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Anotace 
Předložená bakalářská práce nazvaná „Propagační program vybrané společnosti“ je 

zaměřena na propagační prostředky prodejny O2 Karviná a možné návrhy změn v oblasti 

propagace. 

V úvodní části je charakterizována společnost Telefónica O2 a rovněž prodejna O2 

Karviná. Další část zahrnuje popis propagačních prostředků. 

Druhá polovina obsahuje analýzu současného propagačního programu prodejny a 

možné změny a opatření. Cílem práce je zefektivnění propagace a zvýšení výnosů prodejny. 

 

Klíčová slova: propagace, propagační program, reklama, společnost, prodejna. 
 
 
 
 

Summary 
Submitted bachelor´s work called „Promotional Programme of Selected Company“ is 

intent on promotional means of salesroom O2 Karviná and there are also some possible 

changes in the company´s promotion proposed. 

There is characterised company Telefónica O2 as well as the salesroom O2 Karviná. in 

exordium. Next part includes description of a promotional tools. 

The second part contains analysis of an actual promotional programme of salesroom 

and possible changes and arrangements. The work objective is a streamline of a promotion 

and increase a salesroom revenues. 

 

 
Keywords: promotion, promotional programme, advertisement, company, salesroom. 



Renáta Jopková; Propagační program vybrané společnosti 

2010  1 
 

OBSAH 
Použité akronymy a zkratky...................................................................................................2 
1 ÚVOD, CÍL PRÁCE.......................................................................................................4 
2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI........................................................5 

2.1 Charakteristika vybrané franšízové O2 prodejny Karviná....................................9 
2.2 Sídlo společnosti..................................................................................................12 
2.3 Historie a současnost...........................................................................................12 
2.4 Organizace podniku.............................................................................................14 
2.5 Strategie prodejny................................................................................................15 
2.6 SWOT analýza......................................................................................................15 

3 TEORETICKÉ VYMEZENÍ NÁSTROJŮ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE...........18 
3.1 Reklama...............................................................................................................18 
3.2 Osobní prodej......................................................................................................19 
3.3 Podpora prodeje..................................................................................................19 
3.4 Práce s veřejností.................................................................................................20 
3.5 Přímý marketing..................................................................................................21 
3.6 Sponzoring...........................................................................................................21 

4 ANALÝZA SOUČASNÉHO PROPAGAČNÍHO PROGRAMU VYBRANÉ 
SPOLEČNOSTI....................................................................................................................22 

4.1 Současný propagační program společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s.
 22 

4.1.1 Sport.............................................................................................................22 
4.1.2 Hudba a hudební festivaly...........................................................................23 
4.1.3 Kultura.........................................................................................................24 
4.1.4 O2 Žluté lázně ..............................................................................................24 
4.1.5 O2 arena......................................................................................................24 
4.1.6 Benefit program...........................................................................................25 
4.1.7 02 Extra........................................................................................................26 

4.2 Formy propagace franšízové O2 prodejny v Karviné.........................................27 
4.2.1 Venkovní reklama........................................................................................28 
4.2.2 Internet.........................................................................................................29 
4.2.3 Rozhlasová reklama.....................................................................................30 
4.2.4 Tisková reklama...........................................................................................32 
4.2.5 Reklamní předměty ......................................................................................33 
4.2.6 Osobní prodej..............................................................................................35 
4.2.7 Sponzoring...................................................................................................35 
4.2.8 Výdaje na propagaci za roky 2007 - 2009...................................................36 

5 NÁVRH ZMĚN A OPATŘENÍ......................................................................................37 
6 ZÁVĚR .........................................................................................................................40 
Seznam použité odborné literatury......................................................................................41 
Seznam obrázků ...................................................................................................................43 
Seznam tabulek....................................................................................................................44 
Seznam grafů........................................................................................................................45 
Seznam příloh ......................................................................................................................46 



Renáta Jopková; Propagační program vybrané společnosti 

2010  2 
 

Použité akronymy a zkratky 

a. s.  akciová společnost 

angl.  anglicky 

apod.  a podobně 

cca  přibližně (angl. circa) 

CDMA  technologie mobilního připojení, umožňuje vysokorychlostní připojení 

k internetu (angl. Code Division Multiple Access) 

č. číslo 

č. p. číslo popisné 

ČR  Česká republika 

Čro  Český rozhlas 

DPH  daň z přidané hodnoty 

EDGE technologie mobilního připojení (angl. Enhanced Data Rates for GSM 

Evolution) 

GPRS mobilní datová služba, je označována jako technologie mezi druhou a třetí 

generací mobilních telefonů (angl. General Packet Radio Service) 

GSM globální systém pro mobilní komunikaci (angl. Global System for Mobile 

communications) 

mil. milion 

MMS multimediální zpráva; pomocí MMS je možné posílat kromě textu i 

obrázky, audio a videoklipy (angl. Multimedia Messaging Service) 

např.  například 

obr. č.  obrázek číslo 

OS  operační systém (angl. Operating System) 

OSVČ  osoba samostatně výdělečně činná 

PIN  osobní identifikační číslo (angl. Personal Identification Number) 

popř.  popřípadě 

Sb.  sbírky 

SIM karta  identifikační modul účastníka sítě (angl. Subscriber Identity Module) 

SMS  služba krátkých textových zpráv (angl. Short Message Service) 

tab. č.  tabulka číslo 

tis.  tisíc 
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tj.   to je 

tzn.  to znamená 

TV   televize 

USB  univerzální sériová sběrnice (angl. Universal Serial Bus) 

WWW  ve volném překladu „celosvětová pavučina“, je tím myšlena soustava 

propojených hypertextových dokumentů. (angl. World Wide Web) 
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1 ÚVOD, CÍL PRÁCE 

Pro zpracování bakalářské práce jsem si vybrala společnost Telefónica O2 Czech 

Republic, a. s., konkrétně franšízovou O2 prodejnu Karviná. Tuto prodejnu a částečně i její 

marketing znám a touto prací bych chtěla majitelce prodejny pomoci. 

Telefónica O2 Czech Republic, a. s., dále jen O2, jako jediná firma v České republice 

provozuje pevnou i mobilní telefonní síť. Jedná se o poskytování služeb, mezi které patří 

z největší části provozování pevných linek, mobilních sítí, internetového a televizního 

připojení, ale také prodej zboží, kterým jsou mobilní telefony, zařízení pro pevnou linku, 

modemy a internet. 

Cílem bakalářské práce je popsat, analyzovat a zhodnotit současný propagační 

program franšízové O2 prodejny Karviná a popsat, jakých nástrojů marketingové 

komunikace využívá. V této práci se zabývám podrobným popisem toho, jak prodejna 

využívá reklamu a podporu prodeje a jestli ji využívá dostatečně. Dalším cílem je zjistit, 

zda-li je současný program ideální, popřípadě najít mezery a chyby a navrhnout změny, 

které by vedly k lepším ekonomickým výsledkům prodejny O2 Karviná. 

