
Bc. Radka Santerová: Marketingová strategie společnosti Student Agency 

2010 

 

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁ ŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut ekonomiky a systémů řízení 

 

 

 

 

 

MARKETINGOVÁ STRATEGIE SPOLEČNOSTI STUDENT AGENCY 

 

diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:                                                               Bc. Radka Santerová 

Vedoucí diplomové práce:                              Ing. Igor Černý, Ph.D. 

 

 



Bc. Radka Santerová: Marketingová strategie společnosti Student Agency 

2010 

 

Prohlášení 

 

- Celou diplomovou práci včetně příloh, jsem vypracovala samostatně a uvedla jsem 

všechny použité podklady a literaturu.  

 

- Byla jsem byl seznámena s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – školní 

dílo.  

 

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci užít (§ 35 odst. 3).  

 

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně VŠB-

TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího diplomové práce. 

Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci, obsažené v Záznamu o závěrečné práci, 

umístěném v příloze mé diplomové práce, budou zveřejněny v informačním systému VŠB-

TUO.  

 

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s 

oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  

 

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 

požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla 

vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  

 

V Ostravě dne 10. 4. 2010                                                  Bc. Radka Santerová 

 

 

 



Bc. Radka Santerová: Marketingová strategie společnosti Student Agency 

2010 

 

 

ANOTACE  

 

Tato diplomová práce se věnuje marketingové strategii řízení společnosti Student Agency, 

s.r.o. V teoretické části se práce zaměřuje na základy strategického řízení a popisuje 

strukturu tohoto řízení. Další kapitoly diplomové práce analyzují marketingovou strategii 

společnosti na základě marketingového výzkumu a následně jsou navrhnuta opatření na její 

zlepšení. Závěr této práce odhaluje chyby v řízení společnosti, ale také vyzdvihuje kroky 

vedoucí k úspěšnému postavení Student Agency na našem trhu. 

 

 

 

 

ANNOTATION 

This diploma dissertation is dedicated to a marketing strategy of the company’s 

management of Student Agency, s.r.o. The dissertation focuses on fundamentals of the 

strategic management and describes the structure of this management in its theoretical part. 

Other chapters of the diploma dissertation analyze the marketing strategy of the company 

based on the marketing research and consequently the measures are proposed for its 

improvement. The conclusion of this dissertation reveals the mistakes in the management 

of the company, but also highlights the steps leading to successful position of Student 

Agency in our market.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Radka Santerová: Marketingová strategie společnosti Student Agency 

2010 

OBSAH 
 
1 ÚVOD............................................................................................................................1 

2 CHARAKTERISTIKA SPOLE ČNOSTI..................................................................3 

2.1 Jazyková cestovní agentura STUDENT AGENCY, s.r.o. ......................................3 

2.2 Předmět podnikání ..................................................................................................3 

3 MARKETINGOVÁ STRATEGIE.............................................................................5 

3.1 Strategie na trhu se studiem v zahraničí a kulturně-výměnné programy................5 

3.2 Strategie na trhu s prodejem letenek .......................................................................6 

3.3 Strategie na trhu s dopravou....................................................................................6 

3.4 Komunikační strategie ............................................................................................7 

4 MARKETINGOVÝ VÝZKUM..................................................................................8 

4.1 Definice problémů a cílů .........................................................................................8 

4.2 Plán výzkumu..........................................................................................................9 

4.2.1 Definice zákazníka společnosti................................................................................................ 9 

4.2.2 Definování požadavků zákazníků a znaků jejich spokojenosti.............................................. 10 

4.2.3 Návrh a tvorba dotazníků k měření spokojenosti zákazníků ................................................. 10 

4.2.4 Stanovení velikosti výběru ....................................................................................................11 

4.2.5 Výběr vhodné metody sběru dat ............................................................................................ 12 

4.3 Analýza a prezentace provedeného marketingového výzkumu ............................13 

5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ....................................................................................23 

5.1 Produkt ..................................................................................................................23 

5.2 Cena.......................................................................................................................24 

5.3 Místo (distribuce) ..................................................................................................25 

5.4 Propagace ..............................................................................................................26 

5.4.1 Internet................................................................................................................................... 27 

5.4.2 Tisk........................................................................................................................................ 27 

5.4.3 Letáčky .................................................................................................................................. 28 

5.4.4 Rozhlas .................................................................................................................................. 28 

5.4.5 Televizní reklama .................................................................................................................. 28 

6 ZÁVĚR .......................................................................................................................30 

Seznam použité literatury…………………………………………………………...……..32 

Seznam tabulek…………………………………………………………………………….33 

Seznam grafů………………………………………………………………………………34 



Bc. Radka Santerová: Marketingová strategie společnosti Student Agency 

2010 

Seznam příloh……………………………………………………………………………...35 

Příloha č. 1 ..........................................................................................................................36 

 
 



Bc. Radka Santerová: Marketingová strategie společnosti Student Agency 

2010                                                                                                                                      1 

1 ÚVOD 

„Každá organizace je do značné míry jedinečná svým posláním, vizí a cíli. Navíc působí ve 

zcela specifických sociálně-ekonomických podmínkách. Proto by měla mít také svou 

vlastní marketingovou strategii“ [3]. 

Má-li podnik dobře a dlouhodobě fungovat, musí mít hlavně spokojené zákazníky. 

Podnikající společnost si musí uvědomit, že v dnešní moderní uspěchané době již nestačí 

pouze a jen uspokojit základní potřeby zákazníka, ale je třeba ho něčím upoutat, nalákat 

a potěšit ho. Na základě těchto zkušeností lze pravděpodobně očekávat, že zákazník bude 

šířit o společnosti pozitivní reference v okruhu svých blízkých, přátel a známých, 

a přispěje tak k budování dobrého jména společnosti. Proto je nutné zjistit, co zákazníci 

chtějí a očekávají, jaké jsou trendy ve společnosti [1]. 

Cílem mé diplomové práce je analyzovat marketingovou strategii společnosti Student 

Agency a navrhnout opatření na její zlepšení. V úvodní části práce je charakterizována 

společnost, její předmět podnikání. Následně kapitola 3 popisuje hlavní charakteristiky 

marketingové strategie. V této části je popsána firemní strategie Student Agency na 

jednotlivých trzích. Pilířem práce je kapitola 4 týkající se marketingového výzkumu 

společnosti. Předmětem výzkumu byly tyto oblasti: hodnocení znaků spokojenosti 

zákazníka, produkty konkurence, důvody odběru produktu od konkurence, marketingově 

nejvýznamnější produkt společnosti a nejúčinnější typ reklamy. Tato kapitola diplomové 

práce je zakončena analýzou a prezentací výsledků marketingového výzkumu. Kapitola 5 

obsahuje několik návrhů vytvořených na základě struktury marketingového mixu, tj. 

produktu, ceny, místa a propagace. Jednotlivé prvky marketingového mixu jsou zde 

hodnoceny a doplněny o praktické návrhy, které mohou marketing společnosti zefektivnit. 

Takto navržený marketingový mix by měl být efektivním nástrojem řízení společnosti a 

měl by přinést co největší užitek. Poslední kapitola 6 hodnotí jednotlivé části diplomové 

práce, zda byl splněn vymezený cíl, a hodnotí nástroje, které vytvářejí vhodnou 

marketingovou strategii Student Agency. 

Jednotlivé části práce jsou uvedeny v takové posloupnosti, aby byly naplněny cíle práce. 

