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1. ÚVOD 

Důvodem proč jsem vybrala jako téma své bakalářské práce návrh marketingové 

komunikace pro společnost RAPPA, s. r. o., byl fakt, že ji před několika lety opustil 

marketingový odborník, což způsobilo výrazný pokles komunikačních aktivit.  

RAPPA, s. r. o. v posledních letech přichází o své klienty ve větší míře, než získává 

nové. Zeslábla jak známost samotné značky Rappa na spotřebitelském trhu, tak pozice 

společnosti na trhu B2B. 

Úkolem bakalářské práce je tedy posoudit aktuálně používaný komunikační mix 

společnosti RAPPA, s. r. o. a, jak již název práce napovídá, a navrhnout pro tuto společnost 

moderní a účinnou marketingovou komunikaci. 

V práci se zaměřím na nástroje marketingové komunikace, vyvíjené mezi společností 

Rappa s. r. o. a trhem spotřebitelů, a okrajově také na trh B2B. Práce bude obsahovat 

charakteristiku společnost a její vývoj. 

Cílem práce je zhodnocení aktuální marketingové komunikace, navrhnutí opatření k 

jejímu zefektivnění a dále také návrhy související s využíváním dalších vhodných nástrojů 

komunikačního mixu. Navrhovaná marketingová komunikace bude sledovat cíl rozšíření 

známosti značky na spotřebitelském trhu a s tím související upevňování pozice společnosti na 

trhu B2B. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGOVÉ 

KOMUNIKACE  

2.1. Definice marketingové komunikace  

Komunikaci obecně můžeme velmi jednoduše a stručně popsat jako proces sdílení 

informací. Pokud nahlédneme do slovníku cizích slov, zjistíme, že je siřeji vysvětlována jako: 

přenos nejrůznějších informačních obsahů v rámci různých komunikačních systémů, za 

použití různých komunikačních médií, zejména prostřednictvím jazyka1. Marketingová 

komunikace pak s touto definicí úzce souvisí, jelikož je to jakákoliv forma řízené 

komunikace. Zjednodušeně řečeno, když při svém působení ne trhu účelově uvažujeme nad 

tím proč, kdy a jakým způsobem sdělit nějakou skutečnost, začínáme, řečeno současnou 

terminologií, přemýšlet jakou marketingovou komunikaci zvolit. V případě společností, 

jejichž primárním cílem je dosahování zisku, jde tedy o „každou formu řízené komunikace, 

kterou společnost používá k informování, přesvědčování nebo ovlivňování spotřebitelů, 

prostředníků i určitých skupin veřejnosti“2. Primárním cílem marketingové komunikace je 

tedy ovlivnění budoucího chování příjemce daného informačního sdělení. 

2.2. Role marketingové komunikace  

„Marketingová komunikace umožňuje společnostem spojovat své značky s jinými 

dalšími lidmi, místy, akcemi, značkami, zážitky, pocity a věcmi. K hodnotě značky může 

marketingová komunikace přispět tím, že ji vštípí do mysli spotřebitelů a dotvoří její image.“3 

V zásadě tedy marketingová komunikace umožňuje společnostem dosáhnout širšího 

povědomí o jejich existenci a získávání nových zákazníků tím, že se tyto společnosti 

pokoušejí informovat a přesvědčovat spotřebitele a připomínat jim výrobky a značky, které 

prodávají. 

V současnosti je dobře zvládnutá komunikace považována za konkurenční výhodu, 

která je k nezaplacení, což je patrné zejména a u velkých korporací známých značek (např. 

Shell, T-mobile, Coca cola, apod.). 

                                                 

1 [1] PETRÁČKOVÁ V., KRAUS J. a kol.: Akademický slovník cizích slov, 2001, str. 406 

2 [2] BOUČKOVÁ J. a kol.: Marketing. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2003, str. 222 

3 [3] KOTLER P., KELLER K.L.: Marketing management, 2007, str..: 574 
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2.3. Cíle a smysl marketingové komunikace 

Marketingové komunikační cíle se odvozují od pochopení současného kontextu, ve 

kterém značka existuje, a budoucího kontextu, ve kterém by se měla značka nacházet. Jsou 

vyjádřeny úrovní povědomí, vnímání, znalostí, postojů a stupněm reference značky. Cílem 

tedy může být: navýšení prodeje, rozšířeni známosti značky, získávání nových zákazníků, 

odlišení se od konkurence, atp. Jako pomůcka při rozvinutí správných a vhodných cílů slouží 

akronym s názvem SMART, který pomáhá správně definovat cíle marketingové komunikace:4 

 

S - specific: co chceme kampaní ovlivnit 

M - measurable: stanovení měřítek, kterými lze výkon hodnotit 

A - achievable: cíle musejí být dosažitelné, jinak se vytrácí motivace 

R - realistic: celý proces musí být zakotven v realitě a vztahu ke značce 

T - targeted and timed: jaká je cílová skupina a kdy ji zasáhnout 

 

Cílem snah marketingové komunikace jsou pak jisté motivační účinky. Je žádoucí, aby 

společností vysílaná sdělení byla přijímána předpokládaným způsobem a s pozitivní reakcí. V 

tomto ohledu by společnost měla dbát na vhodně zvolené nástroje a co možná nejlepší 

načasování svých komunikačních aktivit. Pro obecná zjednodušení realizace marketingové 

komunikace existuje v jejím systému několik modelů, které mohou mít za určitých podmínek 

jisté opodstatnění. Jedná se například o model AIDA, který vysvětluje účinnost působení 

marketingové komunikace ve čtyřech krocích Atention, Interest, Desire, Action a vychází ze 

základny, kterou tvoří upoutání zákazníkovy pozornosti. Po překonání překážek v určování 

cílového segmentu a úspěšném oslovení již vhodně vymezené skupiny je důležité budit v 

zákazníkovi touhu a zájem o produkt či službu a motivovat jej k akci. Jiný je spíše klasický 

model hierarchie reakcí, kdy po upoutání pozornosti následuje fáze znalostní, která by se 

afektivně měla dále rozvíjet v oblibu, vznik preferencí a individuálních přesvědčení. 

Posledním krokem je následně samotný nákup. 5 

2.4. Strategie marketingové komunikace 

Jde o deskriptivní stanovení priorit a intenzity nasazení jednotlivých nástrojů 

                                                 

4 [4] Ing. MIROSLAV KARLÍČEK a kol., Marketingová komunikace, 2009, str. 35 

5 [4] Ing. MIROSLAV KARLÍČEK a kol., Marketingová komunikace, 2009, str. 37 
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komunikačního mixu zahrnující všechny formy komunikace. 

V zásadě rozeznáváme 2 základní strategie:6 

1. strategie tlaku (push strategie) 

• Cíl: podporovat výrobek u jednotlivých distribučních článků na celé jeho cestě ke 

konečnému spotřebiteli, tzn. systematicky komunikovat s jednotlivými prvky 

distribučního kanálu. 

• Klade důraz zejména na prodej. 

2. strategie tahu (pull strategie) 

• Cíl: stimulace spotřebitelské poptávky za splnění předpokladu dostání výrobku v 

obchodech. 

• Založena na snaze výrobce stimulovat poptávku u konečného spotřebitele, který pak 

sám začne vyžadovat produkty u distributorů. 

• Využívá především reklamy. 

2.5. Marketingový komunika ční mix 

Termínem komunikační mix rozumíme nástroje, které společnosti využívají ke 

komunikaci s okolím, přičemž je třeba tyto navzájem sladit tak, aby bylo propojení 

komunikačního mixu s mixem marketingovým co nejefektivnější. Pokud se zvolené 

marketingové nástroje vzájemně nepodporují, jen těžko může vzniknout kvalitní a funkční 

komunikační systém. Úkolem komunikačního mixu je pak informovat, přesvědčovat a 

ovlivňovat potencionální spotřebitele, prostřednictvím kombinace vhodně zvolených nástrojů. 

Složení komunikačního mixu:7 

2.5.1. Reklama 

Reklama představuje placenou neosobní komunikaci zadavatele vůči specifické cílové 

skupině, prostřednictvím různých médií. Jde tedy o snahu zadavatele přenést pomocí 

                                                 

6 [4] Ing. MIROSLAV KARLÍČEK a kol., Marketingová komunikace, 2009, str. 39 

7 [3] KOTLER P., KELLER K.L., Marketing management, 2007, str.: 563 
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placeného prostoru v médiích na ty konečné zákazníky, kteří jsou pro jeho cíle relevantní, 

nějaké sdělení obsahující informace nebo racionální či emocionální argumenty ve prospěch 

cílů zadavatele.8  

Reklama může mít informativní, přesvědčovací, nebo upomínací charakter. 

V propagaci se jedná o: televizi, tisk, rádio, plakáty a letáky, poutače, POS materiály, 

tiskoviny, vkládaná reklama, symboly a loga, aj. 

2.5.2. Direct marketing 

Jedná se o levnější alternativu osobního prodeje. Zaměřuje se na výrazně užší segmenty, 

nebo dokonce na jednotlivce, což umožňuje personalizaci marketingových sdělení motivaci a 

charakteristikám cílového segmentu. Směřuje primárně k vyvolání okamžité reakce příjemců 

na sdělení9 

Jde zejména o katalogy, zásilku poštou, elektronické nakupování, teleshopping, 

telemarketing, e-maily, hlasovou poštu, aj. 

2.5.3. Podpora prodeje 

Ve své podstatě jde o soubor pobídek, které stimulují okamžitý nákup. Nejčastěji se 

jedná o pobídky založené na snížení ceny, kupóny, rabaty a výhodná balení. Dále jde o 

techniky, kdy je cílová skupina obdarována nějakou věcnou odměnou. Primárním cílem 

poskytování odměn je vyvolání určitého chování cílové skupiny. Nástroje podpory prodeje 

představují přidanou hodnotu, která jde nad rámec produktu i jeho značky.10 

Jde o soutěže, hry, loterie, vzorky, výstavy a veletrhy, kupony, slevy, věrnostní 

programy, dárky a prémie, aj. 

2.5.4. Public relations 

Vztahy s veřejností jsou definovány jako dialog organizace se skupinami, které 

rozhodují o úspěchu či neúspěchu organizace. Podle zaměření je možné v rámci PR 

rozeznávat celou řadu dílčích aktivit – např. customer relations, community relations, investor 

relations, media relations, public affairs (lobbing).11 

                                                 

8 [4] Ing. MIROSLAV KARLÍČEK a kol., Marketingová komunikace, 2009, str.: 67 

9 [4] Ing. MIROSLAV KARLÍČEK a kol., Marketingová komunikace, 2009, str.:87 

10 [4]  Ing. MIROSLAV KARLÍČEK a kol., Marketingová komunikace, 2009, str.: 111 

11 [4]  Ing. MIROSLAV KARLÍČEK a kol., Marketingová komunikace, 2009, str.: 133 
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Jedná se o dárky pro novináře, semináře, veřejné projevy, charitativní dary, publikace, 

lobování, bulletiny, aj. 

2.5.5. Osobní prodej 

Jde o jediný nástroj komunikačního mixu, který umožňuje skutečně obousměrnou 

komunikaci a okamžité získání zpětné vazby, proto bývá v některých případech velmi 

efektivní. Osobní prodej zahrnuje tři základní typy: průmyslový prodej, prodej 

velkoobchodníkům a distributorům, maloobchodní prodej a přímý prodej.12 

Jde o prodejní schůzky a prezentace, stimulující programy, vzorky, obchodní veletrhy, 

aj. 

2.5.6. Události a zážitky 

Primárním cílem je prezentace společnosti cílovým segmentům a potencionálním 

zákazníkům, formou sponzorství, partnerství na projektech apod., které úzce souvisí 

s předmětem činnosti společnosti. Smyslem je prezentovat společnost, službu či výrobkovou 

řadu atraktivním a neformálním způsobem. 

Jedná se o sport, zábavu, festivaly, umění, příležitosti, exkurze do výroby, pouliční 

aktivity, aj. 

2.6. Tvorba účinné marketingové komunikace 

Za účelem vytvoření skutečně účinné komunikace je vhodné dodržet několik zásadních 

kroků při její tvorbě.  

Komplexní program marketingové komunikace:13 

1. Určit cílové publikum (příjemce sdělení) 

Zjištění vychází z tržního segmentu, na který je orientována marketingová pozornost 

firmy.  

                                                 

12 [4] Ing. MIROSLAV KARLÍČEK a kol., Marketingová komunikace, 2009, str.:156 

13 [3] KOTLER P., KELLER K.L., Marketing management, 2007, str.: 579 - 588 
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2. Stanovit cíle komunikace14 

Představuje u zákazníků uvědomění existence produktu/ služby na trhu, vytvoření 

povědomí o značce, formování postoje, úmysl zakoupit výrobek, atp. V jednotlivých krocích 

to pro společnost znamená: 

• Poskytnout informace – užitek z poskytování informací plyne tehdy, když společnost 

přesně ví, co chce jakým způsobem sdělit a činí tak na správném místě a ve 

správném čase. 

• Vytvořit a stimulovat poptávku – primární cíl marketingového úsilí.  

• Diferencovat produkt/ společnost – umožňuje odlišení u stejnorodé produkce, kdy 

zákazník nerozlišuje mezi produkty určité kategorie (např. pečivo), vhodně zvolená 

marketingová komunikace pak napomáhá odlišení značky a poskytuje více možností 

zejména v cenové politice. 

• Zdůraznit užitek a hodnotu – umožňuje rozšiřovat tržní podíl či realizovat vyšší ceny. 

• Stabilizovat obrat – např. s ohledem na sezónnost umožňuje marketingová 

komunikace vyrovnávat výkyvy v poptávce a tím stabilizovat obrat. 

3. Sestavit sdělení s ohledem na komunikační a kreativní strategii a určit zdroj 

sdělení15 

Při vytváření konceptu marketingové komunikace jde v zásadě o to co říct. Hledají se 

proto vhodné výzvy a apely, které budou motivačně působit na cílový segment. Kreativní 

koncepce pak spočívá v řešení problematiky – jakým způsobem chce společnost sdělení podat 

– což ve své podstatě znamená, že může volit rozumový či emocionální charakter sdělení. 

Tam kde lze očekávat racionální přístup spotřebitele, je, zpravidla volen informativní 

charakter sdělení a výzvy založené na zdůraznění určitého řešení (např. počítačový program). 

