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Anotace práce 

V předložené bakalářské práci je vypracován marketingový výzkum pro 

společnost PROFIBABY. Tato společnost se zabývá výrobou a dovozem hraček určených 

dětem ve věku od 0 do 3 let. Cílem marketingového výzkumu je zjistit, nakolik je značka 

této společnosti známa koncovým zákazníkům. Marketingový výzkum byl prováděn 

metodou dotazování prostřednictvím dotazníku. Práce obsahuje šest kapitol a je rozdělena 

na část teoretickou (první tři kapitoly obsahují úvod, stručný popis společnosti a teoretické 

vymezení marketingového výzkumu) a část praktickou (poslední tři kapitoly). 

Klíčová slova: marketingový výzkum, značka, PROFIBABY, reklama, nezávadnost. 

 

 

 

 

Summary 

The submitted Bachelor thesis consists of a marketing research for PROFIBABY. 

The company produces and imports toys intended for infants and toddlers. The target of 

the marketing research is to discover how the brand is known among end customers. The 

survey was executed by way of questionnaire surveys. The thesis is composed of six 

chapters and is divided into two parts – theoretical (the first three chapters include an 

introduction, a brief description of the company and a theoretical specification of the 

research) and practical (the last three chapters are comprised of a practical part of the 

thesis). 

Key words: marketing research, brand, PROFIBABY, advertising, harmlessness. 

 



Sylva Jungová                                      Marketingový výzkum pro společnost PROFIBABY 

Obsah 

1. ÚVOD, CÍL PRÁCE ........................................................................................................... 1 

2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ..................................................... 3 

3. TEORETICKÉ VYMEZENÍ MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU.............................. 6 

3.1. MARKETINGOVÝ VÝZKUM ..........................................................................6 

3.2. PROCES MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU .......................................................8 

3.3. VYBRANÉ MARKETINGOVÉ KAPITOLY.........................................................9 

3.3.1. Komunikace se zákazníkem..................................................................9 

3.3.2. Budování silných značek ....................................................................10 

3.3.3. Výběr prvků značky ............................................................................11 

3.3.4. Marketingové komunikace .................................................................12 

3.3.5. Online marketing................................................................................18 

4. REALIZACE MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU A JEHO ANALÝZA.................. 20 

4.1. CÍL A CHARAKTERISTIKA VÝZKUMU .........................................................20 

4.2. SBĚR DAT..................................................................................................20 

4.3. VYHODNOCENÍ DAT ..................................................................................22 

5. NÁVRHY A DOPORUČENÍ ........................................................................................... 44 

6. ZÁVĚR............................................................................................................................... 47 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY......................................................................................... 47 

SEZNAM TABULEK..................................................................................................................... 8 

SEZNAM OBRÁZKŮ .................................................................................................................... 8 

 



Sylva Jungová                                      Marketingový výzkum pro společnost PROFIBABY 

Seznam zkratek: 

 

Č.  číslo 

S.R.O. společnost s ručením omezeným 

EU  Evropská unie 

ITC  Institut pro testování a certifikace 

Např. například 

Apod. a podobně 

 



Sylva Jungová                                      Marketingový výzkum pro společnost PROFIBABY 

2009/2010  1

1. Úvod, cíl práce 

 

Pro svou závěrečnou bakalářskou práci jsem si vybrala marketingový výzkum pro 

danou společnost. Zvolila jsem si tuto oblast, protože předpokládám, že jde o jeden z 

 nejdůležitějších nástrojů managementu podniku, a myslím si, že je v českých podnicích, 

zejména v malých a středních, podceňován. 

Z tohoto důvodu jsem si jako předmět své bakalářské práce zvolila malou 

společnost PROFIBABY, která nemá s marketingovým výzkumem vůbec žádné 

zkušenosti, a věřím, že má práce nebude jen jedním z kroků pro úspěšné ukončení studia, 

ale bude i paní Jarmile Hájkové (majitelce podniku) užitečná a podá jí potřebné informace 

pro zlepšení postavení podniku na trhu. Ve své práci jsem se zaměřila především na vztahy 

společnosti PROFIBABY s jejími koncovými zákazníky a na známost nabízených 

produktů této značky. Za nástroj výzkumu jsem zvolila dotazník, který jsem naformulovala 

tak, aby mi přesně podával informace v těch směrech, jenž pokládám za významné pro můj 

výzkum. 

Aby nedocházelo při shromažďování informací k chybám, zvolila jsem metodu 

osobního dotazování. Sama jsem si vybrala místa, kde se pohybují cílové skupiny 

zákazníku, od kterých jsem chtěla potřebné informace získat. S vyplňováním dotazníku 

jsem respondentům pomáhala a kontrolovala hned na místě, zda dotazník správně 

pochopili a zda jej správně vyplnili. Ze sta takto získaných dotazníků jsem ty, v nichž 

respondenti odpověděli na klíčovou otázku „zda kupují hračky určené dětem ve věku od 0 

do 3 let“ záporně, vyřadila. Mezi místa, kde jsem průzkum prováděla, patří centrum Opavy 

(18 dotazníků), centrum Ostravy (20 dotazníků), nákupní centrum Futurum Ostrava (40 

dotazníků) a nákupní centrum Shopping park Ostrava (22 dotazníků). Ochotu spolupráce 

dotazovaných jsem vyjádřila v grafu č. 2. 

Dotazníky jsem poté vyhodnotila a výsledky své analýzy uvedla v kapitole 

„Realizace marketingového výzkumu a jeho analýza“. 

Po konzultaci s majitelkou společnosti PROFIBABY Jarmilou Hájkovou bylo 

cílem mé práce zjistit, jak zvýšit prodej výrobků její společnosti. 
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Před stručnou charakteristikou společnosti PROFIBABY bych chtěla upozornit na 

chybu v zadání mé bakalářské práce, kde je uvedeno, že se jedná o společnost s.r.o. Podnik 

PROFIBABY funguje na základě živnostenského listu vydaného paní Jarmile Hájkové viz 

stručná charakteristika společnosti. 

K této chybě došlo neúmyslně, neboť majitelka paní Jarmila Hájková mi v roce 

2009, tj. v roce odevzdání zadání mé bakalářské práce, sdělila, že se jedná o společnost 

s.r.o., protože měla přeměnu právní formy společnosti do konce roku 2009 v úmyslu. Pro 

nedostatek volných peněžních prostředků však k této změně nedošlo. Tímto se omlouvám 

za chybu v zadání mé bakalářské práce a děkuji za pochopení. 
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2. Stručná charakteristika společnosti1 

 

Firma Profibaby se na trhu nachází již přes 9 let a během této doby si vybudovala 

velmi kvalitní obchodní síť. Tento podnik začal fungovat 19. 4. 2001 zapsáním do 

živnostenského rejstříku na jméno Jarmila Hájková – PROFIBABY. Logo společnosti viz 

obrázek č. 1. Hlavní činností této firmy je výroba a dovoz hraček pro děti od 0 do 3 let. 

Vlastní česká výroba tvoří zhruba 70 % nabízených produktů, zbylých 30 % tvoří hračky 

z dovozu. Dříve firma prodávala své výrobky a zboží hlavně koncovým zákazníkům, dnes 

svoji distribuci zaměřila především na velkoobchody. 

Prodej tohoto sortimentu začínal v malé kamenné prodejně v Kravařích. Bohužel 

se však časem stal nerentabilní z důvodů nízkého zájmu zákazníků a poklesu tržeb. 

Majitelka firmy kamennou prodejnu zrušila a začala využívat modernější techniky 

obchodu. Došlo k zavedení webových stránek, díky kterým propagovala lépe své zboží. 

Nejenže se o její činnosti dozvědělo více lidí, ale také snížila náklady, jelikož nemusela 

platit za provoz a existenci prodejny. Forma obchodování již probíhá pouze přes internet. 

Jelikož se však požadavky zákazníků v oblasti e-marketingu stále zvyšují a také se zvyšuje 

náročnost na kvalitu webových stránek, došlo v roce 2008 k počínající modernizaci a 

později v roce 2009 také k uvedení nových inovovaných webových stránek firmy. 

Společnost PROFIBABY si zakládá především na kvalitě použitého materiálu, 

všechny její produkty podléhají přísné kontrole kvality, kterou provádí nezávislá 

certifikovaná zkušebna ITC, a.s. Zlín. Kontrola zdravotní nezávadnosti se průběžně 

opakuje. Platné certifikáty jsou umístěny v příloze č. 2. 

Výrobky společnosti PROFIBABY prochází neustálým vývojem. Díky vývoji a 

certifikaci produktů je firmě umožněn přístup i na velmi náročné trhy, jako je Německo, 

Velká Británie, Švýcarsko, Španělsko, Maďarsko a Slovensko. Export do zahraničí činí 

70 % z její celkové produkce. 

                                                 

1 Pramen [interní informace majitelky firmy] 
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S postupem času začali zákazníci od společnosti PROFIBABY požadovat i potisk 

hraček. Vyvinula se tak další činnost této společnosti - tampónový potisk výrobků. Tento 

potisk slouží nejen k reklamním účelům, ale velmi často také k poskytnutí informací o 

výrobku. 

Díky dlouholeté činnosti si firma získala výbornou reputaci, a to také díky svým 

hlavním cílům dodat zboží v té nejlepší kvalitě, ve stanovených termínech a za velmi 

příznivé ceny. V budoucnu chce majitelka firmy zavést věrnostní program, který by 

podpořil prodej a zajistil dlouhodobou spolupráci s odběrateli. Systém věrnostního prodeje 

bude fungovat poskytnutím procentuální slevy vzhledem k objednávkám během celého 

roku.  

V dnešní době společnost PROFIBABY nabízí široký sortiment hraček pro ty 

nejmenší z nás. Jedná se především o různé druhy chrastítek, zábran na kočárek, pískacích 

hraček, hraček do vody, sportovních hraček a hraček pro motoriku dítěte. Jelikož je 

v poslední době velký zájem právě o hračky pro rozvíjení motoriky dítěte, uvažuje 

společnost o rozšíření sortimentu, aby mohla uspokojit poptávku. Mezi nejprodávanější 

produkty patří chrastítko kód č. 133 – špendlík viz příloha č. 4. Roční odbyt těchto 

chrastítek je v průměru 50 000 kusů. Veškeré pískací hračky, chrastítka a jiné hračky 

vydávající zvuky jsou velmi vhodné k brzkému rozpoznání sluchu dítěte - zda dítě slyší, 

zda se za zvuky otáčí. Tyto produkty tedy neplní pouze funkci hračky, ale zároveň jsou 

prostředkem pro zjištění zdravotního stavu dítěte. 