Vytvoření strategie společnosti je základ pro fungování každé společnosti. Doufám, že má 
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práce ukáže jeden z možných postupů pro vytvoření varianty strategického řízení firmy, 

kterým by mohla tato i jiné společnosti dosáhnout větší spokojenosti svých zákazníků, 

větších zisků a dobrého postavení na trhu. Práce by měla tuto problematiku přiblížit 

a pomoci se orientovat ve strategickém řízení firmy. 
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLE ČNOSTI 

Společnost Student Agency je dlouhodobě dobře fungující agentura. Její široká působnost 

v oblasti podnikání je v této části práce podrobněji charakterizována. 

2.1 Jazyková cestovní agentura STUDENT AGENCY, s.r.o. 

Společnost vznikla v roce 1993 v Brně a od té doby poskytuje komplexní a kvalitní služby 

v široké podnikatelské oblasti. V počátcích své existence se společnost zabývala 

zprostředkovatelskou činností a tzv. au pair pobyty v Evropě a USA. Po třech letech 

působení na trhu rozšířila svou působnost. Zprostředkovává jazykové a vzdělávací 

programy v zahraničí a autobusovou dopravu. V roce 1998 otevřela pobočku v Bratislavě.  

Ve své expanzi pokračovala v roce 2000, kdy obrat společnosti stoupl více než o 100 %. 

Byla vytvořena hierarchická struktura společnosti s týmem manažerů. Novou aktivitou 

společnosti se stal prodej letenek do celého světa. 

V roce 2002 byla založena sesterská společnost Orbix, která komplexně zajišťuje služby 

pro firmy, tzn. rezervaci letenek, ubytování, pronájem vozů, víza a jiné. Rok 2003 byl 

významný zřízením vnitrostátní autobusové dopravy. Rok 2005 byl klíčový pro prodej 

letenek této společnosti, byl spuštěn rezervační systém Královna – letenky online. 

V současnosti agentura zajišťuje svou nabídkou služby ve více oblastech podnikání, 

navázala i spolupráci se zahraničními obchodními partnery po celé Evropě. 

Student Agency byla za dobu svého působení oceněna významnými cenami, např. CZECH 

TOP 100 – 3. nejobdivovanější firma České republiky, CZECH TOP 100 – 1. místo 

v kategorii Doprava. Ředitelem společnosti a jejím zakladatelem je ing. Radim Jančura. 

2.2 Předmět podnikání 

Student Agency působí v rámci svého podnikání v celé Evropě, USA a Austrálii. Hlavním 

předmětem podnikání jsou následující oblasti: 

- jazykové pobyty pro dospělé; 
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- jazykové pobyty pro děti a mládež; 

- jazykové pobyty pro profesionály; 

- au pair pobyty; 

- pracovní programy v zahraničí; 

- rok na střední škole a univerzitě v zahraničí; 

- jízdenky; 

- autobusová přeprava osob; 

- letenky; 

- chartery; 

- víza; 

- vlaky; 

- zájezdy, eurovíkendy; 

- cesty za sportem a kulturou; 

- pronájem aut; 

- pronájem autobusů; 

- ubytování; 

- pojištění online. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Bc. Radka Santerová: Marketingová strategie společnosti Student Agency 

2010                                                                                                                                      5 

3 MARKETINGOVÁ STRATEGIE 

Marketingová strategie firmy určuje, jakým způsobem má firma využít svůj potenciál, na 

které oblasti trhu se soustředit, vymezuje obchodní příležitosti, hrozby, slabé a silné 

stránky (SWOT analýza) a stanovuje, jak se chovat vůči zákazníkům a vlastním 

zaměstnancům. 

Marketingová strategie je umění řídit činnost podniku, resp. určitého kolektivu lidí 

takovým způsobem, který zajistí splnění hlavních vytyčených cílů. Marketingová strategie 

konkretizuje marketingové cíle a aktivity celkové strategie podniku. Základní obecný 

rámec strategie lze stanovit následujícími kroky: 

- stanovení marketingových cílů; 

- stanovení marketingových variant; 

- identifikace konkurence; 

- vymezení nabízených produktů; 

- prezentace nabídky; 

- vypracování marketingového mixu. 

Marketingová strategie Student Agency spojuje strategii diferenciace a cost-leadership. 

Výsledkem jsou na tržní poměry vysoce nadstandardní služby za bezkonkurenční cenu pro 

zákazníka. Internet je pro společnost klíčovým médiem jak v oblasti nákupů jízdenek nebo 

letenek přes internet, tak hlavně v oblasti reklamy. 

Student Agency působí na několika trzích v ČR. Svůj potenciální trh člení na tři části: 

- první částí trhu je cestování za studiem a vzděláváním do zahraničí a kulturně-

výměnné programy; 

- druhou část trhu tvoří prodej letenek pro individuální cestování; 

- třetí část trhu je tvořena luxusní vnitrostátní a mezinárodní autobusovou dopravou. 

3.1 Strategie na trhu se studiem v zahraničí a kulturn ě-výměnné 
programy 

Student Agency je největší jazykovou cestovní agenturou v ČR. Marketingovou strategii 

firmy v tomto směru tvoří celoroční kurzy obecného jazyka, příprava na zkoušky 
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a specializované kurzy. Potenciálním zákazníkem tohoto dílčího trhu je mládež studující na 

středních a vysokých školách. 

3.2 Strategie na trhu s prodejem letenek 

Trh cestovního ruchu je silně konkurenční prostředí a rozvíjí se dynamicky. Strategií 

Student Agency je rozšíření trhu s novými i stávajícími produkty o nové koncové 

zákazníky, ale i firmy a provizní prodejce. 

Aby si Student Agency upevnila svou pozici na trhu prodeje letenek pro individuální 

cestování, zřídila v roce 2002 sesterskou společnost Orbix, která komplexně zajišťuje 

služební cesty do zahraničí, tzn. rezervaci letenek, ubytování, pronájem vozů, víza 

a pojištění. Tím se stala společnost největším prodejcem letenek na českém trhu. 

Společnost Orbix se specializuje na travel management, vytvořila portfolio služeb v oblasti 

organizace pracovních a soukromých cest. Soustředí se také na konzultace, optimalizaci 

nákladů cest a cestovní analýzy. 

Strategií firmy bylo také úspěšně i nadále rozšiřovat trh s prodejem letenek. Proto v roce 

2005 spustila rezervační systém Královna – letenky online na internetové adrese 

www.kralovna.cz. Systém slouží pro přímý prodej koncovým zákazníkům, ale využívají ho 

také stovky cestovních kanceláří a webových portálů. Královna letenek online je největším 

prodejcem letenek online na trhu. 

Student Agency strategicky úzce spolupracuje s leteckými společnostmi v oblasti 

marketingu a akčních nabídek, které poskytuje výhradně při prodeji. Klienti mají 

několikrát ročně k dispozici speciální nabídky za nejnižší ceny a mimořádné akce typu 

2 letenky za cenu jedné nebo letenka v business třídě za cenu letenky v ekonomické třídě. 

3.3 Strategie na trhu s dopravou 

Student Agency v současnosti na tomto trhu provozuje luxusní autobusovou dopravu. 

Hlavní strategií v tomto oboru je neustálé zvyšování celkové úrovně mezinárodní 

i vnitrostátní autobusové dopravy. Vývoj služeb v tomto odvětví je rozvíjen na základě 

komunikace s klienty. Strategickým prvkem je především vysoká kvalita servisu. K tomuto 
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servisu bezpochyby patří přítomnost stevardů na palubě po celou dobu jízdy, podávání 

teplých či studených nápojů, zapůjčení sluchátek pro poslech hudby a zvuků k filmu. 

K těmto nadstandardním službám patří také možnost nákupu jízdenek přes internet či 

otevřené a kreditové jízdenky. Nový způsob pojetí autobusové dopravy vytvořil prostor pro 

oslovení nového segmentu na trhu. Lidé si snadno zvykli na tento způsob dopravy 

obohacený o nadstandardní služby. 

