darkov, celkové náklady 78 mil. Kč. 

Demolice a terénní úpravy bývalého Dolu Novátor v Bečkově pro VUD s.p. 

Trutnov. 

Likvidace kalů a zemin ze staré ekologické zátěže Škoda Auto Mladá 

Boleslav – Kvasiny, pro MEGA a.s. Stráž pod Ralskem, objem cca 3,5 tis. tun. 

Rekultivace odkaliště ArcelorMittal Ostrava, a.s. v Ostravě – Bartovicích. Na 

technickou rekultivaci bylo použito od roku 2006 – dosud cca 125 000 m³ výrobků 

RSH. 

Rekultivační stavba Prostřední Suchá – realizace od roku 2007, dosud 

v množství 30 000 m³ výrobků RSH, úprava strusky na výrobu tryskacího média 

v množství 30 000 m³. 
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Sanace a rekultivace nádrží a území pod nádržemi Stachanov v majetku 

DIAMO, s. p. realizace od roku 2008 – dosud. 

Dodávky materiálů na výstavbu silničního obchvatu v Českém Těšíně a 

rychlostní komunikace R47 pro firmy Dopravní stavby Ostrava, a.s. a Metrostav, 

a.s. (granulát pro konstrukční vrstvy vozovek, granulát pro technickou rekultivaci). 

V roce 2006 vyplnění propadů podzemních pevnostních prostor v Josefově, 

zaplaveno cca 140 m³ popílko-cementových suspenzí – akce pro město Jaroměř. 

[4] 

V uvedeném podniku je možno konstatovat, že jednotlivé obchodní úseky 

víceméně fungovaly doposud jako zpracovatel technických a technologických 

nabídek jednotlivých služeb.  

U divize Ostrava byl celý vývoj ovlivněn dlouhodobými smlouvami s velkými 

odběrateli. Některé položky ze jmenovaných „4P“ pak byly z těchto důvodu 

hodnoceny jako podlimitní a obchodní úsek je neposuzoval v plném rozsahu. U 

divize Jívka lze hodnotit situaci obdobně. Firma dříve vyráběla konstrukce, haly a 

různou drobnou kovovýrobu. Docházelo však často k výpadkům obchodního 

vytížení kapacity divize a proto bylo celé směřování obchodní bilance 

k dlouhodobým opakovaným projektům. Ve finále má firma dva stěžejní 

odběratele smluvených produktů a s ohledem na stav ekonomiky v Evropě se 

musí ke jmenovaným „4P“ velmi rychle navrátit alespoň v nějaké rozsahu. U divize 

Žacléř byla ekonomika směrována v kombinované bilanci dlouhodobých projektů a 

běžných tržních komodit. Zde obchodní úsek musel neustále pracovat zejména u 

produktů jako jsou tvárnice suchého zdění, okrasné tvárnice, výrobky ze dřeva a 

systém „4P“ je zde do určité míry zajišťován. 

4.1.2 Obchodní zákazníci společnosti GEMEC – UNION a.s. 

Pro firmu jsou nejlepší zákazníci s dlouhodobými smlouvami. Ostravská 

divize má dlouhodobý kontrakt s firmami Mittal Steel, Dalkia a.s., Válcovny plechu 

Frýdek Místek a.s., A.S.A. a.s., Evraz a.s., OKD Doprava a.s.. Divize se rovněž 

specializuje na dodávky zadané MŽP a to zejména na sanaci a zabezpečení 

starých důlních děl a opuštěných důlních děl.  
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Divize Jívka dodává celkem 3 000 tun ocelových produktů dvěma 

odběratelům a to firmě Hago Deck z Rakouska a firmě ABUS z Německa. U firmy 

Hago se jedná o kompletní zbožovou výrobu až po zabalení a distribuci produktu, 

firma ABUS je odběratelem komponent pro vlastní výrobu, čili produkt je neúplný a 

jinak na trhu neuplatnitelný.  