O chod podniku se starají dva stálí zaměstnanci, pro případ velkých a urgentních 

objednávek má tato firma deset pracovníků externích. 

V letech 2007 – 2010 je průměrný počet odběratelů třicet pět za rok, z toho tři 

firmy (AM Zabawki, Alltoys, s.r.o. a Vyhnálek) jsou hlavními obchodními partnery. 

V posledním roce přibylo přibližně deset nových firem, které projevily zájem o spolupráci 

s podnikem PROFIBABY právě díky nově zavedeným webovým stránkám. 

Marketing firmy spočívá výhradně ve webových stránkách, a proto majitelka 

uvažuje o rozpracování marketingového plánu, který by podpořil informovanost o 

nabízených produktech. 
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Výběr ze sortimentu je uveden níže: 

 hračky do vody - série výrobků do vody je pro svou tvarovou stylizaci a 

barevnou pestrost vhodným prostředkem k rozpoznávání jednotlivých druhů 

zvířat a barev. Pro děti, jež mají strach z vody a koupání, se stávají ideálním 

zpestřením a doplňkem, který zábavnou formou přispěje k nenucenému zažití 

základních hygienických návyků, 

 hračky na vývoj motoriky – hlavním účelem tohoto typu hraček je rozvíjení 

pohybové činnosti dítěte a jeho barvocitu. Dítě se vkládáním správných tvarů 

do otvorů ve stylizované nádobě (bývá ve tvaru zvířátka) učí rozpoznávat 

základní geometrie objektů, 

 chrastítka – hračky vydávající zvuk. Jsou velmi oblíbené u malých dětí, které se 

otáčejí za vydávaným zvukem. Chrastítka jsou vyrobena tak, aby byl 

procvičován uchopovací reflex dítěte, 

 zábrany na kočárek – jednoduchý prostředek, jak zlepšit bezpečnost dítěte 

v kočárku. Během jízdy v kočárku se dítě uklidní pohledem na zavěšenou 

zábranu. Zábrana je lehce udržovatelná, stačí ji omýt pouze vodou a mýdlem.  

Obrázek č. 1 

 

Pramen: [www.profibaby.cz] 
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3. Teoretické vymezení marketingového výzkumu 

3.1. Marketingový výzkum 

Do marketingového výzkumu můžeme zahrnout všechny činnosti zabývající se 

sběrem a získáváním informací. Podle P. Kotlera lze marketing chápat jako „umění a vědu 

výběru cílových trhů a získávání, udržování si a rozšiřování počtu zákazníků vytvářením, 

poskytováním a sdělováním lepší hodnoty pro zákazníka“[1]. 

Podle P. Kotlera rozlišujeme marketing společenský a manažerský. Definice 

společenského marketingu nám říká, že se jedná o proces, ve kterém se spotřebitelé snaží 

uspokojovat své potřeby směnou za jiné produkty či služby, které mají určitou hodnotu, 

zato u manažerského marketingu je to snaha uspokojovat zákazníky s cílem dosažení 

zisku. [1] 

Marketingový výzkum nám dává informace: 

 důležité pro pochopení trhu, na kterém firma podniká nebo má v úmyslu na tomto 

trhu zahájit svou činnost, 

 o příležitostech a o hrozbách, které se na tomto trhu vyskytují, 

 o tom, jaký směr marketingové činnosti by byl vhodný pro daný trh zvolit, 

 důležité pro vyhodnocení výzkumu [2]. 

 

Podle účelu, pro který byl výzkum prováděn, a podle způsobu, jakým se 

informace získávaly, rozlišujeme marketingový výzkum na: 

 monitorovací,  

 explorativní,  

 deskriptivní,  

 kauzální [2]. 

Monitorovací výzkum se zabývá především analýzou výsledků činnosti firmy, 

které získává z interních údajů podniku (účetnictví, zásoby, reklamy, ceny, podíl na trhu 

atd.). Dále se zajímá o vnější marketingové prostředí podniku, především o ekonomický 
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vývoj, technický vývoj, konkurenci, poptávku apod. Cílem tohoto výzkumu je včas odhalit 

možné hrozby nebo příležitosti vyskytující se na trhu. Monitorovací výzkum nám podává 

informace o realizaci marketingového plánu, zda došlo k odchylkám a proč k nim došlo. 

Explorativní výzkum se provádí ve fázi rozhodovacího procesu a obvykle je 

určen k předběžnému zkoumání situace. Tímto výzkumem se snažíme identifikovat 

s minimem finančních a časových nákladů trh, ve kterém má firma v plánu zahájit svou 

činnost. Informace se získávají ze snadno postupitelných zdrojů, např. pozorováním, 

rozhovorem s experty, studiem dostupným materiálů atd. 

Deskriptivní výzkum je typický pro zabývání se jasně definovatelným 

problémem, poskytuje informace o různých stránkách trhu, zabývá se všemi jevy, které by 

mohly ovlivnit rozhodování na trhu. Jedná se hlavně o stanovení tržního potenciálu, 

definování profilu spotřebitelů apod. Informace v tomto výzkumu jsou získávány převážně 

studiem sekundárních údajů, vyhodnocováním výsledků z dotazníků, pozorováním apod. 

Kauzální výzkum slouží k rozboru, zjišťování a zkoumání kauzálních vztahů, 

nacházejících se v marketingovém systému. Potřebné informace jsou získávány zejména 

metodami šetření a experimentálními metodami [2]. 

 

„Kvalitní a účinný marketing je nikdy nekončící činností.“ [1, str. 43] 
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3.2. Proces marketingového výzkumu 

První krok: definice problému, alternativ rozhodnutí a cílů výzkumu. 

Při řešení prvního kroku musíme být opatrní, abychom problém nedefinovali 

příliš široce nebo naopak příliš úzce. Správná definice problému a určení cíle výzkumu 

jsou důležité faktory pro správné provedení marketingového výzkumu [1, 2]. 

Druhý krok: tvorba výzkumného plánu. 

V tomto plánu je důležité si stanovit, odkud budeme čerpat potřebné informace a 

rozvážit finanční stránku. Správný odhad ceny marketingového výzkumu je důležitý pro 

rozhodnutí, zda je vyhovující tento výzkum provádět. Pokud by cena marketingového 

výzkumu převýšila rozpočet, který firma je ochotna a schopna do tohoto výzkumu vložit, 

pak nemá cenu jej provádět. Takovýto výzkum by pak byl pro podnik likvidační. Je 

důležité tedy i vědět, kolik skutečně firma může do výzkumu investovat a jaké zlepšení při 

znalostech z výzkumu očekává.  

Výzkumný plán by měl obsahovat zdroje dat, ze kterých se chystá výzkumník 

sbírat, měla by být dopředu vhodně zvolena výzkumná metoda a jakých nástrojů bude 

při výzkumu využíváno [1, 2]. 

Třetí krok: shromažďování informací. 

V této nejnáročnější a nejnákladnější fázi výzkumu dochází nejčastěji k chybám. 

Mezi největší chyby patří předpojatost nebo dokonce nepoctivost dotazovatelů resp. 

společností, kterým marketingový výzkum zadáváme. Je velmi důležité zvážit, koho 

zvolíme za dotazovatele, zda v něj vkládáme svou důvěru. Nejběžnější a nejdostupnější 

způsob získávání informací je internet. Problém nastává ve chvíli, kdy je dotazník příliš 

obsáhlý a respondenti nemají zájem jej vyplňovat. Také vzorky respondentů mohou být 

malé a zkreslené. Je tady důležité si předem stanovit správnou skupinu lidí, kterých se 

budeme dotazovat, a kde se tato skupina nejčastěji nachází. Je také vhodné respondenty 

při správném a úplném vyplnění dotazníku odměnit drobností, nebo uskutečnit soutěž a 

každý správně vyhodnocený dotazník zařadit do slosování. To vše je ale omezeno 

možnostmi podniku [1, 2]. 
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Čtvrtý krok: analýza informací. 

Ze shromážděných informací je nutno učinit závěry. Je zapotřebí získaná data 

utřídit a získané výsledky statisticky porovnat. V dnešní době existují programy, které tyto 

údaje po vložení údajů samy vyhodnotí [1, 2]. 

Pátý krok: závěrečná zpráva, rozhodování. 

Vykonavatelé výzkumu vyhodnotí výsledky, zjistí, jaký mají tyto výsledky vliv 

na podnik, a navrhnou opatření vedoucí k vyřešení problému, pro který byl výzkum zadán. 

Manažeři se výsledky výzkumu řídit nemusí, obzvláště pokud mají pocit, že výsledky jsou 

zkreslené a neodpovídají skutečnostem [1, 2]. 

3.3. Vybrané marketingové kapitoly 

3.3.1. Komunikace se zákazníkem 

Marketing představuje neustálou komunikaci se zákazníkem. Ta zahrnuje veškeré 

marketingové činnosti, od zahájení výroby a stanovení ceny produktu až po uvedení na trh 

a propagace. Abychom byli schopni oslovit zákazníka, musíme v prvé řadě umět dobře 

komunikovat se svými dodavateli, producenty a distributory a přes ně se dostáváme ke 

koncovým zákazníkům – naší nejdůležitější cílové skupině. Pokud právě tento zákazník 

nebude žádat výrobek nebo produkt našeho distributora, ten nebude mít zájem o dodání 

produktu pro zákazníka. Jde o neustálý koloběh. Dobrá marketingová strategie nám slouží 

právě především pro upevňování těchto vztahů. Cílem je pak lepší vzájemná 

informovanost a spokojenost na obou stranách. 

