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Summary 

 The theme of the work presented is "Promotional programme of a chosen 

company”. It includes an outline of promotional tools used by the chosen company and 

there are also some possible changes in the company’s promotion proposed.  

 The practical part includes a detailed analysis of the above-mentioned means of 

advertising, and their subsequent evaluation. There are total costs of the company’s 

promotion regarding previous four years enlisted. The proposed changes as well as 

measures on the basis of theoretical experience are presented in the last part of the work. 

The overall results should help to achieve the company’s goals and reduce its costs.  

 On the basis of the analyses and my own experience I have proposed reengineering 

of the company’s promotion programme. The aim of the proposal is to show further 

alternatives in terms of promotion and to reveal hidden weaknesses that are recorded in 

writing in this project. 

 

Keywords: promotion, promotional tools, promotional programme  

 

Anotace  

V předložené práci na téma „Propagační program vybrané společnosti“ je 

zpracován přehled používaných propagačních prostředků vybrané firmy a jsou navrženy 

některé možné návrhy změn v oblasti propagace.  

Praktická část zahrnuje podrobný rozbor výše zmiňovaných reklamních prostředků 

a jejich následné zhodnocení. Jsou vyčísleny výdaje na celkovou propagaci za poslední 

4 roky a na základě teoretických zkušeností navrhnuty změny a opatření, která jsou 

uvedena v poslední části práce. Celkové výsledky by měly pomoci k dosažení firemních 

cílů a snížení nákladů.  

Z provedených analýz a z vlastních zkušeností jsem navrhla zefektivnění 

propagačního programu, které má za cíl ukázat společnosti další alternativy v oblasti 

propagace a odhalit skryté nedostatky, které jsou písemně zaznamenány  v  tomto  projektu. 

 

Klíčová slova: propagace, propagační prostředky, propagační program 
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Seznam zkratek  

AD-80    Automobilový jeřáb dieslový na 8t 

Apod.     A podobně 

atd.      A tak dále 

cca     Circa, přibližně 

č.     Číslo 

ČMŠ    Českomoravské štěrkovny 

FREKOMOS   Název firmy 

Kč     Koruna česká 

Ks     Kus 

např.    Například  

Obr.     Obrázek 

ODS    Ostravsko-dopravní stavby 

OKD    Ostravsko-karvinské doly 

resp.    Respektive 

s.p.     Státní podnik  

ŠDS     Šenovské dopravní stavby 

t     Tuna 

Tab.     Tabulka 

TORAMOS   Název firmy  

viz     Vidět 

VOLVO 180   Čelní nakladač, VOLVO – značka, 180 typ  

WWW    World Wide Web 

 

 



Lucie Zlá; Propagační program vybrané společnosti 

2009 2 

1 ÚVOD  

Cílem bakalářské práce je vytvořit návrh propagačního programu společnosti 

Autodoprava Cielecký a teoreticky vymezit nástroje marketingové komunikace a zhodnotit 

dosavadní činnosti firmy. V práci uplatňuji veškeré získané znalosti a dovednosti a na 

tomto základě analyzuji současný stav vybrané společnosti v oblasti propagace. 

V současné době je velmi těžké přilákat pozornost zákazníků prostřednictvím reklamy, 

neboť trh je reklamou přesycen. Firma může klást větší důraz na reklamu nebo se uchytit 

na trhu dobrou kvalitou svých výrobků a služeb v očekávané rychlosti dovozu.  

Celková komunikace, máme-li na mysli ústní, čí písemnou, slouží k navázaní kontaktu 

a postupně k uzavření obchodu mezi příslušnými stranami. Firmy a soukromí podnikatelé, 

kteří chtějí realizovat marketingovou komunikaci, si musí uvědomit cíl komunikace 

z hlediska času a peněz. Měli by znát potřeby a celkový pohled zákazníka či spotřebitele na 

danou problematiku. Proto využívají nástroje marketingové propagace. Také musí 

zhodnotit vynaložené náklady na reklamu, které by mohly zlepšit úroveň služeb a kvalitu 

výrobků pro zákazníky. Aby firmy a jednotliví podnikatelé mohli prodat zákazníkovi zboží 

co nejlevněji a nejdříve, musí mít stanovené cíle. Pro upevnění své pozice na trhu nesmí 

opomenout faktory logistiky. 

V bakalářské práci budu analyzovat společnost autodoprava Cielecký. Popíši jak její 

historii tak současnost. Poté teoreticky vymezím základní nástroje marketingové 

komunikace a zaměřím se na reklamu, konkrétně reklamní kampaň. Rozeberu současný 

stav propagačního programu autodopravy Cielecký a definuji její současné aktivity 

v oblasti propagace. Dle možností vyčíslím výdaje vynaložené na reklamu za poslední 

4 roky a navrhnu možná opatření ke zlepšení a zefektivnění propagačního programu. 
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2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI1 

 

Společnost Autodoprava Jan Cielecký, dále jen Autodoprava Cielecký,  analyzována v 

této bakalářské práci, byla založena v roce 1997 panem Janem Cieleckým, který má dnes 

více jak 33letou praxi v autodopravě. V začátcích své profese se věnoval pouze 

autodopravě, ale postupem času rozvinul své nabízené portfolio o další služby a produkty.  

Hlavní funkcí firmy je nakupovat sypký stavební materiál od stálých dodavatelů, a poté 

ho prodávat a rozvážet nákladními automobily dalším stavebním firmám a malým 

podnikatelům.  

Firma se zaměřuje:  

� v oblasti poskytovaných služeb zajišťuje  

o dopravu sypkých materiálů; 

o opravu nákladních automobilů; 

o jeřábní práce a nakládací práce; 

� v oblasti prodeje 

o distribuce sypkých stavebních materiálů. 

Způsob obchodu je založený především na: 

� předem objednaných pracích podchycenými písemnými smlouvami;  

� telefonické domluvě; 

� osobní konzultaci a poradenství. 

 

 

 

                                                 
1 Informace jsou získané z ústního sdělení firmy.  
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2.1 Sídlo společnosti  
 

Autodoprava Cielecký sídlí v Šenově na ulici Václavovické s poštovním směrovacím 

číslem 739 34. Sídlo společnosti je  názorně zobrazeno a vyznačeno červenou šipkou na 

mapce uvedené níže na obrázku, viz Obr. č.  1. 

 

Obr. č.  1:  Mapa stránek sídla společnosti 

 

odkaz:  [12] 

2.2 Historie firmy  
 

Firma byla založena v roce 1997 zápisem do Živnostenského rejstříku vedeném 

Okresním úřadem ve Frýdku – Místku (živnost silniční motorová doprava a oprava 

silničních vozidel)  [10]. 

Majitel firmy začínal podnikat se svým synem. Sídlo společnosti bylo zároveň i místem 

bydliště. V období velké poptávky po dovozu stavebního a topného materiálu využili 

svých znalostí a zkušeností ve svém oboru. V dílně v Sedlištích začali svépomoci podnikat 

v oblasti autodopravy pro firmy, které potřebovaly převozy např. kalů, uhlí, štěrku a písku.  
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Dopravu zajišťovali pomocí automobilů Tatra s malou2 nebo velkou soupravou3 což se 

odvíjelo od velikosti objednávky materiálu. 

Prvním zaměstnancem byl syn pana Cieleckého. Další zaměstnance a uchazeče o práci, 

především řidiče nákladních vozidel, postupně získával každým rokem pomocí inzerátů 

v novinách, reklamy ve Zlatých stránkách nebo přes Úřad práce ve Frýdku - Místku. Svou 

praxí a rychlostí si získával stálé odběratele a zákazníky.  

 

2.3 Současnost  
 

Hlavní rozkvět firmy nastal v okamžiku jejího přesídlení do velkého areálu v Šenově na 

začátku roku 2000, kdy došlo k reorganizaci firmy vzhledem ke konkurenci, která byla a 

stále je na trhu velmi silná. Majitel firmy zakoupil pozemek v Šenově o rozloze 5 454 m2. 

Finanční prostředky získal úvěrem z banky. Obrat za rok 2008 činil zhruba 19 mil. Kč. 

V tomto roce nakoupili i nový nakladač VOLVO 180, zřídili váhu pro prodej sypkých 

materiálů a rozšířili nabídku okrasného kameniva. 

  

Rozšířili další služby prodeje sypkých stavebních materiálů, mezi které patří: 

� štěrk;  

� písek; 

� struska4;  

� lomový kámen5; 

� okrasná kameniva. 

 

Při větším odběru materiálu nabízí firma slevy. Dále poskytuje opravárenskou 

činnost vozů Tatra. Všechen materiál se váží na vybudované váze.  

                                                 
2 Malá souprava – hmotnost do 25t.  
3 Velká souprava – hmotnost nad 25t.  
4 Struska – neboli škvára, odpad při výrobě kovů z rud žárovými pochody a při tavení kovů, též tuhé zbytky 
paliva po spálení; ztuhlá tavenina nebo spečené sklovité odpady. 
5 Lomový kámen – přírodní hornina, která je dobývaná na otevřených lomech. 
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Denně se vyveze 160 tun materiálu, což s porovnáním vývozu, kdy firma začínala 

svou činnost, znamená až 60% nárůst. K navýšení poptávky přispěla také kvalitní reklama 

v podobě billboardu. Společnost zajišťuje vnitrostátní dopravu vozidly Tatra a Cat.  