V první části této práce je charakterizována společnost, vznik, popis její činnosti, 

postavení ve světě, a dále je popsána vybraná prodejna. V následující kapitole jsou 

vymezeny a podrobněji popsány teoretické nástroje marketingové komunikace. Dále se 

zaměřuji na analýzu současného propagačního programu této prodejny. 
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2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. je prvním integrovaným operátorem v České 

republice, který vznikl 1. července 2006 spojením nejvýznamnějšího provozovatele 

pevných linek, ČESKÉHO TELECOMU, a.s., a nejsilnějšího mobilního operátora, Eurotel 

Praha, spol.s. r.o., do jedné telekomunikační společnosti. Vlastníkem Telefónica O2 Czech 

Republic, a.s. je společnost Telefónica S.A., která působí ve 26 zemích světa1). 

V současnosti provozuje téměř 8 miliónů mobilních a pevných linek, což z ní činí 

jednoho z vedoucích poskytovatelů služeb tohoto druhu na světě. Telefónica O2 Czech 

Republic, a. s. nabízí nejucelenější nabídku hlasových a internetových služeb v České 

republice. Společnost provozuje nejrozsáhlejší pevnou a mobilní síť včetně sítí 3. generace 

– datovou síť CDMA a síť UMTS, která umožňuje přenos dat, hlasu, obrazu a videa [10]. 

V rámci mezinárodní skupiny Telefónica O2 Czech Republic ke skupině Telefónica 

Europe. Telefónica, španělská telekomunikační společnost, je jedna ze světově  největších 

telekomunikačních společností. Její činnost je orientována převážně na pevné a mobilní 

telefonní obchod, zatímco její širokopásmový obchod je klíčovým hnacím strojem 

podporující oba. Působí ve 25 zemích a její zákaznický základ převyšuje celkem 264 mil. 

zákazníků2). Společnost Telefónica S.A. vznikla 19. dubna roku 1924 ve Španělsku [14]. 

Na následujících obrázcích, Obr. č. 1 a Obr. č. 2 jsou loga společností Telefónica a 

O2. 

 

                                                 
1) http://www.chcidoo2.cz/o_spolecnosti/soucasnost.html 
2) text přeložen z webových stránek 
http://www.telefonica.com/en/about_telefonica/html/quienessomos/quienessomos.shtml 
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Obr. č. 1: Logo španělské společnosti Telefónica3) 

 

Pramen: [14] 

 

Obr. č. 2: Logo Telefónica O24) 

 

Pramen: [8] 

V následující tabulce (Tab. č. 1) je zřetelně vidět, že na trhu mobilních operátorů se o 

prvenství dělí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. a T-Mobile Czech Republic, 

a. s., zatímco Vodafone Czech Republic a.s. za nimi výrazně zaostává (dále jen O2, T-

Mobile, Vodafone). 

                                                 
3) http://www.telefonica.com/img/lgo_telefonica_main.gif 
4) http://www.televizky.cz/wp-content/uploads/2009/11/O2-info.jpg 
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Tab. č. 1: Počet zákazníků mobilních operátorů v České republice (v mil.) 

 

 

 

 

 

Zdroj: výroční zprávy mobilních operátorů [10, 13 15] 

 

Údaje z tabulky č. 1 jsem přepracovala do následujícího grafu, viz Graf č. 1., kde lze 

lépe vidět procentuální podíl zákazníků jednotlivých operátorů. 

Graf č. 1: Podíl zákazníků na trhu v ČR v letech 2005 – 2008 

 

 

Zdroj: [vlastní zpracování na základě zjištěných hodnot, viz Tab. č. 1] 

Mobilní operátor 2005 2006 2007 2008 

O2 4,676 4,864 5,126 5,257 

T-Mobile 4,630 5,049 5,270 5,420 

Vodafone 2,140 2,413 2,658 2,892 

Podíl zákazníků na trhu v ČR v roce 2006

Vodafone; 
20%

O2; 39%

T-Mobile; 
41%

Podíl zákazníků na trhu v ČR v roce 2005

T-Mobile; 
40%

Vodafone; 
19%

O2; 41%

Podíl zákazníků na trhu v ČR v roce 2007

O2; 39%

Vodafone; 
20%

T-Mobile; 
41%

Podíl zákazníků na trhu v ČR v roce 2008

T-Mobile; 
40%

Vodafone; 
21%

O2; 39%
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V následujícím grafu jsem názorně vyznačila vývoj počtu zákazníků mobilních 

operátorů v ČR, kterými jsou O2, T-Mobile a Vodafone. Graf byl proveden za léta 2005 až 

2008, viz Graf č. 2. Z grafu lze vyčíst, že společnosti O2 a T-Mobile jsou za poslední 4 

roky téměř rovnocennými konkurenty, ovšem zákazníků společnosti Vodafone je méně než 

čtvrtina z celého trhu. Uvedené údaje jsem získala z výročních zpráv dostupných na 

webových stránkách společností O2, T-Mobile a Vodafone [10, 13, 15]. 

 

Graf č. 2: Grafické znázornění vývoje počtu zákazníků v letech 2005 – 2008 
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Zdroj: [vlastní zpracování na základě zjištěných hodnot] 
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2.1 Charakteristika vybrané franšízové O2 prodejny Karviná 

Franšízové prodejny vznikly v době, kdy společnost Telefónica O2 Czech Republic, 

a. s. zakoupila síť prodejen, a to jak Českého Telecomu, tak Eurotelu Praha. Prodejny 

Českého Telecomu se specializovaly z 80 % na poskytování služeb a prodej zařízení 

k pevným linkám a internetovým službám. 20% podíl z prodeje tvořily mobilní služby a 

zařízení. Po koupi Českého Telecomu společností Telefónica O2 se prodejna začala 

zabývat prodejem produktů a služeb obou sloučených společností5). 

Mezi nabízené služby franšízové O2 prodejny Karviná patří: 

� zřizování internetových a telefonních přípojek (přes pevné linky); 

� O2 TV; 

� O2 mobilní internet; 

� O2 internet v mobilu; 

� O2 mobilní služby (aktivace); 

� poradenství v oblasti komunikací; 

� instalace telekomunikačního zařízení, modemů; 

� instalace a konfigurace připojení k Internetu; 

� instalace komunikačních sítí; 

� elektrorevize [11]. 

Mezi nabízené zboží franšízové O2 prodejny Karviná patří: 

� telefonní přístroje šňůrové i bezšňůrové; 

� faxy, záznamníky, multifunkční zařízení6); 

� mobilní telefony; 

� telefonní ústředny, přepěťové ochrany; 

� modemy, routery7), síťové karty, switche (přepínače); 

� příslušenství k počítačům (sluchátka, mikrofony, myši); 

� ostatní telekomunikační příslušenství [11]. 