Marketingová komunikace využívá vedle základů ekonomie také prvků 

psychologie a sociologie, tedy snaží se pochopit chování zákazníka. Marketingová 

komunikace není pouze otázkou propagace, neměli bychom podceňovat veřejnost a svou 

prodejní koncepci zaměřovat jen na reklamu. Je důležité chápat i zvyky dané kultury a 

vnímat potřeby zákazníku, hledat v prodeji víc než jen zisk. Snaha zkvalitňovat své 

výrobky bývá mnohdy důležitější než drahá reklamní kampaň. Cílem marketingové 

komunikace je tedy získat a udržovat pozornost veřejnosti. 

V dnešní době je stále těžší si zákazníka udržet. S otevřením trhu pro třetí země je 

pro malé firmy náročnější udržovat krok s podniky právě z těchto trhů. Pro některé 
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podniky bylo otevření trhu pro třetí země likvidační, proto se tuzemské podniky více než 

na cenu a kvantitu musí zaměřit na kvalitu svého výrobku, na svou pověst a tradice. Musí 

získat u zákazníků renomé, snažit se vybudovat silnou značku, kterou neohrozí levné zboží 

z východu [1, 3]. 

Pokud budeme zákazníka oslovovat, je vhodné si předem uvědomit: 

 pro koho je sdělení určeno, 

 co mu chceme sdělit, 

 jaký dojem v něm chceme vyvolat, 

 jaké máme k dispozici finanční prostředky, 

 jak máme v úmyslu sdělení doručit, 

 čeho chceme dosáhnout a jak se dozvíme, že jsme toho již dosáhli [3]. 

3.3.2. Budování silných značek 

American Marketing Association definuje značku jako „jméno, výraz, znak, 

symbol nebo design či jejich kombinaci, které mají identifikovat zboží nebo služby 

jednoho prodávajícího nebo skupiny prodávajících a odlišit je od zboží a služeb 

konkurentů“. Značka tedy napomáhá výrobku nebo službě odlišit se od konkurenčních 

produktů [1, str. 312]. 

Branding – výraz pro značku pocházející z angličtiny – je používán po staletí coby 

prostředek pro odlišení jednoho výrobku od druhého. Nejstarší projev brandingu je 

v Evropě požadavek cechů, aby jimi řemeslníci označovali své výrobku a odlišovali je tak 

od druhých. Je to prvopočátek snahy udržet si zákazníka, řemeslníci tak chránili nejen 

sebe, ale také spotřebitele před nekvalitními výrobky. Podstatou brandingu je vytváření 

rozdílů [1, str. 312]. 

Úlohou značek je především zodpovědnost výrobce za své produkty, při jakékoliv závadě 

výrobku či služby lze díky značce snadno identifikovat zodpovědnou společnost. Značka 

především zkvalitňuje služby zákazníkům, zákazník si snadno zapamatuje výrobek a může 

se rozhodnout, zda zvolí opět tu stejnou značku. Je proto velmi důležité vybudování silné 
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značky, dostat se do povědomí zákazníků jako kvalitní produkt. Značky se liší velikostí 

svého vlivu a hodnotou, kterou mají na trhu. 

„Hodnota značky je přidaná hodnota a výrobky a služby jsou jí obdařeny. Tato hodnota se 

může odrážet v tom, jak spotřebitelé myslí, cítí a chovají se v ohledu k určité značce. 

Hodnota značky je důležitým nehmotným aktivem, které má pro firmu psychologickou a 

nehmotnou hodnotu.“ [1, str. 314] 

BRANDZ – model síly značky. Podle tohoto modelu je pro vybudování silné značky 

zapotřebí splnění následujících kroků: 

 Přítomnost (presence). Vím o tom? 

 Relevance (relevance). Nabízí mi to něco? 

 Výkon (performance). Nabízí to něco lepšího než ostatní? 

 Svázanost (boxing). Není nic lepšího. 

Jednotlivé kroky jsou části pyramidy řazené vzestupně. Na špičce pyramidy se nachází 

svázáni spotřebitelé a ti mají se značkou silný vztah, jsou schopni za ni více utratit než 

spotřebitelé ležící v nižších stupních pyramidy. Cílem je dostat co nejvíce spotřebitelů 

na vrchol této pyramidy [1]. 

3.3.3. Výběr prvků značky 

Slouží k identifikaci a diferenciaci značky, jsou patentovatelné. Většina silných 

značek obsahuje více těchto identifikačních prvků. Pro výběr prvků značky existuje šest 

kritérií - první tři jsou tzv. „značkotvorná“ a zbylá tři „obranná“. 

 zapamatovatelné prvky – tento prvek musí být snadno vybavitelný, 

zapamatovatelný, nesmí být příliš dlouhý. Výhodné je volit krátké názvy jako Tide, 

Nike atd., 

 smysluplné – do jaké kategorie naše značka spadá a jestli je věrohodná, 

 líbivé – jak prvek působí na spotřebitele, líbí se jim? Jaké v nich evokuje 

představy? 
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 přenositelné – je vhodné vybírat název pro svou značku tak, aby to, co se líbí 

v jedné zemi, neodpuzovalo v druhé. Je veledůležité při výběru značky znát historii 

státu, kde chceme se svou prodejní kampani začít, 

 přizpůsobitelné – značka by měla být přizpůsobitelná a aktualizovatelná, 

 chránitelné – značka musí být právně i konkurenčně chránitelná, její prvky musí 

být zkonstruovány tak, aby nebylo snadné ji napodobit [1]. 

3.3.4. Marketingové komunikace  

„V moderním marketingu je zapotřebí víc než jen vytvoření dobrého výrobku, 

stanovení atraktivní ceny a zpřístupnění výrobku na trh. Moderní marketing si žádá 

komunikaci! Společnosti musí komunikovat se společnostmi a potenciálními 

zainteresovanými skupinami. Je potřebné vědět co říci, jak to říci, komu a jak často [1, str. 

574]. 

Komunikace začíná být čím dál obtížnější, jednotlivé společnosti se chtějí na trhu umístit 

co nejlépe, zákazníci jsou přesyceni reklamními spoty, triky manažerů jsou pro ně 

průhlednější. Proto jsem do své bakalářské práce zařadila i tuto kapitolu, která je velmi 

obsáhle a srozumitelně vysvětlena v knize Philipa Kotlera „Marketing management“. 

V jeho knize je marketingová komunikace vymezena takto: „Marketingová komunikace 

označuje prostředky, jimiž se firmy pokoušejí informovat a přesvědčovat spotřebitele a 

připomínat jim – přímo nebo nepřímo – výrobky a značky, které prodávají. Marketingová 

komunikace představuje v jistém smyslu „hlas“ značky a je prostředkem, jímž lze podnítit 

dialog a vytvářet vztahy se spotřebiteli.“ [1, str. 574] 

Pro spotřebitele vykonává marketingová komunikace mnoho užitečných funkcí, 

díky marketingové komunikaci je spotřebitelům řečeno nebo ukázáno, jak a proč se 

výrobek používá, kde a kdy. Spotřebitel má jasně definováno, kdo tento výrobek vyrábí, 

kdo za něj nese odpovědnost, a díky značce mohou výrobek jedné společnosti odlišovat 

od druhé a mají tak možnost volby. Marketingová komunikace je ale především nástrojem 

podniku, díky ní může dotvářet své jméno a ovlivňovat spotřebitele. Pro marketingovou 

komunikaci lze použít jeden nebo více z šesti nejdůležitějších způsobů, které jsou 

obsaženy v marketingovém komunikačním mixu [1,3]. 
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Marketingový komunikační mix: 

1. reklama, 

2. podpora prodeje, 

3. public relations, 

4. direkt marketing, 

5. osobní prodej [1, 3, 4]. 

AD 1) Reklama: 

Reklama prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků dokáže oslovit 

široký okruh veřejnosti. Jejím hlavním úkolem je upoutat spotřebitele a dotvářet image 

společnosti. Může také sloužit k záchraně podniku - podnik vyrábějící kvalitní výrobky za 

výhodnou cenu se může bez dobré reklamy dostat do potíží. Prodej není jen záležitostí 

dobrého výrobku, reklama je součástí každé kvalitní marketingové koncepce. S její pomocí 

je společnostem umožněno dosáhnout na geograficky rozptýlené zákazníky. Reklama je 

díky různým formám, mezi kterými můžeme volit, dostupná podnikům všech velikostí. 

Záleží jen formě, jestli zvolíme reklamu rozhlasovou, tiskovou, televizní (nejdražší), nebo 

svůj výrobek můžeme propagovat pomocí druhých známějších výrobků. 

Podle cílu, jaké má reklama plnit, rozlišujeme: 

 informativní reklamu – tato reklama veřejnost o novém produktu informuje, má za 

úkol vyvolat zájem, zvýšit poptávku, 

 přesvědčovací reklamu – přesvědčuje zákazníka, přemlouvá ho ke koupi. Používá 

se v době rostoucího konkurenčního tlaku. Tato reklama také může mít podobu 

srovnávací, porovnávající. Svůj produkt hodnotíme s konkurenčním. Je nutné si 

však dát pozor, abychom touto reklamou konkurenta nepoškodili. Nemůžeme 

například přímo poukazovat, že Ariel pere lépe než Tide. Můžeme pouze říci, že 

pere lépe než běžné prací prostředky. Pozor na konkretizaci, 

 připomínací reklamu – používá se u produktů, které jsou pro zákazníky známé, 

slouží jen jako obnovení, aby se daný produkt nevytratil zákazníkům z mysli. 

Reklamu dále můžeme rozlišovat podle formy, v jaké je představována, jako 

prestižní nebo alibistickou. 
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Mezi hlavní vlastnosti reklamy patří pronikavost (reklama umožňuje prodejci své 

sdělení několikrát opakovat a dostávat se tak zákazníkům do povědomí, umožňuje 

kupujícímu sdělení srovnávat s konkurencí), zesílená působivost (díky rafinovanému 

využívání slov, barev, zesíleného zvuku a dalších podnětů, reklama dramatizuje své sdělení 

společnosti o výrobku či službě), neosobnost (spotřebitel není povinen si propagovaný 

produkt zakoupit) [1, 3, 4]. 