Poslední 3 roky se podnik zaměřil na oblast propagace. Kromě vizitek si založili i 

internetové stránky a venkovní reklamy. 

 

Mezi hlavní odběratele k převozu stavebního materiálu patří: 

� OKD; 

� ŠDS;  

� ODS;  

� Dopravní stavby FREKOMOS;  

� TORAMOS.  

Hlavní zakázku má firma u OKD, kde rekultivuje plochy, vagónuje uhlí, nakládá recyklát 

nebo upravuje pozemní komunikace.  

 

Mezi hlavní dodavatel stavebního materiálu pro drobné podnikatelé patří: 

� ČMŠ  

V současné době má firma 20 zaměstnanců, využívá 12 nákladních automobilů, jeřáb    

AD-80 a čelní nakladač. 

 

2.4 Organizace společnosti 

 

Firma zaměstnává 20 zaměstnanců. V čele společnosti je majitel firmy pan Cielecký, 

který se stará o obchod, smlouvy a peněžní pohyby na účtu.  

� Na úseku administrativy pracují celkem 2 zaměstnankyně, které mají na starost 

vedení evidence zakázek, přípravu pracovních listů na každý den, fakturaci a 

prodej stavebního materiálu; 
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� Na úseku dopravy je zaměstnáno 11 řidičů, kteří rozváží stavební materiál;  

� 2 strojníci se starají o obsluhu a údržbu velkých nakladačů a přívěsů; 

� Technik zajišťuje nákup náhradních dílů pro opravy a 4 mechanici se starají o 

stabilní provoz nákladních aut; 

� Externě je zaměstnaná účetní, která vede veškeré účetnictví společnosti.  

Podnik si sestavil následující organizační schéma společnosti, které je patrné na 

následujícím obrázku, viz Obr. č.  2. 

 

Obr. č.  2: Organizační schéma společnosti Autodoprava Cielecký 

 

odkaz: vlastní zpracování na základě konzultace s vedoucím firmy 

2.5 Strategie podniku 
 

Podnik se snaží zajistit si stálost dodavatelů a odběratelů a především rozšířit nabídku 

a prodej svých služeb. Krátkodobým cílem v roce 2008 bylo získání úvěru a zakoupení 

nového nakladače VOLVO 180. V rámci zlepšení poskytování služeb firma renovuje 

vozový park a skladové prostory. V následujících letech se firma bude intenzivně rozvíjet o 

propagační činnost.   

 

Majitel společnosti  

Administrativa a obchod  Technické služby  

Oprava  Doprava  
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3 TEORETICKÉ VYMEZENÍ NÁSTROJŮ MARKETINGOVÉ 

KOMUNIKACE  

 
Způsob marketingové komunikace výrazně ovlivňuje naši životní úspěšnost. Každý 

z nás je vystaven působení reklamy. Oslovují nás prodejci a dealeři, navštěvujeme výstavy 

a veletrhy, využíváme různých podpor prodeje přes internet, televizi nebo tisk. Na druhé 

straně marketingoví pracovníci stále mění prodejní strategie a marketingovými plány 

propojují prostředky komunikačního mixu. Dalo by se říci, že se jedná o „koloběh nabídky 

a poptávky“. Prodejci, za účelem prodat výrobky, umí rychle vyhodnocovat informace, aby 

mohli lépe reagovat na konkurenční změny a tím se udržovat na trhu a zajišťovat 

budoucnost firmy. Spotřebitelé neboli zákazníci si vybírají na trhu zboží podle svých 

potřeb a za určitou cenu. Proto si prosperující firmy vytvářejí marketingová oddělení, 

pomocí nichž o sobě dávají vědět. Společnosti volí specifické prostředky marketingové 

komunikace na určitý okruh lidí s cílem ovlivňovat, zesilovat nebo naopak potlačovat 

uspokojování potřeb zákazníků.  

 

3.1 Marketingová komunikace  
 

Komunikace je klíčovým prvkem k navázaní kontaktu se zákazníkem, ale také 

důležitá pro udržení se na trhu. Proto si firmy často nechávají záležet na kvalitní reklamě 

své firmy nebo nových výrobků, najímají si specialisty na podporu prodeje, kteří vytvářejí 

různé databáze, školí své zaměstnance. Moderní komunikace se odráží od současné doby, 

která je založena na komunikaci podnikatelů se svými zprostředkovateli, spotřebiteli a 

různými cílovými skupinami a její zpětnou vazbou.  

Marketingová komunikace neboli marketingový komunikační mix se skládá 

především z osobního prodeje mezi potenciálním kupujícím a osobní komunikací přímého 

prodeje výrobku nebo služby, tak neosobního prodeje, který zahrnuje reklamu, podpory 

osobního prodeje, public relations a nástroje přímého marketingu  [8],  [1].  
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V širším pojetí lze podle další publikace (Vysekalová, Jitka a kol., Psychologie 

reklamy. 3., rozšířené a aktualizované vydání, s. 20) zařadit do marketingové komunikace 

všechny formy propagace či přesněji komunikace, kterými jsou:  

 

� reklama (advertising);  

� osobní prodej (personal selling); 

� podpora prodeje (sales promotion); 

� práce s veřejností (public relations);  

� přímý marketing (direkt marketing);  

� nová média (new media);   

� sponzoring  [6]. 

 

V současné době, podle moderní marketingové komunikace, se marketingová oblast 

opírá o čtyři hlavní nástroje (reklama, podpora prodeje, public relations a osobní prodej). 

V 90. letech byla propagace nově posílena řadou dalších prostředků a nástrojů přímého 

marketingu, včetně internetu  [4]. 

Přímý marketing zahrnuje osobní kontakt pomocí telefonu, přímé zásilky nebo 

internetu s přesně vybranými individuálními zákazníky. Výhodou je získání jejich 

okamžité reakce. Jedná se o neveřejný, přizpůsobený marketing, který lze rychle upravit a 

v podobě dialogu mezi prodejcem a zákazníkem vybudovat a udržet dlouhodobý vztah  [2]. 

 

3.1.1 Nástroje marketingové komunikace a její výhody a nevýhody 
 

V následující tabulce uvidíme přehled základních výhod a nevýhod jednotlivých 

nástrojů marketingové komunikace. U osobního prodeje máme relativně menší ztráty než 

např. u reklamy. U osobní komunikace může prodejce přímo vyhovět potenciálnímu 

zákazníku, ale na druhé straně má vysoké náklady na jeden kontakt.  
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Z pohledu reklamy oslovíme a upoutáme velký počet příjemců. Hlavním cílem 

obchodníka je vytýčit si určitou skupinu lidí a správně zkombinovat tyto nástroje  [8]. 

 

Tab. č.  1: Výhody a nevýhody nástrojů komunikace 

Odkaz: upraveno na základě literatury   [8], str.29 a vlastního zpracování 

 

3.1.2 Cíle marketingové komunikace 
 

Stanovení cílů je pro podnik jedním z nejdůležitějších prvků manažerských rozhodnutí.  

 

 

 

 

DRUH KOMUNIKACE VÝHODY NEVÝHODY 

Osobní prodej 

- pružná prezentace; 
- získaní okamžité reakce, 

schopnost dokončit prodej; 
- udržení pozornosti u 

zákazníka;  
- přesné vybrání zákazníků;  
- schopnost vytvoření 

důvěry se zákazníkem.  

- vysoké náklady; 
- nesnadné získat a 

zaškolit obchodníky; 
- čas. 

Reklama 

- masové působení na trhu; 
- kontrola nad sdělením a 

její výraznost; 
- vytvoření určitého, image, 

které výrobci nemohou 
zajistit. 

- neosobní; 
- nelze předvést výrobek; 
- nelze přímo ovlivnit 

nákup; 
- nesnadné kvalifikovat 

měření účinku; 
- schopnost zákazníka 

ignorovat reklamu. 

Podpora prodeje 

- okamžitý účinek; 
- upoutá pozornost; 
- dává podnět k nákupu; 
- rychlá zpětná vazba. 

- snadno napodobitelná 
konkurencí; 

- působí krátkodobě. 

Public Relations 

- vysoký stupeň 
důvěryhodnosti; 

- dlouhodobý účinek. 

- publicitu nelze řídit tak 
snadno jako ostatní 
formy reklamy. 
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Mezi cíle patří:  

 

a) Poskytnutí informací  

Firmy chtějí poskytovat informace o své společnosti, jak se jim daří, jaké mají 

postavení na trhu, zda nedošlo k organizačním změnám v podniku (např. stěhování, 

přejmenování).  

 

b) Vytvořit, stimulovat poptávku  

Snaha zvyšovat poptávku na trhu po určité značce nebo výrobku, případně službě.  

 

c) Diferenciace produktu, firmy  

Pokusit se odlišit od konkurence. Na trhu se objevují podobné výrobky a služby, které 

zákazníci považují za téměř totožné. Proto firmy usilují prostřednictvím různých 

prostředků o upoutání pozornosti na své výrobky či služby.  

 

d) Důraz na užitek a hodnotu výrobku  

Při kombinaci hodnoty a užitku mají firmy právo zvýšit cenu při kvalitní značce a 

použít metodu „lízání smetany“. Zaměřují se na určitou vrstvu zákazníků a snaží se 

přizpůsobit jejich potřebám a přáním.  