Naopak koncept zaměřený na emoce se orientuje na spojování výrobku/ značky s určitými 

lidmi, nejčastěji celebritami (např. kosmetika). V zásadě jde tedy o to zvolit si co možná 

nejvhodnější zdroj sdělení, tedy osobu, která bude předávat informace cílovému publiku, což 

výrazně ovlivňuje přijetí a vnímání dané informace. Efektivní marketingová komunikace tak 

nejčastěji vzniká pod taktovkou názorových vůdců neboli opinion leadrů. 

                                                 

14 [4] Ing. MIROSLAV KARLÍČEK a kol., Marketingová komunikace, 2009, str.:10 

15 [4] Ing. MIROSLAV KARLÍČEK a kol., Marketingová komunikace, 2009, str.:11 



8 

4. Vybrat komunikační cesty16 

Ve své podstatě existují dvě základní komunikační cesty – osobní a neosobní. Výběr 

vhodné komunikační cesty se odvíjí od charakteru trhu, poptávky, produktu, cílové skupiny, 

pro kterou je určena, strategie konkurence apod. Obecně lze však ze zjištěných poznatků 

usuzovat, že osobní komunikace bývá efektivnější a to zejména proto, že umožňuje zpětnou 

vazbu. Mimo to můžeme pozorovat komunikaci neverbální jako gesta, mimiku atp., což u 

spotřebitele může podpořit důvěru v přijímané sdělení. Vysoké finanční nároky při výběru 

osobní komunikační strategie jsou však důležitým kriteriem pro její samotnou realizaci. 

Neosobní komunikace umožňuje společnostem oslovit více osob v podstatně kratší době, 

avšak malá možnost kontroly a neexistující zpětná vazba jsou i přes poměrně nižší finanční 

náklady nevýhodou. 

5. Vyhodnotit celkový rozpočet na komunikaci 

Existuje hned několik metod, které společnostem poměrně spolehlivě pomáhají 

odhadnou předběžný rozpočet komunikační kampaně.  

Metoda procenta z obratu – princip spočívá ve vyčlenění finančních prostředků na 

komunikaci firmy pomocí určeného procenta z obratu. 

Metoda dle možností firmy – vychází z finančních zdrojů, které má firma k dispozici, 

rok od roku se finanční příděl na komunikaci může měnit, upřednostněn je krátkodobý 

pohled. 

Metoda podle cílů – je postavená na plánování nákladů s ohledem na dosažení 

vytýčených cílů. Z hlediska dosažení komunikačních i prodejních účinků se jedná o metodu 

nejvhodnější. 

Metoda podle konkurence – snaha vyčlenit takové množství prostředků, aby 

společnost získala obdobný prostor v médiích jako konkurenti. 

6. Zvolit určitý komunikační mix 

Každý z komunikačních nástrojů je něčím specifický, což jej činí více či méně 

variabilním pro použití v určitých situacích. Nejdůležitější je zvolit takový marketingový 

komunikační mix, ve kterém se jeho nástroje budou harmonizovat a vzájemně se doplňovat. 

Cílem je tedy dosáhnout tzv. synergického efektu. 

                                                 

16 [4] Ing. MIROSLAV KARLÍČEK a kol., Marketingová komunikace, 2009, str.:11 
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7. Vypracovat systém měření účinnosti komunikace 

S ohledem na výsledek marketingové komunikace můžeme hodnotit její účinnost v 

systému zvolených kritérií. Nutno však podotknout, že samotné měření účinků komunikace je 

velice problematické, některé společnosti proto na tento fakt reagují sestavením týmu lidí, 

kteří se touto problematikou intenzivně zabývají. 

8. Řídit a koordinovat proces marketingové komunikace 

Zpravidla se řízení marketingové komunikace projevuje tak, že nástroje 

marketingového mixu jsou vzájemně provázané a jejich použití je rozfázováno, čímž dochází 

k oslovení většího počtu zákazníků a celkově efektivnější kampani. 

2.7. Etická a legislativní omezení v oblasti reklamy 

Schopnost společností ovlivnit zákazníka roste dynamickým způsobem, a ačkoli si je 

spotřebitel vědom toho, že žije v konzumním světě, stále v menší míře si připouští fakt, že by 

právě on mohl být ovlivněn marketingovou komunikací firem a stále více věří tomu, že na 

rozhodnutí o koupi toho či jiného výrobku se podílí výhradně on sám. 

Experti marketingového oboru si psychologické aspekty lidského chování uvědomují 

lépe než kdo jiný, a protože by se v mnoha případech neštítili manipulovat s lidmi 

podprahovou reklamou či využitím vhodného místa pro zviditelnění (product placement) 

vznikají spolu s poznatky ze světa marketingu i principy, které by měly zabránit jak nekalo 

soutěžnímu jednání tak nedovolenému obohacování plynoucího např. ze lživých výroků apod. 

Základní principy marketingové komunikace:17 

• Čestnost a legálnost 

Znamená, že komunikace nesmí být vedena, tak aby zneužívala důvěry spotřebitele a 

nebo využívala nedostatku jeho zkušeností či znalostí. 

• Slušnost 

Zásada slušnosti říká, že komunikace nesmí obsahovat tvrzení či jiná vizuální 

vyobrazení, která by hrubým způsobem porušovala morálku společnosti, normy slušnosti a 

mravnosti. 

                                                 

17 [4] Ing. MIROSLAV KARLÍČEK a kol., Marketingová komunikace, 2009, str.:19 
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• Společenská zodpovědnost 

Zavazuje k antidiskriminační komunikaci, znamená také, že vydávaná sdělení nesmí být 

nemravná, nesmí využívat prvků strachu a násilí či vybízet k trestné činnosti. 

• Pravdivost 

Sdělením se nesmí šířit klamavé údaje, které by mohly spotřebitele uvést v omyl a tím 

prospět šiřiteli tohoto sdělení.  

Výše uvedené principy jsou součástí reklamního kodexu, který v České republice 

vydává a aktualizuje Rada pro reklamu, nestátní, nezisková organizace. Kodex reklamy však 

nenahrazuje legislativní normy, a proto jeho ustanovení nemají závazný charakter a fungují 

spíš jako forma doporučení. 
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3. CHARAKTERISTIKA SPOLE ČNOSTI RAPPA, S. R. O. 

3.1. Vnit řní charakteristika společnosti RAPPA, s. r. o. 

Společnost RAPPA, s. r. o. byla založena v roce 1991 celkem 4 společníky a ve své 

podstatě jde o rodinný podnik. Začátky obchodování jsou před rokem 1991 spojeny s 

prodejem tradičních „matrjošek“, ruských, sakrálních fresek či výrobků značky Kovap. 

Samotný podnik a značka Rappa má své kořeny v rakouské Vídni, u otce myšlenky založit 

hravý business, p. Ludwiga Rappersbergera, vášnivého obchodníka s otevřeným přístupem k 

věci a zálibou ve stavbě technických modelů. 

Společnost se začala po roce 1993 poměrně slibně rozvíjet, byly již položeny základy 

velkoobchodu a začalo se otevírat stále více maloobchodních poboček. Prodejní jednotka 

„Rappa hračky“ se začíná objevovat mimo Ostravu např. v Chomutově nebo Vizovicích a o 

něco později na Slovensku. S nárůstem nákladů na provoz maloobchodních jednotek rostla 

koncem devadesátých let i potřeba společnosti, rozhodnout se jakou strategii zvolí v 

budoucích letech. Společníci zvažovali možnosti nejrůznějších druhů investic, a proto vznikla 

v roce 1996 společnost Rapreal, s. r. o., která měla najít předmět podnikání v obchodu s 

nemovitostmi. Skutečnost je ovšem taková, že z tohoto plánu brzy sešlo a pod hlavičkou 

Rapreal společnost RAPPA, s. r. o. momentálně provozuje maloobchodní prodej. V současné 

době se poslední maloobchodní jednotka nachází v obchodním domě Laso v centru města 

Ostravy.  

K výraznému útlumu v maloprodeji došlo na přelomu roku 2000. Díky rozporům mezi 

společníky dochází k jejich rozchodu a vzniku samostatné společnosti RAPPA Pyro, s. r. o., 

zaměřené na prodej a manipulaci s pyrotechnikou a pronájem lešení. 

Úspěch společnosti RAPPA, s. r. o. na trhu tkví nejen v manažerských schopnostech 

podnikatelů. Významnou roli hrálo dobré rozhodnutí, udělané ve správnou dobu a na 

správném místě. Již na počátku vzniku společnosti, tedy okolo r. 1991, navazovali její 

majitelé kontakty v západní Asii. Jednání proběhla dle nejlepších očekávání a výsledkem byly 

mimo exkluzivity na dovoz plyšových hraček na český trh i důležití obchodní partneři a 

takřka přátelské, neformální vazby. 

V současné době společnost RAPPA, s. r. o. zásobuje kvalitními hračkami, žertovnými 

předměty či karnevalovými doplňky několik významných prodejců, kterými např. obchodní 

řetězce Globus, Interspar, Pompo nebo Sparkys určitě jsou.  
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Nejvýznamnějšími a zároveň exkluzivním prodejním artiklem společnosti je kvalitní 

plyš, jejíž řada je na trhu známá pod názvem „Království zvířat“. Exkluzivitu má RAPPA, s. r. 

o. též na smluvně dohodnuté výrobky, na nichž jsou vyobrazeny motivy Ferdy Mravence či 

Krtečka. Jedná se zejména o polštářky, batůžky, pokladničky, paraplíčka apod. 

3.1.1. Silné a slabé stránky 

Silné stránky 

• Nabídka a distribuce řady exkluzivní plyše „Království zvířat“. 

• Pestrá a rozsáhlá nabídka zboží v sekci „Party a karneval“. 

• Licence na výrobu produktů s motivy Ferda Mravenec a Krteček. 

• Relativně nízké výrobní náklady na produkované výrobky. 

• Zákaznický servis, věrnostní programy pro menší odběratele. 

• Kvalitně zpracované webové stránky a elektronický obchod. 

• Teambuildingové akce, vzdělávací kurzy, zaměstnanecké prémie. 

Slabé stránky 

• Společnost adekvátně nekomunikuje se svými zákazníky a chybí jí marketingové 

oddělení. 

• Vývoji a výběru nových hraček nepředchází žádná analýza trhu, nýbrž brainstormig 

mezi všemi zaměstnanci (včetně skladu, údržby, atp.). 

• Zpracování katalogů a reklamních letáků není příliš kvalitní a nepůsobí 

profesionálně, společnost by se měla více zaměřit na kvalitativní stránku vydávaných 

tiskovin, uvažovat nad zpracováním Corporate identity a podobně. 

• V oblasti maloobchodu se můžeme setkat s neochotou poskytovat informace, či jinak 

nevhodným jednáním ze strany prodejců, proto by společnost měla více dbát na 

proškolování svých zaměstnanců. 

• Poměrně malý inovační potenciál uvnitř společnosti. 
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3.1.2. Příležitosti a hrozby 

Příležitosti 

• Otevírání nových zábavních středisek a vzdělávacích zařízení – aquaparky, domy 

dětí, zájmová centra, mateřské školy. 

• Nové výrobní technologie – urychlení procesu výbory, kvalitnější materiály, apod. 

• Evropské a české veletrhy a výstavy hraček.  

• Identifikace slabých míst a tržních mezer – nové výrobky, technologie. 

Hrozby 

• Konkurence pocházející ze zemí EU, zejména pak z Německa, která dodává ne český 

trh výrobky z řady „Království zvířat“. 

• Konkurence na českém trhu a její marketingové aktivity. 

• Ohrožení vyplývající z nových trendů na trhu s hračkami – elektronizace a 

informační technologie. 

• Ekonomická krize nabourávající koupěschopnost obyvatelstva. 

• Odliv pracovních sil. 

• Výrazná zákaznická orientace na cenu výrobků. 

 

3.2. Analýza trhu 

3.2.1. Vývoj trhu s hra čkami 

Trh z hraček se od 90. let výrazně proměnil. Ovlivnilo to samozřejmě mnoho faktorů, 

např. politická situace, s čímž úzce souvisí ekonomické, legislativní či technologické změny. 

Proměnily se i subjekty působící na trhu, důležitou roli hraje marketing, poradenství atp. a 

podepisuje se také rychle postupující vývoj a s ním spojené přirozené změny působící v 

jednotlivých odvětvích.  

Za poslední rok, i díky ekonomické krizi, zisky z prodeje hraček klesly, nicméně 
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prodejci se netváří nikterak zkroušeně. Tržby šly sice dolů, ale analytiky slibovaný propad o 

desítky procent se nekonal. „ Obchod byl v roce 2009 mírně pod úrovní roku předešlého. 

Realizovali jsme obrat v hodnotě více než 100 milionů Korun. Čistý zisk se pohyboval okolo 

9 450 000 Kč což je asi o 9% méně než v roce předcházejícím.“18  

Zásadní trh ovlivňující trend se však již delší čas ukrývá v propojování hračky a jejího 

významu se spotřební elektronikou. Stále častěji se tak setkáváme s dětmi, jejichž oblíbenou 

hračkou je ve 12 letech mobilní telefon, gameboy, iPod, či jiný, již tradičně proklamovaný 

počítač dostupný v nejrůznějších mutacích. Více ohromující je skutečnost, že na tento „nový 

druh“ hraček se děti začínají orientovat již s počátkem školní docházky. Současné děti a 

mládež jsou mnohem náročnější a proto výrobci i do tradičních hraček začali přidávat 

elektroniku a různé interaktivní technologie, aby dokázali zaujmout. Zameškaný vývoj se 

však těžce dohání a ani něco tak krásného jako je trh s hračkami mu neunikne. Firmy 

produkující počítačové hry již zcela jistě konkurují tradičním výrobcům. Informační 

technologie a virtuální realita se na trhu zabydlely velice rychle a v současné chvíli stále 

citelněji rozšiřují svou působnost. Možná je tedy jen otázkou času kdy „z kola ven“ vypadne i 

ten poslední tradiční hráč.  