AD 2) Podpora prodeje: 

Pouze reklama nestačí pro efektivní podporu prodeje, také podpora prodeje hraje 

v marketingové komunikaci důležitou roli. V podstatě se jedná o hmotné motivování 

prodeje ve formě slevových kuponů, drobných dárečků, bonusů, soutěží atd. Jde o jednu z 

nákladnějších metod komunikace. 

Podpora prodeje se zaměřuje jak na zákazníka, tak i na obchodní organizace, ale i 

na obchodní personál. Podle tohoto zaměření se podpora prodeje také odlišuje. Jinak je 

podporován spotřebitel, jinak obchodní partner. Zákazníka vedeme k tomu, aby si náš 

produkt vyzkoušel, snažíme se ho odlákat od konkurence. Obchodníky zase 

přesvědčujeme, aby prodávali právě naše zboží, nabízíme jim lepší podmínky než 

konkurence. Snažíme se, aby naše zboží umisťovali na lepších prodejních místech. 

Podporu prodeje povzbuzujeme přímými a nepřímými formami. Přímé jsou takové, kdy po 

splnění úkolu (např. zakoupení produktu) zákazník obdrží svou odměnu, je odměněn 

bezprostředně po splnění podmínek. U nepřímé metody zákazník sbírá různé doklady 

o nákupu (např. známky na kartičce) a teprve při předložení určitého počtu těchto dokladů 

obdrží svůj bonus [1, 3, 4]. 

AD 3) Public relations(vztahy s veřejností): 

Vztahy s veřejností představují plánovitou a systematickou činnost, jejímž cílem 

je vytvářet a upevňovat důvěru, porozumění a dobré lidské vztahy organizace s klíčovými, 

důležitými skupinami veřejnosti. Tyto klíčové segmenty představují skupiny či jednotlivce 

spjaté s aktivitami firmy, případně jimi ovlivněné. Vzájemný vztah společnosti s nimi 

vychází buď z organizační roviny, nebo z ekonomické roviny, nebo z politické roviny [3, 

str. 161]. 
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K základním kategoriím klíčových skupin patří: 

 zaměstnance organizace, 

 její majitelé, akcionáři, 

 dodavatelé, 

 finanční skupiny, především investoři, 

 sdělovací prostředky, 

 místní obyvatelstvo, komunita, 

 místní představitelé, zastupitelské orgány a úřady, 

 zákazníci. 

Předností komunikace s veřejností je získání důvěryhodnosti. Ta nám může pomoci 

přesvědčit i řadu perspektivních zákazníků, kteří se vlivu reklamy úmyslně vyhýbají. 

Komunikace je tedy velmi důležitou součástí marketingové strategie. 

Public relations využívá širokého dosahu sdělovacích prostředků, opírá se o publicitu 

zejména v podobě neplacených zpráv v masmédiích. Je to tedy ekonomicky přijatelný 

prostředek propagace firmy i produktu zejména pro malé a začínající organizace. Public 

relations jsou nejpoužívanější v krizových situacích (havárie, kalamity či skandály), kdy je 

zapotřebí zachránit dobré jméno společnosti v očích veřejnosti. Abychom předešli fámám a 

nepřesným informacím poškozujícím dobré renomé firmy, je nejvhodnější předem 

novináře informovat. 

Celkovým cílem public relations je vybudovat dobré jméno podniku a dlouhodobě si tuto 

pozici udržet. Na toto tvrzení navazuje také další část marketingové strategie, a to 

především propagace - daleko lépe se prosazuje produkt z dobré společnosti, lépe se 

komunikuje se zákazníkem. 

Mezi aktivity public relations řadíme především publicitu v podobě tiskových zpráv, 

tiskových besed, interview ve sdělovacích prostředcích, organizování událostí jako jsou 

předvedení nového produktu, výročí firmy, lobbování, sponzoring kulturních, politických, 

sportovních či sociálních aktivit a také reklama organizace jako spojení reklamy a public 

relations. 
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AD 4) Direkt marketing 

Výpočetní a komunikační technika umožňuje soustavnou a oboustrannou 

komunikaci se zákazníky, jedná se především o typ marketingové komunikace 

prostřednictvím telefonu, proto se také někdy hovoří o telemarketingu. Historie používání 

tohoto marketingu sahá téměř o půl století zpět, avšak teprve spojení s počítači a 

speciálními telefonními přístroji se výrazně zvýšila efektivnost tohoto postupu. 

„Direkt marketing představuje interaktivní komunikační systém, využívající 

jednoho nebo více komunikačních nástrojů k efektivní (měřitelné) reakci v libovolné 

lokalitě, v jakémkoliv místě.“ [3, str. 177] 

Do tohoto marketingu řadíme jak direkt mail, telemarketing, nákupy 

prostřednictvím internetu, tak také například katalogový prodej, televizní, rozhlasový či 

tiskový marketing atd. V současnosti je pro účelné využívání direkt marketingu důležitá 

komplexní databáze zákazníku, a to včetně osobních údajů. V této databázi mohou být 

zahrnuty i předešlé reakce zákazníka na zaslané propagační materiály, údaje z jeho členské 

karty, atd. K vytvoření kvalitní a funkční databáze je zapotřebí velkých organizačních 

schopností, právě databáze je častým chybovým prvkem tohoto typu marketingu. Velice 

často se stává, že jednu a tu samou reklamu dostane jeden zákazní dvakrát, ne-li víckrát. 

Takové chyby jsou pak dalšími výdaji pro podnik. 

Mezi výhody direkt marketingu patří: 

 zacílenost na jasně vymezený a smysluplný segment, 

 efektivnost zacílené a oboustranné komunikace, umožňující vytvořit osobnější 

vztah se zákazníkem, 

 možnost kontrolovatelné a měřitelné reakce na naši nabídku, 

 operativnost realizované komunikace, 

 názornost předvedení produktu, 

 dlouhodobost využívání, čím déle se s ním pracuje, tím je lepší. 

Mezi nesporné nevýhody direkt marketingu lze zařadit obtížnost ve vytvoření kvalitní 

databáze, kde se často dělají chyby, direkt marketing však dokáže zákazníka také 
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obtěžovat. Je tedy důležité věnovat mu velkou pozornost a postupně kontrolovat, jak se 

vyvíjí a jaké reakce mají naši zákazníci. 

AD 5) Osobní prodej 

Je velice efektivním nástrojem komunikace, především v situaci, kdy chceme 

měnit preference, stereotypy a zvyklosti spotřebitelů. Osobní prodej je zákazníka schopen 

přesvědčit o přednostech nového produktu mnohem účinněji než běžná reklama, a to 

především díky bezprostřednímu osobnímu působení. Osobní styk je dále téměř nezbytný 

mezi obchodními partnery. Díky osobnímu prodeji může prodávající okamžitě reagovat 

na potřeby zákazníků, má možnost vytvořit lepší vztahy. Bohužel rozsah působení 

osobního prodeje je oproti reklamě podstatně omezenější a velice nákladný. Navíc je i 

náročná kontrola prodejců při jejich působení a prezentaci obsahu sdělení. Nekalé jednání 

prodejců může trvale poškodit dobré jméno podniku a jeho image. Osobní prodej je 

typický pro některé druhy zboží dlouhodobé spotřeby, v minulosti proslul zejména jako 

prodej vysavačů elektrolux, dnes je tento typ prodej znám u firem jako jsou např. Zepter. 

Tento způsob prodeje má právě zásluhou činností prodejců špatnou pověst. Prodejci často 

nabízeli nevýhodné smlouvy a k jejich podepsání se dostávali oklikou. Velmi rizikovou 

skupinou zákazníků u tohoto typu prodeje jsou především důchodci, kteří by si za 

normálních okolností předražený produkt nezakoupili. Je nutné tedy zvážit před zahájením 

této činnosti, zda nemůže být podniku ke škodě.  

Existují však produkty, u nichž je osobní prodej nezbytný, a neznamená nutně vymámit ze 

zákazníka za produkt neodpovídající finanční obnos.  

Jedná se zejména o pojišťovny, hypoteční banky či úvěrové společnosti. V tomto případě 

je osobní prodej vhodný a je velmi důležitý jak pro zákazníka, tak i pro nabízející. 
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3.3.5. Online marketing 

Internet je dnes nezbytností každé domácnosti, uživatelé přes internet nakupují, 

komunikují, vyřizují, dokonce přes internet vyřizují i některé úřední záležitosti. Internet 

představuje také zdroj zábavy, proto se stává nezbytným nástrojem každé prosperující 

společnosti. Ať se už jedná o prodej, propagaci, nebo výzkum, internet otevírá mnoho 

dalších možností [5]. 

Výhody online marketingu: 

 pohodlnost přístupu – zákazníci mohou objednávat výrobky 24 hodin denně 

v pohodlí ze svého domova, z práce, z hotelu – odkudkoliv, kde mají přístup 

k internetu. Nákup přes internet uživatelům ušetří spoustu času, nezdržují se 

v marketech, neuvíznou v dopravní zácpě, mohou vybírat, jak dlouho chtějí. Nákup 

přes internet se hojně využívá i v podnicích, kde lze nakoupit bez jakéhokoliv 

kontaktu s prodejcem. Na webových stránkách je i uvedeno, zda dané zboží je na 

skladě a kdy je možné jej doručit, 

 informovanost – zákazník má lehce zpřístupněné informace, stačí jen zadat 

požadovaný produkt do vyhledávače a okamžitě zjistí konkurenční ceny, může si 

tak pečlivě vybírat, sbírat informace o produktu na diskusních fórech, sám dokonce 

může takové fórum založit a sdílet své zkušenosti s ostatními uživateli. Zákazník 

dostane na internetu veškeré informace o kvalitě, ceně, výkonnosti a dostupnosti 

výrobku, 

 rychlé přizpůsobení podmínkám trhu – firmy působící na internetu mohou neustále 

sledovat vývoj cen na trhu, sledovat konkurenční ceny a své ceny podle toho 

kdykoliv upravovat. Mají možnost ihned zpřístupnit informace o novém produktu, 

uveřejnit obrázky, podle potřeb uveřejňovat různé akce, 

 nižší náklady – provozovat prodej přes internet lze i z domova bez nutnosti 

pronajímat prodejní prostory, bez potřeb udržování zásob. Díky prodeji přes 

internet ušetříme i za pracovní síly, 

 budování vztahů – provozovatelé online marketingu mohou hovořit se zákazníky a 

mnohému se od nich naučit. Mohou zdarma poskytovat užitečné informace, demo 
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softwary, vzorky atd. Nejlépe se budují dobré vztahy účastí v diskusních fórech, ve 

zpravodajských relacích. Je dobré vytvářet tematické kroužky, 

 měření přístupů – provozovatel online marketingu je schopný měřit počet vstupů do 

sítě a na konkrétní stránky a tyto údaje mu mohou napomoci při zlepšování nabídky 

a reklamy [1, 5]. 
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4. Realizace marketingového výzkumu a jeho analýza 