Firma ve svém regionu dodává a vlastními prostředky rozváží, v maloprodeji 

uhlí. Divize Žacléř převážnou část dodávek prováděla na státní zakázku. Likvidace 

Dolu Jan Šverma, jejíž součástí byla likvidace podzemí a sanace povrchu. Jako 

výraznou přidanou hodnotu zde tvoří zpracování odpadů do těchto sanačních 

prací od firem Marius Pedersen, A.S.A., ČEZ a.s. a producentů kalů ČOV jako 

jsou blízká města a jejich čistírny odpadních vod.  

Na všech divizích firma využívá své základní prostředky, jako jsou jeřáby, 

bagry, buldozery, nakladače a dopravní prostředky pro místní dopravu. 

4.1.3 Dodavatelé společnosti GEMEC – UNION a.s. 

Pro divizi Jívka je většina dodávek v oblasti nákupu oceli a materiálu. V této 

oblasti firma v minulosti přistoupila k výběru monopolního dodavatele, což při 

poměrně nízkých cenách materiálu usnadňovalo kontrolu pohybu na trhu ve 

vztahu k nákupní finální ceně a způsobu financování. Nyní je nutno dodavatele 

velmi přísně selektovat a vybírat. V ostatních dodávkách ve všech divizích se 

jedná o zajišťování přeprav hmot, materiálu a výrobků.  

Firma pracuje s přepravci Sosna a syn, OKD Doprava a.s., Dítě spedice 

Náchod, Transpeed apod. 

4.1.4 Konkurence společnosti GEMEC – UNION a.s. 

V oblasti zpracování odpadů, hornických prací a státních zakázkách na 

sanace a rekultivace není nutno s ohledem na zaměření práce podrobně stav trhu 

a konkurence rozebírat. Při zaměření na maloprodej a rozhodování o sortimentu 

výrobků a služeb musíme posoudit konkurenci v prodeji uhlí, palivového dřeva, 

tvárnic suchého zdění, okrasných tvárnic, písku, štěrku, kameniva, řezaného 

stavebního dřeva, stolařských produktů, drobného prodeje železných profilů, 

plechů a kovových součástek, mulčovací kůry. 
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4.1.5 Marketingová komunikace společnosti GEMEC-UNION a.s. 

Myslím si, že stávající komunikace firmy není špatná, ale mají hodně co 

zlepšovat. Firma má internetové stránky, kde najdete veškeré informace o firmě, 

kontakty, adresy telefony atd. Tyto stránky nejsou ale často aktualizovány. Dále 

pak firma využívá místní kabelovou televizi na divizi Jívka k nabídce materiálů a 

uhlí. Malé informační letáky roznášené lidem do schránek, a také reklama v 

místním rádiu na divizi Jívka. Ve svém kulturním domě na divizi Žacléř má firma 

vitríny s prezentací firmy, a na různých konferencích prezentuje svou firmu. Podílí 

se také na sponzorování různých akcí, jako jsou oslavy měst a obcí. Firma mívá 

různé propagační předměty jako například kalendáře, propisky, přívěšky na klíče 

atd., které rozdává svým klientům. 

4.2 Dotazníkové šet ření  

Dotazník byl sestaven po konzultaci s vedoucí mé diplomové práce a 

společností GEMEC – UNION a.s. Uzavřené otázky jsem zaměřila na dotazy o 

spokojenosti s kvalitou, cenou, službami, hodnocení chování a jednání pracovníků 

firmy. V otevřených otázkách jsem dala prostor respondentům na vlastní názory a 

vyjádření na společnost. V poslední části jsou to otázky demografické.  

Dotazníkové šetření bylo provedeno s obchodními partnery společnosti 

GEMEC – UNION a.s. Bylo provedeno na stavební konstrukci Jívka, a na 

odštěpném závodu Ostrava.  Odpovídalo 100 respondentů. 

Na otázky číslo. 8,10,12,13,14,15 mohli dotazovaní uvést více možností než 

jen jednu.  