V současné době poskytuje společnost dopravu do 13 měst v České republice a 14 zemí 

v Evropě. Mluvíme-li o marketingové strategii v oblasti dopravy, je velmi důležitou 

strategií použití žluté barvy na autobusech společnosti. Tímto se výrazně odlišuje od své 

konkurence a není možné si je splést s jinou firmou. Design autobusů je provokativní 

a určitě si mnoho lidí spojí žlutý zářivý autobus se Student Agency. Tento marketingový 

tah byl velmi dobrý a firma chce žlutou barvou označit i možnou železniční dopravu. 

Marketingovou strategií v této oblasti je určitě rozšíření trhu, a to o železniční dopravu. 

Jedná se o záměr provozovat rychlovlak, který by měl splňovat hlavní požadavky 

cestujících, tedy aby doprava byla levná a luxusní zároveň. 

3.4 Komunikační strategie 

Komunikační strategie Student Agency je zaměřena na rychlý prodej produktů a služeb 

veřejnosti. Klade se důraz na rychlou reakci potenciálních zákazníků a na cenu produktů. 

Marketing je zde řízen vlastním oddělením v rámci Student Agency, tj. vlastním grafickým 

a marketingovým oddělením, které realizuje veškeré reklamní kampaně. 

Marketingové kampaně jsou tvořeny prostřednictvím letáků, plakátů, rádiových spotů, 

inzerátů v tisku. Největší investice jsou vkládány do internetových reklam. Společnost také 

vytvořila vlastní reklamní časopis, který je rozdáván v rámci autobusových linek. 
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4 MARKETINGOVÝ VÝZKUM 

Marketingovým výzkumem můžeme označit systematické určování, sběr, analýzu, 

vyhodnocování informací a závěrů odpovídajících určité marketingové situaci, před kterou 

společnost stojí [1]. Marketingový výzkum je souhrn aktivit, které zkoumají všechny části 

marketingové praxe včetně trhu, výrobků, distribučních cest, cen a chování zákazníka. 

Může být prováděn několika způsoby, buď vlastním marketingovým oddělením, které 

využívá také společnost Student Agency, nebo externí firmou. Na marketingový výzkum 

by mělo připadat zhruba 1–2 % z prodeje služeb a produktů.  

Marketingový výzkum se skládá z těchto částí: 

- definování problémů a cílů; 

- sestavení plánu výzkumu; 

- shromáždění informací; 

- analýza informací; 

- prezentace výsledků. 

4.1 Definice problémů a cílů 

Cílem výzkumu je: 

- provést výzkum spokojenosti zákazníků společnosti, na jejímž základě bude 

sestavena dílčí marketingová strategie; 

- navrhnout vhodnou dílčí marketingovou strategii společnosti, která odpovídá 

současným požadavkům a potřebám trhu. 

Výzkumné otázky jsou zaměřeny na: 

- zjištění, zda jsou zákazníci spokojeni s nabízenými produkty a službami společnosti; 

- zjištění, zda dotazovaní odebírají stejný či podobný produkt od konkurence; 

- zjištění důvodů odběru stejného či podobného produktu od konkurence; 

- zjištění marketingově nejznámějšího produktu společnosti; 

- zjištění nejúčinnějšího typu reklamy, kterou společnost využívá. 
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4.2 Plán výzkumu 

Plán výzkumu byl sestaven s dostatečným časovým předstihem v období září až říjen 2009. 

Nejdříve byla zvolena metoda, na jejímž základě celý marketingový výzkum probíhal, a to 

metoda měření spokojenosti zákazníků. Metoda spočívá nejprve v definování, kdo je pro 

společnost zákazníkem. Dále je nutná definice požadavků zákazníků. Na základě vytvoření 

ohniskové skupiny a výstupů z její činnosti byl sestaven určitý počet nejvýznamnějších 

znaků spokojenosti zákazníka s produkty společnosti.  

Ohnisková skupina byla účelově vytvořena skupinou 6 až 12 lidí za účelem vygenerování 

nejdůležitějších znaků spokojenosti zákazníka. Proběhla moderátorem řízená debata těchto 

účastníků skupiny, kteří specifikovali své požadavky na produkty společnosti. Podněty 

potenciálních zákazníků byly zaznamenány na médium a později vyhodnoceny. Každý 

účastník ohniskové skupiny si byl vědom, že musí být při řízené debatě aktivní. 

Na základě těchto informací byl sestaven dotazník. Dalším krokem bylo stanovení 

velikosti výběrového vzorku, tedy počet respondentů. Následovala volba vhodné metody 

sběru dat. Marketingový výzkum jsem se rozhodla realizovat pomocí osobního dotazování. 

Z časového hlediska bylo nejdůležitějším obdobím září a říjen 2009, ve kterém jsem 

musela tuto metodu prostudovat, na jejím základě stanovit ohniskovou skupinu a vytvořit 

dotazník. Dobu následujících tří měsíců jsem si stanovila na samotný marketingový 

výzkum v terénu a postupnou analýzu výsledků výzkumu.  

Rozpočet marketingového výzkumu zahrnuje pouze náklady na tisk, tzn. papír a inkoust do 

tiskárny. Dotazníků bylo vytvořeno 100 kusů, náklady na jeden dotazník jsem odhadla na 

3 Kč. Tyto náklady byly hrazeny z vlastních zdrojů. 

4.2.1 Definice zákazníka společnosti 

Za zákazníka je všeobecně považována osoba či organizace přijímající produkt. I když 

v názvu společnosti vidíme slovo student, není to cílová skupina společnosti. Slovo 

student v názvu společnosti znamená, že se máme celý život co učit a poznávat. 

Zákazníkem společnosti je: 

- jednotlivec; 

- obchodní organizace /firmy/. 
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4.2.2 Definování požadavků zákazníků a znaků jejich spokojenosti 

Abych mohla vytvořit dotazník, ve kterém budou respondenti hodnotit určité znaky 

spokojenosti, musela jsem nejdříve tyto znaky navrhnout. K navržení těchto znaků jsem 

použila metodu ohniskové skupiny (viz kapitola 4.2). V tomto případě jsem zvolila 

ohniskovou skupinu o počtu šesti lidí a sobě přidělila roli moderátora. Debata trvala zhruba 

45 minut, proběhla úspěšně a vedla k vytvoření dotazníku. Ohnisková skupina se skládala 

z osob ve věku 15 až 57 let. Skladba ohniskové skupiny:  

- 1 student – středoškolák; 

- 1 student – vysokoškolák; 

- 1 právník; 

- 1 dělník (automechanik); 

- 1 administrativní pracovník; 

- 1 osoba samostatně výdělečně činná v oboru stavebnictví. 

4.2.3 Návrh a tvorba dotazníků k měření spokojenosti zákazníků 

Dotazník je soubor různých otázek, uspořádaných v určitém sledu. Dotazník, který jsem 

vypracovala, se skládá z deseti otázek. Forma dotazníku je kombinací otázek s otevřeným 

koncem a otázek s uzavřeným koncem. Otázky s otevřeným koncem umožňují 

respondentům, aby odpovídali vlastními slovy. Tyto otázky mohou odhalit více, jelikož 

respondent není ve svých odpovědích jinak omezován. Otázky s uzavřeným koncem 

předem určují možné odpovědi a respondent si mezi nimi vybírá. Otázky tohoto typu jsou 

výhodnější z toho důvodu, že se odpovědi daleko lépe zpracovávají. Otázky ohledně 

konkurence jsou grafického typu, u nich respondent do předem vytvořené tabulky označil 

grafickým symbolem tu variantu, se kterou sám souhlasí. Cílem bylo vytvořit dotazník 

jednoduchý, ale kvůli lepší vypovídající schopnosti bylo nutné kombinovat více forem 

odpovědí, abych se od dotazovaných dozvěděla i možnost, která by jinak v dotazníku 

netvořila ani jednu z variant. 