4.1. Cíl a charakteristika výzkumu 

Marketingový výzkum byl prováděn pro společnost PROFIBABY, jejíž 

majitelkou je paní Jarmila Hájková. Hlavním zájmem bylo zjistit, jak by bylo možné zvýšit 

odbyt výrobků její společnosti. Výzkum jsem tedy zaměřila na koncového zákazníka, na 

jeho přání, potřeby a požadavky, které na výrobek z tohoto odvětví klade. Výzkum byl 

proveden metodou osobního dotazování pomocí dotazníku. Ten jsem sestavila tak, aby 

obsahoval spektrum otázek, z jejichž vyhodnocení vyplynou skutečnosti podnětné pro další 

rozvoj a případné zvýšení produktivity společnosti PROFIBABY, tedy otázky 

následujícího typu – jak často lidé nakupují hračky, kde je nakupují a při jakých 

příležitostech. Další okruh otázek byl zaměřen na nezávadnost výrobků, zda se lidé o tuto 

problematiku zajímají a jestli znají závadné látky, které mohou hračky obsahovat. Poslední 

okruh obsahoval otázky zaměřené na vliv reklamy na spotřebitele v oblasti hraček pro děti 

ve věku od 0 do 3 let, dále jsem zde zahrnula otázky o znalosti značky PROFIBABY a 

výrobků této společnosti. Dotazník jsem konzultovala s paní Hájkovou a s vedoucí mé 

bakalářské práce. Dotazník je obsažen v příloze č. 1. 

Před zahájením výzkumu jsem vybrala vzorek respondentů a provedla 

předvýzkum, zda jsou všechny otázky v dotazníku srozumitelné. Poté jsem dotazník opět 

upravila a promyslela vhodná místa k uskutečnění výzkumu.  

4.2. Sběr dat 

Jako místa výzkumu jsem zvolila centrum Opavy, kde se mi podařilo vyplnit 18 

dotazníků, centrum Ostravy (20 vyplněných dotazníků), nákupní centrum Futurum Ostrava 

(40 vyplněných dotazníků) a nákupní centrum Shopping park Ostrava (22 vyplněných 

dotazníků) – viz graf č. 1. Výzkum byl proveden v období od listopadu 2009 do konce 

prosince 2009.  

Tabulky ke grafům jsou obsaženy v příloze. 
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Graf č. 1: Procento vyplněných dotazníků v jednotlivých místech dotazování 

18%

20%

40%

22%

Opava

Ostrava

Futurum Ostrava

Shopping park Ostrava

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Časové období sběru dat bylo vhodně zvoleno díky nadcházejícím vánočním 

svátkům, kdy se v centrech měst a v obchodních centrech pohyboval velký počet lidí, 

nebyl tedy problém se získáním dostatečného počtu respondentů pro vyplněním dotazníků. 

Respondenty jsem osobně oslovovala a úvodem je seznámila s naprostou anonymitou 

dotazníku a jeho účelem. S vyplněním dotazníku souhlasilo 78 % dotazovaných, 22 % 

respondentů odmítlo spolupracovat (graf č. 2). Podařilo se mi vyplnit 100 dotazníků, 

z nichž deset jsem vyřadila pro zápornou odpověď první filtrační otázky. 

Graf č. 2: Spolupráce respondentů s dotazujícím 
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4.3. Vyhodnocení dat 

V následující kapitole jsem vyhodnotila informace získané výzkumem. 

Otázka č. 1: Nakupujete hračky dětem ve věku od 0 až do 3 let? 

Tuto otázku jsem zvolila jako první, protože sloužila jako filtrační. Cílem bylo 

rozdělit respondenty na ty, kteří hračky pro děti ve věku od 0 do 3 let nakupují, a na ty, jež 

je nenakupují. Jelikož jsem k vyplnění dotazníků zvolila vhodná místa (vždy před 

vchodem nebo přímo v prodejně hraček určených právě těmto dětem), záporně mi na tuto 

otázku odpovědělo jen 10 lidí ze 100, kteří souhlasili s vyplněním dotazníku. 

Otázka č.2: V jakém vztahu jste k dítěti? 

Cílem otázky bylo zjistit, kdo nejčastěji nakupuje hračky pro děti ve věku od 0 do 

3 let, tedy zda se jedná o prarodiče, rodiče, tetu, strýce, či někoho v jiném vztahu k dítěti.  

Nejčastěji hračky určené dětem této věkové kategorie nakupují rodiče, což činí 34 % 

z celkového počtu dotazovaných. Druhou skupinu nejčastěji nakupujících tvoří příbuzní ve 

vztahu teta/strýc – celých 30 % z dotazovaných. Třetí skupinu tvoří lidé v jiném vztahu 

k dítěti, než byly uvedené možnosti odpovědí a to 20 % (graf č. 4). Poslední skupinu 

nakupujících tvoří babička/dědeček a to v 16 % z celkového počtu dotazovaných. Nízký 

počet odpovědí v případě babička/dědeček přikládám malému výskytu lidí této věkové 

skupiny v místech konání výzkumu.   

Graf č. 3: V jakém vztahu jste k dítěti? 
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Skupina tvořená lidmi v jiném vztahu k dítěti, než jsou možnosti v nabídce otázky 

č. 2, je tvořena největší částí přáteli rodiny, celých 44 %. Druhou největší skupinu takto 

odpovídajících tvoří sourozenci dětí, pro které jsou hračky určeny, a to 33 %. Další 

skupinu tvoří kolegové z práce rodičů – 17 %. Nejmenší skupinu nakupujících hraček tvoří 

sousedé rodičů dítěte, a to 6 %. 

Graf č. 4: Jiný vztah k dítěti než uvedené možnosti 
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Otázka č.3: Jak často tyto hračky nakupujete? 

Tato otázka se týkala četnosti nákupu hraček. Z grafu č. 5 vyplývá, že 58 % 

respondentů nakupuje hračky maximálně 2x do roka, 28 % respondentů 1x za dva měsíce a 

jen 14 % dotazovaných kupuje hračky 1x za měsíc. Mezi odpovídajícími se vyskytovali jak 

rodiče dítěte, pro které je hračka určena, tak i prarodiče, přátelé rodičů, sourozenci atd.  

Graf č. 5: Jak často tyto hračky nakupujete? 
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Otázka č. 4: Při jaké příležitosti hračky nejčastěji nakupujete? 

Cílem této otázky bylo zjistit, kvůli jaké příležitosti respondenti nejčastěji 

nakupují hračky. Výsledky odpovědí na tuto otázku jsou zobrazeny v grafu č. 6. Nejvíce 

respondentů nakupuje hračky pří příležitosti narozenin dítěte, a to 51 % z dotazovaných. 

Druhou nejčastější příležitostí k nákupu hračky jsou jmeniny dítěte, při této příležitosti 

nakupuje 18 % dotazovaných. Při narození dítěte nakupuje hračky jen 12 % dotazovaných 

a 19 % respondentů nakupuje hračky při jiné příležitosti, než jaké byly na výběr. Odpovědi 

respondentů nejsou překvapující, je běžné, že nejčastější příležitostí k nákupu hračky jsou 

narozeniny dítěte. Toto je podmíněno tradicí, kdy k narozeninám a k jmeninám patří dort a 

dárek. Naopak méně běžné je obdarování dítěte při jeho narození, častěji než děti jsou při 

této příležitosti obdarovány maminky. 
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Graf č. 6: Při jaké příležitosti hračky nejčastěji nakupujete? 
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Při jiné příležitosti, než jaké byly uvedeny v možnostech otázky č. 4, nakupují 

respondenti nejčastěji hračky dítěti při návštěvě jeho rodičů, a to 43 % z dotazovaných. 

Další skupina dotazovaných – 38 % – nepotřebuje k nákupu hračky výjimečný důvod, 

hračky nakupují „prostě jen tak“. Další velmi zajímavou příležitostí k nákupu hračky je 

pokrok dítěte, např. první krůčky, první slůvko. Tyto příležitosti podněcují k nákupu 19 % 

respondentů. 

Graf č. 7: Nákup hračky při jiné příležitosti 
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Otázka č. 5: Který ze způsobu nákupu hračky upřednostňujete? 

Otázka č. 5 mi pomohla objasnit, kam je potřeba v budoucnosti soustředit podporu 

prodeje. Očekávala jsem, že nepreferovanějším způsobem nákupu hračky bude v 21. století 

nákup přes internet. Jak ale vyplývá z grafu č. 8, tuto možnost nákupu zvolilo pouhých 7 % 

respondentů. Tento výsledek byl překvapující. Myslím si, že na tomto výsledku se nejvíce 

projevily odpovědi věkové kategorie respondentů, jejíž průměrný věk byl přes 30 let, a 

právě u ní není tento způsob nákupu tak samozřejmý a zažitý, jako tomu je u mladší 

generace. Variantu kombinace klasického obchodu a nákupu přes internet volí 46 % 

dotazovaných. Tento výsledek jsem předpokládala, neboť v dnešní době nastává trend, kdy 

spotřebitel hračku nejprve vyzkouší v obchodě a pak ji následně za výhodnější cenu koupí 

přes internet. U typu hraček pro věkovou kategorii dětí 0 – 3 let je stále nejpreferovanějším 

způsobem nákup v klasickém obchodě. Takto nakupuje nejvíce respondentů, celých 47 % 

dotazovaných.  

Graf č. 8: Který ze způsobu nákupu hračky upřednostňujete? 
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Otázka č. 6: V jakém typu obchodu nakupujete nejčastěji? 