                                                 
5) Informace byly získány z ústního sdělení majitelky prodejny. 
6) Multifunk ční zařízení – víceúčelové zařízení v různých kombinacích, např. fax, kopírka, tiskárna. 
7) Router - spojuje dvě sítě a přenáší mezi nimi data. 
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Společnost Telefónica O2 klade důraz na image společnosti, přičemž jedním 

z nejdůležitějších prvků je design prodejen. Vzhled prodejen, a to jak prodejen značkových 

(prodejny Telefónica O2), tak franšízových (prodejny soukromých subjektů) je přesně 

stanoven společností. Zahrnuje především nábytek, loga, poutače, osvětlení a jiné prvky 

interiéru i exteriéru prodejny. Design prodejny, který je součástí franšízové smlouvy, 

dokládám následující fotografií, viz Obr. č. 3 a Obr. č. 4. 

 

Obr. č. 3: Interiér prodejny O2 

 

Pramen: [vlastní fotografie] 

Na této fotografii je zachycena prodejna z pohledu prodávajícího ze zadního 

pracoviště. Vlevo vidíme stojany s mobilními telefony a vpravo je široká nabídka přístrojů 

k pevné lince, faxů a příslušenství. 
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Obr. č. 4: Hlavní logo při vstupu do prodejny 

 

Pramen: [vlastní fotografie] 

 

Logo se nachází při vstupu do prodejny za dvěma obslužnými pracovišti konzultantů. 

V popředí vidíme prodejní pult, na kterém se nacházejí upoutávky na aktuální nabídku 

služeb včetně vizitek. Od roku 2009 je nově umístěna reklama také na zadních stranách 

monitorů. 
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2.2 Sídlo společnosti 

Franšízová O2 prodejna Evy Jopkové sídlí v Karviné na ulici Poštovní, č. p. 555, s 

poštovním směrovacím číslem 733 01. Prodejna se nachází v pronajatých prostorách 

bývalého Českého Telecomu a je názorně vyobrazena a označena červeným puntíkem na 

následující mapce, Obr. č. 5. 

 

Obr. č. 5: Mapka franšízové O2 prodejny v Karviné8) 

 
Pramen: [9] 

 

 

2.3 Historie a současnost 

Prodejna vznikla 2. ledna 2002 jako soukromý subjekt pracující pro Český Telecom, 

a. s. Kolektiv prodejny tvořili bývalí zaměstnanci Českého Telecomu, kteří byli z firmy 

propuštěni, a proto začali pracovat soukromě. V současnosti pracují ve firmě 2 původní a 2 

noví zaměstnanci. 

Prodejna v Karviné vznikla stejně jako celá společnost Telefónica O2 Czech 

Republic, a. s. dne 1. července 2006, kdy se přejmenovala na franšízovou O2 prodejnu 

Karviná. 

                                                 
8) http://www.mapy.cz/ 
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Ve srovnání s minulostí se portfolio poskytovaných služeb rozšířilo o více než 40 %, 

čímž jsou např. internetové a televizní služby. Největší příjmy firmy jsou tvořeny 

provizemi z prodeje služeb, zisk z prodeje zboží tvoří asi 15 % celkových příjmů9). 

Následující fotografie zachycuje prodejnu tak, jak ji vidí kolemjdoucí po ulici 

Poštovní, viz Obr. č. 6. 

 

Obr. č. 6: O2 prodejna Karviná 

 

Pramen: [vlastní fotografie] 

Interiér i exteriér prodejny je nový, což se ovšem nedá říci o zbytku budovy, která 

není příliš udržována. 

                                                 
9) Informace byly získány z ústního sdělení majitelky prodejny. 
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2.4 Organizace podniku 

Firma zaměstnává 4 zaměstnance, z toho 3 na plný pracovní úvazek a 1 na částečný 

pracovní úvazek. Organizační schéma je znázorněno níže na obrázku, viz Obr. č. 7. 

� Majitelka firmy se stará o vedení porad, o smlouvy, úhrady faktur, marketing, 

reklamu, vedení „denních pětiminutovek10)”, dále zajišťuje a vyhodnocuje 

motivační plány a především se stará o chod prodejny a kontroluje aktivitu na 

prodejní ploše. 

� Účetnictví a technickou podporu zajišťují externí partneři jako OSVČ. 

� Hlavní náplní práce vedoucí prodejny je nastudování pracovních postupů a zajištění 

jejich znalosti u ostatních zaměstnanců. Také má na starosti aktualizaci letáků, 

cenovek a brožur umístěných v prodejně, kontrolu vystaveného zboží a jeho 

pravidelné doplňování. 

� Úlohou zaměstnanců (prodejců – konzultantů) je prodej služeb a zboží, získávání 

nových zákazníků a péče o ně. K tomu jsou školeni společností Telefónica O2. 

Obr. č. 7: Organizační schéma prodejny O2 Karviná 

 

Zdroj: [vlastní zpracování na základě konzultace s majitelkou prodejny] 

                                                 
10) Denní pětiminutovky – zhodnocení předešlého dne prodejcem (co se podařilo, nepodařilo), silné a slabé 
stránky prodeje. 

Majitel prodejny  

Vedoucí prodejny 

Prodejce - konzultant Prodejce - konzultant Prodejce - konzultant 

Účetní Technik 
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Ve schématu nejsou zachyceni brigádníci, kteří se nepravidelně podílejí na propagaci 

prodejny, nejčastěji roznášením reklamních letáků. 

 

2.5 Strategie prodejny 

K tomu, aby byla prodejna úspěšná na telekomunikačním trhu, snaží se o získání 

dominantního postavení v Karviné a okolí. Strategií prodejny je nejen získávání nových 

zákazníků, ale neméně důležité je rovněž udržení zákazníků stávajících. 

Výhodou kamenné prodejny oproti ostatním prodejním kanálům O211) je osobní 

komunikace, přístup k zákazníkům a péče o ně. U nových zákazníků je to možnost 

předvedení služeb a výrobků na vlastní oči včetně jejich vyzkoušení (prodejna zdarma 

zapůjčuje např. mobilní internet na několik dnů k vyzkoušení). U stávajících zákazníků 

péče spočívá v možnosti kdykoliv konzultovat problémy, řešit stížnosti, a to adresně, což u 

anonymních prodejních kanálů O2 nelze. 

K péči o zákazníky výrazně přispívá přítomnost technika, který buď v prodejně, nebo 

přímo u zákazníků pomáhá se zprovozněním služeb, řeší problémy při instalacích, 

případně s jejich výpočetní technikou. 

V dnešní době není pro obyvatelstvo jednoduché orientovat se na telekomunikačním 

trhu. Množství nabídek telekomunikačních operátorů, jejich služeb a technologií je značně 

složité a nepřehledné. Prodejna O2 Karviná se proto snaží být důvěryhodným centrem, 

kam se mohou lidé obrátit s prosbou o pomoc, radu, konzultaci, nebo i se stížností. Tento 

cíl se prodejně zřejmě daří plnit, což dokládá téměř polovina opakovaně se vracejících 

zákazníků. 