Dotazník se skládá ze 3 částí:  

1. otázky souhrnného typu, které směřují k vyhodnocení všeobecné spokojenosti 

zákazníků a jejich vyjádření k budoucímu využití služeb společnosti; 
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2. otázky zabývající se konkurencí; u nich přesouvám pozornost od společnosti 

Student Agency ke konkurenci, je zde sestavena jednoduchá tabulka zjištující, zda 

zákazníci odebírají stejný či podobný produkt od konkurence a co je k tomu vede; 

3. otázky zjištující odpovědi na konkrétní otevřené otázky, které chci tímto 

výzkumem zjistit. Klíčová otázka zde je: „Který produkt společnosti Student 

Agency je pro Vás nejznámější?“  Respondenti zde mají možnost uvést více 

produktů, abych mohla lépe vyhodnotit alespoň 3 veřejnosti nejznámější produkty 

společnosti. 

4.2.4 Stanovení velikosti výběru 

Při stanovení velikosti vzorku dotazovaných jsem použila metodu úsudkovou, která 

spočívá v tom, že hlavní charakteristika výběru závisí na úsudku toho, kdo vzorkování 

provádí, tedy v tomto případě pouze na mně. 

Jako reprezentativní vzorek zákazníků zde považuji skupinu lidí ve věku od 15 do 65 let. 

Aby výzkum měl opravdu vypovídající schopnost, byla stanovena velikost vzorku na 100 

osob. Samozřejmě se musí jednat o osoby rozličného věku, pohlaví a vzdělání. Vzorek 

dotazovaných se skládá z lidí, které jsem rozdělila do několika skupin. 

Skladba reprezentativního vzorku je následující:  

- rodina; 

- známí a přátelé; 

- studenti vysokých škol; 

- studenti středních škol; 

- náhodní spoluobčané. 
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Graf č. 1: Graf reprezentativního vzorku výběru respondentů 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

4.2.5 Výběr vhodné metody sběru dat 

Metod sběru dat lze využít několik. Volila jsem ze všeobecně nejznámějších metod, 

kterými jsou tyto: 

- pomocí telefonu; 

- pomocí zaslaných dotazníků; 

- pomocí internetu; 

- přímá interview. 

 

Jelikož jsem tento výzkum prováděla sama a nemám tolik prostředků na náklady spojené 

se sběrem dat, zvolila jsem metodu přímého interview. Je to metoda přímého styku 

s dotázaným, je velmi rychlá, účinná a má okamžitou odezvu. Určitou nevýhodou je, že 

přímé dotazování bylo realizováno pouze v Moravskoslezském kraji, přesněji v okrese 

Ostrava a Opava, takže výzkum nemá celorepublikovou vypovídající schopnost.  

Sběr dat byl prováděn v místech bydliště mé rodiny či známých, dále na gymnáziu 

v Hlučíně, městě o počtu 12 tisíc obyvatel v okrese Opava. Dalším místem dotazování byl 

areál Vysoké školy báňské Ostrava a areál Ostravské univerzity.  

  
 

5% 

25% 

30% 
20% 

20% rodina 

známí a přátelé 

studenti VŠ 

studenti SŠ 

náhodní spoluobčané 



Bc. Radka Santerová: Marketingová strategie společnosti Student Agency 

2010                                                                                                                                      13 

Posledním místem sběru dat bylo město Ostrava, kde byli dotazováni náhodní 

spoluobčané. Sběr dat byl prováděn po dobu 3 měsíců, a to v období od 1. 11. 2009 do 

1. 2. 2010. Tato doba byla dostačující, abych zvládla důkladně pohovořit se všemi 

dotázanými.  

4.3 Analýza a prezentace provedeného marketingového výzkumu 

Marketingový výzkum proběhl v době od 1. 11. 2009 do 1. 2. 2010. Výzkum byl proveden 

pomocí dotazníku (viz příloha č. 1). Dotazník byl sestaven na základě metody ohniskové 

skupiny (viz kapitola 4.2). Bylo osloveno 100 respondentů. Návratnost dotazníků byla 

stoprocentní díky zvolené metodě osobního dotazování.  

Vyhodnocení jednotlivých otázek 

1) Využili jste již někdy produkt či služby společnosti Student Agency? 

 

Tabulka č. 1: Odpovědi na otázku č. 1 

ano 39 % 

ne 61 % 

 

Graf č. 2: Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 1 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Na tuto otázku bylo zaznamenáno 39 % kladných odpovědí. Tato skupina byla z 52 % 

tvořena respondenty ve věkové kategorii od 15 do 35 let. Velká skupina dotázaných, až 
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61 %, nevyužila zatím produktů společnosti, ale i nadále respondenti odpovídali na další 

otázky v dotazníku, které se jich týkaly. 

2) Pokud ano, byli jste s tímto produktem či službou spokojeni? 

 

Tabulka č. 2: Odpovědi na otázku č. 2 

ano 43 % 

spíše ano 30 % 

spíše ne 17 % 

ne 10 % 

 

Graf č. 3: Grafické zobrazení odpovědí na otázku č. 2 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z grafu č. 3 vyplývá, že většina zákazníků společnosti je spokojena. Spokojených či mírně 

spokojených zákazníků bylo celkem 73 %. Tento ukazatel vypovídá, že společnost nabízí 

služby, které svými parametry vedou ke spokojenosti zákazníků, což je hlavní předpoklad 

pro úspěšné fungování firmy v tržním prostředí. Odpovědi na další otázky v dotazníku nám 

podrobněji poskytnou informace o jednotlivých znacích spokojenosti zákazníků. Důležité 

je následně vyhodnotit ty znaky, které jsou hodnoceny negativně a přijmout opatření ke 

zlepšení.  
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3) Uveďte pomocí následujících hodnoticích kritérií, jak jste spokojeni s použitým 

produktem či službou. 

Graf č. 4: Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 3 

Graf č.4: Grafické zpracování odpov ědí na otázku č.3
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z grafu č. 4 vyplývá, že s cenou produktů je velmi či jen spokojeno 48 % dotázaných, což 

je velmi pozitivní, neboť až 52 % respondentů tvořila skupina občanů ve věku 15 až 35 let. 

Tato skupina byla převážně tvořena studenty středních a vysokých škol, kteří často 

vyhledávají na trhu služby za nejnižší ceny, jež si vzhledem ke svým příjmům mohou 

dovolit. Nespokojenost 12 % dotázaných a vysoká nespokojenost 13 % dotázaných se po 

bližším prozkoumání dotazníků odvíjí od cen letenek, které společnost prodává. 

Dotazovaní by uvítali nižší ceny letenek, obdobné či nižší jako mají jiné nízkorozpočtové 

lety. 

Platba společnosti za využité služby či produkty probíhá několika způsoby: platba platební 

kartou, platba na účet společnosti, platba přes terminály společnosti Sazka a platba 

v hotovosti na pobočkách společnosti. Z odpovědí respondentů je zřejmé, že až 51 % 

dotázaných tyto platební možnosti vyhovují. 
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Skupinu 37 % respondentů, kteří negativně hodnotí tyto způsoby plateb, můžeme rozdělit 

dle odpovědí na dvě části. První skupina o velikosti 75 % nespokojených zákazníků je 

tvořena občany nad 51 let, kterým nevyhovují platby prostřednictvím platebních karet či 

převodu na účet. Rádi platí za produkt přímo na místě či na pobočkách, která je ovšem 

v Ostravě pouze jedna. Druhá skupina nespokojených zákazníků nespecifikovala důvody 

své nespokojenosti. 