 

e) Stabilizace obratu  

Obrat není konstantní. Působením vlivů změny prodeje v průběhu roku může dojít 

k sezónním slevám a nepravidelnosti poptávky. Tyto dopady směřují ke zvýšení nákladů 

na skladování. Proto se firma snaží tyto výkyvy co nejvíce stabilizovat v čase  [8].  
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3.2 Reklama  
 

Reklama je synonymem ke slovu propagace. Často se tímto pojmem také označuje 

marketingová komunikace.  

Současná definice reklamy je definována jako „placená forma komunikace myšlenek a 

neosobní prezentace nabídky zboží nebo služeb ve sdělovacích prostředcích“  [4]. 

Reklamou se rozumí „proces komerční komunikace, prováděný za úhradu jakýmkoliv 

podnikatelským subjektem nebo jiným subjektem jednajícím v jeho zájmu, jehož účelem je 

poskytnout spotřebiteli informace o zboží a službách (dále jen „produkt“) i činnostech a 

projektech charitativní povahy“ [9]. 

Reklama se šíří pomocí sdělovacích prostředků a médií, jako např. v novinách, televizi, 

rozhlasu, časopisech. Další prostředky, jež nespadají do kategorie hromadných sdělovacích 

prostředků, avšak mohou rovněž zprostředkovávat tok propagačních sdělení, jsou 

plakátové plochy, firemní poutače, štíty, propagační stránky atd. 

Reklama je obchodní činností, za kterou se platí „slušné peníze“. Její podstatou je, že 

vstupuje mezi prodávajícího (výrobce) a zákazníka (spotřebitele), kterého přímo oslovuje, 

přesvědčuje, aby si danou věc koupil. Musíme si uvědomit také skutečnost, že zákazník 

reklamu hradí  [7].  

 

Reklama může plnit 3 funkce:  

 

a) informační;  

b) přesvědčovací; 

c) upomínací.  

 

� Informační funkce  

Je velmi důležitá v počátečních okamžicích existence produktu, zejména v době, kdy je 

na trhu nový produkt zaveden a kdy je nutné stimulovat tzv. primární poptávku (poptávku 
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po určitém výrobku, službě, místě či organizaci). Tato informační funkce se používá 

v době zavádění životního cyklu výrobku. Reklama s informační funkcí vysvětluje 

zákazníkům, jak výrobek funguje, poskytuje informace o nabízených službách, a tak 

pomáhá budovat image společnosti.  

 

� Přesvědčovací funkce 

Je významná v prostředí intenzívní konkurence. Zvyšuje poptávku po výrobku či 

službě, která je používaná ve fázi růstu a v počátcích zralosti životního cyklu výrobku.  

Přesvědčovací reklama zajišťuje: 

o snahu o získání zákazníků konkurenta; 

o potlačení obav zákazníka spojených s užíváním produktu; 

o posílení image firmy v mysli zákazníka; 

o změnu vnímání některých vlastností daného zboží; 

o tlak na okamžitý nákup. 

 

� Upomínací funkce  

Reklama s touto funkcí se uplatňuje obzvláště ve fázi zralosti produktu a ve fázi 

poklesu. Jejím účelem je připomenout zákazníkům výrobek nebo službu, které dobře znají, 

v době mimo hlavní sezónu jejich použití, zachování pozice značky, služby.  

Upomínací funkce:  

o připomíná potřebnost produktu v blízké budoucnosti; 

o připomíná rozložení distribuční sítě, ve které lze produkt zakoupit; 

o obnovuje povědomí zákazníka o existenci produktu v době mimo 

sezónu; 

o udržuje stálé povědomí o existenci produktu určité firmy  [8].  
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3.2.1 Reklamní kampaň 
 

Při tvorbě reklamní kampaně musí firma nejprve zvážit, zda reklamu bude  tvořit 

sama, nebo tvorbu reklamy zadá reklamní agentuře, která ji vypracuje. Výhodou využití 

reklamní agentury je to, že poskytuje komplexní služby, ale pro podnik to znamená, že 

musí vynaložit větší finanční náklady. 

Reklamní kampaň je série inzerátů (šotů) v televizi na určité téma a v určitém 

časovém období. Je spojena s rozhodovacími procesy a učitými postupy. Nejprve si musí 

podnik stanovit konkrétní cíl kampaně, jestli zvýší prodej určité značky, image firmy, 

produktu atd. Dále si provede rozpočet a vybere cílovou skupinu, na kterou se chce zaměřit. 

Dalším krokem může být specifická formulace toho, co chce cílové skupině sdělit a 

správně jí to interpretovat. Pomocí médií osloví danou skupinu. Na závěr provede kontrolu 

dané kampaně z hlediska jejich výsledků a naplnění stanovených cílů.   

 

1. krok reklamní kampaně: Stanovení cílů  

Podnik si musí uvědomit, čeho chce dosáhnout, je nezbytné vědět, jaké cíle chce 

zrealizovat v souvislosti s marketingovou strategií. Musí mít neustále na paměti, proč 

kampaň provádí, dobře si definovat problém a stanovit cíle pomocí informativní, 

přesvědčovací a připomínkové reklamy.  

 

K ekonomickým cílům patří:  

 

� zvýšení zisku; 

� vytvoření základní poptávky; 

� zvýšení podílu na trhu; 

� vytvoření jména firmy nebo výrobku; 

� zvýšení obratu ve srovnání s předchozím obdobím.  
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Společnost musí mít ale na paměti, že ke zvýšení zisku nebo obratu nemusí dojít 

hned, ale až v určitém časovém období, ve kterém působí celá řada dalších 

marketingových faktorů.  

 

2. krok: Kalkulace rozpočtu  

Rozpočet kampaně je velmi složitý. Firma si klade spoustu otázek, na které není 

lehké odpovědět. Rizikovost vynaložených peněz na reklamu je v poměru 1:1.  

Každopádně si firma musí uvědomit, že část peněz se nevrátí. Obecné pravidlo k 

určení nákladů neexistuje, ale jsou uváděny čtyři základní metody výpočtu:  

 

a) výpočet procenta z objemu prodeje – vychází se z korelace mezi objemem 

prostředků na reklamu a objemem prodeje. Metoda neumožňuje rychlou reakci na 

trhu a stanovuje vyšší rozpočet pro budoucnost bez ohledu na aktuální situaci; 

b) podle chování konkurence – neboli konkurenční parity. Předpokladem je fakt, že 

obě firmy mají stejnou strategii, stejné postavení na trhu. Vychází se z průměrných 

nákladů konkurence, ale i tato metoda je riziková;  

c) přijatelnost výdajů – kolik si firma může dovolit utratit z hlediska finančních 

prostředků. Nejedná se o žádnou metodu, ale jedná se o to, kolik firm ě zbylo peněz 

po zaplacení všech nákladů a tudíž neporovnává náklady s obratem;  

d) návratnost investice (z reklamy) – např. ve formě zvýšeného zisku, který si firma 

stanoví jako cíl.  

 

3. krok: Volba médií  

Při sestavování kampaně si firma vybere média, která může i kombinovat. Důležité 

je zaměřit se na určitý tržní segment skupiny lidí. Většinou volí televizi, rozhlas nebo 

tištěnou formu (noviny, časopisy, venkovní reklamu) a nově internet.  
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Tab. č.  2: Výhody a nevýhody při volbě reklamních médií 

PROSTŘEDKY  VÝHODY NEVÝHODY 

Noviny 

- masové pokrytí;  
- flexibilita inzerce;  
- opakovatelnost a široký dosah; 
- vědomý nákup a důvěryhodnost;  
- rychlost inzerce.  

- přeplněnost inzercí;  
- nedostatečná selektivnost; 6 
- vysoké náklady; 
- kvalita reprodukce; 
- rychlé stárnutí výtisku 

novin;  
- cenové znevýhodnění 

nepravidelných inzerentů.  

Časopisy 

- kvalitní reprodukce;  
- dlouhá životnost a pravidelnost;  
- možnost zasažení specifických 

cílových skupin;  
- prestiž některých časopisů. 

- nedostatečná pružnost;  
- přeplněnost;  
- celoplošnost;  
- delší doba realizace.  

Televize 

- masový dosah a široké pokrytí; 
- opakovatelnost;  
- flexibilita a selektivnost;  
- působení na více smyslů;  
- vysoká prestiž. 

- vysoké náklady;  
- nedostatečná selektivnost;  
- přeplněnost; 
- omezené informace; 
- možnost přepínání kanálů.  

Rozhlas 

- rychlost přípravy;  
- nízké náklady;  
- vysoká segmentace;  
- osobní forma oslovení.  

- přeplněnost;  
- dočasnost sdělení;  
- roztříštěnost posluchačů;  
- nízká pozornost posluchačů; 
- pouze sluchové vjemy. 

Venkovní 
reklama 

- opakování;  
- pestrost forem;  
- rychlá komunikace 

jednoduchých sdělení; 
- široký dosah.  

- dlouhá doba realizace;  
- stručnost;  
- nedostatečná selektivnost;  
- omezení dostupnosti. 

Internet 

- rychlost;  
- cena;  
- neomezenost; 
- velké pokrytí.   

- technická omezení;  
- selektivita;  
- množství informací.  