2.6 SWOT analýza 

SWOT analýza je metoda kvalitativního vyhodnocení všech relevantních stránek 

firmy (analýza silných a slabých stránek firmy). SWOT – to jsou začáteční písmena 

příslušných anglických termínů: 

                                                 
11) Prodejními kanály O2 máme na mysli například prodej přes internet, telefonický prodej, nebo podomní 
prodej. 
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STRENGHT – síla 

WEAKNESS - slabost 

OPPORTUNITIES - příležitosti 

THREATS – hrozby [2] 

Pro prodejnu O2 Karviná jsem na základě konzultace s majitelkou prodejny, přímého 

pozorování kvality prodeje, umístění prodejny a informací o městě Karviná vypracovala 

SWOT analýzu takto: 

Silné stránky prodejny: 

� vzhled prodejny; 

� soutěživost zaměstnanců; 

� ochota měnit se a vzdělávat; 

� řádně vyškolení zaměstnanci; 

� prodejní výkon. 

Vzdělávání zaměstnanců je zajišťováno ze strany společnosti Telefónica O2 Czech 

Republic, a.s., a to prostřednictvím školení, seminářů a pracovních postupů. Zaměstnanci 

prodejny jsou finančně ohodnoceni podle dosažených výsledků, a tím motivováni k lepším 

výsledkům. 

Slabé stránky prodejny: 

� struktura zákazníků; 

� snížená návštěvnost (oproti minulosti); 

� nedostatek parkovacích míst v blízkosti prodejny; 

� umístění prodejny. 

Strukturou zákazníků mám na mysli zejména jejich věkový průměr (cca 50 % 

zákazníků tvoří lidé důchodového věku) a jejich kupní síla (je nižší, než u obyvatel 

v produktivním věku). 
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Umístění prodejny je neutrální, což znamená, že není na výrazně exponovaném místě 

(např. hypermarket), ale na druhou stranu je v poměrně atraktivní lokalitě na ulici Poštovní 

vedoucí k náměstí, bankám a zdravotním pojišťovnám, tudíž je zde vysoká frekvence 

obyvatel. 

Příležitosti pro prodejnu: 

� jedinečnost prodejny v Karviné; 

� hustota obyvatelstva v lokalitě. 

V Karviné a okolí (Orlová, Bohumín) se nenacházejí další O2 prodejny. Značková 

prodejna v Karviné byla v roce 2009 zrušena. 

Hrozby pro prodejnu: 

� vysoká nezaměstnanost v Karviné; 

� stárnoucí populace; 

� existence konkurenční firmy T-Mobile. 

Nezaměstnanost výrazně přispívá k nízké kupní síle obyvatelstva. Dalším ohrožením 

je jeho věková struktura, a v neposlední řadě je to značková prodejna konkurenčního 

operátora. 
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3 TEORETICKÉ VYMEZENÍ NÁSTROJŮ MARKETINGOVÉ 

KOMUNIKACE 

Marketingová komunikace, nazývána také propagační komunikace, nebo 

komunikační mix, je forma komunikace s komerčním záměrem. Přesvědčovací proces o 

produktu, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb či myšlenek pomocí komunikačních 

médií, jako jsou např. televize, rádio, tisková média, internet, apod. Cílem marketingové 

komunikace je přesvědčit spotřebitele ke koupi daného zboží, služby, nebo myšlenky, ale 

zároveň je cílem připomínat, informovat, zvýšit oblibu a v lepším případě přesvědčit 

k opětovnému nákupu. 

K nástrojům komunikačního mixu lze zařadit všechny formy komunikace, které 

přispívají k dosažení cílů, např. ovlivňování poznávacích, motivačních a rozhodovacích 

procesů těch, na které chceme působit ve shodě s našimi záměry. 

Formy propagace, neboli marketingové komunikace, jsou: 

� reklama; 

� osobní prodej; 

� podpora prodeje; 

� práce s veřejností; 

� přímý marketing; 

� sponzoring [7]. 

 

3.1 Reklama 

Reklama je jakákoliv placená forma neosobní prezentace a nabídky myšlenky, zboží, 

služeb, společnosti, obchodní značky prostřednictvím komunikačních médií. 

Z marketingového pohledu umožňuje reklama prezentovat produkt v zajímavé formě 

s využitím všech prvků působících na smysly člověka. V inzerátu to může být zajímavý 

titulek, druh písma, nebo barvy. V rozhlasové a televizní reklamě zvukový a hudební 



Renáta Jopková; Propagační program vybrané společnosti 

2010  19 
 

doprovod apod. Prostřednictvím reklamy můžeme oslovit široké publikum potenciálních 

zákazníků, ale její nevýhodou na druhé straně je určitá neosobnost a jednosměrná 

komunikace [7]. 

Mezi hlavní prostředky reklamy patří: 

� inzerce v tisku; 

� televizní spoty; 

� rozhlasové spoty; 

� venkovní reklamu (billboardy, plakáty apod.); 

� reklama v kinech; 

� inzerce v dopravních prostředcích [7]. 

 

3.2 Osobní prodej 

Osobní prodej je jedním z nejefektivnějších prostředků marketingové komunikace. 

Jeho výhoda spočívá v tom, že umožňuje prodávajícímu lépe poznat potřeby potenciálního 

zákazníka, a podle toho zvolit způsob jednání. Nejdůležitější přitom je přímý kontakt se 

zákazníkem, kdy ho prodávající přímo přesvědčuje o výhodách daného výrobku, zboží, či 

služby. 

3.3 Podpora prodeje 

Zahrnuje širokou škálu nástrojů, které přitahují pozornost spotřebitele, poskytují mu 

informace a mohou ho přesvědčit ke koupi produktu. 

Patří sem různé soutěže, hry, výstavky, zábavní akce, vzorky, kupony, rabaty atd. 

Z výsledků výzkumu nazvaného Postoje české veřejnosti k reklamě víme, že většina naší 

populace stále není tímto typem komunikace přesycena a část by dokonce přivítala zvýšení 

intenzity těchto akcí [7]. 
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Cíle podpory prodeje 

Taktické cíle: 

� zbavit se zboží, které již není žádáno, je poškozeno, je ho na skladě nadměrné 

množství, nebo se prodává příliš pomalu. 

Strategické cíle: 

� zvýšit spotřebu výrobku; 

� motivovat spotřebitele k přechodu od cizí značky; 

� vyvolat opětovné koupení značky; 

� motivovat distributory k podpoře značky mezi spotřebiteli. 

Hlavní cíle: 

� zvýšit tržby z prodeje; 

� zvýšit podíl na trhu; 

� zvýšit zisky. 

Podporu prodeje můžeme rozdělit na 3 základní oblasti 

Akce zákaznické zaměřené na spotřebitele: slevy, dárky, ceny, kupony, cenové balíčky, 

vzorky, ochutnávky, předvádění zboží a další akce. 