Rychlost zpracování poptávky je pro až 43 % dotázaných v souladu s požadavky, 

37 % odpovědí bylo neutrálních. Tento znak spokojenosti byl velmi důležitý, stejně jako 

doba realizace zakázky pro ty zákazníky, kteří zejména využívají společnost 

k vnitrostátní i mezinárodní dopravě. Při dopravě autobusové či letecké byla rychlost 

a realizace zakázky klíčovým kritériem spolu s cenou pro většinu dotázaných. Můžeme 

tedy říci, že dnešní zákazníci společnosti vyžadují rychlou odezvu na svou poptávku po 

službě či produktu, expresní realizaci služby a příznivou cenu. 

Jednání pracovníků společnosti podle grafu č. 4 bylo ze 48 % označeno za neutrální. Tato 

skutečnost vyplývá z faktu, že služby či produkty společnosti jsou většinou nabízeny 

prostřednictvím internetu. Internet při nákupu produktů či služeb využilo 80 % dotázaných. 

Celkově se dá říci, že ostatní respondenti zejména kladně hodnotili tři skupiny pracovníků 

společnosti. První hodnocenou skupinou byli zaměstnanci poboček, druhou skupinou byli 

stevardi na palubách autobusových linek a třetí skupinou byli poradci při sjednávání 

dlouhodobých jazykových či au pair pobytů v zahraničí. 

Dostupnost služeb byla hodnocena až 40 % dotázaných záporně. Většina respondentů 

přisuzovala svou nespokojenost především malému počtu poboček v ČR. Těchto poboček 

je v současnosti v ČR 11. Výzkum byl prováděn v Moravskoslezském kraji, kde má 

společnost své sídlo pouze v Ostravě. Až 56 % dotázaných pocházelo z města Ostravy, 

28 % mělo svá bydliště do 50 km od Ostravy. 

Informovanost byla kritériem hodnocení ve výzkumu, která zaznamenala nejvíce 

negativních odpovědí v celém dotazníku. Skupina nespokojených či velmi nespokojených 

zákazníků tvořila až 68 %. Tato skutečnost byla po bližším prozkoumání dotazníků 

objasněna tím, že respondenti se informovali o produktech či službách společnosti jen ze 

tří zdrojů: internet, letáky na středních a vysokých školách, reklamy v tisku. Tato velká 
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skupina nespokojených respondentů považovala reklamu společnosti zejména 

v Moravskoslezském kraji za zcela nedostatečnou. 

4) Využijete pravděpodobně služeb společnosti i v budoucnosti? 

 

Tabulka č. 3: Odpovědi na otázku č. 4 

ano 27 % 

ne 63 % 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Služeb společnosti chce i nadále v budoucnu využít 27 % dotázaných (viz tabulka č. 3). Je 

to o 12 % méně lidí než těch, kteří už v minulosti produktů či služeb společnosti využívali. 

Důvodů, proč už někteří zákazníci pravděpodobně nevyužijí služeb společnosti 

v budoucnu, je několik. Úbytek 12 % je především tvořen studenty, kteří v minulosti 

využili au pair pobyty v zahraničí či studium v cizině a nadále se již chtějí věnovat své 

profesionální kariéře v ČR. Další část tohoto poklesu potenciálních zákazníků představuje 

skupina lidí, která byla se společností spíše nespokojena či nespokojena, což je dohromady 

27 % (viz tabulka č. 2). 

5) Odebíráte stejnou či podobnou službu či produkt od konkurence? 

 

Tabulka č. 4: Odpovědi na otázku č. 5 

ano 63 % 

ne 27 % 

 
Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Převážná část dotázaných odpověděla, že odebírá produkty konkurence (viz tabulka č. 4). 

Konkurence je v tomto odvětví podnikání velmi široká. Dotazovaní využívají podobné 

služby, jako nabízí Student Agency, od různých konkurenčních firem. Většina 

konkurenčních firem nenabízí tak širokou paletu služeb jako Student Agency. Přesto až 
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55 % dotazovaných, kteří odpověděli „ano“, dává přednost firmám specializujícím se 

pouze na jeden produkt či službu. Např. při hledání práce v zahraničí dávají respondenti 

přednost specializovaným pracovním agenturám. 

6) Pokud ano, zaškrtněte prosím symbolem ☑ důvod, proč používáte službu či produkt 

konkurence. 

 

Graf č. 5: Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 6  

Graf č.5: Grafické zobrazení odpov ědí na otázku č.6
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Na grafu č. 5 vidíme, které znaky spokojenosti zákazníka jsou při výběru služeb či 

produktu rozhodující. Je zřejmé, že v souboru dotázaných vítězí kvalita, šíře 

a komplexnost služeb nad cenou, to je velmi dobře. Rozdíl 6 % kvality nad cenou je 

ovlivněn chováním zákazníka v dnešní době. Zákazník je dnes ochoten si v tomto odvětví 

podnikání připlatit za kvalitnější služby, využít komfort a pohodlí na úkor ceny. Důvody, 

proč respondenti využívají konkurenci, jsou z grafu č. 5 zřejmé. Jedná se zejména z 63 % 

o kvalitu služeb, cenu zmínili respondenti v 57 %, informovanost v 43 % a platby v 31 %. 

Tyto čtyři kritéria byla pro dotázané hlavními důvody, které je vedly ke konkurenčním 

firmám.  
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V současném silně konkurenčním prostředí hraje při rozhodování zákazníka klíčovou roli 

rozšířený produkt. Parametry vlastního produktu, zejména kvalita, bývají velmi vyrovnané. 

Proto je důležité zaměřit se právě na rozšířený produkt, který zahrnuje faktory, které 

poskytují zákazníkovi vnímanou výhodu. Obvykle se jedná o služby spojené se 

zakoupením produktu, jako jsou poradenství či platební podmínky. 

7) Jaký produkt či službu společnosti Student Agency znáte? 

Graf č. 6: Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 7  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Respondenti vyjmenovali tyto nejvýznamnější produkty: au pair 28 %, vnitrostátní 

autobusové jízdenky 23 %, mezinárodní autobusové jízdenky 17 %, zahraniční studijní 

pobyty 13 % a letenky 8 %. Dále byly mezi produkty jmenovány jazykové kurzy pro 

zaměstnance firem 4 %, práce v zahraničí 5 % (viz graf č. 6). Skupina ostatních 

jmenovaných produktů tvořila 2 % z celkového množství jmenovaných produktů. 

Z výzkumu vyplývá, že společnost vznikající v roce 1993 a začínající podnikat v oboru 

zprostředkováním au pair programů v Evropě a v USA se tímto zapsala do podvědomí lidí 

na dlouhou dobu. Byla jednou z prvních společností podnikající v tomto odvětví v ČR 

a lidé ji stále silně vnímají jako společnost poskytující au pair programy svým zákazníkům. 

Proto až 28 % respondentů uvedlo tento produkt jako nejznámější. 

Graf č.6: Grafické zobrazení odpov ědí na otázku 
č.7 
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Až 40 % dotázaných uvedlo v součtu jako nejznámější produkt společnosti vnitrostátní 

a mezinárodní autobusovou dopravu, která je zaujala především nízkými cenami, 

komfortem, rychlým spojením po celé ČR i Evropě. Studium v zahraničí zaujalo 

v hodnocení čtvrté místo, velmi k tomuto dopomohl i název společnosti, který lidem hodně 

napověděl. 

8) Jaký produkt společnosti jste již v minulosti využil/a? 

Graf č. 7: Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 8  

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 
 

Služby společnosti Student Agency jsou velmi široké, nejvíce dotázaných však jmenovalo 

jako produkty, které odebírá, tyto: 

- jízdenky (pro vnitrostátní i mezinárodní autobusovou dopravu); 

- letenky; 

- au pair pobyty. 