Tato otázka navazuje na předchozí otázku (otázka č. 5), kdy respondenti 

odpovídali, který ze způsobu nákupu hraček upřednostňují. Respondenti, kteří nakupují 

jenom přes internet, na tuto otázku neodpovídali. Z odpovědí na tuto otázku vyplývá, že 

nejoblíbenější způsob nákupu je pro 43 % respondentů nákup v nákupním centru. Nákup 

v kamenném obchodě v centru měst upřednostňuje 41 % odpovídajících. Toto číslo mne 

překvapilo, očekávala jsem, že tento způsob nákupu bude volit nejméně lidí. 

Předpokládám, že trend víkendového nakupování ve velkém nákupním centru se začíná 

vytrácet a lidé zase více projevují zájem o menší prodejny, kde se pohybuje i méně lidí a 

prodávající mají více času a snahu se zákazníkovi věnovat. Tento způsob nákupu by se 

také v budoucí marketingové strategii společnosti PROFIBABY neměl opomíjet. Nejméně 

nakupují odpovídající hračky pro děti ve věku od 0 do 3 let v obchodních řetězcích (Tesco, 

Kaufland, Lidl atd.). Jedná se o 16 % respondentů. Očekávala jsem zde vyšší číslo a 

myslím si, že důvodem je nedostatečná nabídka takto specializovaných hraček. Tyto 

hračky se většinou prodávají v obchodech zaměřených přímo na prodej výrobků určených 

dětem ve věkové kategorii do 3 let. 

Graf č. 9: V jakém typu obchodu nakupujete nejčastěji? 
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Otázka č. 7: Kterou z hraček nejčastěji nakupujete? 

V této otázce jsem se dozvěděla, které hračky jsou u respondentů nejoblíbenější. 

Jednoznačně nejprodávanějším výrobkem jsou hračky rozvíjející motoriku. Tyto hračky 

nakupuje 47 % respondentů. Je logické, že každý rodič, babička, dědeček, či teta chtějí 

nakupovat hračky, se kterými si jejich dítě nejen pohraje, ale i získá nějaké dovednosti.  

Další velmi oblíbenou hračkou je klasické chrastítko, tuto hračku nakupuje 

19 % dotazovaných. Četnost nákupu tohoto výrobku přisuzuji jeho nízké ceně. Kousátka –

drobné hračky určené dětem pro povzbuzení růstu prvních zoubků – nakupuje 

14 % z dotazovaných. Jeho kousáním si dítě masíruje dásně a růst zoubků pro ně není tolik 

bolestivé. U tohoto typu hračky musí být velmi vhodně zvolen výrobní materiál, hračka je 

určena pro děti do 3 let a navíc přímo ke kousání. V minulosti to byla velmi problémová 

hračka. Nepoctiví výrobci volili levnější postup výroby a méně kvalitní materiály, což 

způsobovalo, že se z kousátka uvolňovaly nebezpečné karcinogenní ftaláty. Díky špatné 

zkušenosti, která navíc byla velmi hojně medializována, poklesl prodej této dříve velmi 

oblíbené hračky. Stejný problém nastává u pískacích hraček a hraček do vody, které jsou 

vyráběny stejně jako kousátka z měkčených plastů. Tento typ hraček nakupuje jen 

13 % respondentů. Aby společnost Profibaby předešla nepříjemným problémům, nechává 

všechny hračky ze své nabídky pravidelně testovat na obsah těchto nebezpečných látek. 

Jiný typ hračky k nákupu volí 7 % respondentů. Jedná se především o plyš a 

autíčka. 
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Graf č. 10: Kterou z hraček nejčastěji nakupujete? 
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Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 8: Ohodnoťte prosím, jak moc důvěřujete níže uvedeným výrobkům. 

Respondenti byli požádáni vyjádřit svou důvěru vůči českým a polským 

výrobkům a vůči výrobkům vyrobených v nečlenské zemi EU, např. vůči výrobkům 

vyrobených v Číně.  

Nejlépe ohodnoceny byly české výrobky. Absolutně jim důvěřuje 77 % 

respondentů. 18 % respondentů těmto výrobkům sice důvěřuje, ale má určité výhrady. 2 % 

z dotazovaných neví, co si o českých výrobcích myslet, a jen 3 % odpovídajících českým 

výrobkům spíše nevěří. Výhradní nedůvěru neprojevil žádný z dotazujících. 

Z níže uvedeného grafu vyplývá, že české výrobku vzbuzují důvěru. Připisuji to 

dobrým zkušenostem s českými výrobky a snaze podporovat české výrobce. 
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Graf č. 11: Důvěřujete českým výrobkům? 
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Graf č. 12: Důvěřujete polským výrobkům? 

21%

29%
26%

16%
8%

Ano důvěřuji
Spíše důvěřuji
Nevím
Spíše nedůvěřuji
Nevěřím

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

U polských výrobků je otázka důvěry českých respondentů problematičtější. 

Polské výrobky nezískaly takovou důvěrou jako výrobky české. Absolutní důvěru jim 

projevilo jen 21 % respondentů. Důvěru s výhradami projevilo 29 % dotazovaných a 26 % 

neví, co si o polských výrobcích myslet. Myslím si, že je to způsobené špatnými 
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zkušenostmi s polskými výrobky. V minulosti polské společnosti dávaly přednost nízké 

ceně před kvalitou svých produktů a to se projevilo na jejich špatné pověsti. Dnes už 

většina dobrých firem pochopila, že tato cesta prodeje nevede k dlouhodobé spolupráci a 

jejich výrobky dosahují vysoké kvality. Bude ještě nějaký čas trvat, než si polské výrobky 

znovu získají důvěru českých zákazníků. Podle mého výzkumu v současnosti projevuje 

nedůvěru 16 % dotazovaných a 8 % respondentů polským výrobků absolutně nevěří. 

Výrobky vyrobené v zemích mimo EU byly ze všech výrobků nejhůře 

ohodnoceny. Absolutní nedůvěru jim projevilo 53 % dotazovaných a nedůvěru projevuje 

22 % dotazovaných. Podle mého úsudku jsou tyto výrobky zavrhovány neoprávněně. 

Pověst jim kazí nejlevnější výrobky, které neprošly žádnou atestací a u nichž se klade 

důraz především na nízkou cenu. Také v těchto zemích se vyrábí velmi kvalitní výrobky za 

lepší ceny, než za jaké bychom je byli schopni vyrobit u nás. Spousta renomovaných 

výrobců hraček si nechává své výrobky vyrábět právě v těchto zemích. Výrobky nechávají 

testovat a po splnění přísných nároků výrobek teprve dávají do oběhu. Myslím si, že 

jedním z důvodů proč 16 % respondentů neví, co si o těchto výrobcích myslet, je právě 

znalost jak kvalitních výrobků, tak i zkušenost s těmi nekvalitními. Důvěru vůči výrobkům 

z těchto zemí projevuje jen 7 % dotazovaných a absolutní důvěru projevují jen 2 %.  

Graf č. 13: Důvěřujete výrobkům ze zemí mimo EU? 
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Pramen: [vlastní zpracování] 
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Otázka č. 9: Sledujete při nákupu údaje uvedené na zadní straně etikety? 

V této otázce měli respondenti stručně odpovídat, jestli si při nákupu hračky pro 

děti od 0 do tří let čtou údaje o výrobku uvedené na zadní straně etikety. Jedná se zejména 

o složení výrobku a o symboly.  

Z grafu č. 14 lze vyčíst, že 59 % respondentů sleduje údaje uvedené na zadní 

straně etikety. To je v pořádku, spotřebitelé by neměli vyhledávat nejlevnější výrobek, ale 

především jeho složení a atestace, jakými prošel. Pro děti v této kritické věkové skupině 

bych volila výrobky té nejvyšší kvality bez ohledu na jejich cenu. Překvapuje mě, že 30 % 

dotazovaných údaje o výrobku vůbec nesleduje a koupí ho bez bližších informací o jeho 

kvalitě, původu, či materiálu, z kterého byl vyroben. Uspokojivé však je, že se většinou 

v tomto vzorku odpovídajících nejednalo o rodiče dítěte. Rodiče dítěte jsou většinou ve 

výběru hračky opatrnější. Nevědomost o údajích na zadní straně etikety výrobků určených 

pro děti od 0 do 3 let je alarmující, absolutně ji neschvaluji. Takto odpovědělo 11 % 

respondentů. Snahou všech poctivých výrobců hraček by mělo být toto číslo snížit na 

minimum. 

Graf č. 14: Sledujete při nákupu údaje uvedené na zadní straně etikety? 
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Otázka č. 10: Ovlivnila by Vás při výběru hračky vystavená atestace tohoto výrobku? 

Otázka č. 10 navazuje na problematiku předchozí otázky. Na zadní stranu etikety 

nelze umístit všechny atestace, jakými výrobek prošel, ani tam nelze umístit data jejich 

provedení. Proto mě zajímalo, jestli by u prodávaných hraček vystavená atestace udělala 

dojem a jestli by se tímto způsobem dal také zvýšit prodej výrobků společnosti 

PROFIBABY. 

Graf č. 15: Ovlivnila by Vás při výběru hračky vystavená atestace výrobku? 
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Pramen: [vlastní zpracování] 

Podle výsledků mého výzkumu lze z grafu č. 15 vyčíst, že na 79 % dotazovaných 

by vystavená atestace výrobků v prodejně udělala dojem a nejspíše by ovlivnila i jejich 

rozhodování, který výrobek zakoupit. Podstatně menší část respondentů, a to 21 %, si 

myslí, že by na jejich nákup vystavená atestace výrobku neměla žádný vliv. 
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Otázka č. 11: Uvítali byste možnost nahlédnout do protokolu o nezávadnosti hračky 

přímo v prodejně? 

Protokol o nezávadnosti hračky obsahuje testy, jakými daný výrobek prošel. 

Tento protokol je vizitkou výrobce a jeho výrobku. 

Graf č. 16: Uvítali byste možnost nahlédnout do protokolu o nezávadnosti hračky přímo v prodejně? 
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Pramen: [vlastní zpracování] 

Možnost nahlédnout do protokolu o nezávadnosti hračky přímo v prodejně by 

uvítalo 79 % respondentů. To je velmi důležitý ukazatel pro společnost PROFIBABY. 