Direct Mail 

- rychlost; 
- flexibilita tvarů zasílané 

nabídky; 
- intensivní pokrytí; 
- selektivnost; 
- kompletní informace. 

- pocit narušení soukromí; 
- vysoké náklady na kontakt; 
- kvalita poštovní služby; 
- závislost na kvalitě 

provedení. 

Odkaz: upraveno na základě literatury   [8], str.51,  [5] a  vlastního zpracování 

                                                 
6 Selektivnost - výběrovost; schopnost, přesnost rozlišení, výběru, selektivita 
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4. krok: Cílová skupina 

Firma se zaměřuje na skupinu lidí, které chce oslovit. Musí si uvědomit co, kdy a 

kde a jakými prostředky bude sdělovat. Cílovou skupinu může definovat na základě 

geografických, demografických a psychologických znaků  [5],  [8], což je názorně vidět na 

Obr. č.  3. 

 

Charakteristika cílové skupiny 

 

Obr. č.  3: Znaky určující cílovou skupinu 

 

Odkaz: upraveno na základě literatury   [6], s 30] a vlastního zpracování 

 

5. krok: Komunikace s cílovou skupinou  

Hlavním účastníkem komunikace je příjemce a odesílatel. Sdělení a média jsou 

hlavními komunikačními nástroji, které můžeme názorně vidět na obrázku, viz Obr. č.  4. 

 

Geografické 
 

- národy  
- státy  
- okresy  
- města apod. 
 
 

 

Demografické 
 

- pohlaví 
- povolání 
- rodinný stav 
- věk apod. 

Psychografické  

Osobnost člověka 
 

- osobnost, 
charakter 

- postoje  
- motivy apod. 

Životní styl  
 

- životní návyky 
- normy chování 
- zájmy apod. 
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Obr. č.  4: Prvky komunikačního procesu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odkaz: upraveno na základě literatury   [3], s 577] a  vlastního  zpracování 

 

Odesílatel (komunikátor) – je pracovník nebo skupina lidí, kteří se podílejí na tvorbě 

reklamní kampaně. Při zpracování reklamy musíme provést průzkum, jehož výsledkem 

zjistíme, co zákazníci chtějí.  

Sdělení (zpráva) – záleží, na jakou cílovou skupinu se firma zaměří. Musí vyvolat u 

příjemce určité psychické procesy. Jde o souhrn informací, které se skládají z materiálu, 

obsahu a formy projevu u verbální nebo neverbální komunikace.  

Médium (informační kanál) – jde o určitou formu sdělovaného procesu s technickými 

parametry či nositelem informací pro odesílatele i recipienta. Příjemce se může rozhodnout, 

které médium si zvolí (jestli bude sledovat reklamu v televizi nebo si koupí denní tisk).  

Příjemce (recipient, komunikant nebo cílová skupina) – můžeme si příjemce rozčlenit 

z hlediska osoby, která má subjektivní pohled na svět a už od narození si vytváří 

dynamický průběh života závislý na svých názorech a postojích, nebo osoby jako členy 

skupiny či společnosti. 

Šum (komunikační) – zahrnuje celkové nedostatky médií, komunikátora, ale také 

psychologické znaky člověka (osobnostní charakter, motivy, postoje atd.), životní styl nebo 

odmítnutí reklamy, čemuž musíme věnovat určitou pozornost. Člověk jako příjemce si 

zapamatuje určité úseky na delší dobu. Je to způsobeno tím, že určité zprávy zachycuje 

více. Čím více vyvolají v našem podvědomí emocionální aktivitu, tím méně úsilí 

vynaložíme. Jde o názornou ukázku, jak vypadat „mladě a svěže“ nebo „aby bílá byla 

bílá“ [6]. 

odesílatel kódování sdělení 
médium 

dekódování  příjemce 

šum 

zpětná vazba reakce 
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3.3 Osobní prodej  
 

Je komunikace mezi prodejcem a potenciálním zákazníkem osobně, telefonicky, 

prostřednictvím internetu, přičemž nejefektivnější je vlastní předvedení výrobku. Cílem je 

představit výrobek, službu nebo myšlenku jednomu či více zákazníkům se záměrem 

uskutečnit prodej. Má nejrychlejší odezvu z celkové marketingové komunikace. Jádrem 

osobního prodeje je umění získávat zákazníky pomocí verbální a neverbální komunikace. 

Důležité je všestranné zajištění informací o nabízeném výrobku, ale také nutnost zákazníka 

informovat, jak produkt vhodně používat, správně spotřebovávat nebo jak by se dal 

vylepšit, aby více uspokojil jeho potřeby a vybudoval s nimi dlouhodobý osobní vztah. 

Představuje velmi účinný nástroj propagace zboží, ale na druhé straně je 

nejnákladnějším nástrojem reklamy. Bohužel jsou i takové případy, kdy dojde ke špatné 

prezentaci produktu a poškození dobrého jména podniku  [6]. 

Osobní prodej nebo-li přímý prodej zákazníkům má celou řadu podob od 

průmyslového prodeje, obchodního jednání přes velkoobchod, maloobchod až ke 

konečným spotřebitelům. Může se konat v kancelářích, prodejnách, doma, ale i před 

dveřmi bytu.  

 

Možnosti osobního prodeje: 

1. prodavač za pultem – jedná se o fázi předprodejní. Zákazníci se seznamují s novým 

výrobkem, který se většinou vystavuje na výstavkách nebo představuje obchodními 

agenty firmy či akcí. Typický může být také pro maloobchod. Výhodou je, že má 

větší účinnost než reklama. 

2. prodej v terénu – jedná se většinou o obchodní zástupce, kteří navštěvují zákazníky 

a nabízejí jim služby nebo je přímo instalují, prodávají. 

3. objednávkový prodej – jedná se o objednávky bez prezentace, kdy zákazník má 

určitou představu o výrobku, v určité kvalitě a množství na základě 

objednávkových služeb. 
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4. obchodní setkání - obchodní agenti musí mít nadání umět „jednat s lidmi“. Svým 

způsobem je osobní prodej náročnější než ostatní formy propagace, tzn. od 

obchodního agenta se požaduje, aby uměl využít úsilí, vystupoval jistě a 

s přiměřenou mírou sebevědomí. Správný obchodník musí být upravený, mít 

správné držení těla a rukou a především mít správné vyjadřovací schopnosti.  

 

Obchodní agent by měl mít předem promyšlený obsah rozhovoru: 

 

� identifikovat a odhadnout osloveného zákazníka při prvním kontaktu; 

� prezentovat výrobek a přizpůsobit ho zákazníkovi podle jeho potřeb, popřípadě 

předvedení výrobku; 

� být schopen reagovat na kladené otázky; 

� překonávat přirozenou náklonnost kupujícího ke skepsi a nedůvěře vůči jakékoliv 

prodávající osobě, schopnost se vcítit a přiblížit problému zákazníka; 

� uzavřít prodej se zákazníkem. 

   

Nejtěžší částí obchodních rozhovorů bývají vyjednávání o ceně  [8]. 

 

Nejčastěji uplatňované strategie: 

Strategie „noha ve dveřích“ – prodejce musí zákazníka zaujmout, přilákat 

pozornost, dát třeba nízkou nabídku. 

 Strategie je založená na stupňování požadavků. Očekává se, že kupující vyhoví i 

silnějšímu požadavku, poté, co neodmítl mírnější.  

 

 Strategie probíhá takto: 

1. předvedení výrobku a zaujmutí zákazníka – například možností vyzkoušet zboží, 

2. obchodník si pokouší zavázat zákazníka, např. drobným dárkovým předmětem, nebo 

je-li hodnota kontraktu vysoká, pozváním na oběd nebo večeři v luxusní restauraci, 

pozváním do klubu, na golf, darem atd., 

3. uzavření koupě. 
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Důležitým předpokladem k úspěšnému uzavření obchodu je, aby měl kupující pocit, že 

jedná podle své vlastní vůle a nikoli, že jsou jeho rozhodnutí důsledkem vnější manipulace. 

  

Strategie „zabouchnuté dveře“ – vychází z psychologické zkušenosti, že jednají-li 

dvě strany a jedna ustoupí, psychologická reakce je, že ustoupí i druhá strana. Používá se v 

případě vysokých cen výrobků, technicky složitého zboží (je třeba předvést, uvést výhody), 

výrobků s méně častým nákupem. 

 

Začíná nepřiměřeně vysokým požadavkem, na nějž není možné reagovat jiným 

způsobem než odmítnutím („přibouchnutím dveří“). Následuje podstatně mírnější 

požadavek – tedy požadavek, kterého chce ve skutečnosti obchodní agent dosáhnout. 

Zmírnění nároku chápe zákazník jako ústupek obchodního partnera. Nejobvyklejší 

psychologickou reakcí na ústupek jedné strany je ústupek druhého účastníka, a proto je 

nejčastěji mírnější požadavek zákazníkem přijat s pocitem zadostiučinění a vítězství. V 

obecném případě slevuje obchodní agent z původního požadavku tak dlouho, dokud není 

uzavřena dohoda, nebo dokud není dosaženo (pro obchodníka) poslední přijatelné meze 

podmínek obchodu. Má-li reagovat kontaktovaná osoba výše uvedeným způsobem, musí 

být první návrh skutečně neúměrný a nerozumný. Požadavek však nesmí urazit nebo 

rozhněvat, neboť v takovém případě zaujme zákazník s konečnou platností odmítavý 

postoj a nebude ochoten dále jednat7. 