Dotázaní respondenti využívají od společnosti Student Agency nejvíce autobusovou 

dopravu (viz graf č. 7).  

Mezi nejvíce využívané trasy v rámci ČR patří tato trasa: Ostrava – Brno – Praha. Mezi 

nejvíce využívané mezinárodní trasy patří tyto: 

- Ostrava – Praha – Plzeň – London; 

- Ostrava – Praha – Plzeň – Frankfurt am Mian – Dusseldorf; 

Graf č.7: Grafické zobrazení odpov ědí na 
otázku č.8
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- Ostrava – Praha – Plzeň – Brusel. 

Další produkty využívané dotázanými byly letenky a au pair pobyty v zahraničí. Poměrně 

velká část dotázaných, až 61 %, nevyužilo zatím žádného produktu ani služby společnosti 

(viz tabulka č. 1). 

 

9) Z jakého média jste se o společnosti či produktech dozvěděli? 

Graf č. 8: Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 9 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Nástroje propagace se dělí na dvě základní kategorie, a to na nadlinkové a podlinkové. 

Rozdíl mezi nimi spočívá především ve výdajích. Nadlinkové propagační nástroje jsou 

finančně náročnější, patří zde na prvém místě reklama. Podlinkové jsou tvořeny podporou 

prodeje, public relations a osobním prodejem. V grafu č. 8 vidíme, že většina dotázaných 

se o společnosti či produktech dozvěděla z nadlinkových propagačních nástrojů. 

Respondenti na tuto otázku vyjmenovali zejména tři nástroje propagace, díky kterým se 

o produktech a službách společnosti dozvěděli. Do této skupiny patřila tato média: internet, 

letáky v areálu středních a vysokých škol a reklama v tisku. Jak již bylo uvedeno 

v předchozím hodnocení otázky č. 3, informovanost zákazníků o produktech společnosti je 

velmi malá, o čemž svědčí i nízký počet uvedených odpovědí na tuto otázku. 

Komunikační strategie firmy je zaměřena na rychlý prodej produktů a služeb, největší 

objem investic je soustředěn do internetových reklam a prezentací. Proto je pochopitelné, 

že až 64 % dotázaných se informovalo o produktech právě prostřednictvím internetu. 

Graf č.8: Grafické zobrazení odpov ědí na 
otázku č.9
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10) Váš věk? 

Graf č. 9: Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 10  

Graf č.9: Grafické zobrazení odpov ědí na otázku č.10
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Věková struktura respondentů byla tvořena obyvateli Moravskoslezského kraje v rozmezí 

15 až 70 let. První kategorie dotázaných ve věku 15 až 25 let tvořila 22 % a kategorie 26 až 

35 let tvořila 30 % celkového počtu tázaných. Tyto dvě skupiny mladých lidí tvoří 

podstatnou část zákazníků společnosti. Právě zmíněné věkové kategorie využívají nejvíce 

produktů společnosti v oblasti jazykových služeb a také v oblasti cestování.  
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

V této závěrečné části diplomové práce jsou stanoveny návrhy a doporučení pro společnost 

Student Agency, které především vycházejí z analýzy dat získaných výzkumem. Tato 

doporučení jsem se rozhodla rozčlenit podle nástrojů marketingového mixu. Věřím, že 

společnost by mohla využít průzkumem zjištěné výsledky a následné návrhy pro zlepšení 

některých dílčích složek marketingového řízení. 

Nejdůležitějším nástrojem marketingového řízení je marketingový mix. Organizace jej 

využívá k dosažení svých cílů, sestavuje jej a může ho poměrně snadno měnit [3]. 

Marketingový mix je tvořen těmito složkami: 

- produkt; 

- cena; 

- místo; 

- propagace. 

Na základě provedeného marketingového výzkumu jsou v této práci navržena opatření 

a doporučení, která přispějí k vhodnému marketingovému mixu společnosti. 

5.1 Produkt 

Produkt je nejdůležitější složkou marketingového mixu, je tím, co chceme na trhu směnit, 

prodat. V marketingu se za produkt chápe cokoli, co slouží k uspokojení určité lidské 

potřeby, ke splnění přání a co lze nabízet ke směně [3]. 

Jak již bylo dříve zmíněno, společnost nabízí širokou paletu služeb (viz kapitola 2), z nichž 

jsou nejdůležitější jazykové služby společnosti. Se službami společnosti byla spokojena 

velká část dotázaných. Poskytované služby byly oceněny zejména pro svou kvalitu. 

Nejvíce pozitivně respondenti hodnotili autobusovou dopravu, kterou využilo 39 % 

respondentů. Tento produkt byl hodnocen kladně z hlediska doplňkových služeb tohoto 

produktu. Mezi doplňkové služby patří zejména přítomnost stevardů na palubě autobusů. 

Tato služba odlišuje autobusovou dopravu Student Agency od ostatních dopravců. Dále je 

oceňována rychlost spojení mezi jednotlivými městy České republiky i Evropy a výběr 
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tras, které jsou v dnešní době velmi atraktivní. Tyto trasy jsou velmi výhodné i pro 

účastníky jednotlivých jazykových či au pair pobytů v zahraničí. Z hlediska jazykových 

kurzů byly kladně oceněny au pair pobyty, které byly respondenty určeny jako nejznámější 

produkty společnosti. Prodej letenek patří k základním službám společnosti, jež byly na 

základě marketingového výzkumu pozitivně vyhodnoceny. Společnost vhodně zvolila 

i design některých produktů, jako je výrazně žlutá barva autobusů. 

Mezi méně významné produkty vyhodnocené výzkumem patří tyto: zájezdy, eurovíkendy, 

cesty za sportem a kulturou. Tyto produkty zákazníci zpravidla využívají od 

specializovaných cestovních kanceláří. Proto doporučuji omezit nabídku těchto služeb 

a věnovat se intenzivněji produktům pozitivně vyhodnoceným marketingovým výzkumem.  

Vizí společnosti je rozšířit svůj sortiment produktů o vlastní vlakovou dopravu. Je to jistě 

správný krok k úspěchu, neboť úsek dopravy je ve společnosti realizován velmi dobře. 

Společnost nabízí v oblasti dopravy kvalitní služby za přijatelnou cenu, zákazníci je často 

využívají, a proto lze předpokládat, že investice do vlakové dopravy bude efektivní. 

5.2 Cena 

Cena je nejdůležitějším kritériem při rozhodování o koupi výrobku či služby, je peněžním 

vyjádřením hodnoty služby [2]. 

Marketingový výzkum prokázal, že s cenou produktů či služeb bylo spokojeno 48 % 

respondentů, na druhé straně až 57 % respondentů vyhledalo konkurenční služby kvůli 

ceně. Cena je proto velmi důležitým aspektem při výběru produktu. Ovšem velmi zajímavý 

byl fakt, že výzkum prokázal, že dnešní člověk začíná dávat přednost zejména kvalitě 

služeb před cenou. Kvalita a cena jsou neoddělitelné složky, které souvisí s prodejem 

produktů a služeb. 

Student Agency si uvědomuje nutnost vytvořit takovou cenu pro své zákazníky, aby mohla 

vyhrát v boji s konkurencí. V oblasti jazykových pobytů se snaží svou cenovou politiku 

doplnit poskytováním úvěrů prostřednictvím Komerční banky a jejích produktů. V této 

oblasti je jistě možnost rozšířit nabídku úvěrů spoluprací i s dalšími bankovními ústavy 

v České republice. Bylo by vhodné provést analýzu produktů několika bank a vybrat si na 
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poskytování úvěrů smluvního partnera, s nímž bude spolupráce výhodná jak pro zákazníky 

společnosti, tak pro společnost samou. 