Nejzajímavější novinky na trhu hraček na lokálním trhu19  

Mezi nejzajímavější hračky, které jsou aktuálně dostupné na trhu, popřípadě teprve 

chystají svůj vstup na něj v blízké budoucnosti patří např. „mluvící“ plyšová zvířátka, 

Playmobil – návštěva veterináře společnosti Piatnik Praha, s. r. o., zábavné figurky Empy, 

které si dítě dotvoří dle vlastní fantazie, náklaďák Rocky společnosti Mattel, který dokáže 

komunikovat se svým okolím, řada hraček WOW, kvalitní plastové hračky určené dětem od  

1, 5 roku, Playstation 3 BUZZ a hra EyePet, počítačová hra určena dětem již od 3 let.  

„Unikátní novinkou bude jedinečné spojení plyšové hračky se zvukem spolu s knížkou 

v českém jazyce. Jedná se o plyšového okřídleného koníka a o jeho příběhy v knížce. Dítě tak 

má možnost si přímo sáhnout na malého hrdinu z knihy.“20  

                                                 

18 Jarmila Rappersbergerová, spolumajitelka a ředitelka společnosti RAPPA, s. r. o. 

19 Jardonic [online]. Ostrava, [cit. 2010-06-25]. Dostupné na: http://www.jarodic.cz/cz/nejzajimavejsi-novinky-

na-trhu-hracek.php 

20 Petr Jurečka, obchodní zástupce společnosti RAPPA, s. r. o. 
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3.2.2. Další východiska pro trh s hračkami 

Psychologická: 21* 

• Hračky nespadají mezi produkty uspokojující základní lidské potřeby. 

• Při narození dítěte existuje u rodičů potřeba vybavit pokojíček hračkami, později se 

jejich nákup omezuje na významné příležitosti jako Vánoce či narozeniny. 

• Převládající spotřebitelská přesvědčení o nepřiměřeně vysokých cenách za hračky, 

které jsou určeny k jednorázovému použití, popřípadě jen určité věkové kategorii. 

Ekonomická:* 

• Poměrně nižší poptávka díky nízké koupěschopnosti hraček – existence převážně 

příležitostného nákupu. 

• Spontánní nákup hraček zaznamenává mírný nárůst v sezónních obdobích (léto, 

zima) a také s ohledem na nákupní prostředí (hypermarkety-regálová prezentace). 

• Silná konkurence ze strany velkých zahraničních společností. 

• Více než 1/3 prodejů hraček se uskutečňuje v supermarketech, hypermarketech či 

obchodních domech prostřednictvím regálových prezentací. 

• Nákup luxusních hraček se na českém trhu charakterizuje jako příležitostný, 

realizovaný převážně ve specializovaných prodejnách. 

Lokální:* 

• Český zákazník se přednostně orientuje na cenu výrobku. 

• Nutnost uspokojit legislativní normy týkající se zejména zdravotní nezávadnosti. 

• Kontrast se projevuje u faktoru velikosti hračky, kdy český prodejce i zákazník 

upřednostňuje menší a finančně méně náročné hračky, zatímco v zahraničí se 

projevuje zájem o hračky velkých rozměrů např. skluzavky. 

• Nákup hraček je v České republice pravděpodobně více zaměřen na zabavení dítěte 

než na rozvoj jeho schopností prostřednictvím hry. 

                                                 

21 Referaty [online]. Ostrava, [cit. 2010-06-25]. Dostupné na: 

http://www.referaty10.com/referat/Marketing/2/tema-2-35-Marketing.php 
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• Nejčastěji prodávanými hračkami jsou v České republice hračky plyšové, auta, 

panenky, puzzle a jiné stavebnice. 

Ostatní:* 

• Poskytování informací je v očích rodičů a prarodičů nedostačující, reklamu považují 

převážně za propagaci společnosti a převládá tak pocit, že dohledat se informací o 

materiálu, jeho složení, nezávadnosti či kvalitě hračky je téměř nemožné. 

• O efektivní veletrhy hraček je v ČR nouze, nejzajímavějším veletrhem je tak pro 

prodejce i spotřebitele ten v německé Norinberku. 

• Rozlišujeme kategorie hraček značkových (př. Hasbro), tradičních českých výrobců, 

kvalitativně na stejné úrovni (př. Kovap) a asijské hračky, často nekvalitní, s 

pochybnými atesty, ale hojně prodávané pro svou nízkou cenu. 

3.3. Charakteristika subjekt ů trhu 

3.3.1. Zákazníci  

Společnost RAPPA, s. r. o. dodává zboží a výrobky na český a slovenský trh. Výrobky 

značky RAPPA jsou proto dostupné v celé české republice prostřednictvím distributorů 

(zákazníků společnosti RAPPA, s. r. o.) – Globus, Interspar, Pompo, Alltoys, Sparkys, aj. 

Nalezneme je např. ve městech Praha, Brno, Plzeň, Olomouc a dalších.  

Sklady a kanceláře společnosti jsou strategicky rozmístěny ve městech Vizovice a 

Chomutov a Ostrava, kde má spol. sídlo. Umístění poboček umožňuje snadnější a efektivnější 

odbavení při dovozu zboží a výrobků i jejich následné expedici zákazníkovi.  

Vlastní maloobchodní jednotka Rapreal, s. r. o. se nachází v Ostravě na Masarykově 

náměstí. V tomto ohledu jsou potencionálními zákazníky lidé přicházející do obchodního 

domu Laso, obyvatelé města, blízkého okolí a spádových oblastí – Mariánské hory, Fifejdy, 

Přívoz, Michálkovice, Petřkovice. S ohledem na charakter obchodního domu jsou 

potencionálními zákazníky lidé, kteří jej primárně nenavštívili za účelem koupě hraček, avšak 

nedá se u nich vyloučit, že tuto koupi provedou (děti, rodiny s dětmi, samotní rodiče). 

Z jiného hlediska je důležité zaměřit se na spotřebitelský trh. Dle demografických 

kritérií se může v roli zákazníka ocitnout jak rodič nebo jiný příbuzný, tak samotné dítě. (V 

tomto ohledu by si společnost měla důkladně promyslet s kým, a jakým způsobem chce 
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komunikaci vést). Zboží společnosti je vhodné pro děti ve věku batolete až po cca 15-ti letého 

teenagera.  

V roli zákazníka maloobchodního hračkářství Rapreal, s. r. o. se pak nejčastěji, s 

výjimkou dětí, ocitají rodiče a příbuzní, tedy skupina lidí ve věku cca 25 – 60 let. Z celkového 

počtu cca 316 50022 lidí žijících v Ostravě je to hrubým odhadem více než 50 %. 

Maloobchodní zastoupení, tedy společnost Rapreal, s. r. o. má mimo jiné v sortimentu i 

nabídku balicích a kancelářských potřeb. Potencionálními zákazníky tak mohou být i firmy 

sídlící v okolí, které jsou nuceny operativně řešit nedostatek těchto potřeb. 

S ohledem na velkoobchodní zákazníky pak může charakterizovat velké zákazníky 

(Globus, Interspar, Sparkys, Pompo) nákupy velkých objemů zboží za poměrně nižší ceny, 

více sledující aktuální lokální i zahraniční trendy a spíše ochotné investovat do dražších 

produktů. Naopak menší odběratelé (živnostníci) dlouho zvažují svá rozhodnutí týkající se 

nákupu, nakupují spíše neznačkový sortiment a množství drobných hraček. 

Ve významu spotřebitelského trhu existuje úzké propojení na trh filmový a zábavní, s 

čímž úzce souvisí cena hračkářského zboží. Mnoho rodičů si nemůže dovolit uspokojit touhy 

svého dítěte a snaží se jít cestou substituce.  

Nákupní role zákazníků jsou u nákupu hraček rozděleny mezi více osob a tyto role se 

mohou u různých druhů hraček lišit.  

Jednotlivé zákaznické role vysvětluje na příkladu dále uvedená tabulka 3.1 

Z tabulky a šíře sortimentu hračkářského zboží lze definovat cílovou skupinu jako děti 

(ve většině případů), a jejich příbuzní. Šířka této skupiny se odvíjí od skutečnosti, že uživateli 

nebývají jen samotné děti, ale i příbuzní (hračky pro dospělé, hlavolamy, společenské hry, aj.). 

Tažnou silou obchodu s hračkami a tudíž i primární cílovou skupinou však zůstávají děti od 3 

měsíců do cca 16 let, všech společenských tříd, ovlivňující nákup hraček levných i luxusních. 

Projevem trendů na trhu s hračkami je již zmíněná elektronizace hraček a jejich 

interaktivní charakter. V tomto případě se dítě dá například uspokojit mobilním telefonem, 

který mu propůjčuje určitý status a zároveň supluje hned několik hraček najednou. 

 

 

                                                 

22 Ostrava [online]. Ostrava, [cit. 2010-07-04]. Dostupné na: www.ostrava.cz 
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Tabulka  3.1: Příklady nákupních rolí 

Nakupované zboží / 

nákupní role 

Stolní hra – 

MONOPOLY CITY 

Kovová napodobenina pistole na 

kapsle 

Iniciátor 
Rodiče, prarodiče 

dítěte, příbuzní 

Vrstevníci dítěte, kamarádi 

vlastnící hračku 

Ovlivňovatel 
Známí rodičů, 

prarodičů, příbuzní 
Televizní postava, vrstevníci 

Rozhodovatel 
Rodiče, prarodiče, 

popř. i dítě 
Rodič, prarodič 

Nákupčí Rodiče, prarodiče 
Rodiče, prarodiče, popř. i samotné 

dítě (za kapesné) 

Uživatel Dítě, rodina Dítě 

 

Ve vztahu k business trhu existuje mnoho nákupních kritérií, které si zákazníci osvojili 

nebo určili. Jednat se může o specifickou cílovou skupinu a samotný charakter obchodu (např. 

předškolní věk, modeláři, luxusní hračky aj.). Může však jít i o přesvědčení podnikatele, 

orientaci na cenu apod. 

Je důležité si v tomto ohledu uvědomit jak dnešní hračky a jejich propagace na děti 

působí a dobře se zamyslet nad etickým kodexem.  

„G. Ruskin, vedoucí skupiny Commercial Alert, která hájí zájmy spotřebitelů, prohlásil, 

že tvůrci reklam „vidí děti jako ekonomické zdroje, které mohou být využívány stejně jako 

dřevo a bauxit".23Proto v reklamách uplatňují takové manipulační techniky, které využívají 

slabost a zranitelnost dětí. Autoři reklam jsou mistry ve vyvolávání pocitu, že bez určitého 

výrobku (Barbie, Pokémon, mobilní telefon) dítě patří mezi méněcenné, že nejdůležitější v 

životě je nakupování. J. McNeal to vystihl slovy, že děti jsou „konzumenti ve výcviku". Jsou 

vedeny k přesvědčení, že koupí atraktivního, módního předmětu mohou získat významný 

sociální status. Děti nejenom samy nakupují, ale především různými přesvědčovacími 

technikami působí na rodinu a významně ovlivňují její nákupní chování. Rodiče nakupují a 

utrácejí, aby uspokojili potřeby svých potomků, a pokud mají pocit, že se dětem málo věnují, 

nakupují o to více.“24 

                                                 
23 O´Crowley, P., To Market, to Market. Star-Ledger, Newark, NJ, February 20, 2000. 

24 Články [online]. Ostrava, [cit. 2010-04-10]. Dostupné na: http://clanky.rvp.cz 
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3.3.2. Veřejnost 

Interní veřejnost  

tvoří všichni zaměstnanci společnosti, včetně těch externích, či brigádníků. Jde tedy o 

veškeré pracovníky od vrcholového managementu, přes pracovníky oddělení účetnictví, 

prodeje, atd. až po posledního skladníka. Všichni tito zaměstnanci mohou přispívat k růstu 

společnosti, ale stejně tak dovedou společnost úmyslně či neúmyslně poškodit. Uvažujme 

zejména nad zaměstnanci, se kterými byl rozvázán pracovní poměr. Pokud tito neodešli, 

řekněme v dobrém rozpoložení, velice snadno začnou o svém bývalém zaměstnavateli hanlivě 

hovořit. Pak, s ohledem na to kde ventilují informace, může dojít i ke ztrátě zákazníků nebo 

důležitých dodavatelů a tedy i k poškození image značky.  

Mediální veřejnost  

je taková obec lidí, která může nějakým způsobem záměry a informace společnosti 

medializovat. Jde tedy hlavně o novináře, redaktory, zpravodaje, administrátory webových 

stránek, prodejce vysílacích časů apod. Dnes bychom v širším pojetí této kategorie mohli najít 

také specializované firmy, které jsou najaty, aby společnosti vytvořily nejvhodnější PR. 

Vládní veřejností  

pak myslíme poslance, kteří vytvářejí zákony, soudce, kteří rozhodují o jejich 

překročení, kontrolory jenž monitorují jejich dodržování, vybírají pokuty či veřejně 

upozorňují na vadné výrobky (Česká obchodní inspekce). Ve spojení s dodržováním platných 

norem a zákonů se zde může jednat též o finanční úřady, pojišťovny, pracovní úřady, oblastní 

úřady správy sociálního zabezpečení atp. 

Odbornou veřejností  

nazýváme všechny experty a odborníky, zabývající se oborem výroby, prodeje a 

testování hračkářského zboží, zboží v daném oboru příbuzného, či doplňkového. Za kvalitním 

PR společnosti většinou stojí právě odborník, který je pro příjemce zárukou kvalitních a 

věrohodných informací. 

3.3.3. Konkurence 

Při zaměření se na trh B2B patří mezi nejvýznamnější konkurenty na českém trhu 

velkoobchodní společnosti MaDe, s. r. o., Alltoys, spol. s. r. o. a Mikrohračky, s. r. o. 
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Společnost Alltoys, spol. s. r. o. působí na trhu jako velkoobchod i maloobchod 

s významnou pozicí na trhu hlavně díky velké síti maloobchodních prodejen po celé ČR. 

Sama se reprezentuje jako jedna z největších dovozců a distributorů hraček v České republice 

a velmi silným importem hraček z dálného východu. Společnost Alltoys, spol, s. r. o.je 

zároveň odběratelem zboží společnosti RAPPA, s. r. o. a provozuje svůj maloobchod formou 

sítě prodejen Bambule. 

Společnost MaDe, s. r. o. se jako taková specializuje na dovoz a velkoobchodní 

distribuci hraček a sportovního zboží v České republice a na Slovensku. Za devatenáct let 

svého působení na trhu v ČR si společnost vybudovala mezi ostatními dovozci pevnou pozici 

a mezi její zákazníky se řadí velkoobchodní distributoři i drobní maloobchodníci. 