 

3.4 Podpora prodeje 
 

Představuje akce marketingových aktivit, které nabízejí zákazníkovi určitý přínos z 

toho, že si daný výrobek koupí (slevy, slosovatelné kupóny aj.). Zahrnuje i různá opatření, 

která mají vést k okamžitému nákupu. Podpora prodeje je způsob propagace, kompromis 

mezi reklamou a osobním prodejem. 

                                                 
7 KOTLER, Philip. Marketing, Management: analýza, plánování, realizace a kontrola, 3. dopl. a upr. vyd. 
Praha: Victoria Publishing, 1997, xxvii, 789 s, ISBN 80-85605-08-2. 
HORÁKOVÁ, Iveta. Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada, 1992, 364 s, ISBN 80-85424-83-5. 
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Anglicky výraz „sales promotion“ znamená v českém překladu nástroje nepřímé 

komunikace v marketingu. Je zaměřen na menší, ale přesně vymezené skupiny lidí. 

Zahrnuje účasti na veletrzích, předvádění zboží, ochutnávky, soutěže nebo výstavy.  

Podpora prodeje, jako propagace, se zaměřuje zpravidla na zákazníky (např. v 

podobě poskytovaných vzorků, soutěží, cen), ale je také soustředěna na zprostředkovatele 

tj. obchodní propagace (kdy obchody připravují společně reklamní kampaně) a na samotný 

závěr na obchodní personál (pro obchodníky mají motivující charakter, jedná se např. o 

bonusy, školení, soutěže v objemu produkce a k získání zákazníků). 

 

Mezi nejpoužívanější prostředky podpory prodeje u zákazníků (spotřebitelů) patří:  

 

� Vzorky zboží, ochutnávky – jsou bezplatně rozdávány spotřebiteli za účelem 

vyzkoušení produktu. Nejúčinnější, nejjednodušší, ale současně nejnákladnější 

způsob zavedení nového nebo nezvyklého produktu na trh. Zboží, které je relativně 

levné, se dá v malém množství  snadno distribuovat (např. prací a čisticí prostředky, 

cigarety, zubní pasty).  

� Obchodní kupóny, známky – je jich celá řada. Při nákupu zákazník dostane kupón a 

při dalším nákupu či shromážděním více kupónů má pak slevu nebo si může vybrat 

dárek. 

� Prémie – dávají se zdarma nebo za sníženou cenu na další nákup. Mají vyvolat 

podnět k nákupu nového výrobku či služby. Např. při nákupu šampónu dostaneme 

sprchový gel zdarma.    

� Dárkové a drobné upomínkové předměty – klade se důraz na předmět, který má 

připomínat od koho jsme ho dostali. Jedná se většinou o trička s logem, čepice 

s reklamním sloganem, psací potřeby s názvem firmy, kalendáře apod.  

� Výstava a veletrhy - mezinárodní veletrhy jsou velké výstavy zboží firem určitých 

odvětví, pořádané v pravidelných časových intervalech. Bývají všeobecné i 

specializované. Účast na veletrhu přináší vystavující firmě velké výhody. 

Představuje jedinečnou příležitost k navázání obchodních kontaktů i k podpoře 
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existujících obchodních vztahů. Účast na veletrhu je mimořádně vhodnou 

příležitostí k uvedení nových produktů na trh, stejně jako poučit zákazníka, formou 

připravených audiovizuálních pořadů, o významu a způsobu užívání nového 

produktu. Veletrhy jsou místem koncentrované nabídky a koncentrované poptávky. 

Proto by firmy měly důkladně připravit své představení na veletrhu, a to již při 

výběru vystavovaného zboží. Neměly by však podcenit odbornou způsobilost a 

stupeň aktivity obchodních zástupců delegovaných na veletrh. Rovněž úroveň 

propagačních materiálů a příspěvků musí odpovídat podmínkám a zvyklostem 

diktovaných intenzitou hospodářského boje v daném odvětví. 

� Rabat – svou podstatou je blízký kupónu. Držitele dodatečně opravňuje ke slevě z 

prodejní ceny produktu. Zákazník musí obvykle zaslat výrobci tištěné potvrzení 

(které bývá součástí obalu) a pokladní blok. Do 4 – 6 týdnů obdrží ve formě šeku 

předem určenou část kupní ceny. Účinnost rabatů bývá ve srovnání s kupóny nižší, 

avšak na druhé straně nebývá nabídka dodatečné úspory využita všemi zákazníky, 

kteří produkt zakoupili. Náklady propagační akce jsou z tohoto důvodu nižší. Tato 

propagační taktika se užívá hlavně u baleného zboží.  

� Soutěže o ceny – jsou nejdynamičtější formou při zavádění nových výrobků a 

služeb. Výrobci dávají zákazníkovi možnost při splnění předem stanovených 

podmínek vyhrát peněžní hotovost, zájezd nebo určité zboží za pomoci štěstí nebo 

vynaloženého vlastního úsilí.  Soutěže nevytváří loajalitu zákazníka (zákazník 

kupuje výrobek, jen kvůli tomu, že by mohl vyhrát). 

� Odměny za věrnost – spotřebitelské odměny mívají podobu hotovosti nebo 

drobných podnětů, stimulujících ke koupi propagovaného produktu. Mohou být 

součástí výrobku (jako např. u nás prodávaná čokoládová vajíčka, která uvnitř 

obsahují malé hračky pro děti), nebo je lze za nízkou cenu dokoupit k určitému 

zboží. Odměny také mohou být poskytovány formou výraznějších slev pro časté 

zákazníky. Přední zahraniční letecké společnosti a hotely nabízejí zvláštní cenové 

programy pro časté uživatele svých služeb. 
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Nejpoužívanější prostředky podpory prodeje u obchodníků:  

� Sleva z katalogové ceny – rozumí se tím odečtení určité částky z ceny každé 

jednotky zboží zakoupené v průběhu vymezeného časového období.  

 Tato metoda podporuje ochotu zakoupit nový druh či větší množství zboží. 

 Obchodník může využít úsporu např. ke snížení ceny, slevy za zvýšený odběr,  slevy 

při reklamě aj. Má propagační význam a ekonomickou logiku.  

� Rabat – tj. obchodní rozpětí, které představuje srážku z kupní ceny poskytovanou 

odběrateli odpočtem ve faktuře nebo zvláštním dobropisem. V praxi se uplatňují: 

o rabat množstevní; 

o rabat hodnotový; 

o rabat za platbu před termínem splatnosti nebo za platbu v hotovosti; 

o rabat zaváděcí; 

o rabat věrnostní aj. 

� Příspěvek na propagaci – výrobci často poskytují obchodním partnerům příspěvky 

na reklamu nebo vystavení jeho zboží za předem stanovených podmínek. 

� Zboží zdarma – výrobce někdy odměňuje odběratele, který zakoupil velké množství 

jeho zboží, nabídkou určitého množství téhož nebo jiného zboží zdarma. Touto 

cestou může inspirovat odběratele k vyzkoušení dosud nenakupovaného zboží. 

� Dárkové propagační předměty – jsou velmi obvyklou formou propagace firmy, 

hojně uplatňovanou i v podmínkách naší hospodářské praxe. Jedná o takové 

předměty, jako jsou kalendáře, psací potřeby, poznámkové bloky, odznaky a jiné 

předměty, na kterých je natištěn či jinak zaznamenán název a logo firmy8  [8],  [4]. 

Propagace v místě prodeje je považována za velmi účinnou formou reklamy. Uvádí se, 

že nejvíce rozhodujících nákupů se uskuteční právě v místě prodeje. Způsoby: 

                                                 
8 KOTLER, Philip. Marketing, Management: analýza, plánování, realizace a kontrola, 3. dopl. a upr. vyd. 
Praha: Victoria Publishing, 1997, xxvii, 789 s, ISBN 80-85605-08-2. 
HORÁKOVÁ, Iveta. Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada, 1992, 364 s, ISBN 80-85424-83-5. 
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� Dočasné snížení cen – důležitý je prvek dočasnosti. Je třeba zvážit, které zboží 

zlevnit. U značkového zboží by sleva vzbudila nedůvěru ohledně kvality. 

� Prémie – věc, kterou získává zákazník se zakoupením výrobku (taška aj.). Nebo 

každý 10. výrobek vyhrává.  

� Poutače – v prodejnách bývají umístěny na koncích uliček se zbožím, u pokladny 

nebo na jiných zřetelných místech plakáty či kartónové obrazové materiály 

propagující určité zboží konkrétní firmy. 

� Předvádění výrobku – prodejce předvádí v místě prodeje, jak výrobek funguje v 

oblasti spotřebního zboží, akce kosmetických firem (např. předvádění líčení). 

� Vyzkoušení produktu – někteří výrobci či organizace, poskytující služby, dávají 

spotřebiteli možnost vyzkoušet zboží, aby tak podpořili ochotu potenciálního 

zákazníka ke koupi (například tzv. demonstrační verze uživatelských počítačových 

programů). Rovněž mnohé maloobchodní organizace umožňují zákazníkovi do 

určité lhůty vrátit výrobek a obdržet zpět celý zaplacený obnos (obvykle do 10 – 30 

dnů po uskutečnění koupě, ale někdy i podstatně později). Zákazník se rychleji 

rozhodne ke koupi zboží, které může v případě nespokojenosti později vrátit, ačkoli 

většina zákazníků tuto možnost nevyužije. 