Ukázka dotazníku viz. příloha. 
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1. Jste spokojeni s kvalitou 
dodávaných služeb a produkt ů firmy 

GEMEC-UNION, a.s.?

Ano (52%)

Spíše ano (47%)

Ne (1%)

Spíše ne (0%)

 
Obrázek 1 – Graf vyhodnocení otázky č. 1 

Více než padesát procent dotazovaných je spokojeno s kvalitou dodávaných 

služeb a produktů, 47% dala spíše ano, pouze 1% není spokojených.  
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2. Jak Vám vyhovuje nabídka služeb 
firmy GEMEC-UNION, a.s.?

Ano (48%)

Spíše ano (45%)

Spíše ne (4%)

Ne (2%)

 
Obrázek 2 – Graf vyhodnocení otázky č. 2 

48% dotazovaných nabídka vyhovuje, 45% dotazovaných odpověděla spíše 

ano, tzn., nejsou si svým jednoznačným ano jisti. Zbylých 6% se rozdělilo mezi 

odpovědi ne a spíše ne. 
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3. Jste spokojeni s termíny dodání 
firmy GEMEC-UNION,a.s.?

Ano (56%)

Spíše ano (36%)

Ne (6%)

Spíše ne (2%)

 
Obrázek 3 – Graf vyhodnocení otázky č. 3 

U této otázky odpovědělo ano více jak polovina dotazovaných (56%), Spíše 

ano odpovědělo 36% a  na odpovědi ne a spíše ne reagovalo 8% dotazovaných. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1

4. Vyhovují Vám platební podmínky 
(ceny, splatnosti faktur)?

Spíše vyhovují
(63%)

Vyhovují  (32%)

Nevyhovují (4%)

Spíše nevyhovují
(1%)

 
Obrázek 4 – Graf vyhodnocení otázky č. 4 

63% dotazovaných si nebylo úplně jistých v odpovědi, vyhovují, a tak dali 

spíše vyhovují. 32% dotazovaným platební podmínky zcela vyhovují ,nevyhovují 

4% a spíše nevyhovují 1% dotazovaných.  
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5. Jak hodnotíte jednání pracovník ů 
firmy GEMEC-UNION, a.s?

Dobré (60%)

Velmi dobré (37%)

Ne příliš dobré
(3%)

 
Obrázek 5 – Graf vyhodnocení otázky č. 5 

Při hodnocení pracovníků firmy považuje 60% dotazovaných jednání za 

dobré, 37% dokonce za velmi dobré a 3% za ne příliš dobré.  
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6. Jste spokojeni s p řípadným 
vyřizováním reklamací?

Spokojen (72%)

Velmi spokojen
(21%)

Nespokojen (7%)

Velmi nespokojen
(0%)

 
Obrázek 6 – Graf vyhodnocení otázky č. 6 

S vyřizováním reklamací je spokojeno 72% dotazovaných, velmi spokojeno 

21%. Nespokojeno 7% a velmi nespokojen není nikdo. Jeden dotazovaný mi na 

tuto otázku odpověděl, že žádné reklamace ještě nebyly.  
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7. Vyhovuje Vám p řístup a chování 
pracovník ů GEMEC - UNION a.s.?

Spíše ano (52%)

Ano (45%)

Ne (2%)

Spíše ne (1%)

 
Obrázek 7 – Graf vyhodnocení otázky č. 7 

Přístup a chování pracovníků vyhovuje spíše ano 52%, Ano odpovědělo 

45%, Ne 2% a spíše ne 1%. 
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8. Jaké slevy a akce by Vás nejvíce 
zaujaly?

Slevy pro stálé
zákazníky (53%)

Množstevní slevy
(50%)

Rozvoz zdarma
(33%)

Ke zboží dárek
(27%)

Měsiční akční
nabídky (11%)

 
Obrázek 8 – Graf vyhodnocení otázky č. 8 

Při této otázce, která mě velice zajímala, by 53% dotazovaných zaujaly slevy 

pro stálé zákazníky, hned na druhém místě skončily množstevní slevy 50%, dále 

s 33% to je rozvoz zdarma a také možnost, ke zboží dárek s 27% je zajímavá. 