Administrativní a obchodní centrum s logistickými a prezentačními prostorami je v Brně. 

Další prezentační prostory společnost využívá v Praze Průhonicích. Společnost nabízí široký 

sortiment hraček a sportovního zboží za přijatelné ceny, profesionální přístup a dlouhodobou 

spolupráci.  

Společnost mikrohračky, s. r. o. je členem velké obchodní skupiny Mikro Trading, a. 

s., která se mimo dovozu, velkoobchodní distribuce hraček a maloobchodu se smíšeným 

zbožím, zabývá taktéž reklamní činností a marketingem, pořádáním kulturních produkcí, 

zábav a provozování zařízení sloužících zábavě. Je tedy nasnadě domnívat se, že se jedná o 

zásadního konkurenta společnosti RAPPA, s. r. o. na českém trhu, jelikož mu finanční 

prostředky a potřebná kvalifikace zabezpečují, když ne růst, tak minimálně stabilní pozici. 

Na spotřebitelském trhu se za přímé konkurenty Rapreal, s. r. o. považují hlavně 

maloobchodní prodejny společností Sparkys, Pompo a výše zmíněné Bambule v Ostravě, a 

jiné maloobchodní jednotky menších podnikatelů a živnostníků. Tyto subjekty sice částí 

svého sortimentu prodejci Rapreal, s. r. o. konkurují, ale zároveň jsou i významnými 

zákazníky společnosti RAPPA, s. r. o. Velké sítě maloobchodních prodejen s hračkami, 

hypermarkety zahrnující také sortiment hraček a samostatně provozované maloobchodní 

prodejny hraček odebírají a distribuují spotřebitelům výrobky společnosti RAPPA, s. r. o. 

vedle výrobků konkurenčních výrobců hraček a proto zde nemůže být sváděn významnější 

konkurenční boj společnosti Rapreal, s. r. o., resp. sváděn být může, ale s pravděpodobným 

kontraproduktivním efektem pro společnost RAPPA, s. r. o. 

S ohledem na značku RAPPA a její působení na spotřebitelském trhu jsou důležitými 

konkurenty jiné značky, které ve většině případů mají marketingovou komunikaci se 

zákazníkem zvládnutou výrazně efektivněji, jedná se zejména o značky Lego, Hasbro, Mattel, 

apod. Z českých výrobců je to také tradiční značka Merkur, která se ovšem zabývá výrobou 
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hraček edukačního a sběratelského charakteru. 

Reálnými konkurenty prodejny Rapreal jsou proto hypermarkety nenabízející výrobky 

společnosti RAPPA, s. r. o. Ty mají sice užší sortiment, avšak konkurují díky své nízké ceně. 

Z významných konkurentů této kategorie lze jmenovat společnost Tesco Stores ČR, a. s. a 

AHOLD Czech republic, a. s., neboť společnosti Globus ČR, k. s. a SPAR Česká obchodní 

společnost, s. r. o. jsou odběrateli RAPPA, s. r. o. Jiné supermarkety či obchody se smíšeným 

zbožím, nemají sortiment hraček natolik široký, aby se daly považovat za významnou 

konkurenci. 

Mezi nepřímé konkurenty RAPPA, s. r. o. se řadí společnosti, které nabízejí uspokojení 

potřeb dítěte po zábavě, ať už prostřednictvím zboží – počítačové hry, herní konzole, video 

zábava pro děti (DVD, dětské programy v televizi), hudba, knížky atd., tak i služeb – zábavní 

centra, tábory, dětské akce, aj. V okruhu nepřímých konkurentů se ovšem také objevuje 

spolupráce – zábava pro děti formou DVD pro děti funguje jako propagace hraček 

(pokladnička s motivem Ferda Mravenec a vysílání programu v televizi aj.), zábavní centra 

pak užívají společenské hry vyrobené/ dovážené společností RAPPA, s. r. o., atd. 

3.3.4. Dodavatelé  

Stálí a stabilní obchodní partneři bývají pro společnosti k nezaplacení, protože není nic 

horšího než čekat na zboží, které bylo dávno objednáno a při předání zjistit, že nesouhlasí ani 

cena ani počet kusů. 

Hlavními dodavateli jsou společnosti sídlící v Číně a na Taiwanu, kde se podařilo již 

před několika lety navázat kontakty. Dováženým artiklem je zejména kvalitní plyš, 

karnevalové kostýmy šité na zakázku a výrobky vyráběné na zakázku, drobné hračky a 

žertovné předměty. Pro společnost je úspěchem, že si obchodní spojení v Asii dokázala udržet 

a i přes narůstající tlak ze strany konkurence se jí daří prodlužovat smlouvu o exkluzivitě na 

dovoz určitého druhu plyše do ČR. Společnost má též dodavatele v zemích EU, například z 

Německa dováží kvalitní zboží značek Ravensburger, Bruder či Hasbro. Mezi obchodujícími 

zeměmi jsou v menší míře zastoupeny i Itálie, Holandsko, Polsko a Slovensko. Dohromady 

tvoří zboží nakoupené v EU asi 15 % nabízeného sortimentu. Minimálně pak RAPPA, s. r. o. 

spolupracuje s chráněnými dílnami. 

Pro svou maloobchodní jednotku Rapreal, s. r. o. společnost odebírá od dodavatelů 

kancelářské a balící potřeby a exkluzivní řady psacích per PARKER. 
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3.3.5. Prostředníci 

RAPPA, s. r. o. je zcela samostatnou společností, které se osvědčilo školit své vlastní 

zaměstnance a nemusí proto zaměstnávat žádné obchodní zástupce, či zkoušet prodej zboží 

prostřednictvím agentur, jelikož se společnosti obchody daří úspěšně realizovat i ve vlastní 

režii. Zaměstnanecká loajalita je v této společnosti patrná.  

Za prostředníky firmy se dají považovat tedy pouze bankovní instituce, u které má 

RAPPA, s. r. o. vedený běžný účet.  

3.4. Makroprost ředí 

3.4.1. Demografické vlivy 

Podle předběžné statistické bilance měla Česká republika k 31. březnu letošního roku 10 

509 377 obyvatel. Od počátku roku vzrostl jejich počet o 2,6 tisíce osob.  

Během ledna až března 2010 se v ČR živě narodilo 28,6 tisíce dětí. Počet živě 

narozených dětí opět meziročně mírně stoupá, a to počínaje posledním čtvrtletím roku 2009. 

Prvorozené děti narozené mimo manželství, se rodí již ve více než polovině případů. Nejvíce 

dětí se v období leden až březen 2010 narodilo matkám ve věku 30 let, mezi prvorodičkami 

převažovaly ženy ve věku 28 let.25  

Vzhledem ke skutečnosti, že spotřebiteli na trhu hraček jsou převážně děti, je porodnost 

důležitým ukazatelem při většině ekonomických úvah, které společnost musí pravidelně řešit 

(objemy nákupu, počítání bod zvratu, apod.). 

Vlivem vyspělosti zdravotnictví dochází k prodlužování délky života a tím pádem ke 

stárnutí populace. Kladné přirozené přírůstky z posledních tří let (které vystřídaly období 

několikaletého úbytku), byly způsobeny vzestupem počtu narozených dětí. Po skončení 

současné vlny zvýšené porodnosti (až odrodí silné ročníky žen ze sedmdesátých let) budou 

počty narozených dětí klesat. Vysoká porodnost příznivě působí na poptávku po dětském 

zboží a produktech.  

Rozmístění obyvatelstva je nerovnoměrné – největší hustota osídlení je ve velkých 

městech (Praha - 2386 obyv. km2, Brno, Ostrava). Nejnižší hustota je naopak v kraji 

Plzeňském a kraji Vysočina (kolem 70 obyv./km2), přičemž průměrná hustota je 130 

                                                 

25 ČSÚ [online]. Ostrava, [cit. 2010-04-02]. Dostupné na: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_lide 
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obyv./km2. V ČR dochází k vnitřní migraci obyvatelstva hlavně z regionů s vysokou 

nezaměstnaností do regionů s lepšími pracovními příležitostmi. Dřívější trend stěhování z 

vesnic do měst se pomalu vytrácí a lidé se začínají stěhovat zpět do vesnic a příměstských 

oblastí.26 

3.4.2.  Ekonomické vlivy 

Životní úroveň obyvatelstva roste díky růstu reálných mezd a reálných peněžních 

příjmů, což znamená větší kupní sílu obyvatel. 

V roce 2008 došlo vlivem celosvětové ekonomické krize k výraznému zpomalení 

ekonomického růstu. Český HDP vykázal ve druhém čtvrtletí (2009) historicky největší 

propad ekonomiky o 5,5%, přičemž paradoxně proti předchozímu čtvrtletí vzrostl o 0,1 

procenta. Došlo tak k zastavení dvou po sobě jdoucích mezi-čtvrtletních poklesů, což lze 

označit za konec recese.  

Obecná míra nezaměstnanosti v prvním čtvrtletí r. 2010 (ve věkové skupině 15 - 64 

letých) dosáhla 6,4 %. Počet nezaměstnaných osob dosáhl 333,9 tis., v porovnání s 1. 

čtvrtletím roku 2009 se celkový počet nezaměstnaných zvýšil o 113,8 tis., což je v relativním 

vyjádření nárůst o více než poloviční (51,7 %). S rostoucí nezaměstnaností klesá 

koupěschopná poptávka (kupní síla). Lidé, kteří přišli o zaměstnání, jsou nuceni více šetřit na 

spotřebním zboží, a proto může být negativně ovlivněna poptávka po něm.27  

V měsíci červnu se nejvíce se snížily ceny počítačových a komunikačních zařízení (o 

8,6 %), za použité zboží (o 5,1 %), atd. 28 

Tato skutečnost ovlivňuje trh s hračkami z hlediska vývojových trendů. Jak již bylo 

zmíněno, IT technologie, resp. počítačové společnosti se v tomto odvětví stávají velkými 

konkurenty. 

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 

posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v květnu stejně jako v dubnu 

0,6 %. 29 

Inflace výrazně ovlivňuje koupěschopnost obyvatelstva a tím i poptávku po spotřebním 
                                                 

26 ČSÚ [online]. Ostrava, [cit. 2010-04-02]. Dostupné na: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_lide 

27 ČSÚ [online]. Ostrava, [cit. 2010-04-02]. Dostupné na:  http://www.czso.cz/nsf/hlmakro 

28 ČSÚ [online]. Ostrava, [cit. 2010-04-02]. Dostupné na: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obchod_pohostinstvi_ubytovani 

29 ČSÚ [online]. Ostrava, [cit. 2010-04-02]. Dostupné na: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace 
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zboží, do kterého řadíme samozřejmě i hračky. 

3.4.3. Legislativní prostředí 

Jedná se o základní soustavu zákonů, vyhlášek a předpisů, která zahrnuje vliv vládních 

a politických orgánů a odborových organizací. Jsou v nich definovány určité hospodářské, 

ekologické, bezpečnostní, jakostní a zdravotní požadavky. Česká republika je členem EU a 

patří do zóny společného – volného trhu, což umožňuje volný pohyb nejen zboží, ale i 

pracovníků, služeb a kapitálu. Největší význam pro podnikatele mají následující publikace a 

normy – obchodní a občanský zákoník, zákoník práce, zákon o ochranných známkách a též o 

autorských právech, zákony na ochranu životního prostředí, zákony upravující mezinárodní 

obchod, technologické normy a nařízení apod. 

V červnu roku 2009 byla v Ústředním věstníku EU publikována směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2008/48/ES o bezpečnosti hraček. V platnost tato směrnice vstoupila 20. 

července 2009 a bylo stanoveno dvouleté přechodné období. Náplň této směrnice stanovuje 

výrobcům vykonat u všech hraček analýzu rizik – chemických, fyzikálních, hygienických, 

elektrických či radioaktivních nebezpečí, nebezpečí spojených s hořlavostí aj. Toto ustanovení 

platí i pro dovozce zboží ze státu mimo EU a taktéž pro distributory, kteří si musí ověřit zda-li 

má hračka patřičné označení CE. V případě pokud je to vhodné pro bezpečné použití hraček, 

musí být vybaveny upozorněním, popřípadě návodem k správnému použití. Dále ze směrnice 

vyplývá úprava hraček přidaných k potravinám (nutnost vlastního obalu), zákaz používání 55 

vonných alergenních látek, dále látek toxických, karcinogenních, mutagenních, byl rozšířen 

seznam rizikových prvků atd.30 

3.4.4. Sociálně-kulturní prost ředí 

Školní vzdělání obyvatelstva ve věku 15-ti a více let podle je výsledků sčítání lidu v 

roce 2001 následující – základní (1 975 109 – 23%), odborné bez maturity (3 255 400 – 38%), 

úplné středoškolské (2 431 171 - 28,4%), vysokoškolské (762 459 – 8,9%), bez vzdělání (37 

932 – 0,4%), nezjištěno (113 127 – 1,3%), celkem (8 575 198 – 100%). Trendem je růst počtu 

obyvatel (absolutní i procentní) s úplným středoškolským a vysokoškolským vzděláním.  

Vzdělání může v mnoha případech nepřímo trh s hračkami ovlivnit. Nižší vzdělanostní 

skupina zpravidla disponují menším objemem peněz, které by mohli investovat do nákupu 

                                                 

30 ČSÚ [online]. Ostrava, [cit. 2010-04-05]. Dostupné na:  http://www.euroskop.cz/8686/13073/clanek/special-

spotrebitele-v-letech-2004-2006 
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hraček. U vyšších vzdělanostních skupin je tomu naopak. 

V roce 2001 se k náboženskému vyznání přihlásilo celkem 3,3 milionu lidí, což 

znamená téměř jednu třetinu z celkového počtu obyvatel.31 

Trendy v životním stylu mají střídavý charakter, a to zejména s ohledem na zdroj 

informací, ze kterého lidé čerpají. Aktuálně se jedná o popularitu bio výrobků a propagaci 

zdravého a aktivního způsobu života.  

Dalším prvkem, který se již stal základem kulturního života domácností je jejich 

elektronizace a připojení do sítě internet. Toto také významně ovlivňuje nejen samotný 

způsob života, ale i postoje a názory, čím se formuje celkový životní styl a image. 