Akce obchodní: mimořádné podmínky pro zákazníky, vybavení a vzhled prodejního místa, 

společná reklamní činnost, malé dárky v podobě tužek, propisek, hrnečků apod. 

Akce na podporu prodejních týmů: různé výhody, poznávací zájezdy, motivační plány a 

další možnosti. 

3.4 Práce s veřejností 

Cílem práce s veřejností je získání sympatií a podpory veřejnosti a institucí, které 

mohou ovlivnit dosažení marketingových záměrů. Důležité pro práci s veřejností je její 

důvěryhodnost, která mnohdy ovlivňuje i tu část veřejnosti, která reklamu neakceptuje. 
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Práce s veřejností (public relations) můžeme členit na: 

� mezifiremní komunikace, které zahrnují komunikaci s veřejností; 

� oborové, které se zabývají vztahy mezi veřejností a poskytovateli zboží; 

� spotřebitelské (produktové), které souvisejí výhradně se zbožím a službami, 

prodávanými zákazníkům pro jejich vlastní potřebu; 

� firemní, které zahrnují prezentaci firem a organizací; často se dělí na finanční 

public relations, komunikace se zaměstnanci, charita, politické a vládní veřejné 

vztahy, veřejné záležitosti a lobbing a krizovou komunikaci [7]. 

 

3.5 Přímý marketing 

Původně začínal přímý marketing formou zasílání objednávkových katalogů a 

přímých zásilek, později to byl telemarketing, rozhlasové a televizní vysílání, elektronické 

nakupování atd. Všechny tyto rozmanité marketingové nástroje mají jednu věc společnou, 

a to snahu získat přímé objednávky od cílových, nebo potenciálních zákazníků [4]. 

 

3.6 Sponzoring 

Sponzoring je v dnešní době stále více využíván jako nástroj marketingové 

komunikace. Tato forma komunikace je založena na principu služby a protislužby. 

Sponzor daruje finanční částku nebo věcné prostředky a za to dostává protislužbu, která 

mu pomůže k dosažení marketingových cílů. 

Sponzoring se většinou soustřeďuje na sportovní, kulturní a sociální oblast [7]. 
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4 ANALÝZA SOUČASNÉHO PROPAGAČNÍHO PROGRAMU 

VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

Společnost Telefónica O2 Czech Republic, a. s. využívá mnoha prostředků 

marketingové komunikace, a to ve všech odvětvích, od reklamy, přes internet, přímý 

prodej až po sponzoring, nebo nadační činnost. 

 

4.1 Současný propagační program společnosti Telefónica O2 Czech 

Republic, a. s. 

Společnost Telefónica O2 je jednou z největších společností v České republice, která 

prostřednictvím svých služeb významně ovlivňuje úroveň veřejného života. Formou 

sponzoringu podporuje společenské a kulturní projekty, které rozšiřují a podporují vztahy, 

kontakty a komunikaci mezi lidmi, jsou určeny pro nejširší českou veřejnost, zdůrazňují 

dynamiku, flexibilitu a vstřícnost k novým myšlenkám12). 

Sponzoring a interaktivní partnerství 

Sponzoring je podpora převážně neziskové akce, osoby nebo organizace, a to formou 

finančního, nebo materiálního daru. Telefónica O2 patří mezi největší společnosti v České 

Republice, která prostřednictvím svých služeb významně ovlivňuje úroveň veřejného 

života. Není to samozřejmě jen dobrosrdečností, téměř každá firma sponzorující jakékoliv 

odvětví jistě očekává, ať už jakoukoliv, reklamu a propagaci, alespoň v menší míře. 

Mezi hlavní oblasti sponzorování společnosti Telefónica O2 patří: 

4.1.1 Sport 

Sport je jistě jedním z fenoménů současné společnosti. Společnost O2 podporuje tyto 

projekty: 

� O2 extraliga ledního hokeje; 

                                                 
12) http://www.cz.o2.com/osobni/3008-sponzoring/ 
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� mítink Zlatá tretra; 

� tenisový Davis cup; 

� Česká hokejová reprezentace; 

� snowboarding, snowhill; 

� motosport. 

 

Obr. č. 8: Logo hokejové O2 extraligy13) 

 

Pramen: [8] 

4.1.2 Hudba a hudební festivaly 

Hudba je pro mnoho z nás neodmyslitelnou součástí moderní doby, a proto O2 

sponzoruje i v letošním roce mnohé festivaly a hudební akce. Mezi nejznámější patří: 

� O2 Dance Music Awards; 

� Jarní O2 Sázavafest; 

� Bitvy o O2 Sázavafest; 

� Letní O2 Sázavafest; 

� Podpora mladých hudebních talentů. 

Za poslední rok se stala neodmyslitelnou součástí nejen hudebních akcí zóna Bubble, 

která několika tisícům návštěvníků nabídla jak občerstven a prostor pro načerpání sil, tak 

řadu akčních soutěží. 

                                                 
13) http://www.ctsa.cz/imagebank/2786426/250/200/logo_elh2007.gif 
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4.1.3 Kultura 

Kultura, to je komunikace, výměna intelektuálních i emocionálních zážitků a 

neoddělitelná součást lidského života. Společnost podporuje následující kulturní projekty: 

Struny podzimu 2007 (každoroční festival, jímž byla již po osmé Telefónica O2 

generálním partnerem), dále to jsou divadla (Klicperovo divadlo v Hradci Králové, 

Divadlo J. K. Tyla v Plzni a Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě), Strings of O2 

(nový hudební projekt, za kterým stojí organizátoři festivalu Struny podzimu a Telefónica 

O2), mezi další akce patří Letní filmová škola Uherské Hradiště, Letní shakespearovské 

slavnosti, Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a v neposlední řadě festival Mezi 

Ploty. 

4.1.4 O2 Žluté lázně 

Společnost Telefónica O2 Czech Republic, a. s. je titulárním a generálním partnerem 

O2 Žlutých lázní. Je to unikátní přírodní areál, rozkládající se na břehu Vltavy v Praze 4 o 

ploše 3,5 hektaru a jedná se o multifunkční sportovně-relaxační centrum určené všem 

věkovým kategoriím. 

4.1.5 O2 arena 

O2 arena Praha je nejmodernějším víceúčelovým stánkem pro sport, kulturu, zábavu, 

výstavy, veletrhy a další události v Evropě. Arénu charakterizují nejmodernější 

technologie, univerzálnost využití, sofistikovaný marketing, komfort a všestranné služby 

pro diváky a návštěvníky. O2 arena je zachycena na Obr. č. 9. 

O2 arena, to je mimo jiné až 1 500 000 návštěvníků ročně, kapacita 18 000 míst, 

2 460 Klubových a Komfortních sedadel, 66 Skyboxů
14), 4 Partyboxy15) a 2 900 míst v 

barech, restauracích a kavárnách16). 