Jako poslední by dotazované zaujaly měsíční akční nabídky. 
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9. Líbilo by se Vám, kdyby firma p řijela 
k Vám na zahradu nebo jinde, setnula 

strom a na řezala Vám d řevo?

Ano (53%)

Ne (28%)

Raději bych si to
udělal/a sám/a
(19%)

 
Obrázek 9 – Graf vyhodnocení otázky č. 9 

Tuto otázku jsem do dotazníkového šetření dala záměrně. Firma by totiž 

v rámci již zmiňovaného maloobchodu chtěla tyto služby nabízet. Víc jak polovině 

dotazovaných by se to líbilo, a dali ano (53%), ne odpovědělo 28% a raději bych si 

to udělal/a sám/a 19%.  
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10. Pro využití t ěchto služeb by u Vás 
nejvíce rozhodovala?

Cena (63%)

Kvalita (52%)

Doporučení od jiné
osoby (23%)

Dobré jméno firmy
(15%)

 
Obrázek 10 – Graf vyhodnocení otázky č. 10 
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63% se u výběru služeb dívá hlavně na cenu a kvalitu (52%). Doporučení od 

jiné osoby je pro hodně lidí také důležité (23%), a dobré jméno firmy zajímá 15% 

dotazovaných.  
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11. Jste spokojení s prezentací, komunikací 
firmy?(webové stránky, propaga ční materiály..)

Spokojen (65%)

Nespokojen (30%)

Velmi spokojen (5%)

Velmi nespokojen (0%)

 
Obrázek 11 – Graf vyhodnocení otázky č. 11 

65% je s prezentací, komunikací firmy spokojen. 30% nespokojen, 5% velmi 

spokojen a velmi nespokojen není nikdo. Dále v otevřených otázkách bude 

vypsané, s čím jsou zákazníci firmy nespokojeni.  
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12. Jaká forma reklamy by Vás nejvíce zaujala?

Ve formě letáčků (46%)

V novinách a časopisech (31%)

Katalogy a prospekty (29%)

V rozhlase a televizi (24%)

Billboardy (16%)

Internetová reklama (14%)

Výstavy a veletrhy (6%)

Na prostředcích veřejné dopravy
(2%)

Kino (1%)

Na přání dotazovaného - veřejné
budovy tzn. úřady, pošty,
obchody (1%)

 
Obrázek 12 – Graf vyhodnocení otázky č. 12 

Forma reklamy, nejvíc 46% dotazovaných vybralo možnost ve formě letáčků. 

V novinách a časopisech odpovědělo 31%. Katalogy a prospekty by nejvíc zaujalo 

29% dotazovaných. 24% dotazovaných by zaujala reklama v rozhlase a televizi. 

Billboardy jsou také oblíbené 16% a internetová reklama získala 14%. Výstavy a 

veletrhy 6% na prostředcích veřejné dopravy také kupodivu jen 2%, Kino 1%. Na 

přání dotazovaného, kde mi tuto možnost vypsal, jsou veřejné budovy, úřady, 

pošty, obchody, 1%.  

Otázka č. 13 zněla „jaké společnosti zabývající se stejnými nebo podobnými 

službami znáte“? 

81% dotazovaných žádné jiné společnosti, zabývající se stejnými  nebo 

podobnými službami neznají, 19% dotazovaných zná např. OKD Doprava, Marius 

Pedersen, Ecocoal, Obsed, Thronum, A.S.A., Lesostavby FM a.s., Ferona, 

Strabag, Diamo,Van Geswinkel atd.  

V otázce č. 14 jsem se ptala, zda jsou zákazníci s něčím nespokojeni.   
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81% respondentů je se vším spokojeno, 19% je nespokojeno s nekalou 

konkurencí, chybí dovoz zdarma, chtějí více akcí, a mají málo reklamy. 