S ohledem na životní styl můžeme pozorovat rozdíly v prodeji u jednotlivých druhů 

hraček. Někteří rodiče si mohou dovolit koupit svému dítě hračky podle aktuálních trendů a 

také tak činí. 

3.4.5. Přírodní prostředí 

Současné ekologické požadavky a nároky na úsporu některých druhů surovin a energií 

se projevují formou intervencí ze strany ekologických organizací stále častěji. Rozhodně by 

měl být kladen větší důraz na kvalitu životního prostředí, které se v současné době potýká 

zejména s plošným znečištěním ovzduší a dalším prolomováním emisních limitů, 

vypouštěním odpadních látek do řek a vodních zdrojů, nebezpečnými testy chemikálií apod. 

Uvedené problémy se týkají téměř všech zemí po celém světě. 

Dochází ke globálním klimatickým změnám, což ovlivňuje životní podmínky 

obyvatelstva i možnosti zaměstnání: výrazné teplotní výkyvy a dezertifikace, období dešťů, 

rozšiřování epicenter zemětřesení, vlny tsunami atp. 

Další hrozby pak souvisejí se zkracováním zásob některých nerostných suroviny, 

nadměrnému čerpání neobnovitelných zdrojů a nedostatečného využívání zdrojů 

obnovitelných. 

Výše uvedené problémy nepůsobí jen na trh s hračkami, ale týkají se ve své podstatě 

celé světové ekonomiky. 

3.4.6. Inovační prostředí 

S ohledem na téměř celosvětové rozšíření informačních technologií, dochází k zásadním 

                                                 

31 ČSÚ [online]. Ostrava, [cit. 2010-04-05]. Dostupné na: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_lide 
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změnám v oblasti předávání informací, evidence, objednávek, fakturace, převodu peněz atp. 

Veškeré procesy se během posledních 15-ti let urychlily zásadním způsobem.  

Co se týče výroby v západoasijských zemích, existuje řada příležitostí ke změně, resp. 

nápravě. Od nekvalitního pracovního prostředí, které se projeví např. emisemi na 

pracovištích, prací s nebezpečnými látkami a materiálem, přes neřešené sociální zázemí, 

nepřiměřenou pracovní dobu až po zaměstnávání nezletilých.  

Výrazný potenciál v souvisloti s trhem hraček momentálně zaznamenávají informační 

technologie. V celkovém významu se výrobci počítačových her a elektronických zařízení 

stávají giganty a to se výrazně projevuje i na trhu hraček. 

Tato skutečnost ovlivňuje trh s hračkami z hlediska vývojových trendů. Jak již bylo 

zmíněno, IT technologie, resp. počítačové společnosti se v tomto odvětví stávají velkými 

konkurenty. 
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4. METODIKA SB ĚRU DAT 

4.1. Definování problému a cíle výzkumu 

Smyslem analýzy je zhodnotit současný stav marketingové komunikace, kterou 

společnost Rappa, s.r.o. realizuje prostřednictvím některých nástrojů komunikačního mixu. 

Hlavním problémem společnosti je pak nedostatečné využívání marketingového mixu a jeho 

neprovázanost na jednotlivých úrovních komunikace. 

Cílem analýzy není navrhnout marketingovou komunikaci maloobchodní prodejně 

RAPREAL, jelikož tato je pro společnost RAPPA, s.r.o. jen okrajový business.  Protože 

společnost Rappa, s.r.o. neumí kvalitně využívat komunikační mix, je cílem této analýzy 

navrhnout zefektivnění aktuálně využívaných komunikačních nástrojů  a připravit pro 

společnost návrh marketingové komunikace, který by podpořil známost samotné značky 

RAPPA na spotřebitelském trhu, jenž by více odpovídal současným trendům v marketingové 

komunikaci a efektivnímu využívání marketingového mixu. Viz subkapitola „Další návrhy k 

marketingové komunikaci“.32 

4.2. Situační analýza 

Zástupci společnosti jsou přesvědčeni, že aktuální komunikační strategie je dobrá a 

neměla by tedy zůstat bez povšimnutí. Realita je taková, že poslední realizovaná aktivita pro 

spotřebitelský trh, jenž měla soutěžní charakter, musela být z důvodu nedostatku přihlášených 

prodlužena na celkovou dobu trvání půl roku, aby ve finále zaznamenala 20 přihlášených 

účastníků! Soutěž byla prezentována prostřednictvím webových stránek www.rappa.cz.  

Na webových stránkách je k nalezení odkaz na RAPPA Youtube channel, kam 

společnost umístila celkem 19 reklamních spotů, které se týkají výhradně značkových hraček 

z její prodejní nabídky. 

Při zadání klíčových slov „obchod hračky Ostrava“ a jejich vyhledávání 

prostřednictvím vyhledávače33, tento vyhledávač nereaguje odkazem na stránky společnosti 

ani na desáté zobrazené stránce! Při obměně slov za „plyšové hračky obchod Ostrava“ je 

                                                 

32 Cílem samotných návrhů je tak podpořit známost samotné značky RAPPA na spotřebitelském trhu, od čehož 

se dále odvozuje i pozice společnosti Rappa, s.r.o. na trhu B2B. 

33 Google [online]. Ostrava, [cit. 2010-07-01]. Dostupné na: www.google.cz 
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situace totožná. V souvislosti s klíčovými slovy „karneval obchod Ostrava“ se však jedná o 

perfektní výsledek a odkaz na stránky společnosti se zobrazuje na čelních místech 1. strany 

vyhledávače, což je velmi žádoucí.  

Optimalizace webových stránek v souvislosti s velkoobchodem by se dala hodnotit jako 

poměrně zdařilá, ale s ohledem na konkurenci jde spíše o průměr. Po zadání klíčových slov 

„hračky velkoobchod“, se odkaz na stránky společnosti RAPPA, s. r. o. zobrazuje na 4 stránce 

vyhledávače.34  

Problematika působení webových stránek na spotřebitele bude rozebrána v souvislosti s 

konkurencí v rámci realizační fáze výzkumu, resp. Focus group. 

Prezentace nabídky zboží pro stávající velkoobchodní zákazníky se děje jednou do roka 

prostřednictvím několika denní výstavy, zakončené večírkem a zábavním programem. 

Společnost se snaží každoročně vymyslet nové téma (např. Country, Karaoke, apod.), které by 

zákazníky oslovilo. Tato akce je však určena k udržování vztahů se zákazníky, se kterými 

společnost již spolupracuje! Nejedná se tedy o event marketing pro potenciální klienty, což 

lze diplomaticky označit jako nešťastné! 

Pro své velkoobchodní zákazníky společnost pravidelně připravuje katalogy výrobků a 

zboží, avšak grafické zpracování konečné tiskoviny je nepřehledné, s nevhodným rozložením 

obsahu a bez existence spojitých prvků. Ve své podstatě jde pouze o kancelářský papír s 

několika obrázky. 

Problémem nedostatečného využití marketingového mixu se dále zabývám v návrzích 

marketingové komunikace, viz. subkapitola „Další návrhy k marketingové komunikaci“. 

4.3. Přípravná fáze výzkumu 

Primární externí informace budou získávány realizací Focus group, tedy kvalitativním 

výzkumem od nezávislých hodnotitelů. Nástrojem pro realizaci je předem sestavený scénář, 

viz příloha č.1. 

Účastníci řízené diskuze budou hodnotit současný způsob marketingové komunikace 

společnosti prostřednictvím webových stránek. Výstupem tedy budou kvalitativní informace 

(postoje, názory).  

Účastníci diskusní skupiny byli již vybráni nereprezentativní technikou vhodného 

úsudku a dle kritérií – věk, zaměstnání, počet dětí a jejich zařazení do věkové kategorie. 

                                                 

34  Google [online]. Ostrava, [cit. 2010-07-01]. Dostupné na:www.google.cz 
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Základní soubor tvoří rodiče a příbuzní ve věku 25 – 60 let. Výběrový soubor pak právě 

vybraných 11 osob, které se focus group přímo zúčastní. 

Zdrojem dat pro realizaci Focus group budou webové stránky, www.rappa.cz, 

www.made.cz, www.mikrohracky.cz, www.pompo.cz, www.sparkys.cz. Dále společností 

zapůjčené výrobky značky RAPPA, ukázka jiného zboží a sezónní katalogy, které jsou však 

primárně určeny pro velkoobchodní zákazníky.  

Focus group bude probíhat v místě bydliště jednoho z členů skupiny, Zimmlerova 5, 

700 30 Ostrava – Zábřeh, k datu 23. května 2010, v době od 16:00 – 18:00. 

Okrajově bude na přání společnosti realizováno dotazování, kombinace osobního 

dotazování s písemným mezi dětmi ZŠ, přičemž základní soubor tvoří děti ve věku 8–10 let a 

výběrový soubor právě 70 respondentů, vybraných nereprezentativní technikou vhodného 

úsudku. Dotazování proběhne na ZŠ A. Hrdličky 1613, 708 00 Ostrava-Poruba. Zvolená 

metoda bude časově nenáročná a organizačně poměrně jednoduchá, jelikož spočívá v oslovení 

velké skupiny respondentů najednou, přičemž zde existuje i možnost individuální 

komunikace. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o dotazování dětské obce, nelze 

předpokládat 100% návratnost. Dotazování proběhne na ZŠ A. Hrdličky 1613, 708 00 

Ostrava-Poruba.  

Před samotnou realizací dotazování proběhla pilotáž mezi odborníky, které se účastnila i 

spolumajitelka společnosti, Ing. Jarmila Rappersbergerová. Na základě pilotáže byla 

sestavena konečná podoba dotazníku. V zásadě bylo úkolem pilotáže zajistit nejvhodnější 

nabídku u otázky filmových a seriálových motivů a to na základě kritérií – finanční a lokální 

dostupnost licence, popularita. Smyslem dotazníku je pak vyhodnotit nejpopulárnější motivy, 

ale též respondenty spontánně použité barvy a zájmy. Tyto informace budou zjišťovány za 

účelem získání podkladového materiálu, který poslouží jako východisko při navrhování 

nových výrobků zároveň jako informační materiál pro společnost. Výsledky tohoto dotazníku 

budou součástí přílohy. 

Zdrojem interních, sekundárních dat jsou webové stránky www.rappa.cz. 

Ke konečnému zpracování dat a vyhodnocení výsledků budou použity editory sady MS 

Office – textový Word a tabulkový Excel. 
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Tabulka  4.1: Harmonogram výzkumu 

4.4. Realizační fáze výzkumu 

Při realizaci focus group se u prezence sešla celá, původně zamýšlená skupina, tedy 11 

osob. Všichni členové byli v poměrně dobré náladě a v očekávání co je čeká. Zpočátku si 

někteří nebyli jisti svým působením, což se však s postupem diskuze měnilo. Celkově byla 

skupina sdílná a názory jednotlivých členů byly transparentní. Jeden člen skupiny se 

projevoval poměrně radikálními postoji.  

Při samotné diskuzi jsem zastávala roli jak moderátora, tak zapisovatele, což bylo samo 

o sobě poměrně náročné, ale i přesto se mi dařilo dbát na to, aby byl průběh diskuze plynulý a 

členové skupiny měli stále pocit, že se jim věnuji. Vyzkoušení si obou těchto rolí bylo pro 

mne velkou zkušeností.   

Se záměrem získání většího množství dat, byly dotazovaným předány bločky a 

propisky, aby sami mohli zaznamenat své postoje a názory, které shledali jako nejpodnětnější 

či důležité. Výhodou bylo, že dotazování mohli být vyzváni k hodnocení předmětů diskuze 

kvantitativním způsobem, tzn. Na hodnotící škále 1–5 bodů, kdy 1 bod symbolizoval velmi 

negativní hodnocení určitého faktoru a 5 bodů naopak velmi pozitivní hodnocení. 

Při zpracování kvantitativních dat proběhla kategorizace dotazovaných na základě 

pohlaví. K zpracování výsledků hodnocení do podoby grafického výstupu, byl použit program 

Měsíc/rok realizace 2/2010 3/2010 4/2010 5/2010 6/2010 7/2010 

Přípravná fáze – definování 
problému, zpracování 
metodiky výzkumu 

      

Sběr sekundárních dat       

Rozhovor se zástupci spol.       

Sběr primárních dat – 
dotazování na ZŠ 

      

Realizace Focus Group        

Zpracování získaných dat v 
programu Excel  

      

Vyhodnocování výsledků       

Interpretace výsledků       

Závěry a návrh 
marketingové komunikace 

      

Zpracování dokumentace 
práce 

      



31 

sady MS Office – tabulkový editor Excel. 

Více viz příloha č. 1. 

S ohledem na přání majitelky společnosti proběhlo, mezi žáky třetích tříd na ZŠ A. 

Hrdličky 1613, 708 00 Ostrava – Poruba, dotazníkové šetření zaměřené na analýzu 

oblíbenosti filmových a seriálových motivů. Z celkového počtu 70 vyplněných dotazníků, jich 

bylo 63 validních. Celkem 7 dotazníků muselo být vyřazeno z důvodů chybného značení 

možností 
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5. ANALÝZA MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE 

SPOLEČNOSTI RAPPA, S. R. O. 

 

5.1. Focus group 

Primárním cílem diskuze bylo hodnocení aktuální marketingové komunikace 

společnosti RAPPA, s. r. o. a její srovnání s konkurencí na spotřebitelském trhu. Sekundárním 

cílem diskuse pak bylo rozpoznat názory a postoje dotazovaných, které v nich vyvolají 

prezentované výrobky a zboží společnosti.  

5.1.1. Celkový dojem ze značky RAPPA 

Celkový dojem ze značky byl smíšený, ale spíše pozitivní. Ženy na první pohled zaujaly 

plyšová zvířata, muže pak žertovné předměty. Ukázku zboží ohodnotili pozorovatelé jako 

různorodou, pozoruhodnou, veselou a hravou avšak místy nevkusnou. 

Pozitivně vnímány byly zejména plyšové hračky a karnevalové zboží, a to jak mezi 

muži, tak ženami. S ohledem na cenu pozorovatelé charakterizovali toto zboží jako spíše 

drahé (ženy na MD a straší pár), či cena odpovídá kvalitě. 

Se spíše negativním postojem se setkaly drobné žertovné předměty, které dle některých 

hraničí s nevkusem a absurdností. Zejména ženám by tyto předměty v sortimentu nechyběly a 

nebály by se je úplně vyřadit s konstatováním, že děti by o nic zásadního rozhodně nepřišly. 