                                                 
14) Skyboxy – jsou samostatné salonky s vlastními parkovišti, vchody, restauracemi a bary; vytvářejí ideální 
prostor pro prezentaci firmy, obchodní schůzky a komunikaci se zajímavými lidmi (kapacita 20 osob). 
15) Partyboxy - jsou samostatné salonky každý s vlastním vyčleněným hledištěm (kapacita až 62 osob). 
16) http://www.o2arena.cz/O2arena/docDetail.aspx?nid=10627&docid=19033448&doctype=ART&did=1062 



Renáta Jopková; Propagační program vybrané společnosti 

2010  25 
 

Obr. č. 9: O2 arena Praha17) 

 

Pramen: [10] 

4.1.6 Benefit program 

Zákaznický (věrnostní) program, kterým společnost odměňovala zákazníky za 

využívání jejích služeb, a to jak věcnými odměnami, tak v podobě slev na různé zboží, 

nebo služby. Benefit body mohl sbírat každý zákazník s mobilním tarifem O2, který ve 

třech po sobě následujících měsících provolal alespoň padesát minut. Poté byl automaticky 

zařazen do zákaznického programu O2 Benefit. Vstupem do tohoto programu získal každý 

zákazník automaticky na své konto 100 Benefit bodů. Dále se zákazníkovi přičítaly body 

za to, jak využíval služeb firmy Telefónica O2. Platila zde samozřejmě přímá úměra – čím 

více využíval služeb O2, tím více Benefit bodů získal18). 

Získávání O2 Benefit bodů: 

� za každých 30 Kč na zákazníkově účtu získá 1 bod; 

� za fakturu nad 1 500 Kč je připsáno 100 bodů; 

� za fakturu nad 3 000 Kč je připsáno 200 bodů; 

� za fakturu nad 4 500 Kč je připsáno 300 bodů; 

� za 6 měsíců v prvním roce získá zákazník 300 bodů; 

� každý další rok se věrnostní bonus navyšuje o 100 bodů. 

                                                 
17) http://www.cz.o2.com/osobni/4306-popup_fotogalerie/134932-arena_O4V0181.html?img=0 
18) http://www.cz.o2.com/benefit/ 
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Telefónica O2 se 20. března 2009 rozhodla ukončit Benefit program a nahradila jej 

programem O2 Extra. 

4.1.7 02 Extra19) 

Program je určen pro všechny zákazníky O2 vyjma firemních klientů či veřejné 

správy. Do programu se mohou přihlásit i zákazníci konkurenčních operátorů, kteří v něm 

najdou výhody i pro sebe. 

Co lze v tomto programu získat: 

Exkluzivní služby 

Např. SMS, MMS brána, která vám umožní odeslat až 760 znaků bez reklamy, dále 

můžete využít služby O2 Záloha, díky které již nikdy nepřijdete o žádné důležité kontakty 

či poznámky z vašeho mobilního telefonu. V neposlední řadě můžete s naší O2 Citi 

kreditní kartou získat výraznou slevu (až 20 %) z faktury každý měsíc nebo kredit navíc. 

Extra zážitky 

Prožijete v O2 aréně, na zápasech O2 Extraligy či na ostatních kulturních nebo 

sportovních akcích po celé ČR. 

S O2 Extra máte možnost získat vstupenky zcela ZDARMA nebo s výraznou slevou 

či přednostně. Nabízíme vám také jedinečnou možnost užít si naplno např. zimních sportů. 

S námi dostanete nejen slevu na permanentku, navíc vám umožníme lyžování o hodinu 

déle a jako bonus si vyzkoušíte slalom měřený profesionální časomírou. 

Extra nákupy 

S O2 Extra programem získáte i atraktivní slevy a nabídky od našich obchodních 

partnerů z různých oblastí jako volný čas, zdraví, relaxace, oblečení, hobby a další. 

                                                 
19) citace z http://www.o2extra.cz/jnp/index.html 
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4.2 Formy propagace franšízové O2 prodejny v Karviné 

Zatímco centrální reklamu zajišťuje společnost Telefónica O2 Czech Republic, a. s., 

místní reklamu si zajišťuje prodejna sama. 

K úhradě všech druhů propagace má prodejna u společnosti O2 vyhrazeny finanční 

prostředky, tzv. marketingový fond, jehož výše je závislá na tržbách prodejny. Všechny 

druhy reklamy podléhají schválení O2, ale jejich skladbu si stanovuje majitel prodejny 

sám. 

K prosazení firmy na trhu je reklama ve všech formách nezbytná. Mezi možnosti 

propagace patří například reklama na internetu, v televizi, tisku, rádiu, světelná reklama, 

venkovní reklama (plakáty, billboardy) či propagační předměty. 

O2 prodejna využívá mnoha možností reklamy, zejména jsou to: 

� venkovní reklama; 

� internet; 

� rozhlasová reklama; 

� tisková reklama; 

� reklamní předměty; 

� osobní prodej; 

� sponzoring. 
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4.2.1 Venkovní reklama 

Patří k důležitým formám upoutání pozornosti kolemjdoucích, skládá se především 

z vývěsního štítu a výstrče upevněných nad výlohami a z přenosného stojanu s aktuální 

nabídkou. Jako venkovní reklama rovněž slouží obrazovka plazmového televizoru 

v prodejně, který směřuje skrz výlohu ven do ulice, na kterém neustále běží aktuální 

nabídky. 

Výhodou venkovní reklamy je nižší cena a jednoduchá aktualizace, zatímco 

k nevýhodám patří upoutání místně omezeného počtu lidí (jen kolemjdoucích). 

Následující fotografie (Obr. č. 10) zachycuje přenosný stojan s  aktuální nabídkou. 

 

Obr. č. 10: Venkovní reklama před prodejnou 

 

Pramen: [vlastní fotografie] 

 

Cena za nákup venkovního poutače v roce 2009: cca 5 000 Kč (jednorázově). 
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4.2.2 Internet 

Internet v dnešní době patří k jedněm z nejpoužívanějších reklamním médiím. 

Výhodou internetu je nízká cena, široký dosah, využití obrázků, textů, zvuků a 

hypertextových odkazů. Webové stránky www.telepartner.cz jsou tvořeny vlastními silami. 

Na úvodní stránce najdeme aktuální akční nabídku, odkazy na jednotlivé produkty a 

kontakt. Úvodní stránka je zobrazena níže na Obr. č. 11. 

 

Obr. č. 11: WWW stránky O2 prodejny v Karviné 

 
Pramen: [interní zdroj] 

 
Cena za pronájem domény telepartner.cz v roce 2009: cca 1 500 Kč/rok. 
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4.2.3 Rozhlasová reklama 

Prodejna využívá reklamy v regionálních rádiích, a to v podobě reklamních spotů 

informujících posluchače o nových službách, či výhodných nabídkách výrobků s kontaktní 

adresou, popř. telefonem prodejny. 