Otázka č. 15 byla podobného charakteru jako předešlá čtrnáctá a ptala jsem 

se, co si zákazníci myslí, že by se dalo zlepšit.  

74% dotazovaných nechce nic zlepšovat, 26% by chtělo zlepšit, internetovou 

prezentaci, aby byla širší nabídka služeb, a aby se zlepšilo prostředí společnosti 

po estetické stránce, dále pak parkování přímo u firmy v Ostravě. 

Otázka č. 16 zda jste muž nebo žena vyšla, že ze sta respondentů je 64% 

mužů a 36% žen. 

Otázka č. 17, kde jsem se ptala na věk respondentů: 

Rozmezí od 20 do 35 let 26% 

   od 36 do 50 let 46% 

   od 51 do 65 let 21% 

   od 66 a více let 0% 

Nejvíce dotazovaných bylo v rozmezí 36 až 50 let. 
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18. Zaškrtn ěte prosím, v jakém jste pracovním 
poměru?

V pracovním poměru-
zaměstnanec (38%)

Jiné-
student,nezaměstnaný,d
ůchodce,na mateřské
dovolené (37%)

OSVČ (25%)

 
Obrázek 13 – Graf vyhodnocení otázky č. 18 
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38% dotazovaných je v pracovním poměru – zaměstnanec, 37% jiné – 

student, nezaměstnaný, důchodce, na mateřské dovolené. A osob samostatně 

výdělečně činných bylo 25%. 
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Město Ostrava (41%)

Jívka (20%)

Opava (13%)

Havířov (8%)

Orlová (5%)

Karviná (4%)

Vítkov (2%)

Nový Jičín (1%)

Bílovec (1%)

Šenov (1%)

Bruntál (1%)

Horní Datyně (1%)

Petřvald u Karviné (1%)

Frenštát pod
Radhošťem (1%)

 
Obrázek 14 – Graf výskytu respondent ů 

Nejvíce dotazovaných je z Ostravy (41%), dále pak Jívka 20%, Opava 13%, 

Havířov 8%, Orlová 5%, Karviná 4%, Vítkov 2%, a Nový Jičín, Bílovec, Šenov, 

Bruntál, Horní Datyně, Petřvald u Karviné, Frenštát pod Radhoštěm 1% 
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4.3 Závěrečné zhodnocení dotazníkového šet ření: 

V rámci konkrétního dotazníkového šetření bylo osloveno osobně či emailem 

již zmiňovaných 100 respondentů – zákazníků a obchodních partnerů firmy.  

Zákazníci a obchodní partneři jsou s kvalitou nabízených služeb z větší části 

spokojeni. S termíny dodání také. Co se týče platebních podmínek firmy jsou 

s cenami a splatnostmi faktur spíše spokojeni. Jednání, chování a přístup 

pracovníků považují dotazování za dobré. Slevy a akce, které by dotazované 

nejvíc zaujaly, jsou slevy pro stálé zákazníky. Většině dotazovaným by se také 

líbila nabídka množstevních slev, měsíčních akčních nabídek a také rozvoz 

zdarma a ke zboží dárek. S vyřizováním reklamací jsou spokojeni. Nejvíc by u 

dotazovaných pro využití těchto služeb rozhodovala cena a také kvalita a 

doporučení od jiné osoby. Na otázku jestli jsou spokojení s prezentací firmy 

odpověděla převážná část dotazovaných, že jsou spokojeni a třicet procent, že 

spokojeni nejsou. Jako forma reklamy by ze všech možností nejvíc zaujala 

dotazované reklama ve formě letáčků. Hodně procent také dostala reklama 

v novinách a časopisech a katalogy a prospekty. Jen málo dotazovaných znalo 

jiné firmy zabývající se stejnými nebo podobnými službami, více procent vůbec 

neznalo. Nespokojeni jsou s tím, že má firma málo reklamy a u více dotazovaných 

se objevovalo, že jim chybí rozvoz zdarma. Zlepšit by se naopak dalo prostředí 

firmy po estetické stránce, chtěli by více akcí a zlepšit internetovou prezentaci 

firmy. Ze sta dotazovaných bylo 64 mužů a 36 žen, z toho nejvíce byli v pracovním 

poměru jako zaměstnanci a pak jako důchodci. OSVČ s nejméně procenty. 