Informační náležitosti obalů a příbalových letáků připadaly zúčastněným dostačující, s 

výjimkou zboží bez obalu i příbalového letáku. Jednalo se zejména o vodní hady, gelové 

lebky, atp., čili drobné, žertovné zboží. Hlavní výtky se týkaly nedostatku informací o náplni, 

materiálu a možných škodlivých účincích při pozření. 

5.1.2. Hodnocení prezentace společnosti (tiskoviny) 

Katalogovou nabídku společnosti charakterizovali zúčastnění z hlediska zpracování 

jako běžnou, obyčejnou. Nutno podotknout, že prezentované katalogy byly primárně určeny 

velkoobchodním zákazníkům, tedy k distribuci na trhu B2B.  

Muži upozornili na fakt, že obrázky v katalogu jsou zbytečně velké a popisky k nim 

nejsou místy k nalezení. Lidé pracující v kanceláři hodnotili katalog jako mizerný. Vytýkali 
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mu zejména kvalitu papíru, absenci log, nekvalitní a amatérskou, koníkovou vazbu. Část 

skupiny (cca 1/ 3, zastoupená v poměru 2:1, ženy:muži) by se však s tímto katalogem 

spokojila, ale neshledávají jej příliš podmanivým či přitažlivým.  

Některé ženy si v souvislosti s katalogem vybavovaly jiné tiskoviny, které pravidelně 

nalézají v poštovních schránkách. Při srovnání se shodly, že většina má kvalitnější provedení. 

Dalšími asociacemi pak byly letáky jednorázových nabídek, kdy se graficky jedná pouze o 

text poskládaný na listu papíru.  

Zúčastněné v souvislosti s katalogovou nabídkou udivilo, že společnost nekomunikuje 

tímto způsobem i na spotřebitelském trhu. Tento fakt hodnotily zejména ženy a lidé 

vykonávající sedavé zaměstnání jako nedostatek a nevýhodu společnosti. Dva muži, dělníci, v 

tomto ohledu konstatovali, že snaha společnosti šetřit lesy a životní prostředí je chvályhodná. 

Jednalo se však spíše o úsměvnou poznámku. Náhled katalogového listu viz příloha č. 2 

5.1.3. Hodnocení prezentace společnosti (webové stránky) 

www.rappa.cz  

První dojem -  na první pohled upoutal téměř většinu přítomným blikající banner, 

upozorňující na nabídku aktuálně populárních, značkových hraček. Po dotazu, zda-li by je 

tento mohl nějakým způsobem ovlivnit v nákupu se výrazná část publika shodla, že nikoli 

jelikož jejich znalosti trendů v této oblasti jsou omezené, takže pokud je neovlivní potomek 

tak ani banner.  

Barevné schéma a grafického zpracování - webové stránky na zúčastněné působily 

jako poutavé, radostné a vzrušující. Barvy byly hodnoceny jako vhodně zvolené. 

Funkčnost stránek – výrazně pozitivně dotazovaní hodnotili dlouhou rolovací nabídku 

zboží na úvodní straně (spíše ženy). Z vyobrazeného průřezu sortimentem, by rychle zjistili, 

zda jim obchod má co nabídnout a tím ušetřili čas. Bez ohledu na pohlaví poznamenali někteří 

z dotazovaných, že kladně vnímají absenci slev a na ně monstrózních poutačů, jelikož jde dle 

jejich názoru o poměrně laciné gesto. Nutno však podotknout, že jiní členové skupiny by toto 

přivítali. Jedná se zejména o nejstarší pár.  

Orientace na stránce – co se týče kategorického uspořádání nabídkového menu, 

hodnotili jej dotazovaní také poměrně kladně a ve většině uvedli, že jim vyhovuje tematické 

dělení sekcí “pro kluky/ pro holky“. Při dotazu, zda-li menu zúčastněným nepřijde zbytečně 

rozsáhlé, ženy odvětily, že všechny uvedené kategorie jistě mají své opodstatnění, muži po 

krátké odmlce konstatovali, že by jim kratší menu nevadilo, ale nikoli, že by jej ocenili.  
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Prvek, který však byl zejména mezi muži velice kladně hodnocen, je funkční 

vyhledávač, který jim významným způsobem usnadňuje orientaci, zjednodušuje hledání 

určitého druhu zboží a šetří tak čas. Zejména mladší dotazování, ve věku okolo 30 let 

odhadovali, že by právě tento prvek mohl být malou konkurenční výhodou.  

Orientace na stránkách a jejich funkčnost je velmi dobrá a dotazovaní by 

pravděpodobně neměli problém cokoli nalézt.  

Odkazy a jejich funkčnost – zajímavým se jevil odkaz na Youtube channel, který 

společnost založila pod svým názvem a zaznamenala jej po chvíli pozorování zejména mladší 

generace, která je s tímto fenoménem lépe seznámena. Obsah tohoto kanálu však nikomu ze 

skupiny nepřišel jako poutavý, jelikož se jedná o reklamní spoty na značkové hračky v 

sortimentu společnosti. Pozorovatelé očekávali spíše pohádky nebo fotografie či videa z akcí 

pořádaných pro děti. 

Absolutně špatně a nevhodně je pak umístěn odkaz směrující na další stránky 

společnosti, věnované exkluzivní výrobkové řadě „Království zvířat“  

Z  uvedeného grafu vyplývá, jak skupina ohodnotila stránky www.rappa.cz v otázce 

postavené na typu baterie (1 bod – velmi negativní hodnocení, 5 bodů – velmi pozitivní 

hodnocení). Je patrné, že celkový dojem ze stránek, byl neutrální, či spíše pozitivní, přičemž u 

tohoto výsledku hrál důležitou roli první dojem a orientace na stránce. Dotazování 

zaznamenali pozitivní vnímání těchto faktorů ve více než polovině případů. Neutrální či 

průměrné hodnocení pak bylo typické pro faktory funkčnost a použité barvy. 

Náhled grafů při kategorizaci dle pohlaví viz příloha č. 3 
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www.plysovekralovstvi.cz.  

Odkaz na partnerský web je podle pozorovatelů velice snadno přehlédnutelný, resp. 

návštěvník stránek si ho dle názoru skupiny ve valné většině případů vůbec nevšimne, což je 

zejména dle názoru zúčastněných žen škoda, jelikož stránky jsou vlídné a milé a zákazník 

shánějící plyšové zboží by prý zde vybral mnohem atraktivněji než na stránkách hlavních.  

Dotazovaným se na této stránce líbí označení kategorií a zvolené logo. Pečeť dle jejich 

názoru velmi dobře koresponduje s názvem Království zvířat. Logo bylo nejčastěji vnímáno 

jako účelné, spíše konzervativní, vhodné, vzbuzovalo v publiku pocity spolehlivosti, jistoty a 

kvality. Tyto působící faktory by hrály, pro více než 50% dotazovaných, při nákupu poměrně 

důležitou roli, ve většině se jednalo spíše o ženy. Barevné schéma korespondovalo s celkově 

spíše konzervativním vyzněním, a ačkoli působilo na publikum poněkud střízlivě, označili jej 

ve výsledku jako solidní. 

Ženy bez ohledu na věk dále kladně ohodnotily odkaz na soutěž a ukázku výsledků. 

www.mikrohracky.cz  

První dojem – většinu publika na první pohled zaujala interaktivní podoba stránek a 

jejich působení na více smyslů. Posuvný panel, který prezentoval vybranou nabídku ze 

sortimentu, připadal skupině poutavý, avšak šipky které slouží k jeho prohlížení, jsou zejména 

dle starších členů skupiny přehlédnutelné. Ve výsledku se skupina shodla, že ačkoli jde o 

zajímavý styl prezentace, takto nabízené zboží je příliš neoslovilo.  

Barevné schéma a grafické zpracování – bílo modré schéma působilo na skupinu 

klidným, spolehlivým, ale trochu chladným dojmem. Celkově skupina stránky hodnotila jako 

podmanivé, interaktivně zaměřené, se snahou zaujmout či nabídnout něco navíc.  

Orientace na stránce -  zejména podle ženské části skupiny jde o stránky na dobré 

úrovni. Muži mladšího věku opět kladně hodnocen interní vyhledávač. Co se týká funkčnosti 

nabídkového menu, přišlo většině pozorovatelů zbytečně roztahané a obsáhlé. Někteří, 

zejména nejstarší pár a ostatní muži, měli za to, že se člověk v nabídce snadno ztratí a je tak 

nucen trávit na stránkách delší čas než bylo původně v jeho úmyslu.  

Funkčnost odkazů – ve spodní části stránky byly dle slov některých účastníků bez 

ohledu na pohlaví nebo věk, nadbytečné reklamy. Tyto ve skutečnosti byly referencemi, 

motivačními texty a heslovitě vyjádřenou nabídkou pravděpodobně nejatraktivnějšího zboží a 

sezónních témat. Přibližně třetině pozorovatelů fakt domnělých reklam vadil natolik, že by 

prý zvážili své další setrvání na stránkách. Po uvědomění pravého významu rámců došlo k 

malému pobavení se, načež převážně pozorovatelé co se domnívali, že jde o reklamu, 
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konstatovali, že tyto rámce, ať už jde o cokoli, nezapadají do celkového schématu stránek, 

které s dalšími poutači umístěnými v bublinách mají celkem 3 úrovně.  

Muži i ženy se pak asi v polovině případů shodli na tom, že úplně nechápou toto 

rozložení a stránky jim tak ve výsledku nepřipadají intuitivně ovladatelné. 

Některé účastníky focus group téměř až nahněvalo vlastní využití rámce s hesly, která 

měla odkazovat na určitý druh zboží, avšak při testu bylo zjištěno, že i když si návštěvník 

stránek vybere kterékoli heslo, přesměrování proběhne téměř vždy na stejnou stránku, 

popřípadě na stránku, která dané zboží vůbec neobsahuje. Tento fakt hodnotili někteří 

zúčastnění diplomaticky jako nepříjemný či nešťastný, v horších případech pak jako tupý, 

absurdní nebo rozčilující. 

www.made.cz  

S poměrně nejhorším hodnocením se setkaly stránky společnosti MaDe, s. r. o. Tyto 

byly podle účastníků jednoduché, nezábavné a nebylo na nich na první pohled nic poutavého. 

Dále byly dle slov zúčastněných extrémně textově obsáhlé, navíc s nefunkčním odkazem na 

maloobchodní zastoupení. Pozorovatelé stránky ohodnotili jako vhodné pro velkoobchod, 

vzhledem k dostatku informací o jednotlivých značkách pro obchodníky. Spotřebitel se ale 

nikde nedozví jaké zboží je vlastně nabízeno jemu. Zúčastnění konstatovali, že nemá cenu se 

těmito webovými stránkami dále zabývat. 

www.pompo.cz  

Na první pohled poutal měnící se banner odkazující na aktuální katalog. Místy se ze 

strany ženské obce vyskytly výtky k podkladovému bílému schématu, které působilo příliš 

čistě či prázdně. Muži naopak poměrně překvapivě reagovali, že je již použito množství barev 

funkčním a podle nich typicky dětským způsobem, což by na jiném než bílém schématu 

nevyniklo lépe.  

Funkčně a z hlediska orientace byly stránky, podle pozorovatelů, velmi dobře 

uspořádány a kladně bylo hodnoceno menu, které nabízí hned několik možností řešení 

kategorických nabídek. Zpracování tohoto menu bylo hodnoceno jako atraktivní, funkční, 

ojedinělé, systematické i perfektní.  

Negativní ohlasy sklidil nefunkční odkaz na nový produkt firmy „Squap“.  

www.sparkys.cz  

Prvky, které zaujaly na první pohled byly v tomto případě různorodé, nejčastěji však 
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byla zmiňována hlavička stránky a v ní použitý robustní font. Někteří zúčastnění měli dojem, 

že jde o reklamní banner.  

Z prvních dojmů dále vyplynulo, že stránky na publikum působí poněkud divoce, ale 

ne nepříjemně.  

Co se týče grafického zpracování, ženy si ve větší míře povšimly malého medvídka, 

který na stránkách hraje roli průvodce. Hodnotily to jako milé a příjemné gesto. Orientační 

uspořádání asi polovina skupiny hodnotila jako průměrné vzhledem k rozsáhlému menu, které 

dotazovaným připadalo nepřiměřeně dlouhé. 

Použité barevné schéma bylo dle slov pozorovatelů radostné, plné, příliš barevné, 

prosluněné.  

Celkový dojem ze stránek byl spíše dobrý, několika zúčastněným se stránky jevily 

magické a působily příjemným dojmem. 

 

Náhledy webových stránek viz příloha č.4 

5.2. Dotazníkové šetření mezi žáky ZŠ 

Dotazníkové šetření probíhalo mezi žáky třetích tříd na ZŠ A. Hrdličky 1613, 708 00 

Ostrava – Poruba a bylo zaměřeno na analýzu oblíbenosti filmových a seriálových motivů, 

aktivit a předmětů, které děti ve škole oslovují. Z celkového počtu 70 vyplněných dotazníků, 

jich bylo 63 zpracováno a vyhodnoceno.  
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Zcela nejoblíbenější školní aktivitou jsou mezi dětmi přestávky, které označila téměř 1/ 

5 dotazovaných. Na druhém místě se objevuje tělesná výchova, která byla respondenty 

označena v 18-ti % případů. Lze z toho usuzovat, že děti mají zájem o aktivní trávení času. 

Zhruba se stejnou mírou oblíbenosti se pak setkaly předměty výtvarná výchova, pracovní 

výchova a matematika což může poukazovat na snahu o kreativní vyžití. U předmětu 

matematiky je tento, poměrně vysoký výsledek dost překvapivý. 

 

Pokud se zaměříme na oblíbenost televizních motivů, se kterými děti přicházejí více či 

méně do styku, vede si nejlépe zelený zlobr Shrek, který se vyznačuje oblibou v 19-ti % 

případů, označila jej téměř polovina dotazovaných. Dalšími oblíbenci, na poměrně stejné 

úrovni, jsou u žáků 3. tříd postavy ze seriálu High school musical a Piráti z karibiku, ačkoli 

jde o seriál a film, primárně určený publiku staršímu 12-ti let. V 9-ti % případů označili 

respondenti možnosti Hello Kitty a Transformers. Tyto výsledky vypovídají o výrazné 

převaze v oblibě zahraničních motivů. Děje se tak v důsledku efektivní marketingové 

komunikace ze strany společností, které tyto filmy a seriály vydávají. Nejúspěšnější český 

motiv byl s 8% označených odpovědí Pat a Mat. Společností RAPPA, s. r. o. vybraný motiv 

Soptíka byl označen pouze v 1% případů. 