Účelem podpory prodeje bývá zejména: 

1. podpořit nákup objemnějších balení; 

2. získat nové uživatele (tedy osoby, které dosud užívaly substituty nebo kupovali 

produkt konkurenční firmy); 

3. získat na svou stranu zákazníky, kteří často střídají značku kupovaného produktu, 

4. vypěstovat věrnost ke zboží propagující firmy; 

5. odměnit stálé zákazníky; 
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6. zvýšit četnost, s jakou jsou výrobek nebo služba nakupovány9. 

3.5 Public relations 
 

Záměrně necháváme anglický termín označovaný zkratka PR, který v češtině nemá 

doslovný překlad a má zkreslující charakter, proto má mnoho významů. Ovlivňuje celkový 

vztah ve firmě s veřejností a institucí, kde není kladen přímý důraz na koupi věci. Do 

public relations patří např. tiskové konference, zprávy pro tisk, různá interview, 

sponzorství, akce a další  [7]. 

Zákazníkům, kteří se vyhýbají reklamám a prodejcům, se tak prostřednictvím PR 

dozvědí o výrobku pomocí zprávy, ne jako sdělení k realizaci prodeje  [1]. 

Náklady na publicitu jsou minimální ve srovnání s náklady na ostatní komunikační 

nástroje. Jsou vynaložené na pracovníky, kteří se starají o tiskové zprávy, náklady na 

poštovné a další  [8]. 

 

Členíme je na:  

� firemní – zahrnují kompletní prezentaci firem podle specializace na finanční public 

relations, komunikace se zaměstnanci, charita, veřejné záležitosti apod.;  

� spotřebitelské (produktové) – zabývají se značkou výrobku u zboží a služeb 

prodávané pro vlastní potřebu; 

� oborové – vztahy mezi velkoobchodem a maloobchodem, tedy vztah mezi výrobci 

a poskytovateli; 

� mezifiremní komunikace – znamená komunikace s obchodní veřejností  [6]. 

 

 

 

 

                                                 
9 KOTLER, Philip. Marketing, Management: analýza, plánování, realizace a kontrola, 3. dopl. a upr. vyd. 
Praha: Victoria Publishing, 1997, xxvii, 789 s, ISBN 80-85605-08-2. 
HORÁKOVÁ, Iveta. Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada, 1992, 364 s, ISBN 80-85424-83-5. 
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Public relations zajišťuje určité funkce:  

� tiskové zprávy a agenturní činnost – snahou je upoutat pozornost firmy, 

výrobku či služby; 

� veřejné záležitosti – budování vztahů v rámci místní komunity nebo země; 

� pomoc sponzorů – cílem je získat nebo naopak poskytnout dobrovolnou či 

finanční pomoc; 

� publicita produktu – získat pozornost k určitému produktu a co nejlépe 

zveřejňovat informace ohledně výrobků;  

� lobbing – budování a pěstování vztahů se zástupci státních úředníků a 

zákonodárců s cílem ovlivnit legislativu a opatření.  

Oddělení pro public relations sídlí většinou ve firemní centrále, kde se pracovníci 

zabývají různými segmenty veřejností a používají několik nástrojů. Na prvním místě jsou 

to zprávy o firmě, produktech nebo lidech. Také projevy pomohou vytvořit určitou 

publicitu, ale stále více jsou firemní mluvčí terčem otázek médií, mluví na schůzích, 

poskytují interview, účastní se obchodních schůzek. Firemní akce různého druhu od 

slavnostních nebo tiskových konferencí mohou upoutat pozornost cílové skupiny  [2],  [3]. 
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4 ANALÝZA SOUČASNÉHO PROPAGAČNÍHO PROGRAMU 

SPOLEČNOSTI  

 

Při rozhodování o výběru prostředků, pomocí nichž o sobě firma dává vědět, musí 

společnost sestavit propagační program firmy. Propagace je vědomá činnost, která je 

prostřednictvím specifických prostředků zaměřena na určitý okruh lidí s cílem vyvolat, 

zesílit nebo potlačit uspokojování určitých potřeb. Jádrem marketingu je propagace 

výrobku pro podnícení potenciálního zákazníka ke koupi. Reklamní program je součástí 

marketingového mixu.10 

Získat určitý segment zákazníků je na dnešním nasyceném trhu značně obtížné. 

Kromě nabízených výrobků, slevových akcí a konkrétních služeb nás zajímají i vnější 

faktory firmy, na které se zaměříme k upoutání pozornosti zákazníků. Společnost, která se 

drží v určité oblasti na trhu, musí mít výrazné a odlišné rysy od ostatních konkurenčních 

firem. Podnik nemusí vkládat neúnosné částky do propagace, ale může stavět na dobré 

pověsti.  

Prvním krokem firmy je vytvoření firemních internetových stránek, které si sama 

navrhne tak, aby zaujala zákazníky co nejdéle a hlavně je motivovala k tomu, aby se na 

stránky vraceli. „Web“ má zákazníky informovat a komunikovat s nimi, nikoli hned 

prodávat. Cílem je zaměřit se na spotřebitele a odpovídat jim na otázky, udržovat s nimi 

kontakt a pěstovat s nimi vztahy. Na webových stránkách společnosti nalezneme informace 

o výrobcích a službách, historii firmy, ale také její hodnocení a výroční zprávy. Stránky 

většinou obsahují zábavné prvky, aby upoutaly a přilákaly pozornost návštěvníků. 

V nabídce můžeme také najít katalog pro nákup i s cenami, ale také různé akce a soutěže.   

Na druhé straně máme marketingové webové stránky, které slouží k přímému nákupu. 

Snaží se návštěvníky motivovat a pomocí zvýhodněných nabídek dospět k on-line nákupu.  

 

 

                                                 
10 KOTLER, Philip. Marketing, Management: analýza, plánování, realizace a kontrola, 3. dopl. a upr. vyd. 
Praha: Victoria Publishing, 1997, xxvii, 789 s, ISBN 80-85605-08-2. 
HORÁKOVÁ, Iveta. Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada, 1992, 364 s, ISBN 80-85424-83-5. 
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4.1 Logo 
 

Logo potenciální zákazníky musí na první pohled zaujmout, musí být 

zapamatovatelné, estetické a čitelné. Ale v jednoduchosti je krása! Většinou je na logu 

uvedeno jméno nebo název firmy s kombinací se znakem, který má definovat zaměření 

firmy a odlišit se od podobných firem.  

Logo by mělo být informativní a hlavně vytvořené pro budoucnost. Může se stát, že 

se změní nebo zruší určitý produkt a logo se pak musí upravit, neboť je zastaralé a je nutné 

ho měnit. Avšak změna loga a celkové identity společnosti může vést k určité strategii a 

upozornění zákazníků.  

Firma Autodoprava Cielecký si navrhla logo při rozvoji společnosti sama a uvedla 

na něj název firmy, který zkombinovala se symbolem podniku. Tohle je nejlepší cesta pro 

malé podnikatele, kteří jsou zaregistrováni jako fyzické osoby. Výhodou je, že poznáme, 

co firma nabízí. Ukázku loga můžeme vidět na Obr. č.  5. 

 

Obr. č.  5: Logo firmy Autodoprava Cielecký 

 

Odkaz: vlastní zpracování 

 

4.2 Vizitky 
 

Vizitky reprezentují každého obchodníka. Vhodně navržená vizitka dokresluje image 

společnosti, musí udávat informace o majiteli společnosti, názvu firmy a adresu zahrnující 

s kontaktem. Měla by být vytištěná na kvalitním papíru v předepsané velikosti. Na obrázku, 

viz Obr. č.  6 vidíme jednoduchou formu vizitky vytvořenou majitelem firmy Autodoprava 

Cielecký, který použil jednobarevné písmo se základními údaji.  

 

 

JJAANN  CCIIEELLEECCKKÝÝ  

AAUUTTOODDOOPPRRAAVVAA  
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Obr. č.  6: První vizitka firmy Autodoprava Cielecký 

 
Pramen [interní zdroj] 

 

V roce 2005 investoval majitel firmy více do propagace a současně si nechal  

navrhnout i nové vizitky s barevným písmem podle barev nákladních automobilů, které 

vidíme na obrázku, viz Obr. č.  7. Jedná se o levnou, ale účinnou propagaci, pomocí které 

dochází k seznámení s obchodními partnery a navázaní kontaktu s nimi.  

Cena vizitky v roce 2005: cca 3,50 Kč/ks. 

 

Obr. č.  7: Nová vizitka firmy Autodoprava Cielecký 

 
Pramen [interní zdroj] 

4.3 Reklamní předměty 
 

Majitel firmy využívá k věrnosti svých spolupracovníků a obchodních přátel 

především propagační a reklamní předměty. Z rozmanitého výběru si společnost vybrala 

firemní kalendáře, propisky, diáře, tašku s logem a lžíci na boty, které šíří mezi své 

dlouholeté potenciální zákazníky. Ukázku reklamních předmětů vidíme na Obr. č.  8. 