Oblast prodeje autobusových jízdenek by mohla být rozdělena na základě segmentace 

zákazníků do tří skupin: 

- zákazníci bez zvýhodnění; 

- zákazníci, kterým je poskytováno zvýhodnění na základě určitých podmínek, 

např. včasného nákupu jízdenky, zákaznické věrnosti atd.; 

- zákazníci, kterým jsou poskytovány komfortní služby a komplexní servis. 

Zvýhodnění může být poskytováno několika formami: slevou na jízdném, delšími lhůtami 

splatnosti, poskytnutím doplňkové služby zdarma atd. V této oblasti Student Agency již 

nabízí zvýhodněné ceny zákazníkům, kteří si objednají jízdenku např. 30 dní předem, 

a zákazníkům využívajícím akční ceny. Některé autobusové jízdenky jsou doplněné 

o drobné dárky ve formě knižních průvodců. 

5.3 Místo (distribuce) 

Místo v marketingovém mixu chápeme jako proces distribuce produktu z místa jeho 

vzniku do místa prodeje zákazníkovi. Cílem distribuce je poskytnout kupujícím 

požadované produkty, které potřebují, na dostupném místě, ve správném čase 

a množství [3]. 

Distribuce byla marketingovým výzkumem hodnocena velmi negativně. Většina 

respondentů by přivítala více prodejních míst a poboček v Moravskoslezském kraji. 

Společnost Student Agency využívá přímou distribuční cestu, při níž výrobce prodává své 

produkty přímo konečnému zákazníkovi. Výhod této cesty je několik, jde především 

o zpětnou vazbu, reakci zákazníka. Může se jednat o důležité součásti prodeje, jako jsou 

způsob placení, ale také o reklamace nebo vyjádření spokojenosti. Dále lze využít prodej 

prostřednictvím katalogů či vlastních osobních prodejců. Výhodou přímé distribuční cesty 

je zejména přímý kontakt se zákazníkem, kontrola produktu a nižší náklady. 

 Prodej společnosti probíhá přímo na pobočkách společnosti a prostřednictvím internetu. 

V tomto směru by ke spokojenosti zákazníků přispělo buď rozšíření počtu poboček 
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v jednotlivých krajích, nebo možnost využít nepřímou distribuční cestu, tedy využít služeb 

zprostředkovatelů. Tato nepřímá distribuční cesta může mít jeden, dva, ale i více 

mezičlánků. Nazýváme ji pak jednoúrovňovou, dvouúrovňovou atd. Nepřímá distribuce 

násobí kapacitu distribuční cesty, zvyšuje schopnost uspokojovat požadavky trhů, zbavuje 

výrobce problémů spojených s vyhledáváním vhodných zákazníků a prodejem. Z hlediska 

investičních nákladů by bylo účinnější vyzkoušet služeb zprostředkovatelů. Takto by 

společnost mohla uspokojit požadavky rozsáhlejších trhů a zajistit si tak nabídku zboží na 

správných místech a ve správný čas. 

Distribuce stále častěji využívá principů logistiky, která optimalizuje vyřizování 

objednávek. Společnost může zvolit jednu ze tří distribučních strategií: intenzivní 

distribuční strategii, selektivní distribuční strategii či exkluzivní distribuční strategii. 

Intenzivní distribuční strategie není pro společnost vhodná, využívají ji firmy obchodující 

s produkty běžné spotřeby. Selektivní distribuční strategie vychází z předpokladu, že 

nabízený produkt je tak atraktivní, že lidé budou ochotni vynaložit úsilí a prodejnu 

společnosti navštívit. Exkluzivní distribuční strategie je založena na prodej výrobků 

luxusního charakteru. Z hlediska tohoto členění může společnost použít selektivní 

distribuční strategii za předpokladu, že zvýší atraktivnost svých produktů a služeb. 

5.4 Propagace 

Prostřednictvím propagace sděluje podnik zákazníkům, obchodním partnerům i veřejnosti 

informace o svých produktech, cenách i místech prodeje. Jak vyplynulo z výzkumu, 

reklama společnosti potřebuje oživit, v inzerci by se mělo objevit více informací 

o produktech společnosti. Většina dotázaných jen stěží vyjmenovala pět nejznámějších 

produktů či služeb společnosti. Výzkum naznačil dva závažné nedostatky v oblasti 

reklamy. Jde především o malou intenzitu reklamních kampaní společnosti, v druhém 

případě o nedostatečný rozsah reklam. Jsou inzerovány jen dílčí části celé oblasti, ve které 

společnost podniká. 

Informovanost o společnosti se umístila mezi znaky spokojenosti zákazníků na velmi nízké 

příčce. Na základě marketingového výzkumu můžeme hodnotit tuto oblast marketingového 

mixu za nejslabší článek společnosti. Reklama Student Agency by se měla objevovat 
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mnohem častěji a intenzivněji, aby vnikla do povědomí lidí a oslovila potenciální 

zákazníky. 

Společnost by měla také více využívat nástrojů podlinkové propagace např. podporu 

prodeje. Tyto nástroje nebyly respondenty v dotazníku téměř zmíněny. Za podporu prodeje 

můžeme označit takové komunikační aktivity, jejichž cílem je zvýšit prodej, učinit produkt 

pro zákazníky atraktivnějším a dostupnějším. Podporu prodeje lze v zásadě rozlišit na 

podporu prodeje na konečné zákazníky či zprostředkovatele. Podpora prodeje na konečné 

zákazníky má několik konkrétních forem, jako jsou slevy z ceny, zvýhodněná balení (dva 

produkty za cenu jednoho), prémie (dárky zdarma), spotřebitelské soutěže. V případě 

zprostředkovatelů se používá podpora prodeje formou pozorností či dárků, večírků, 

peněžitých odměn. Také je možnost využít 3D reklamu v rámci podpory prodeje (např. 

psací potřeby s logem společnosti, sklenice, hrnečky, deštníky). Tyto předměty působí na 

obdarované dlouhodobě. Pokud je klient opakovaně používá, je jeho kontakt s firemním 

logem dlouhodobý a jeho vzpomínky na dárce časté a snad i příjemné. 

5.4.1 Internet 

Internetové vyhledávače a internetové stránky společnosti byly vyhodnoceny jako zdroj 

informací, na který se obrátil největší počet respondentů, a mnoho z nich se o společnosti 

dozvědělo právě díky tomuto médiu. Komunikační strategie firmy je zaměřena na rychlý 

prodej produktů a služeb. Nejvíce společnost investuje do internetových reklam a 

prezentací. Internetové stránky společnosti jsou velice přehledné a výstižné. Jsou obsahově 

kvalitní, v této oblasti může být společnost spokojena. 

5.4.2 Tisk 

V tomto zdroji informací Student Agency velmi pokulhává. Reklama v časopisech 

a novinách je dle odpovědí respondentů minimální. I když lidé jen listují časopisem nebo 

novinami, logo společnosti či výrazná barva jejich žlutých autobusů by mohla potenciální 

zákazníky upoutat. Doporučuji zaměřit se na tuto oblast propagace. 
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5.4.3 Letáčky 

O společnosti se z letáků dozvěděla především skupina studentů středních a vysokých škol, 

v jejichž prostorách byly letáčky umístěny. Je to značná část cílových zákazníků 

společnosti, takže alokace letáčků byla v tomto případě správná. Nebylo by špatné tuto 

formu reklamy rozšířit např. do dopravních prostředků, jako jsou autobusy a tramvaje. Tím 

by mohla být oslovena velká cílová skupina zákazníků, která využívá dopravních služeb 

jiných společností. 