Více grafů vztahujících se ke kategorizaci respondentů viz příloha č. 5 
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6. NÁVRHY K ZEFEKTIVN ĚNÍ MAREKTINGOVÉ 

KOMUNIKACE  

6.1. Komunikační proces 

• Cílem komunikačního procesu není samotná komunikace, ale požadovaný způsob 

medializace. 

• Navázané vztahy s odbornou a mediální veřejností jsou tedy prostředkem pro 

dosažení medializace. 

• Optimálním výsledkem je medializace, která je pozitivní/ neutrální, korektní, 

nezkreslená a vhodně načasovaná. 

• Klíčovým dokumentem pro koordinaci samotné reklamní kampaně je vhodně 

sestavený mediaplán. 

6.1.1. Cílové skupiny pro marketingovou komunikaci 

• uživatelé sítě internet s ohledem na jejich zařazení do skupiny potencionálních 

zákazníků  

• obyvatelé města Ostravy, blízkého okolí, popřípadě i okolních měst Havířov, Opava, 

Frýdek – Místek, Bohumín  

• rodiny s dětmi, prarodiče s vnoučaty 

• retailové obchody a maloobchodní prodejní jednotky v ČR, zabývající se prodejem 

hraček, karnevalového a party zboží, okrajově sportovních potřeb  

• hypermarkety, supermarkety, smíšené prodejny v ČR 

• novináři 

• potencionální investoři 
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6.2. Návrhy na zefektivnění aktuální marketingové komunikace 

6.2.1. Kvalitní propagační tiskoviny 

S ohledem na prezentaci zboží a výrobků společnosti i společnosti samotné 

prostřednictvím tištěných katalogů, doporučuji větší zaměření na celkovou kvalitu této 

tiskoviny. Vzhledem k  primárnímu určení pro trh B2B, dále doporučuji společnosti zvážit 

tištění a distribuci katalogů, popřípadě letáků i na spotřební trh.  

S ohledem na spotřebitelský trh přímo doporučuji vyrábět letáky s tematickou či akční 

nabídkou zboží pro maloobchod Rapreal, s. r. o. Tyto letáky by měly vznikat hlavně v období 

příchodu Nového roku (party zboží), Velikonoc (dekorace a doplňkový sortiment), letních 

prázdnit (nafukovací program a sportovní potřeby), nového školního roku (školní a 

kancelářské potřeby) a Vánoc (dárky všeho druhu a akční nabídky).  

S ohledem na umístění prodejny Rapreal, s. r. o. je vhodné zvážit spolupráci s 

obchodním domem Laso v podobě recipročního plnění – umístěním loga obchodního domu 

na těchto letácích si zajistit např. bezplatné, či spíše zlevněné využívání prostor dětského 

koutku Človíčkov pro konání eventů. 

Distribuce letáků by mohla probíhat prostřednictvím teamu atraktivních hostesek, v 

různých částech města Ostravy.  

Společnosti bych vřele doporučila nechat grafickou stránku a celkově podobu letáku na 

externí agentuře, popřípadě zaměstnat na poloviční úvazek schopného grafika a dát mu k 

dispozici kvalitní kancelářské zázemí i potřeby. 

6.2.2. Optimalizace webových stránek a linkbuilding 

S ohledem na webové stránky se nabízí zefektivnění v oblasti Link buildingu. 

Link building je ve své podstatě webová obdoba public relations. Zatímco public 

relations mají za cíl, aby se o společnosti co nejvíce mluvilo či psalo, cílem link buildingu je, 

aby se na webové stránky společnosti co nejvíce odkazovalo35.  Tato problematika se pak týká 

i samotných stránek věnovaných exkluzivní řadě „Království zvířat“, kdy jde však o 

nevhodné umístění odkazu přímo na hlavních stránkách společnosti. 

 

                                                 

35  H1 [online]. Ostrava, [cit. 2010-07-05]. Dostupné na: http://www.h1.cz/linkbuilding 
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Kritéria ideálního zpětného odkazu:36 

• Nachází se na stránce, kterou pravděpodobně navštěvuje stejná cílová skupina jako 

web, na který odkaz míří.  

• Vede na stránku tematicky velmi podobnou té, na které je umístěn. Cílová stránka by 

ovšem zároveň měla informace či nabídku domovské stránky odkazu vhodně 

rozšiřovat či doplňovat.  

• Je co nejvýstižněji popsán, takže návštěvník dokáže přesně odhadnout, co ho po 

kliknutí čeká.  

• Je uveden v pozitivním kontextu.  

 

S ohledem na linkbuilding doporučuji umístit odkaz na stránky společnosti primárně na 

webových stránkách určených pro ženy – maminky, rodiče a dále také např. na zábavních 

stránkách určených dětem. Navrhuji  např. tyto stránky:   

• http://www.maminky.info/, http://www.kafe.cz/zensky-svet/deti-rodina/rady-pro-

rodice-4814.aspx, www.azrodina.cz,  

• www.vseohrackach.cz, www.panenka.cz, www.chcisihrat.cz, www.e-hracky.cz,  

• www.odetech.cz, www.rodina.cz, www.ententyky.cz,  

• www.zeleneimperium.cz, www.superhry.cz, aj.  

 

Pro optimalizaci stránek pro vyhledávače je pak významné provedení analýzy klíčových 

slov, která uživatele sítě internet na stránky dovedou za předpokladu, že adresu nevypíše 

přímo.  

Důležitá je pak i kontrola validity zdrojového kódu, ačkoli chyby v jeho zpracování 

nemusí uživatel vůbec pocítit. 

Optimalizací stránek a zaměřením se na zpětné odkazy společnost může docílit lepšího 

umístění ve fulltextových vyhledávačích, jakými jsou Google, Yahoo, Morfeo nebo Jyxo, 

které používají i portály Seznam, Atlas i Centrum. 

6.2.3. Efektivnější využívání kanálu YouTube channel 

Webové stránky www.youtube.com, jsou známým fenoménem a jejich efektivnější 
                                                 

36 H1 [online]. Ostrava, [cit. 2010-07-05]. Dostupné na: http://www.h1.cz/linkbuilding 
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využívání může společnosti výrazně vylepšit image. Proto by je společnost měla začít 

využívat k systematické komunikaci se svými zákazníky. 

S ohledem na spotřebitelský trh je vhodné tyto stránky obohacovat nejen o reklamy na 

zboží, které společnost nabízí, ale nabídnout také zábavná videa, či pohádky pro nejmenší.  

Vhodné je taktéž zveřejňovat např. technologická videa z výroby hraček nebo jejich 

testování, což je zajímavé i pro trh B2B nebo mediální veřejnost, jakožto zdroj informací.  

Za předpokladu, že společnost bude realizovat společenská setkání, meetingy, akce pro 

děti, sponzorství atp., je žádoucí umísťovat na tento kanál dokumentaci o průběhu těchto akcí 

v podobě fotografií, krátkých prezentací, komerčních reportáží, tiskových výstupů, apod. Tato 

výborně poslouží nejen jako lákadla na připravované akce, ale opět jako zdroj informací pro 

mediální veřejnost, či jako PR pro potenciální zákazníky. 

6.3. Návrhy vyplývající z dotazníkového šetření 

Na základě zjištěných výsledků, vyplynula společnosti témata a aktivity, které aktuálně 

upřednostňují děti ve věku 8–10 let. Shrek, High school musical a Piráti z karibiku jsou 

vhodnými motivy pro navrhovanou marketingovou komunikaci, popřípadě i pro nové 

výrobky. Za předpokladu, že společnost již ve svém sortimentu zboží s výše uvedenou 

tématikou má, bylo by vhodné toto z hlediska komunikace nějakým způsobem zdůraznit. Je 

žádoucí, aby výrobky nesoucí tyto motivy byly více spojovány a prezentovány v souvislosti 

se značkou Rappa. Znamená to například umisťovat zboží a výrobky s touto tématikou do 

katalogů určených pro spotřebitele, tím pádem ve spojitosti s logem společnosti. Dále je 

žádoucí realizovat tématickou propagaci přímo v prodejně Rapreal, kdy je vhodné např. 

umisťovat do výloh plakáty s touto tématikou. 

S ohledem na oblibu předmětů se dá doporučit realizace eventu se sportovní tematikou. 

Mohlo by se jednat například o městskou olympiádu pro děti základních škol 1. stupně, kdy 

hlavní cenou mohou být určité sportovní potřeby pro jednotlivce či pro školu. Tento druh 

eventu je však z hlediska organizace poměrně náročný a klade velké nároky zejména na lidské 

zdroje. Doporučuji jej tedy realizovat až v pokročilejší fázi komunikační kampaně. 
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6.4. Další návrhy k marketingové komunikaci 

6.4.1. Profilování společnosti RAPPA, s. r. o. na trhu 

• Zajímavá společnost s tradicí, vlastními značkovými výrobky a širokým 

sortimentem. 

• Kvalitní a silní partneři, resp. odběratelé. 

• RAPPA jako značka atraktivních a kvalitních výrobků. 

6.4.2. Agenda Setting 

Neboli teorie o nastolování agendy. Média podle této teorie svým výběrem zpráv a 

témat neovlivňují přímo názory lidí (neříkají lidem, co si mají myslet), ale mají významnou 

úlohu při určování toho, o čem se mluví, o čem lidé přemýšlejí a jaká témata jsou vnímána 

publikem jako důležitá. 37 

Navrhovaná témata pro Agenda setting: 

• zvyšování objemu přímých prodejů obchodním řetězcům 

Společnost může v médiích komunikovat navázání spolupráce s významnými klienty, 

jakými jsou obchodní domy či rozsáhlé obchodní řetězce (Tesco, Hypernova, apod.) 

Forma: tiskové zprávy, rozhovory 

Typy médií: deníky, týdeníky, ekonomická media 

• oživení nabídky dováženého zboží s kladením důrazu na aktuální trendy 

Nové nabídky v sortimentu společnosti komunikují zejména prostřednictvím katalogů 

nebo svých webových stránek. Vzhledem k tomu, že internet nabízí širokou škálu 

možností prezentace prostřednictvím jiných ne-li vlastních webových stránek, je vhodné 

se na toto zaměřit. 

Forma: tiskové zprávy 

Typy médií: odborná, ekonomická 

                                                 

37 Wikipedia [online]. Ostrava, [cit. 2010-06-25]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Agenda_setting 



44 

• rozvoj činnosti v oblasti výzkumné činnosti (marketingové, technologické, apod.) 

Společnost může velice dobře medializovat výsledky výzkumů, zejména pokud mají 

obecnější charakter. Mohlo by se jednat např. o výzkum nákupního chování nebo 

srovnání používaných technologií výroby apod. 

Forma: tiskové zprávy, inspirační texty 

Typy médií: deníky, týdeníky, ekonomická a odborná média 

• rozvoj lidských zdrojů, odborné zvyšování kvalifikace, spolupráce s experty, 

odborníky nebo celebritami 

Kvalitní medializaci lze očekávat, pokud výrobek kladně ohodnotí odborník, například 

zboží edukačního charakteru. Vhodné a komunikačně zajímavé je u zboží i patronát 

celebrity, apod. 

Forma: tiskové zprávy, rozhovory 

Typy médií: deníky, týdeníky, ekonomická média, společenská média 

• úspěšnost čerpání prostředků ze státního rozpočtu či ze zdrojů EU 

Je taktéž vhodné komunikační téma pro media, ovšem primárně ve větším rozsahu. 

Spolupráce s menší chráněnou dílnou je tedy vhodná spíše pro firemní bulletin. 

Forma: tiskové zprávy 

Typy médií: deníky, týdeníky, ekonomická média 

• spolupráce s neziskovými organizacemi a charitativní činnost 

Média mají zájem o medializaci dobrých úmyslů, proto je spolupráci s dětskými 

domovy, onkologickými centry nebo charitativními organizacemi poměrně snadno 

novináři přijímána. 

Forma: tiskové zprávy, rozhovory, succes story 

Typy médií: deníky, týdeníky, společenská media, TV – komerční reportáž 

• pořádání meetingů, eventů, akcí pro děti či odbornou veřejnost 

Tyto akce leze v médiích prezentovat formou pozvánky na ně, aktuálních zpráv z jejich 

průběhu, či dosažených výsledků/ úspěchu. 

Forma: tiskové zprávy, reportáže, inspirační texty 

Typy médií: deníky, týdeníky, společenská media, TV – komerční reportáž 
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6.4.3. Návrh marketingové komunikace společnosti RAPPA, s. r. o. pro 

spotřebitelský trh 

Komunikace exkluzivní řady „Království zvířat“ 

Doporučuji se více na prodejních místech zaměřit na merchandising, tedy celkovou 

prezentaci a zviditelnění zboží v obchodech.  

• Podpora prodeje:  

Tvorba tematické prezentace např. Exotická zvířata, šelmy apod., ke každému výrobku 

nebo v rámci zvolené kategorické prezentace dodat odběratelům propagační letáky s 

informacemi o zvířatech (populace, rozšíření a oblast výskytu, potrava a lov, sociální chování, 

fyziologická charakteristika, jiné zvláštnosti a zajímavosti, apod.) a stojanem splňujícím 

základní požadavky na merchandising. 

Odběratelé by měli být předem informováni o této propagační akci, aby mohli 

poskytovat informace koncovým zákazníkům.  

• Charakteristika eventu 

Společnost může v rámci tohoto projektu také organizovat event, ve spolupráci se 

zoologickou zahradou nebo přírodovědeckou fakultou univerzity či Slezským muzeem.  

• Načasování  

Vhodné je tento projekt realizovat např. u příležitosti Dne země, tedy k datu 22. 4. Při 

kladném výsledku je možné tuto akci opakovat i v letních měsících. 

Je podstatné, aby načasování akce korespondovalo se sezónností, případně ročním 

obdobím. 