Věková kategorie nejvíc od 36 do 50 let. Většina dotazovaných byla z Ostravy a 

z okolí Jívky.  
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5 Návrhy a doporu čení 

Pomocí dotazníkového šetření jsem zjistila nedostatky marketingové 

komunikace ve firmě. Jak už jsem jednou zmínila v předcházejícím bodě, myslím 

si, že firma marketingovou komunikaci nemá špatnou, ale má toho hodně co 

zlepšovat. Otázky dotazníkového šetření jsem zaměřila nejen na to, jak jsou 

zákazníci s firmou spokojeni, ale také jsem jim dala prostor k tomu, aby vyjádřili 

své názory právě na komunikaci ve firmě. Z výsledků vyplynulo, že většina lidí by 

zlepšila internetovou prezentaci firmy.  

Jejich internetové stránky jsou nyní již delší dobu bez aktualizace, tím že 

hodně lidí má již dnes počítač a internet doma, si myslím, že pro ně je 

nejjednodušší si sednout k počítači, když si mají vybrat firmu, u které chtějí utratit 

své peníze najdou jich na síti víc než dost a pokud otevřou stránku k příslušné 

firmě, jistě se budou rozhodovat i podle toho, jak je daná webová stránka zaujala. 

Ať už svým grafickým vyjádřením, designem anebo aktuální nabídkou. Firma 

GEMEC – UNION a.s. má na svých webových stránkách dle mého názoru 

přehledně zpracovanou struktury firmy, co firma vlastně nabízí a také kontakty ať 

už telefonní nebo elektronické. Nelíbí se mi ale design stránek, tzn. málo barev, 

málo efektů. Pokud má firma akční nabídky tak by měli okamžitě být viděny na 

stránkách atd. Bezpochyby bych určitě doporučila zlepšení internetových stránek 

a hlavně následné aktualizace.  

Dále z dotazníkového šetření vyplynulo, a to mě samozřejmě podnítilo 

k tomu, abych firmě také nějakým způsobem přispěla ke zlepšení marketingové 

komunikace, že ze stálých zákazníků firmy by nejvíc procent dotazovaných 

zaujala reklama ve formě letáčků. Navrhla jsem proto pro firmu leták, který 

poskytuje základní informace o produktech a službách, které firma nabízí.  

Tím, že firma uvažuje o znovuzahájení maloobchodního prodeje, je tento 

leták určen i pro potencionální zákazníky. Způsob rozdávání letáků je dle mého 

názoru nejúčinnější, když je leták rozdáván osobně. Při podání letáku příjemnou 

osobou si myslím, že dotyčný, co leták dostane ho spíš zaregistruje a přečte si jej, 

než kdyby ho dostal do poštovní schránky s ostatními letáky. Pokud firma bude 
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ochotna vložit do tohoto způsobu roznosu letáků nějaké finance, tak doporučuji 

najít dva až tři brigádníky, kteří budou letáky roznášet.  

Ukázka navrhnutého letáku viz. příloha 

Další důležitá informace, která pro mě z dotazníkového šetření vyplynula, 

byla u otázky, jaké slevy a akce by zákazníky nejvíce zaujaly. Tato informace je 

v dnešní době velmi důležitá, jelikož stále více lidí „slyší“ při výběru firmy na slova, 

jako jsou akce a sleva. Nejvíce dotazovaných by zaujala sleva pro stálé 

zákazníky.  