Rádio je během dne často používáno „mimochodem“, např. při práci, a v reklamě 

platí jako klasické doplňkové médium. Omezení na informace předávané jen 

prostřednictvím zvuků a slov silně limituje kreativní možnosti ztvárnění reklamy [5]. 

Výhodou tohoto média je časová flexibilita a také cenová dostupnost, naopak 

nevýhodou může být informační přeplněnost. 

Majitelka prodejny si pro svou reklamu zvolila regionální rádio Čas, které má 

dlouhodobě nejvyšší poslechovost v Moravskoslezském kraji, viz následující Tab č. 2 a 

Graf č. 3. 

 

Tab. č. 2: Týdenní poslechovost vybraných rádií v Moravskoslezském kraji v roce 2009 (v 

tis. posluchačů) 

 

Zdroj: [12] 

 

Rádio Počet posluchačů (v tis.) 

Radio Čas 444 

Hitradio Orion 312 

Kiss Morava 209 

Radio Helax 171 

Čro Ostrava 108 

Hey Ostrava 91 
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Graf č. 3: Týdenní poslechovost vybraných soukromých rádií v Moravskoslezském kraji 

v roce 2009 
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Zdroj: [vlastní zpracování na základě zjištěných hodnot, 12] 

Z grafu je zřejmé, že nejvyšší poslechovost v Moravskoslezském kraji má rádio Čas, 

proto si jej také prodejna O2 vybrala. Do tohoto média směřují značné částky na 

marketing. 
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Graf č. 4: Poslechovost rádia podle věkových skupin 
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Zdroj: [vlastní zpracování na základě hodnot poskytnutých manažerem rádia Čas] 

Z grafu je patrné, že největší procento posluchačů radia Čas tvoří střední a starší 

generace, proto jsou reklamní spoty cíleny na tuto skupinu obyvatel. 

Cena rozhlasové reklamy v roce 2009: cca 70 000Kč/rok. 

 

4.2.4 Tisková reklama 

Především jde o reklamu v inzertních novinách roznášených zdarma do všech 

karvinských domácností a firem, které jsou roznášeny jednou měsíčně. Ukázka této 

reklamy je v Příloze č. 2. Významnou položkou byla také reklama v dopravních 

prostředcích městské hromadné dopravy v městě Havířově. K dalšímu druhu reklamy, 

ovšem ne tak významnému, patří reklamní letáky, které jsou roznášeny v případě akční 

nabídky či nové služby. U „letákové reklamy“ záleží na zvolené lokalitě. Tento druh 

reklamy nebývá vždy rentabilní – náklady na vytvoření a distribuci letáků někdy převyšují 

výnosy z nich vyplývající. 

Celkově tvoří tisková reklama více než 50 % výdajů na propagaci. 
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Cena za reklamu v inzertních novinách v Karviné a Havířově: cca 235 400 Kč/rok. 

Cena za reklamu v MHD Havířov: cca 15 000 Kč/rok. 

Cena za inzerci v domovních řádech: cca 10 000 Kč/rok. 

Cena roznášených letáků: 10 000 Kč/rok. 

Ceny jsou orientační a jsou uvedeny za rok 2009. 

 

4.2.5 Reklamní předměty 

Reklamní, neboli propagační předměty s logem O2 se každým rokem mění, přibývá 

sortiment zboží, a tak má každý majitel prodejny na výběr širokou škálu předmětů, viz 

Obr. č. 12. 

Jako podporu prodeje si majitelka vybrala reklamní předměty, kterými jsou například 

propiska, šňůrka na krk, eko taška20), zápisník, pouzdro na telefon, deštník, blikačky na 

kolo, nebo flash disk, viz Příloha č. 1. Ceny se od roku 2007 prakticky nezměnily a jejich 

výše za kus v roce 2009 je uvedena v tabulce pod obrázkem, viz Tab. č. 3. 

Obr. č. 12: Reklamní předměty s logem O2 

 

Pramen: [vlastní fotografie] 

                                                 
20) Eko taška – recyklovatelná igelitová taška. 
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Tab. č. 3: Vybrané propagační předměty prodejny O2 a jejich orientační ceny v Kč/ks 

v roce 2009 

 

Zdroj: [informace získány ústním sdělením majitelky prodejny] 

Propagační předmět Cena v Kč/ks 

propiska 3,00 

šňůrka na krk 7,00 

eko taška 10,00 

zápisník 15,50 

pouzdro na telefon 23,00 

deštník 162,00 

blikačky na kolo 221,00 

flash disk 230,00 

žabky 275,00 
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4.2.6 Osobní prodej 

Osobní prodej je nejdražším komunikačním nástrojem. Znamená přímou komunikaci 

a pěstování obchodního vztahu mezi dvěma nebo několika osobami s cílem prodat výrobek 

nebo službu a zároveň vytvářet dlouhodobě pozitivní vztah [2]. 

Také prodejna O2 Karviná si zakládá zejména na osobním kontaktu prodejce se 

zákazníkem, o čemž jsem se více zmínila v kapitole č. 2.5 Strategie prodejny. 

Další formou osobního prodeje může být také upoutávání kolemjdoucích na ulici 

hosteskami. Majitelka využila tohoto typu osobního prodeje pouze v roce 2008, což 

vyplývá z Tab. č. 4. Tato forma získávání nových zákazníků se pro prodejnu ukázala jako 

neefektivní vzhledem k nákladům, a proto ji v následujících letech již více nevyužívala. 

4.2.7 Sponzoring 

Sponzoring byl používán jako způsob propagace prodejny u několika místních 

vzdělávacích a zájmových organizací. Vzhledem k efektivitě reklamy se jedná o slabší 

formu propagace. 

Akce a subjekty sponzorovány majitelkou prodejny21) 

rok 2007: Základní škole v Ostravě-Radvanicích věnováno 10 000 Kč na nákup pece 

sloužící k vypalování keramiky. 

Mateřské škole v Orlové věnováno 1Oks. overbalů22). 

rok 2008: Bohumínskému fotbalovému klubu Rapid Skřečoň věnováno 10 000 Kč na 

nákup sportovních potřeb. 

Bohumínskému oddílu sportovního kulečníku věnovány věcné ceny a reklamní 

předměty v hodnotě 8 000 Kč. 

rok 2009: Tanečním souborům Radost a Impuls Bohumín věnovány věcné ceny, které 

zahrnovaly 3O ks speciálních hrnků s logem O2 a 3O ks SIM karet. 

                                                 
21) Informace poskytnuty majitelkou prodejny. 
22) Overbaly – velké gumové balony sloužící k dechovému a k rehabilitačnímu cvičení. 
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4.2.8 Výdaje na propagaci za roky 2007 - 2009 

Výdaje v jednotlivých letech závisely nejen na přání majitelky, ale hlavně na výši 

marketingového fondu zmíněném v kapitole č. 4.2 Formy propagace franšízové O2 

prodejny Karviná. 