Firemní kalendáře působí dlouhodobě jako celoroční propagace pro obchodní 

partnery s cílem uchovat firmu v paměti.  

Cena kalendáře v roce 2008: cca 120 Kč/ks. 
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Reklamní propisky s nádechem zelené barvy a s logem firmy Autodoprava Cielecký 

přirozeně ladí se symbolickou barvou firmy.  

Cena propisky v roce 2008: cca 16 Kč/ks.   

Lžíce na boty, jako netradiční, ale praktický dárek s nápisem firmy Autodoprava 

Cielecký v nazelenavé barvě, patří mezi další reklamní předměty. 

Cena lžíce v roce 2008: 90 Kč/ks.  

Igelitová taška s logem firmy a kontaktem je také jedna z forem upoutání zákazníků, 

i když poslouží pouze pro reklamní předměty a ne pro běžný obchod.  

Cena tašky v roce 2008: cca 6 Kč/ks.   

 

Obr. č.  8: Reklamní předměty firmy 

 
Pramen [interní zdroj] 

 

Na konci roku rozesílá firma novoročenky obchodním partnerům jako poděkování 

za spolupráci. Pro rok 2008 zvolila motiv, který vidíme na obrázku, viz Obr. č.  9. 

Cena novoročenky v roce 2008: 10 Kč/ks.  
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Obr. č.  9: PF 2008 

 
Pramen: [interní zdroje] 

4.4 Venkovní reklama  
Mezi venkovní reklamu řadíme reklamní plochy, plakáty, billboardy, reklamy na 

autech, budovách a další. Už na první pohled musí přilákat pozornost zákazníka, který si 

může část značky zapamatovat. Proto musí být text čitelný, jasný a výrazný. Forma 

zaujímá více než obsah. Níže na Obr. č.  10 vidíme jednoduchou venkovní reklamu před 

vjezdem do areálu, na které je uveden název firmy a hlavního produktu i kontaktní údaje.  

Cena reklamní plochy v roce 2005: cca 6 000 Kč/ks.  

Obr. č.  10: Venkovní reklama firmy před vjezdem do areálu 

 

Pramen: [interní zdroj] 
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Na obrázku, viz Obr. č.  11 můžeme vidět další formu venkovní reklamy, která 

patří k historicky nejstarším metodám upoutání pozornosti. V areálu firmy dochází 

k postupné rekonstrukci a reklamní tabule slouží především k orientaci zákazníka.  

Cena reklamní tabule v roce 2008: cca 4 000 Kč/ks.  

 

Obr. č.  11: Venkovní reklama firmy v areálu 

 
Pramen: [interní zdroj] 

 

Potisky reklamního loga firmy na nákladních automobilech vidíme na Obr. č.  12. 

Pro majitele jsou automatickou záležitostí.   

Cena potisku v roce 2005: cca 3 000 Kč/automobil.  

 

Obr. č.  12: Firemní nákladní automobily s logem podniku 

 
Pramen: [interní zdroj] 
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4.5 Firemní oblečení  
Mezi firemní oblečení neboli monterkovou soupravu řadíme vestu, pracovní bundu a  

mikinu. Logo firmy je uvedeno na zadní části vesty nebo pracovní bundy, viz Obr. č.  13.  

Cena montérkové soupravy v roce 2008: 750 Kč/souprava.  

 

Obr. č.  13 Firemní oblečení zaměstnanců 

 
Pramen: [interní zdroj] 

4.6 Inzerát 
Pomocí inzerátu ve Zlatých stránkách využil pan Cielecký dalšího účinného nástroje, 

jak ovlivnit a získat zákazníka. Inzerát, viz Obr. č.  14 vystihuje základní informace o 

firmě.  

 

Obr. č.  14: Inzerát ve Zlatých stránkách 

 
Pramen: [interní zdroj] 
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4.7 Internet  
Internet patří k nejnavštěvovanějším zdrojům k vyhledávání informací a oslovení 

mnoho adresátů. Na jejich jednoduchých webových stránkách http://www.cielecky.cz/ 

najdeme základní informace o firmě, nabídku služeb a stavebního materiálu. Úvodní stranu 

vidíme níže na Obr. č.  15. 

 

Obr. č.  15: WWW stránky firmy Autodoprava Cielecký 

 
Pramen: [interní zdroj] 

4.8 Vynaložené výdaje na propagaci za poslední 4 roky  
 

V Tab. č.  3 vidíme přehlednou tabulku související s výdaji na propagaci za poslední 

4 roky.  

V roce 2005 začala firma investovat do prostředků venkovní reklamy a reklamních 

předmětů jako jsou např. vizitky, kalendáře, diáře, propisky, tašky s potiskem loga, atd. 

Celkem za rok 2005 společnost vynaložila náklady na propagaci v přibližné hodnotě 

20 800 Kč.  

V roce 2006 se zvýšily náklady na propagaci zhruba o 3 500 Kč.  
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Reklamní předměty rok 2005 [Kč] rok 2006 [Kč] rok 2007 [Kč] rok 2008 [Kč]
webové stránky 3 000 3 000 2 500 2 500 
plech.reklamní štít 2 500 6 000 2 000 2 000 
nápis na magnet.tabuli - 2 000 3 000 1 500 
vizitky 200 200 1 000 2 000 
reklamní trička 2 500 1 000 1 500 1 000 
reklamní kalendáře 4 000 3 000 4 000 5 000 
reklamní diáře 4 500 6 000 4 000 1 000 
reklamní propisky 1 300 1 500 2 000 3 500 
lžíce na boty - - 4 500 8 000 
novoročenky 300 500 1 000 1 000 
tašky s potiskem 1 500 500 200 500 
zlaté stránky - - 5 000 5 000 
avízo - 600 500 500 
reklam.panelová plocha 1 000 - - 4 000 
celkem za jednotlivé roky 20 800 24 300 31 200 37 500 

V následujícím roce 2007 firma více investovala do nových reklamních předmětů jako 

jsou lžíce na boty a inzerovala ve Zlatých stránkách v hodnotě cca 5 000 Kč. Celkové 

náklady za rok 2007 činily cca 31 200 Kč.  

Rok 2008 se stal z hlediska propagace nejnákladnější, neboť náklady na reklamu 

činily cca 37 500 Kč. Firma investovala především do venkovní reklamy, reklamních 

předmětů ve formě kalendářů, lžíci na boty apod.  

 Příloha č. 3 nám graficky zobrazuje výdaje na reklamní předměty za poslední 4 roky 

za jednotlivé položky, následně  Příloha č. 4 nám v procentech vyčísluje vynaložené 

náklady za jednotlivé roky. 

Tab. č.  3: Výdaje na reklamní předměty za poslední 4 roky 

odkaz: vlastní zpracování 

 

Mezi další nákladovou položku patří pracovní pomůcky firmy vyčíslené v Tab. č.  4. 

V roce 2005 vynaložila celkem cca 18 500 Kč za montérkovou soupravu, pracovní obuv, 

pracovní rukavice a další.  

V roce 2006 firma investovala do pracovní soupravy o 5 000 Kč více než v minulém 

roce z důvodu nárůstu počtu zaměstnanců a v menších částkách pravidelně vkládala do 

dalších pracovních pomůcek v celkové hodnotě cca 23 500 Kč.  

V roce 2007 byl opět nárůst celkových položek na průměrnou částku 32 500 Kč 

jedním z důvodu bylo zvýšení počtu zaměstnanců v průměru dvou pracovníků za rok. 

 Největší výdaje na pracovní pomůcky byly v roce 2008 v celkové částce cca 

41 000  Kč.  



Lucie Zlá; Propagační program vybrané společnosti 

2009 37 

Pracovní pomůcky rok 2005 [Kč] rok 2006 [Kč] rok 2007 [Kč] rok 2008 [Kč]
mýdlo, solvina 3 500                 3 500                 5 500                 7 000                 

monterková souprava 2 500                 5 000                 10 000               12 500               
pracovní rukavice 2 500                 3 500                 6 500                 7 500                 
ochranné brýle 500                    500                    500                    500                    
pracovní obuv 3 000                 5 000                 4 000                 7 000                 
přeškolení řidičů v autoškole 6 500                 6 000                 6 000                 6 500                 
celkem za jednotlivé roky 18 500               23 500               32 500               41 000               

Podobně jako u reklamních předmětů, vidíme rozložení financí u pracovních pomůcek 

za poslední 4 roky zobrazené v grafické podobě, viz  Příloha č. 5 a viz  Příloha č. 6 

zobrazuje výdaje za každý rok v procentech.  

Na základě dobře odvedené práce je zaměstnancům firmy pravidelně dvakrát měsíčně 

přidělováno mýdlo, prášek na praní, mycí pasta Solvina11 a pracovní rukavice. Jednou 

ročně mají nárok na pracovní obuv a montérkovou soupravu.  

 

Tab. č.  4: Výdaje na pracovní pomůcky za poslední 4 roky 

Odkaz: vlastní zpracování 

 

 
 Firma byla také zveřejněna v Sedlišťském zpravodaji, viz  Příloha č. 1, který vychází 

každý měsíc v obci Sedliště. Dalšími aktivitami, na kterých se firma podílí, jsou 

sponzorské dary ve formě finančních nebo věcných, poskytovány na různé akce jako jsou 

např. plesy, školní radovánky, apod. Názornou ukázku Zpravodaje vidíme na obrázku, viz 

 Příloha č. 2, kde jako jedna z firem se podílí na jmenované akci: „Obecní 

slavnosti“ v Sedlištích.  