Navrhla jsem proto slevový kupón s 10% slevou. Slevy můžou být jistě i větší 

než již zmiňovaných 10%. Tato sleva je určena pro stálé zákazníky, kteří by ji měli 

brát jako poděkování firmy, že jí zůstávají „věrni“.  

 
Obrázek 15 - Ukázka slevového kupónu pro stálé záka zníky 

Firma také nabízí, jak už jsem zmínila v předcházející kapitole propagační 

materiály, jako jsou kalendáře, propisky apod. Klienti tyto služby jistě ocení např. 

jako ke zboží dárek, což v mém dotazníkovém řešení také zaujalo značnou část 

dotazovaných. 

Na pomyslném druhém místě u této otázky se umístila odpověď množstevní 

slevy. Představuji si to tak, že by firma při odběru určitého množství např. uhlí 

nebo dřeva poskytla na celkovou cenu slevu například 10%. Hodně dotazovaných 

také odpovědělo, že by je zaujal rozvoz zdarma. Firma má možnost a prostředky 
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na to, aby rozvážela objednané zboží zákazníkům. Je to i v jejich nabídce služeb. 

Rozvoz zdarma je ovšem na zvážení firmy, že cena rozvozu není až tak vysoká.  
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6 Závěr 

Cílem mé diplomové bylo jak teoreticky tak prakticky zhodnotit 

marketingovou komunikaci ve firmě GEMEC – UNION a.s., předvést své 

doporučení a návrhy ohledně současné a budoucí marketingové komunikace 

firmy. Marketingová komunikace zahrnuje širokou škálu pojmů, jako je reklama, 

podpora prodeje, public relations neboli vztahy firmy s veřejností a v neposlední 

řadě také osobní prodej.  

V úvodu mé diplomové práce jsem psala, že firma GEMEC – UNION a.s., se 

v době ekonomické krize rozhodla znovu obnovit maloobchodní prodej. Chtějí si 

udržet a nalákat na tento maloobchodní prodej jak své stálé zákazníky, tak chtějí 

získat i zákazníky úplně nové.  

Hlavní náplň mé práce bylo sestavení dotazníkového šetření, na které 

odpovídalo sto respondentů. Tito respondenti byli stálí zákazníci firmy. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že respondenti jsou se společností GEMEC – 

UNION a.s. v kvalitě a nabídce služeb spokojeni. Vzhledem k tomu, že se moje 

práce měla zabývat marketingovou komunikací, jsem do dotazníku samozřejmě 

zahrnula také otázku, jestli jsou zákazníci spokojeni s prezentací firmy. Můj názor 

je, že internetová prezentace firmy je přehledná ale málo aktualizovaná, určitě 

bych doporučila, aby se na ni firma zaměřila.  

Firma letáčky tvoří, například na prodej uhlí za akční ceny atd., ale já jsem 

navrhla leták obecný, který je zaměřen nejen na stálé ale i na nové, potencionální 

zákazníky. Dozví se z něj, co vlastně firma nabízí. Myslím si, že nejúčinnější forma 

by byla roznos letáků pomocí brigádníků. Zákazníci jistě ocení osobní komunikaci 

před neosobní, nebo žádnou komunikací.  

Aby firma získala nové klienty a udržela si stávající, navrhla jsem také 

slevové kupóny pro stálé zákazníky. Ty by firma mohla nabízet. V základní verzi 

jsem navrhla kupón na 10% slevy, ale samozřejmě mohou být slevy i vyšší.  

Doufám, že dotazníkovým šetřením a vyvozením aspoň některých výsledků 

jsem firmě alespoň trochu napomohla ke zlepšení marketingové komunikace.  
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PŘÍLOHY 



 

 

Příloha č. 1  

Vzor dotazníku 

Dotazník GEMEC – UNION a.s. 