5.4.4 Rozhlas 

Rozhlas jako informační médium nebyl vůbec v marketingovém výzkumu uveden. Jedná 

se o zajímavý prostředek, který nás může oslovit kdekoliv. Reklamní znělka společnosti by 

mohla být vnímána velmi silně a vrýt se do paměti široké veřejnosti. Další možností 

zviditelnění je sponzorský dar do soutěže v zábavné rozhlasové relaci. 

5.4.5 Televizní reklama 

Televizní reklama by měla být v tomto případě nejúčinnější. Jedná se o velmi nákladný typ 

reklamy, ale účinnost by měla cenu daleko převýšit. Tato reklama by byla zejména vhodná 

při zavádění nového produktu společnosti, např. při zavedení nové trasy expresní 

autobusové linky. 

Vzhledem k tomu, že oblast propagace byla na základě marketingového výzkumu 

vyhodnocena velmi negativně, bylo by pro společnost výhodné, pokud nemá zcela 

ucelenou koncepci propagace, vytvořit si svůj vlastní specializovaný útvar – public 

relations. 

Hlavním úkolem public relations je soustavné budování dobrého jména firmy, vytváření 

pozitivních vztahů a komunikace s veřejností. Tato komunikace s veřejností působí ve 

dvou rovinách, ve vnějším a vnitřním prostředí firmy. Komunikace s vnějším prostředím 

by měla spočívat ve vybudování vztahů s okolím firmy, s obyvateli, kontrolními 

a správními orgány a se společenskými, kulturními, sportovními organizacemi, tiskem, 

rozhlasem a televizí [3]. Oddělení public relations by mělo pořádat sportovní a charitativní 

akce, lobbování, práci s novináři.  
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A následně by se mělo vytváření dobrých vztahů s veřejností projevovat například těmito 

aktivitami: 

- publikace výročních zpráv; 

- pořádaní společenských akcí; 
- vydávání podnikových tiskovin; 
- pořádání akcí pro veřejnost – den otevřených dveří; 
- reklama organizace – např. tisk novoročních přání. 
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6 ZÁVĚR 

Pro firmu, která chce při své činnosti někam směřovat a dosáhnout svých cílů, je naprosto 

nezbytné, aby jasně definovala svou firemní marketingovou strategii, která povede ke 

splnění těchto cílů. Tuto strategii je nutno realizovat prostřednictvím marketingových 

nástrojů. Strategie firmy je otevřený, aktivní systém, reagující na nově vznikající možnosti 

v okolí firmy. Firemní strategie vytváří podmínky pro využívání příležitostí k dosahování 

stability firmy, její efektivnosti a prosperity. 

 

Cílem mé diplomové práce bylo analyzovat marketingovou strategii společnosti Student 

Agency a navrhnout opatření na její zlepšení. 

 

V úvodu práce naznačuji strukturu, o kterou se celá diplomová práce bude opírat. Dále zde 

vytyčuji cíl, ke kterému by měla práce směřovat. Kapitola 2 charakterizuje společnost a 

vymezuje předmět jejího podnikání. Následně kapitola 3 teoreticky popisuje, co je vlastně 

podstatou strategického řízení. Jedná se v prvé řadě o vytyčení strategických cílů, 

stanovení marketingových variant, specifikace na vybrané produkty, stanovení prezentace 

výrobků i společnosti. Dále zde můžeme vidět strategické členění trhu agenturou Student 

Agency, základní informace o těchto trzích. Je zdůrazněno, které oblasti jsou pro 

společnost klíčové. 

 

Analýza marketingové strategie vychází v prvé řadě z výzkumu, na jehož základě můžeme 

vhodnou strategii sestavit. Základem je znát přání a potřeby zákazníků současných i 

budoucích, přizpůsobit se těmto potřebám a umět uspokojit je nejen v co nejkratší době, ale 

i v dlouhodobém horizontu. Právě tuto problematiku zpracovává kapitola 4 – 

Marketingový výzkum, která je pilířem celé práce. V této kapitole byly popsány záměry 

vytvoření a postup sestavení dotazníku, který byl předložen skupině 100 respondentů. 

Následně byla data zpracována a výsledky prezentovány v této kapitole. Prezentace 

výsledků je jak grafická, tak i slovní, aby informace byly co nejpřehlednější.  

 

Na základě výsledků výzkumu byl zvolen marketingový mix v kapitole 5 jako vhodný 

hodnotící nástroj vedoucí k vytvoření efektivních návrhů pro strategické řízení společnosti. 
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Zde byly vyzdviženy silné a slabé stránky firemního řízení. Tato kapitola vyhodnocuje 

informace získané respondenty z výzkumu formou nástrojů marketingového mixu. Jde o 

tyto nástroje: produkt, cena, místo a propagace. Podstata jednotlivých nástrojů je zde 

popsána, složky marketingového mixu jsou následně aplikovány přímo jako nástroj 

strategického řízení společnosti Student Agency.  

 

Doufám, že diplomová práce pomohla odhalit chyby v řízení společnosti, ale také částečně 

vyzdvihnout úspěšné kroky, díky kterým je Student Agency již několik let dobře fungující 

agenturou na našem trhu. Téma marketingová strategie firmy mne zaujalo, neboť bych se 

ráda v budoucnu zajímala o práci v těchto odděleních firem. Ráda spolupracuji s lidmi a 

zkoumám možnosti, jak efektivně propagovat produkty či služby společností, jakou 

marketingovou strategii je vhodné ve správném množství, na správném místě, ve správném 

čase zvolit, a to vše s vynaložením minimálních nákladů. 
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Příloha č. 1 

                                                   DOTAZNÍK 

 

1. Využili jste již někdy produkt či služby společnosti Student Agency? 

      ANO                           NE 

 

2. Pokud ano, byli jste s tímto produktem či službou spokojeni? 

     ANO                     SPÍŠE ANO                  SPÍŠE NE                  NE 

 

3.  Uveďte pomocí následujících hodnoticích kritérií, jak jste spokojeni s použitým 

produktem či službou. 

 

KVALITA SLUŽEB ČI PRODUKTŮ 1 2 3 4 5 

Cena 1 2 3 4 5 

Platební podmínky 1 2 3 4 5 

Rychlost zpracování Vaší poptávky 1 2 3 4 5 

Doba realizace zakázky 1 2 3 4 5 

Jednání pracovníků 1 2 3 4 5 

Dostupnost služeb 1 2 3 4 5 

Informovanost o produktech a službách 1 2 3 4 5 

 

 

1- velmi spokojen 

2- spokojen 

3- neutrální 

4- nespokojen 

5- velmi nespokojen 

 

4. Využijete pravděpodobně služeb společnosti i v budoucnosti? 

ANO                       NE 
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5. Odebíráte stejnou či podobnou službu či produkt od konkurence? 

ANO                      NE 

 

6. Pokud ano, zaškrtněte prosím symbolem ☑☑☑☑ důvod, proč používáte službu či produkt 

konkurence. 

 

 

7. Jaký produkt či službu společnosti Student Agency znáte? (max. 5 produktů) 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

8. Jaký produkt společnosti jste již v minulosti využil/a? (max. 5 produktů) 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

9. Z jakého média jste se o společnosti či produktech dozvěděli? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

KVALITA  

Cena  

Kvalita, šíře a komplexnost služeb  

Termín realizace zakázky  

Platební podmínky  

Jednání pracovníků  

Rychlost zpracování poptávky  

Informovanost  
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10. Označte symbolem ☑  prosím Váš věk. 

     15 – 25 let 

     26 – 35 let 

     36 – 50 let 

     51 – 65 let 

     66 a více  

 

Děkuji Vám za vyplnění tohoto dotazníku. 