Znamená to, že zákazníci mají zájem o informace o kvalitě výrobku a uveřejnění těchto 

informací by mohlo zvýšit prodej výrobků této společnosti. Zákazníci by po zhlédnutí 

tohoto protokolu byli s nákupem hračky jistější a jistě by upřednostnili při nákupu hračky 

s protokolem před hračkami bez tohoto protokolu. Z grafu č. 16 vyplývá, že 21 % 

respondentů by o takový protokol nemělo zájem. Přikládám to neznalosti škodlivých látek, 

jaké hračky určené dětem ve věku od 0 do 3 let mohou obsahovat. 
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Otázka č. 12: Zaškrtněte prosím, kterou z níže uvedených škodlivých látek, které 

mohou hračky obsahovat, znáte? 

Otázku č. 12 jsem zaměřila na znalost škodlivých látek, které mohou být obsaženy 

v hračkách určených dětem ve věku od 0 do 3 let. Obecně nejznámější a taky jednou 

z nejškodlivějších látek jsou ftaláty. Tuto látku zná 47 % respondentů. Ftaláty se uvolňují 

z výrobků vyrobených z měkčených plastů při nevhodně zvoleném výrobním materiálu. 

Jedná se převážně o výrobky dovážené z Číny. V EU se materiály obsahující ftaláty již 

dávno nepoužívají. Nahradily je jiné materiály, které jsou sice finančně nákladnější, ale 

naprosto bezpečné. 

Další problematikou výrobků pro děti jsou nevhodně zvolená barviva. O této 

problematice ví 31 % dotazovaných.  

Velmi nebezpečnou látkou, jakou mohou také hračky obsahovat, je olovo. O této 

látce ví 21 % odpovídajících. Olovo je obsaženo zejména v nátěrech (hračka před 

barvením detailů bývá celá natřená základním nátěrem). Nejznámější aféra u hraček 

obsahujících tuto závadnou látku byla v roce 2009 u světoznámé společnosti Mattel, která 

údajně vědomě uvedla na trh hračky obsahující nepovolené množství olova. Autíčka a 

panenky Barbie se škodlivým nátěrem byly vyrobeny v Číně.  

Jiné škodlivé látky, než jaké byly na výběr, uvedlo jen jedno 1 % respondentů. 

Jednalo se pouze o dva respondenty a ti uvedli do škodlivých látek nebezpečnost některých 

tvarů hraček. Jelikož se nejedná o škodlivé látky, tuto problematiku jsem více nerozebírala. 
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Graf č. 17: Kterou z uvedených škodlivých látek, které mohou hračky obsahovat, znáte? 
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Otázka č. 13: Ohodnoťte prosím, co nejvíce u hračky preferujete. 

 V otázce č. 13 mě zajímalo, co respondenti při nákupu u hračky nejvíce preferují. 

Odpovědi na tuto otázku byly pro mne velmi důležité, protože těmito odpověďmi se může 

společnost PROFIBABY inspirovat, jakým způsobem by se dal zvýšit odbyt jejích 

výrobků. 

Zpracování této otázky jsem zařadila do přílohy č. 3.  

 

Otázka č. 14: Myslíte si, že Vás při nákupu ovlivňuje reklama? 

Většina respondentů – 59 % – si myslí, že jsou reklamou při nákupu ovlivněni. 

Reklama ovlivňuje každého z nás, ať už si to připouštíme nebo ne. Přinejmenším ovlivňuje 

naše děti. Ty pak žádají hračku, kterou viděli v televizi nebo v reklamním katalogu. Děti ve 

věku od 0 do 3 let nejsou reklamou tak ovlivnitelné jako děti starší. Respondenti, kteří se 

domnívali, že na jejich výběr nemá reklama vliv, na otázku č. 15 neodpovídali. Záporně na 

otázku č. 4 odpovědělo 41 % respondentů. 
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Graf č. 18: Myslíte si, že Vás při nákupu hračky ovlivňuje reklama? 
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Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 15: Která reklama? 

Na tuto otázku odpovídali jen respondenti, kteří se nechávají ovlivňovat při svém 

nákupu reklamou. Tuto otázku jsem zařadila do dotazníku, abych zjistila, která reklama má 

na spotřebitele největší vliv, tedy kterou nejvíce vnímá. Nejvíce ovlivňuje respondenty 

reklama shlédnuta v televizi a to 54 %. Další reklama, která měla na odpovídající vliv, je 

reklama na internetu. Tuto odpověď uvedlo 27 % respondentů. Reklamou z tiskovin se 

nechává ovlivnit 15 % odpovídajících a nejméně povědomá je reklama z rozhlasu. Ta 

ovlivňuje jen 4 % odpovídajících. Nikdo z odpovídajících neuvedl jinou možnost, než jaké 

byly v nabídce. Reklama v televizi je jednou z nejúčinnějších, ale také jednou z nejdražších 

forem propagace. Má na spotřebitele největší vliv.  

Reklama viděna na internetu při prohlížení emailové schránky nebo při čtení 

oblíbených stránek má také velkou účinnost a je podstatně levnější než televizní reklama. 

Ačkoliv z grafu č. 19 vyplývá, že je internetová reklama podstatně méně ovlivňující než 

reklama televizní, právě tuto reklamu bych označila jako výchozí pro společnost 

PROFIBABY. Reklama v tiskovinách také není zanedbatelná, ale volila bych ji spíše jen 

jako doplňkovou. Reklama z rozhlasu se zdá být zcela nerentabilní. 
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Graf č. 19: Která reklama Vás ovlivňuje? 
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Otázka č. 16: Kterou z následujících značek byste při výběru hračky upřednostnili? 

Z grafu č. 20 lze vyčíst, že nejoblíbenější značkou respondentů je Chicco. Tuto 

značku by při nákupu hračky upřednostnilo 38 % odpovídajících. Chicco je společnost 

s dlouholetou tradicí patřící pod společnost Artsana, kterou v roce 1946 založil Catelli. 

První dětské zboží Chicco se začalo vyrábět na konci 50. let. Do povědomí se tato značka 

dostala především tou nejlepší kvalitou zboží a širokým sortimentem, neboť kromě 

dětských hraček produkuje i kočárky, autosedačky, cestovní postýlky, chodítka atd. Není 

tedy překvapivé, že této značce dává přednost nevětší část odpovídajících. [8] 

Další neméně známou značkou v této oblasti je Fisher Price. Tuto značku by při 

nákupu upřednostnilo 37 % respondentů. Fisher Price je dceřinou společností světoznámé 

firmy Mattel. Není tedy důvod se více zamýšlet nad volbou právě této značky. Stejně jako 

Chicco má Fisher Price ve své nabídce širokou škálu výrobků, kterou navíc neustále 

obměňuje. Obě dvě společnosti mají výborně sestavenou propagaci svých výrobků.  

Další odpovědí na otázku č. 16 byla volba jiné značky, než jaké byly na výběr. 

Takto odpovídalo 10 % respondentů. Mezi jiné značky, které nebyly zařazeny v nabídce, 

respondenti zařadili značky Simba a Lena. Lena je český výrobce hraček, který zahájil 
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svou výrobu v roce 1997, a dnes jsou hračky této značky prodávány po celém světě. Ve své 

produkci má nejen hračky pro děti ve věkové kategorii od 0 do 3 let, ale také hračky pro 

starší děti, především autíčka. Společnost Simba je také velmi známou značkou, kterou 

respondenti nezapomněli uvést.  

Značka společnosti Profibaby není mezi odpovídajícími natolik známá, jako tomu 

je u výše uvedených výrobců. Označilo ji jen 9 % respondentů. Přikládám to malé 

propagaci hraček této značky.  

Nejhůře dopadla značka Ravensburger Baby. Tuto značku by před ostatními 

upřednostnilo jen 6 % respondentů. Myslím si, že jedním z důvodů je malá nabídka hraček 

pro nejmenší. Tato společnost je zaměřená především na produkci puzzle. 

Tabulka č. 1: Jiné značky 

Jiná značka Počet odpovědí Procento odpovědí 

Simba 7 58% 

Lena 5 42% 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 20: Jiná značka upřednostňována respondenty. 
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Pramen: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 21: Kterou značku byste při nákupu hračky upřednostnili? 
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Otázka č. 17: Znáte hračky společnosti Profi Baby a otázka č. 18: Poznáváte některou 

z těchto hraček? 

Tyto dvě otázky jsem vyhodnotila společně. Důvodem je úzká návaznost. První 

otázka mi pomohla nahlédnout do problematiky značky Profibaby. Velká část respondentů 

odpověděla, že značku neznají. Jak vyplývá z grafu č. 22, jednalo se o 77 % dotazujících. 

Značku Profi Baby má v povědomí jen 23 % respondentů. To nejsou pro tuto společnost 

dobrá čísla a je nutné tuto statistiku zlepšit, viz Návrhy a doporučení.  

Zajímavé jsou odpovědi na otázku č. 18, kdy většina respondentů odpovídajících 

záporně na předchozí otázku poznalo hračky společnosti Profi Baby na obrázku obsaženém 

v dotazníku. Znamená to tedy, že hračky Profi Baby jsou u zákazníků velmi oblíbené, ale 

většina z nich neví, že je produkuje právě tato společnost. Hračky společnosti Profi Baby, 

které byly zobrazeny v dotazníku, znalo 96 % dotazujících. Neznámé byly tyto hračky jen 

pro 4 % respondentů. Velmi důležitý ukazatel pro budoucí marketingovou strategii 

společnosti. 
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Graf č. 22: Znáte hračky společnosti Profi Baby? 
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Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 23: Poznáváte některou z hraček na obrázku? 
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Otázka č. 19: Kolik je Vám let? 