 

Bc. Kristýna Černá 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Hornicko – geologická fakulta 

17. listopadu 15 Ostrava - Poruba 

Vážená paní, vážený pane, 

Tento výzkum probíhá v rámci mé diplomové práce na téma Marketingová 

komunikace firmy GEMEC – UNION a.s. zabývající se dřevovýrobou, 

kovovýrobou, výrobou stavebních hmot, povrchovou těžbou černého uhlí, 

zahlazováním následků po hornické činnosti a.j..  Zabývá se zjištěním základních 

informací a názorů k účelům mé diplomové práce a k interním účelům firmy. 

Z dotazníku chci vyhodnotit stávající situaci firmy na trhu a z vyhodnocených údajů 

zjistit, jak bych mohla přispět ke zlepšení komunikace ve firmě.  

 

Dotazník prosím vyplňte celý. Je anonymní a bude použit pro účely mé diplomové 

práce. 

 

Děkuji za pravdivé vyplnění dotazníku. 

 

1. Jste spokojeni s kvalitou dodávaných služeb a  produktů  firmy GEMEC – 

UNION, a.s.? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Ne 

d) Spíše ne 



 

 

 

2. Jak Vám vyhovuje nabídka služeb firmy GEMEC – UNION, a.s.? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Ne 

d) Spíše ne 

 

3. Jste spokojeni s termíny dodání firmy GEMEC – UNION, a.s.? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Ne 

d) Spíše ne 

 

4. Vyhovují Vám platební podmínky (ceny, splatnosti faktur)? 

a) Vyhovují 

b) Spíše vyhovují 

c) Nevyhovují 

d) Spíše nevyhovují 

 

5. Jak hodnotíte  jednání pracovníků firmy GEMEC – UNION, a.s.? 

a) Velmi dobré 

b) Dobré 

c) Ne příliš dobré 

 

6. Jste spokojeni s případným vyřizováním reklamací? 

a) Velmi spokojen 

b) Spokojen 

c) Nespokojen 

d) Velmi nespokojen 

 

7. Vyhovuje Vám přístup a chování pracovníků firmy GEMEC-UNION a.s.? 



 

 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Ne 

d) Spíše ne 

 

8. Jaké slevy a akce by Vás nejvíc zaujaly? 

a) Slevy pro stálé zákazníky 

b) Množstevní slevy 

c) Měsíční akční nabídky 

d) Rozvoz zdarma 

e) Ke zboží dárek 

 

9. Líbilo by se Vám, kdyby firma přijela k Vám na zahradu nebo jinde, setnula 

strom a nařezala Vám dřevo? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Raději bych si to udělal/a sám/a 

 

10. Pro využití těchto služeb by u Vás nejvíce rozhodovala  

a) Cena 

b) Kvalita 

c) Dobré jméno firmy 

d) Doporučení od jiné osoby 

 

11. Jste spokojeni s prezentací, komunikací firmy? (webové stránky, 

propagační materiály.) 

a) Velmi spokojen 

b) Spokojen 

c) Nespokojen 

d) Velmi nespokojen 

 



 

 

12. Jaká forma reklamy by Vás nejvíc zaujala? 

a) V rozhlase a televizi 

b) Ve formě letáčků 

c) V novinách a časopisech 

d) Katalogy a prospekty 

e) Billboardy 

f) Na prostředcích veřejné dopravy 

g) Internetová reklama 

h) Kino 

i) Výstavy a veletrhy 

 

13. Jaké společnosti zabývající se stejnými nebo podobnými službami znáte? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

14. Zde prosím napište, zda jste s něčím  nespokojeni. 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

 

 

15. Zde prosím napište, co by se dalo zlepšit, 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 

 

16. Zaškrtněte prosím, zda jste 



 

 

a) Muž 

b) Žena 

 

17. Napište prosím svůj věk………………… 

 

18. Zaškrtněte prosím, v jakém jste pracovním poměru 

 

a) OSVČ 

b) V pracovním poměru – zaměstnanec 

c) Jiné – (student, nezaměstnaný, důchodce, na mateřské dovolené) 

 

Město: 
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Ukázka navrhnutého letáku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