• Program eventu 

Jednoduchým a stále účinným programem je např. výtvarná soutěž o ceny v podobě 

plyšových zvířátek. Soutěž je vhodné zejména pro nejmenší děti do 8 let, avšak při větším 

zájmu je žádoucí vytvořit věkové kategorie. Zaměření programu by se mělo odpovídat dni 

strávenému v přírodě, proto je vhodné volit aktivity jako stopování zvěře, poznávání stromů a 

rostlin, apod. Dále je žádoucí zajistit odborné výklady při prohlídce zoologické zahrady – 

interaktivní způsob přednášky spojený s krmením slonů, žiraf, zeber atd. 



46 

• Cílové skupiny:  

• mateřské školy a 1. stupně základních škol 

• rodiny s dětmi  

• dětské domovy 

• Komunikační kampaň  

Obeznámení, resp. pozvánku veřejnosti na konaný event by měl zveřejnit denní tisk. Je 

žádoucí vydat k tomuto tématu alespoň 2 tiskové zprávy (pozvánka a zhodnocení průběhu 

akce), popřípadě nechat natočit komerční reportáž, kterou společnost může dále používat jako 

propagační video.  

Pozvánkou na akci může být taktéž rádiový spot, dále plakátovací kampaň pro město 

Ostravu, její obvody a další spádové oblasti, která může být podpořena také billboardy. 

Vhodné je také informovat o akci a jejím průběhu na webových stránkách.  

Při úspěšnosti projektu je možné vydat např. success story nebo inspirační text. 

Prezentace společnosti v místě konání akce by měla probíhat formou bannerů a verbální 

prezentace.  

 

Komunikace výrobků z řady „Party a karneval“ 

V tomto ohledu navrhuji opět uspořádat event – Karneval s prezentací kostýmů a 

doplňků všeho druhu.  

• Program  

Vhodným programem je tradiční volba nejoriginálnější masky, prezentace kostýmů 

formou módní přehlídky, diskotéka pro děti a tombola o ceny. Žádoucí je pozvat některou ze 

známých osobností. V tomto ohledu navrhuji Heidi Janků. 

• Místo konání  

Je důležité, aby místo konání bylo dostupné pro velkou obec potenciálních návštěvníků, 

např. přímo obchodní dům Laso kde může společnost navázat kontakt s provozovateli 

dětského koutku Človíčkov. Navíc při volbě tohoto místa není nutné zvláštním způsobem 

přemýšlet nad programem pro dětský doprovod, jelikož obchodní dům Laso nabízí velké 

spektrum možností jak strávit volný čas. 

Jako další možnost se jeví i o něco atraktivnější Slezskoostravský hrad, který by 
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korespondoval s charakterem akce, ovšem v tomto případě by se musel dále promyslet 

doprovodný program právě pro příbuzné a rodiče.  

• Načasování 

Event by měl proběhnout opět ve vztahu k nějaké příležitosti, vhodný je Mezinárodní 

den dětí, 1. 6.  

Atraktivním komunikačním tématem pro tisk by však mohla být tato akce k datu 21. 3. 

Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace. Charakter cílové skupiny tomuto vyznění 

ovšem musí alespoň okrajově odpovídat! 

• Cílové skupiny  

• rodiny s dětmi  

• děti do 15 – ti let  

• vesničky soužití  

• dětské domovy  

• mateřské a základní školy. 

• Komunikační kampaň:  

Vhodná je opět plakátovací kampaň, podpořená billboardy, letáky na určených místech 

(hračkářství, domy dětí a mládeže, školy a školky).  

Tiskové zprávy by opět měly být vydány ve dvou vyhotoveních (pozvánka a 

zhodnocení).  

Žádoucí je nechat natočit taktéž komerční reportáž, která poslouží jako propagační 

materiál. 

Pro eventy obecně je vhodnou prezentací i inzerce v tisku, ale vzhledem k její finanční 

nákladnosti ji v počátcích realizace zmíněné marketingové komunikační strategie úplně 

nedoporučuji.  

Prezentace společnosti v místě konání akce by měla probíhat formou bannerů a verbální 

prezentace. 

Další možnosti návrhy pro komunikaci na spotřebitelském trhu 

S ohledem na prodej výrobků značky RAPPA prostřednictvím sítě hypermarketů Globus 

a Interspar, je vhodné zjistit si podmínky zařazení tohoto zboží do letáků, které jsou 
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distribuovány do schránek koncových zákazníků, případně se dotázat na možnosti vkládané 

reklamy. 

6.4.4. Návrh marketingové komunikace společnosti RAPPA, s. r. o. pro trh 

B2B 

S ohledem na realizaci eventů, nabídky nového zboží v sortimentu nebo významných 

personálních změn (témata agenda setting), doporučuji společnosti vydávat bulletin, který by 

obsahoval fotografie success story, a zároveň i akční nabídky či jiné podněty k navázání 

spolupráce. 

Společnost by nadále měla realizovat prezentační akce zaměřené na zákazníky, ovšem s 

tím, že pozvánku na prezentaci a zábavní akci bude postupovat potencionálním zákazníkům. 

Součástí pozvánky by měla mimo jiné být návratka (ošetření účasti), nabídka možného 

ubytování v okolí a stručný program zábavního večera. Pro potenciální zákazníky ba dále 

přiložena krátká charakteristika společnosti a jejího sortimentu. 

Tuto prezentaci, popřípadě exkurzi do velkoskladu spojenou se zábavním programem 

doporučuji realizovat minimálně 2x do roka. Optimální délka trvání prezentace je jeden týden, 

aby měli pozvaní hosté možnost zvolit si pro ně nejvhodnější termín k návštěvě.  

Lidské zdroje by měly být obohaceny o tým atraktivních hostesek, seznámených s 

nabídkou společnosti a schopných souvislé prezentace. Při konání zábavního večera by měly 

tyto podněcovat zábavu a neformální komunikaci. 

Zákazníci by z akce měli odjíždět pozitivně naladěni a s pocitem, že neodcházejí s 

prázdnou, proto je vhodné mít pro ně nějaký materiál připravený např. katalog nebo bulletin, 

popřípadě malý dárek. 

6.5. Doporučená média pro komunikaci 

TISK 

• Deníky, týdeníky 

Metro, Sedmička, Moravskoslezský deník, Mf Dnes, Lidové noviny, Právo 

• Ostatní tiskoviny 

• Ekonomické 

Euro, Profit 
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• Společenské a tematicky zaměřené 

Ostrava life, Magazín IN, Maminka, Betynka, Katka, Mf plus, Žena a život 

• Odborné 

Marketing & media, Marketingové noviny 

ELEKTRONICKÁ MÉDIA 

TV Polar, RTA, Český rozhlas Ostrava, Český rozhlas Radiožurnál, Helax, Impuls 

INTERNET 

www.vseohrackach.cz, www.panenka.cz, www.chcisihrat.cz, www.e-hracky.cz, 

www.odetech.cz, www.rodina.cz, www.ententyky.cz, www.denik.cz, www.idnes.cz  
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7. ZÁV ĚR 

Bakalářská práce představuje společnost Rappa, s.r.o., přičemž se zaměřuje na její 

charakteristiku, vývoj a analýzu marketingové komunikace a vhodnými návrh na její 

zefektivnění. 

Druhá kapitola popisuje teoretická východiska k marketingové komunikace. Tato 

kapitola je východiskem jak analýzy současné marketingové komunikace, tak návrhům 

k jejímu zefektivní.  

V třetí kapitole se zabývám charakteristikou společnosti z hlediska mikroprostředí, dále 

analýzou trhu, jeho jednotlivých subjektů a makroprostředím. 

Kapitola druhá a třetí jsou teoretickou částí bakalářské práce. Kapitoly následují pak 

částí praktickou.  

Čtvrtá kapitola se zabývá metodikou sběru dat pro samotnou analýzu marketingové 

komunikace. Je zde obsažen cíl analýzy a provedena situační analýza. Dále kapitola popisuje 

plán a realizační fázi samotné analýzy. Jsou uvedeny zjištěné kvalitativní informace a 

vyhodnocení analýzy Focus group a dotazníkového šetření. 

V páté kapitole jsou pak uvedeny zjištěné kvalitativní a kvantitativní informace, 

vyhodnocení analýzy Focus group a dotazníkového šetření. 

Bylo zjištěno, že hlavním problémem společnosti je nedostatečné využití 

komunikačního mixu. Šestá kapitola se tedy zabývá samotnými návrhy na opatření a 

zefektivnění marketingové komunikace, která byla předmětem analýzy a dále návrhy k 

využití dalších nástrojů komunikačního mixu pro celkově efektivnější zvládnutí marketingové 

komunikace. 

S ohledem na analýzu současné komunikace byla doporučena opatření k jejímu 

zefektivnění v oblasti linkbuildingu, vhodnějšího užívání kanálu Youtube channel a tvorby 

nového katalogu.  

Pro společnost tak byla v rámci praktické části navržena taková marketingová 

komunikace, která je realizovatelná, vyplývá z předmětu podnikové činnosti, odpovídá 

aktuálním trendům a je pro společnost finančně dostupná. 
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Příloha č. 1 – Focus group 

Místo konání: 

Zimmlerova 5, Ostrava – Zábřeh 

Datum a čas: 

sobota, 23. května 2010, 16:00-18:00 

Počet členů skupiny: 

11 

Charakteristika skupiny:  

 Počet 
dětí 

Věková 
kategorie 

Věk 
muže 

Povolání 
muže 

Věk 
ženy 

Povolání ženy 

manželský 
pár 

2 dospělí 62 
invalidní 
důchodce 

59 úřednice 

manželský 
pár 

2 
adolescent; 
předškolní 

věk 
43 dělník 29 na MD 

manželský 
pár 

2 
předškolní 
věk, batole 

38 manager 35 na MD 

manželský 
pár 

2 
školní a 

předškolní 
věk 

30 dělník 29 úřednice 

rozvedený 
manželský 

pár 
1 dospělý 37 

manager 
ve sportu 

42 zdravotní sestra 

svobodná 
matka 

1 
Předškolní 

věk 
  27 účetní 

Pomůcky:  

• Notebook 

• Propagační materiály – katalogy 

• Reklamní spoty na DVD 

• Ukázka webových stránek 

• Aktuálně nový výrobek společnosti – „Pokladnička FERDA“, tiskoviny náležící k 
výrobku 

• Ukázky z výrobkové řady „Království zvířat“ a „Karneval“ 

• Jiné zboží společnosti – průřez sortimentem drobných hraček, žertovných předmětů, 
atp. 



 

Harmonogram Focus Group: 

16:00 – 16:10  Prezence účastníků, objasnění účelu diskuse 

16:10 – 16:20  1. téma – Celkový dojem z ukázky sortimentu 

16:20 – 16:40  2. téma – Hodnocení prezentace společnosti prostřednictvím tiskovin 

16:40 – 17:10 3. téma – Hodnocení prezentace společnosti prostřednictvím 

elektronických medií 

17:10 – 17:30      Jiné téma (logo, výrobek) 

17:30 – 18:00  Volná diskuze, občerstvení 

Témata focus group: 

1. Celkový dojem ze značky RAPPA (ukázky sortimentu)  
� použití barev,  
� funkčnost zboží,  
� první dojem 

� pozitivně a negativně vnímané zboží, manipulace se zbožím, skladovatelnost, 
barevnost a funkčnost,  

� odvíjení ceny zboží,  
� náležitosti obalu, 
� připomínky, návrhy 

2. Hodnocení prezentace společnosti RAPPA, s. r. o. (tiskoviny) 
� design katalogů  

� barevnost, přehlednost, originalita 
3. Hodnocení prezentace společnosti RAPPA, s. r. o. (elektronická media) 

� webové stránky 
� název, zapamatovatelnost, design, barevnost, kvalita zpracování, přehlednost, 

srovnání s konkurencí (MaDe, s. r. o. a Mikrohračky, s. r. o.), celkový dojem – 
vnímaná image 

 

Otázky k tématům: 

1. Jaký máte celkový dojem ze sortimentu značky RAPPA?  
� Líbí se Vám použité barvy?  
� Jak byste ohodnotil funkčnost tohoto zboží? 
� Jaký máte dojem z tohoto zboží?  

� Vnímáte jej spíše pozitivně nebo negativně? 
� Shledáváte manipulaci s tímto zbožím dostatečně snadnou? 
� Domníváte se, že je toto zboží standardně skladovatelné? 

� Zdá se Vám cena zboží adekvátní vzhledem k povaze zboží? 
� Postačují Vám uvedené informace na obalu?  

� Chybí Vám nějaká náležitost obalu? 
� Máte k tomuto zboží nějaké další připomínky a návrhy?  

2. Jak byste ohodnotil/a to, jak se prezentuje společnost RAPPA, s. r. o. v tiskovinách? 
� Jak hodnotíte celkový design katalogů? 

� Jaký je Váš názor na použité barvy? 
� Shledáváte katalogy dostatečně přehledné? 



 

� Zdá se Vám zpracování katalogů originální? 
3. Jak hodnotíte celkovou prezentaci společnosti v elektronických médiích? 

� Jak hodnotíte celkové zpracování webové stránky společnosti RAPPA, s. r. o.? 
� Upoutaly webové stránky Vaši pozornost? 
� Zdají se Vám tyto stránky dostatečně výrazné? 
� Shledáváte tyto stránky snadno zapamatovatelné? 
� Líbí se Vám design těchto stránek? 
� Jaký je Váš názor na použité barvy? 
� Zdají se Vám stránky společnosti RAPPA, s. r. o. kvalitně zpracovány? 
� Jsou pro Vás stránky dostatečně přehledné? 
� Jak byste posoudil/a celkový dojem těchto stránek v porovnání se stránkami 

MaDe, s. r. o. a Mikrohračky, s. r. o.? 
� Jaký máte celkový dojem z webových stránek a image stránek společnosti s. r. o.? 



 

Příloha č. 2 – Náhled katalogu 

 

Náhled katalogové strany 



 

Příloha č. 3 – Grafy hodnocení webových stránek 
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Příloha č. 4 – Ukázky vzhledu webových stránek 

 

 

 

 

 

www.rappa.cz  www.plysovekralovstvi.cz  

www.plysovekralovstvi.cz  www.mikrohracky.cz  
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 Příloha č. 5 – Náhled dotazníku 
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Příloha č. 6 – Kategorizace respondentů dotazníkového šetření 
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