Otázka č. 19 podává přehled o vzorku respondentů. Nejčastěji odpovídali lidé ve 

věku 26 – 35 let. Z grafu č. 24 vyplývá, že se jedná o 34 % respondentů. Další silnou 

skupinou odpovídajících – 26 % – jsou lidé ve věku od 36 do 45 let. V těchto dvou 

skupinách nejčastěji nalezneme rodiče dítěte. Věková skupina od 46 do 55 let tvořila 17 % 

z respondentů. Lidé ve věku od 15 do 25 let tvořili 14 % odpovídajících. Nejslabšími 

věkovými skupinami odpovídajících jsou respondenti věkové kategorie od 56 do 65 let – 

7 % – a respondenti věkové kategorie od 65 let a výše – 2 %. 

 

Graf č. 24: Kolik je Vám let? 
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Otázka č. 20: Jste muž či žena? 

Podle grafu č. 25 vyplývá, že mezi respondenty bylo 40 % mužů a 60 % žen. 

Graf č. 25: Jste muž či žena? 

40%

60%

Muž Žena

 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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5. Návrhy a doporučení 

Mé návrhy a doporučení pro společnost PROFIBABY vycházejí z údajů mého 

výzkumu viz kapitola 4.3 Vyhodnocení dat. 

 Paní majitelka společnosti Jarmila Hájková by ráda zvýšila odbyt svých produktů 

a z toho jsem ve svém výzkumu vycházela. Hlavním problémem této společnosti je 

propagace, je podceňována a majitelka společnosti na ni nevymezuje žádné finanční 

prostředky. Doporučila bych ji vytvořit fond propagace, do kterého by každý rok odvedla 

část svých příjmů. Dalším řešením by bylo vyhotovení propagační studie, kde by jí 

renomovaná reklamní agentura ocenila případnou reklamu. Tato cena by se pak projevila 

v cenové kalkulaci propagovaných produktů. Při následném zvýšeném odbytu produktů by 

si mohla majitelka dovolit do propagace více investovat a její prodej by se stále zvyšoval. 

Mezi nástroje podpory prodeje bych jednoznačně zařadila reklamu. Tato reklama 

by měla zaujmout především tu skupinu obyvatelstva, která představuje hlavní kupní sílu 

produktů nabízených společnosti PROFIBABY. Jedná se především jak vyplývá 

z grafu č. 3 o rodiče dítěte. Zároveň tento graf ukazuje, že i sourozenci rodičů dítěte 

představují významnou část nakupující složky obyvatelstva.  

Směrodatným ukazatelem pro vytvoření ideální reklamy jsou výsledky výzkumu 

viz graf č. 24, jaká věková kategorie obyvatelstva nakupuje hračky pro děti od 0 do 3 let, 

jedná se o zákazníky v tzv. produktivním věku. Vzhledem k tomu je nutné přistoupit 

k tvorbě reklamy zodpovědně, reklama by měla být propracovanější a seriózní, měla by 

podávat pravdivé informace o kvalitě nabízených produktů.  

Reklama, která oslovuje nejvíce nakupujících je jednoznačně reklama shlédnuta 

v televizi. Pro nedostatek volných finančních prostředku firmy PROFIBABY bych 

prozatím tento typ reklamy nedoporučovala. Je velmi nákladná a nevyplatí se šetřit na 

reklamní agentuře, která reklamu vytváří. Špatně zkonstruovaná reklama může podnik 

poškodit, nebo nezaujme potřebnou složku obyvatelstva. Proto bych se zatím zaměřila na 

reklamu na internetu a na reklamu v tisku. Tyto reklamy nejsou pro podnik tak nákladné a 

věřím, že pomohou zvýšit prodej hraček. Samotné zavedení webových stránek pomohlo 

firmě zvýšit prodej o 30 %. To byl pro firmu v době krize významný krok. Paní Hájková 

by měla pozornost zaměřit na umístění webových stránek, možná zavést i e-shop. 
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Zákazníci nejčastěji zaměří svou pozornost při vyhledávání na internetu na první stránku, 

na druhou stranu se podívá málokdo.  

U reklamy v tisku má společnost více možností. Může mít reklamu přímo 

v nějakých renomovaných novinách, časopisech, reklamních plátcích nebo muže tisknout 

propagační letáčky. Nejlepší by bylo vše zkombinovat. Vzhledem k nízkému kapitálu je 

zapotřebí vybrat nejvhodnější variantu, zvolit raději jen jedny noviny, ale takové, které 

právě čte skupina obyvatelstva, která nejčastěji nakupuje hračky určené dětem ve věku od 

0 do 3 let. 

Další možností zvýšení odbytu prodeje je myslet na odměny cílovým zákazníkům 

tzn. při koupi dvou chrastítek, jedno dostanete zdarma. Dalším poutačem by mohla být 

sleva v den narozenin dítěte, podle mého výzkumu, viz graf č. 6, jsou narozeniny dítěte 

nejčastější příležitosti k nákupu hračky. Tato strategie však bude velmi těžko proveditelná 

a je nutno ji velmi dobře zvážit, zda se podniku vyplatí. Muselo by dojít k registraci 

zákazníků a vystavení klubových kartiček, k realizaci je opět nutná reklama. 

Z mého výzkumu vyplývá, že nejvíce zákazníků nakupuje hračky stále ještě 

v obchodech, kde se na prodej hraček určených těm nejmenším z nás úzce specializují. 

Bylo by vhodné podporovat tyto prodejny jednak zavedením už zmíněného věrnostního 

programu, ale také dávat katalogy zdarma, ať je mohou prodavačky při prodeji přidávat 

k výrobkům, dále vydávat nálepky s logem společnosti, ať si jej mohou majitelé prodejen 

vylepovat na vstupní dveře, reklamní plakáty v prodejnách také mohou pomoci oslovit více 

zákazníků. Je dobré se inspirovat jinými, velmi úspěšnými společnostmi. Firma Chicco, 

která byla u respondentů nejznámější společností, také svým prodejcům dodává plakáty, 

katalogy, reklamní tašky atd. 

Nejoblíbenějšími hračkami jsou ty které podporují motoriku dítěte, proto bych 

zaměřila reklamu právě na ně. Lidé mají o tyto hračky největší zájem, proto předpokládám, 

že reklama s touto hračkou v popředí upoutá jejich pozornost. Firma PROFIBABY by 

měla lákat zákazníky na české hračky, viz graf č. 11, české výrobky byly u respondentů 

nejdůvěryhodnější. Výrobky, které dováží z Číny a Polska by měla tato společnost obhájit, 

upozorňovat na nezávadnost produktů, že hračky prošly atestací. Atestace by bylo vhodné 

nechat vyvěsit v prodejnách, které tyto hračky prodávají. Takto vystavená atestace jistě 

kladně ovlivní váhající zákazníky. Jak vychází z grafu č. 17, mají spotřebitelé celkem 
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přehled o škodlivých látkách, které mohou hračky určené malým dětem obsahovat. Malé 

upozornění, pokud možno červeně na etiketě výrobků, že hračka tyto škodlivé látky 

neobsahuje, určitě pomůže zákazníkovi ve výběru hračky. V reklamě by se měl stále 

opakovat tento typ upozornění. 

Příklad: 

Tato hračka neobsahuje ftaláty. 

Atestováno ITC Zlín 

Tato hračka neobsahuje olovo! 

Český výrobek. 

Neriskuje! Nakupujte výrobky českého výrobce. 

Děkujeme za důvěru! 

Máme rádi děti, nedáváme jim ftaláty! 

Naše hračka jediná, bez obsahu olova. 
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6.  Závěr 

Tématem mé bakalářské práce byl marketingový výzkum pro danou společnost. 

Před zahájením své práce jsem dlouho přemýšlela, jakou společnost vybrat a jakým 

směrem se vydat. Mým cílem bylo nejen vytvoření kvalitní práce, ale zároveň provedení 

výzkumu v té oblasti, která mě zajímá a která pro mě bude přínosem. Směrodatným 

ukazatelem byla pro mě zkušenost s hračkami paní Jarmily Hájkové. Protože mám již čtyři 

synovce a jednu neteř, často nakupuji hračky určené těm nejmenším. Produkty společnosti 

PROFIBABY mě zaujaly nejen příznivou cenou, ale i kvalitou. Tu jsem měla možnost 

ověřit přímo v reálných situacích za největší zátěže. Děti hračky při svých hrách nešetřili. 

Společnost PROFIBABY jsem si vyhledala na internetu a majitelku společnosti 

kontaktovala. S mým výzkumem souhlasila a ochotně se mnou probrala historii 

společnosti, její silné a slabé stránky, její postavení na trhu. 

Výzkum jsem prováděla formou dotazníku, okruh otázek jsem směrovala po 

konzultaci s paní Hájkovou s ohledem na spokojenost zákazníků, jejich preference, 

požadavky a na znalost výrobků PROFIBABY. Pro úspěšnou realizaci marketingového 

výzkumu jsem zvolila metodu osobního dotazování, dotazníky jsem s respondenty 

konzultovala a s jejich vyplněním jim pomáhala. 

Cílem mého marketingového výzkumu bylo pomoci společnosti PROFIBABY 

prosadit se na velmi konkurenčním trhu hraček pro děti ve věku od 0 do 3 let. Výsledky 

mého výzkumu jsou obsaženy v kapitole 4.3 Vyhodnocení dat. 

Ve svých návrzích jsem pro zvýšení odbytu společnosti PROFIBABY majitelce 

podniku doporučovala, aby kladla větší důraz na propagaci. Jednotlivé výrobky, které 

firma produkuje, zná velká většina respondentů, ale její značka se do povědomí 

spotřebitelů nedostala. Proto předpokládám, že zviditelnění jejich hraček pro nejmenší 

pomůže ke zvýšení tržeb v podniku. Pro firmu paní Hájkové je nejdůležitější správný 

výběr formy reklamy. Celé problematice propagace jsem se proto konkrétněji věnovala 

v kapitole 5. Návrhy a doporučení. 

Moje práce se tak stala informačním zdrojem pro další vývoj společnosti 

PROFIBABY - mé připomínky jsou pro paní Hájkovou vodítkem, jak by měla vypadat 
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budoucí marketingová strategie firmy. Doufám, že má práce bude společnosti užitečná a 

alespoň některé její součástí budou využity při vylepšování jejího chodu. 

Mým hlavním přáním je zlepšení postavení společnosti PROFIBABY na trhu a 

v povědomí koncových uživatelů. 
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