Tab. č. 4: Výdaje na propagaci za poslední 3 roky 

Reklamní předměty rok 2007 [Kč] rok 2008 [Kč] rok 2009 [Kč] 
venkovní reklama 0 0 5 000 
webové stránky 1 500 1 500 1 500 
rozhlasová reklama 80 000 100 000 70 000 
tisková reklama (v MHD) 16 500 16 000 15 000 
Karvinský info 72 000 65 000 50 400 
Super info 60 000 72 000 75 000 
Zikado 72 000 116 000 106 000 
inzerce v domovních řádech 0 12 000 10 000 
letáky 10 000 19 200 10 000 
hostesky 0 25 000 0 
reklamní předměty 17 300 30 500 31 050 
Tesco poukázky 0 30 000 20 000 

sponzoring 12 000 18 000 4 800 

Celkem za jednotlivé roky 341 300 505 200 398 750 

Zdroj: [vlastní zpracování na základě výstupů z účetnictví od majitelky prodejny] 

 

Z tabulky lze vyčíst, že nejvyšší náklady na propagaci byly v roce 2008, což bylo 

z důvodu nejvyšších prostředků v marketingovém fondu. 
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5 NÁVRH ZMĚN A OPATŘENÍ 

Prodejna je v povědomí občanů již dlouho, ale přesto jsem našla v propagačním 

programu mezery, které jsem popsala v této kapitole. U některých druhů propagace jsem 

navrhla změnit druh reklamního média, u jiných zase investování do jiného druhu reklamy. 

Na základě předcházející analýzy vyplynuly následující návrhy: 

� Nový vzhled webových stránek a jejich pravidelná aktualizace 

Důležité je, aby webové stránky prodejny O2 vešly do povědomí potenciálních 

zákazníků. Proto navrhuji, aby se adresa internetových stránek nacházela na některém 

z propagačních materiálů, například na tom nejlevnějším a nejpočetnějším, na 

propisovacích tužkách. Majitelka si může sama určit, jaký text budou tyto propisky 

obsahovat, proto doporučuji objednat propisky s adresou webových stránek, a to 

www.telepartner.cz. 

Zároveň je jistě nutné aktualizovat tyto stránky, neměly by být zastaralé, a jelikož se 

nové nabídky mění každých 14 dní, někdy i častěji, měly by se také v těchto intervalech 

aktualizovat. To by ovšem znamenalo další výdaj za osobu, která by se o obnovování 

stránek starala a pravidelně doplňovala nové informace, aby byly stále aktuální. Na druhou 

stranu, jelikož se jedná jen o hodinu práce týdně, byly by tyto výdaje dle mého názoru 

přijatelné. 

Původní webové stránky jsou zastaralé, informace nejsou aktuální, chybí obrázky, 

které by mohly upoutat návštěvníky těchto stránek a také fotografie prodejny, a to jak 

zvenčí, tak zevnitř. 

Na následujícím obrázku (Obr. č. 13) zobrazuji návrh možných internetových 

stránek, které jsou výstižnější a také atraktivnější, než původní, obsahují fotografie 

prodejny a probíhající akce je výraznější. Tyto stránky je možno vidět na adrese 

http://www.telepartner.cz/New/Web_new.htm. 
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Obr. č. 13: Nově navržené webové stránky 

 
Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Dalšími způsoby, jak dostat prodejnu do povědomí občanů, jsou následující 

možnosti. 

� Billboard 

Prodejna je v Karviné poměrně známá, ovšem v okolních městech (Bohumín, 

Orlová) už tolik ne. Vhodně umístěný billboard, v úvahu přichází například hlavní cesta 

mezi Orlovou a Karvinou, nebo přímo ve městě Orlová, by více dostal prodejnu do 

povědomí lidí. 
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� Propagace prodejny v dalších médiích 

Z údajů z Tab. č. 1 je zřejmé, že druhým nejposlouchanějším rádiem 

v Moravskoslezském kraji je rádio Orion, které podle malého soukromého výzkumu 

poslouchá zejména věková skupina od 18 do 40 let. To znamená, že reklamou v tomto 

rádiu by O2 prodejna Karviná oslovila tuto věkovou skupinu obyvatel. 

Zvláště produkty určené mladším zákazníkům by bylo vhodné v tomto rádiu 

propagovat. 

� Zrušení letáků 

Letáková reklama se neukázala jako ideální, jelikož si lidé nepřejí reklamu ve svých 

poštovních schránkách a mnohdy se na leták ani nepodívají a vyhodí jej. Proto bych 

doporučila místo letáků investovat do venkovní reklamy, konkrétně do billboardu, který je 

popsán výše. 

� Změna otevírací doby 

Současná otevírací doba prodejny je od pondělí do pátku, od 9 do 17 hodin. V 

soboty, neděle a o svátcích má prodejna zavřeno (s výjimkou předvánoční doby, kdy je 

prodejna otevřena i o víkendu). 

Jak již bylo uvedeno výše, prodejna je otevřena pouze od pondělí do pátku. Pro 

zájemce, kteří v té době pracují, nebo jsou v pracovním týdnu mimo bydliště a vracejí se 

na víkend, není možnost tuto prodejnu navštívit. Následkem toho bude, že případné 

objednávky budou realizovat jinde a prodejna přijde o zákazníky. 

Navrhuji prodloužení otevírací doby jedním z následujících způsobů: 

a. prodloužením otevírací doby v pracovním týdnu, např. do 18 hodin; 

b. otevřením prodejny také v sobotu, například od 9 do 12 hodin, kdy občané, 

kteří se nemohou dostavit přes týden, mohou tuto prodejnu navštívit. 

Z vlastní zkušenosti si myslím, že vhodnější by byla varianta b, kdy spousta lidí 

nakupuje a má více času zastavit se v prodejně. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo popsat a analyzovat stávající propagační program 

společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. a hlavně O2 prodejny Karviná. 

Ústředním bodem práce bylo najít případné nedostatky v propagačním programu 

prodejny O2 Karviná a navrhnout jejich řešení. Značnou část jsem věnovala popisu 

praktické části, kde jsem vyjmenovala a podrobně rozebrala jednotlivé možnosti 

marketingové komunikace. 

Hlavní snahou bakalářské práce byla pomoc majitelce franšízové prodejny s orientací 

v marketingu. Do reklamy jsou ze strany majitelky vkládány značné finanční prostředky a 

dle mého názoru nejsou všechny vynaloženy efektivně. V 5. kapitole navrhuji nahradit 

neefektivní letákové kampaně billboardem, převést určitou část financí na rozhlasovou 

reklamu z jednoho rádia na jiné, inovovat a aktualizovat webové stránky a prodloužit 

otevírací dobu prodejny. 

Větší část této práce byla prodiskutována s majitelkou prodejny a technikem, kterým 

bude také věnována jedna kopie této bakalářské práce. 

Věřím, že realizací mých návrhů vejde prodejna více ve známost, a tím bude 

dosaženo lepších ekonomických výsledků. 
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