                                                 
11 Solvina – český čistící prostředek, který odstraňuje mastnotu z kůže. 
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5 NÁVRH ZMĚN A OPATŘENÍ  

 

Každá společnost se snaží minimalizovat své náklady. Chápu, že většina malých 

podnikatelů vidí investici do propagace za zbytečnou, ale přichází tak o nové zákazníky a 

klienty na konkurenčním trhu.  

Menší podniky nedisponují velkým kapitálem a snaží se ušetřit, proto se propagaci 

firmy vyhýbají. Přesto i tyto společnosti mohou v rámci svých možností zvýšit efektivnost 

vkládanou do marketingové komunikace.  

V této práci jsem vyčíslila celkové náklady vynaložené na propagaci a pracovní 

pomůcky za poslední 4 roky. 

Firma je v počátcích svého rozvoje v oblasti propagace a má tedy možnost využít 

základní marketingové nástroje k odstranění jejich nedostatků a investovat více v těchto 

oblastech.  

 

� Aktualizovat internetové stránky 

 V dnešní době je internet nejsledovanějším médiem vůbec. Ve většině případů se 

uvádí jako hlavní kontakt k získání potřebných informací o společnosti. Proto by měla 

firma věnovat této oblasti daleko více pozornosti. 

 Vytvoření kvalitních webových stránek není až tak jednoduché. Je zapotřebí 

spolupracovat se znalým programátorem, grafikem a designérem. Prezentace musí byt na 

první pohled výjimečná, zapamatovatelná a uvedena ve vyhledávači na prvních řádkách 

vyhledávače podobných firem.  

 Stávající stránky http://www.cielecky.cz/ jsou zastaralé a nevyhovující dnešní 

moderní společnosti. Z grafického pohledu je prezentace strohá a jednoduchá. Sdělované 

informace a fotografie jsou z části neplatné.  

V bakalářské práce jsem navrhla a vytvořila nové internetové stránky 

http://cielecky.webnode.cz/ společnosti Jan Cielecký, Autodoprava na Obr. č.  16 Rozšířila 

jsem podokno charakteristiky podniku na její historii a současnost. Přidala ceník a odkaz 

na volná pracovní místa.  
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Další návrhy na zlepšení prezentace, které bych zrealizovala:  

- vyfocení pracovního týmu; 

- úprava kontaktů zaměstnanců firmy; 

- přidáni fotek o referencích poskytovaných služeb a prací; 

- umístění prezentace na hlavní stránku vyhledávače; 

- pronájem volného místa ostatním firmám pro umístění vhodné banneru12; 

- vložení automatické kalkulace na výpočet ceny pro zákazníky. 

 

� Zvýšení podpory prodeje 

 Aby nedošlo k neúnosnému zvýšení výdajů na reklamu prostřednictvím vkládaní 

banneru a reklamy v rádiích, doporučuji osobní přímý marketing. Bude probíhat ve dvou 

fázích:  

- oslovení stávajících zákazníků;  

- oslovení nových zákazníků.  

 

Oslovení stávajících zákazníků 

 Navrhuji zasílat konkrétní nabídky pro konkrétní odběratele. Nabídka bude zahrnovat 

množstevní slevy vyplývající z obchodní historie daných odběratelů. Rozesílání bude 

probíhat prostřednictvím České pošty, s.p., nebo elektronicky jako přílohu v emailu. Vždy 

bude záležet na preferovaném způsobu, který vyplyne z předchozích obchodních vztahů.  

 

Oslovení nových zákazníků 

  Rozšířit propagaci o nové zákazníky prostřednictvím nabídkových letáků. Stávající 

zákazníci (viz výše) budou oslovováni konkrétní nabídkou zahrnující diskont určený 

z předchozích obchodů. Noví zákazníci budou osloveni stejným způsobem jako stávající 

s rozdílem standardizovaných nabídkových letáků. Jejich výběr bude proveden průzkumem 

na internetu. Oslovená cílová skupina firem bude podnikat v oboru stavebnictví s místem 

působnosti v přilehlém okolí. 

 

 

 

                                                 
12 Banner – reklamní proužek na webových stránkách.  
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� Péče o zaměstnance13 

 Motivace u zaměstnanců firmy je na dobré úrovni. Akorát navrhuji zakoupení 

služebních mobilů pro řidiče ke komunikaci s majitelem firmy během pracovní doby. 

Doporučuji společnost O214. Pro firmy i malé živnostníky nabízejí výhodné tarify pro 

volání ve skupině zdarma. U nových zákazníků O2 poskytnou i mobilní telefon. Celkové 

měsíční náklady dvanácti telefonů odhaduji na 10 000 Kč. Poté by se u majitele firmy a 

jeho zaměstnanců snížily měsíční útraty za provolání zhruba o 5000 Kč.    

 

� Snaha zvyšovat prodej i mimo sezónu 

 V zimním období se zvyšují náklady na jednotku produkce, proto se firma snaží tyto 

rozdíly minimalizovat. Navrhuji progresivní množstevní slevy (5t + 0,5t zdarma 10t a 2t 

zdarma).  

 Další možnost zvýšení prodeje vidím ve využití nákladních vozidel mimo sezónu. 

Navrhuji, je-li to možné, technicky upravit pro údržbu komunikací v období sněhu a mrazu. 

Tatra by byla do-vybavena o přední radlici odhrnující sníh a zadní rotující zařízení na 

rozlet štěrku a soli po komunikaci. Autodoprava by musela doplnit nabídku služeb a zajistit 

potřebné legislativní náležitosti. Poté prezentovat příslušné správě silnic, resp. obci či 

městu a vyjednat efektivní cenu. Bakalářská práce mi neumožňuje rozvedení tohoto tématu, 

a proto bude podrobněji rozebráno v diplomové práci. 

 

�  Rozšíření nabídky služeb  

V případě menšího odběru sypkého materiálu a poklesu počtu zakázek bych rozšířila 

celkovou nabídku služeb a rozšířila prodej a rozvoz sypkého materiálu. Vzhledem 

k vybavení vozového parku firmy bych poskytovala služby v oblasti zemních prácí, 

pozemních komunikací a demoličních prací u stavebních objektů např. odvoz stavební 

suti15 či přistavení kontejnerů na sutě a hlínu. Nebo bych nabídla pronájem vozů Tatra a 

Cat.  

 

 

                                                 
13 Informace zjištěné z pohovoru s obchodním zástupcem firmy O2.  
 
14 O2. [online]. Horní Bludovice,duben 2009 [cit. 2009-04-11]. Dostupné na WWW: 
<http://www.cz.o2.com/>. 
15 Suť – zbytkový materiál po bourání stavebního objektu, který nelze jinak využít. 
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Na závěr by měla firma alespoň jednou za rok provést vyhodnocení celkových investic. 

Kolik peněžních prostředků se vkládá do nákupu pohonných hmot, sypkého stavebního 

materiálu nebo pracovního nářadí na opravu automobilů. A poté po porovnání s tržbami 

bych zhodnotila, jestli si firma může dovolit koupit další automobil, vložit prostředky do 

propagace či zrekonstruovat objekt. 

 

Obr. č.  16: Návrh nových internetových stránek 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odkaz: vlastní zpracování 
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6 ZÁVĚR  

 
Cílem bakalářské práce bylo představit a charakterizovat firmu Autodoprava Cielecký. 

Byly popsány nástroje marketingové komunikace a na závěr zhodnocené její klady a 

zápory.   

V první části je popsána společnost od počátku jejího založení až po současnost. 

K rozšíření a rozvoji firmy došlo v době přesídlení do Šenovského areálu. Čtenář se 

seznámil se společností a s jejími základními údaji. 

Teoretická část zahrnuje podrobný rozbor nástrojů marketingové komunikace. 

Převážně je zaměřena na její výhody a nevýhody, formy reklamy a reklamní kampaň.    

Další rozsáhlejší kapitolou je část praktická. Ve společnosti autodoprava Cielecký jsou 

aplikovány konkrétní reklamní metody, díky kterým byly zjištěny nedostatky, ale na 

druhou stranu se firma jeví pro zaměstnance perspektivní. Jsou vyčísleny výdaje na 

celkovou propagaci za poslední 4 roky a na základě teoretických zkušeností  navrhnuty 

změny a opatření, které jsou uvedené v poslední části práce. Celkové výsledky by měly 

pomoct ke zvýšení jejich cílů a snížení nákladů v určitých oblastech. V návrzích a 

doporučeních je kladen důraz na zlepšení internetových stránek firmy, kterými se 

prezentuje před svými zákazníky a klienty. Jako stěžejní prvek jsem navrhla nové WWW 

stránky.  

Většina kroků byla projednána a konzultována s majitelem firmy a jeho 

administrativní pracovnicí. 

Tato bakalářská práce si klade za cíl ukázat společnosti další alternativy v oblasti 

propagace a odhalit skryté nedostatky, které jsou písemně znázorněny v tomto projektu. 

Bakalářská práce bude vyhotovena ve 4 provedeních, přičemž jedna bude předložena 

majiteli společnosti panu Janu Cieleckému. 
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