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1 ÚVOD  

 

V dnešní, přetechnizované době, ve znamení rozvoje technologií, vědy a pokroku, ale také  

ve znamení jednotného trhu a globalizace je pro firmu nejdůleţitějším předpokladem úspěchu 

kvalitní diferenciační strategie firmy, která je odlišná od konkurence ať v produktu, 

nákladech nebo zaměření se na úzký segment zákazníků a umoţní tak být prvními ve svém 

oboru.    

 

Jen díky správně zvoleným postupům firemní strategie, které nejlépe budou odpovídat 

charakteru a cílům firmy, správně pochopí a aplikují jednotlivé kroky strategie nejen 

manaţeři, ale také linioví zaměstnanci firmy, kteří tak umoţní strategii její plnohodnotný 

význam a směr, pro který se firma rozhodla, aby získala určitou jedinečnost na trhu  

a uspokojila své zákazníky. 

 

V období rŧstu a rozkvětu jsme si zvykli na to, ţe si můţeme dovolit utrácet více a tak naše 

rozhodnutí nebyly vţdy celkem promyšlené. Minulé „krizové“ období způsobilo,  

ţe spotřebitelé se stávají střídmějšími a tato vlastnost jim delší dobu zůstane i po pomalu 

zlepšující se celkové ekonomické situaci. Spotřebitelé se naučili jak utrácet, ale taktéţ mnozí 

z nich šetřit. Zákazníci se snaţili hledat nové způsoby, jak nakupovat a nyní, v období recese, 

se snaţí více zajímat o protihodnotu, kterou za své peníze získají. Nákupní chování 

zákazníka se změnilo. Nakupující se více zaměřují na hodnotu výrobkŧ a sluţeb, 

vyţadují podrobnější informace a kvalitu pozáručního servisu. Pokud chceme oslovit 

zákazníka, musíme pouţívat nové argumenty.  

 

V době, kdy se nejen zákazníci, ale i my snaţíme opatrně, po období krize, zacházet s penězi, 

je potřebné vyhledávat co nejúčinnější formy přiblíţení se oční optiky zákazníkovi.  

 

Aby firma mohla uspokojovat poţadavky zákazníkŧ, musí mít k dispozici nástroje tohoto 

uspokojování ve smyslu prodejní politiky. Jednou z nejzákladnějších forem přiblíţení  

se oční optiky zákazníkovi je efektivní vyuţití komunikačních kanálŧ.  
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V této diplomové práci se budu zabývat návrhem strategie komunikačních kanálŧ v rámci 

systému CRM pro firmu Oční optika Vágner. Optika se zabývá nejen prodejem brýlových 

obrub, slunečních brýlí, kontaktních čoček a jiného doplňkového sortimentu, ale taktéţ  

pro své zákazníky zabrušuje čočky a měří zrak. 

 

Vycházím  z podkladů a informací skutečně fungující firmy, jejíţ forma podnikání je fyzická 

osoba, ţivnost vázaná, předmětem podnikání je oční optika a sídlo firmy se nachází 

v Moravskoslezském kraji.  

 

Tuto firmu jsem si vybrala z důvodu znalosti její vnitřní organizace a struktury. Majitel oční 

optiky byl ochoten poskytnout mi informace o svém hospodaření a na této diplomové práci  

se mnou spolupracovat. Z důvodu zachování anonymity oční optiky, pouţila jsem, v této 

diplomové práci, fingovaného názvu firmy i místa jejího působení, neboť je to přání majitele 

firmy. Současně mi nebyly poskytnuty ekonomické údaje, pouze celkové trţby  

za jednotlivé měsíce a náklady na komunikační kanály, které vyuţiji v Plánu vývoje 

komunikačních kanálŧ, neboť firma povaţuje ostatní ekonomické údaje za součást 

obchodního tajemství. 

 

CÍLEM diplomové práce je představit Oční optiku Vágner a zpracovat:  

návrhy a doporučení strategie komunikačních kanálŧ v rámci systému CRM na základě 

1. analýzy sekundárních dat a to zmapováním současného stavu firmy pomocí externích 

a interních faktorŧ, které působí na organizaci, neopomenu zde taktéţ uvést externí 

Porterovu analýzu 5ti a Groveho analýzu 6ti konkurenčních sil,  

2. zmapuji si procesy, dokumenty, jejich toky a kritická místa pomocí SWOT analýzy,  

kde vyhodnotím, které stránky v organizaci převaţují, 

3. provedu vyhodnocení významnosti vybraných komunikačních kanálŧ zákazníky  

a jaké faktory je ovlivňují při koupi → tato primární data získám pomocí metody 

osobního dotazování prostřednictvím dotazníkŧ, výsledky pak zohledním v závěrečném 

doporučení tvorby strategie komunikačních kanálů, 

4. prostřednictvím analýzy trendu vývoje základních komunikačních kanálŧ porovnám 

trend vývoje firmy s globálním trendem vývoje základních komunikačních kanálů a tyto 

výsledky mi pomohou k tvorbě Plánu vývoje komunikačních kanálŧ Očních optik 

Vágner od jejich zaloţení s odhadem budoucího trendu vývoje KK určeného na základě 

procentuálních nákladů do KK z trţeb, jenţ je jedním ze stěţejních podkladů z kterého 

bude vycházet strategie KK v rámci systému CRM.  
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2 METODIKA PRÁCE 

 

Analýza je sběr dat v konkrétní situaci. Analýza (z řeckého ana–lyr - rozvazovat, rozebírat)  

znamená rozbor, metodu zkoumání sloţitějších skutečností rozkladem na jednodušší. Pouţívá 

se v mnoha vědách, ve filosofii i v běţném ţivotě, pokud chceme dospět k jistým výsledkům 

na základě detailního poznání podrobností. Protikladem analýzy je syntéza. 

 

Syntéza (z řeckého syn-thesis - skládání) je obecné označení pro proces spojování dvou nebo 

více částí do jednoho celku. Co takovým postupem vzniklo, je syntetické.
1
  

 

Myslím, ţe schopnost syntézy, schopnost představit si výsledek, je pro kaţdého managera 

klíčovou vlastností. Analýza je dobrá věc, ale bez schopností synteticky myslet by konečný 

výsledek mohl dopadnout špatně.
2
  

 

 

Ve své práci budu vyuţívat těchto metod:  

 

2.1 Analýza  a syntéza externích a interních faktorŧ → sekundární sběr dat 

 

Všechny výsledky analýzy pro vypracování strategie komunikačních kanálŧ shrnu  

do syntézy a udělám shrnutí.  

 

Sběr dat: Shromáţdím data firmy, která budu analyzovat a následně vyhodnotím. 

Veškerá data budu získávat jak z publikací, interních informací a dokumentŧ firmy,  

tak veřejně dostupných dat. Informace budu taktéţ získávat prostřednictvím osobního 

kontaktu s majitelem a zaměstnanci. Vyuţiji tiskové propagační materiály oční optiky  

a články z odborných časopisŧ v daném oboru. Další, doprovodné informace budu zjišťovat 

prostřednictvím internetových stránek a jiţ zpracovaných statistik, které se zaobírají 

obdobným tématem, případně oslovím patřičné organizace.   

 

 

 

 

                                                 
1
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Anal%C3%BDza, http://cs.wikipedia.org/wiki/Synt%C3%A9za (04.08.2010) 

2
 http://www.tcbs.cz/weblog/analyza-synteza-a-management (04.08.2010) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98e%C4%8Dtina
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98e%C4%8Dtina
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2.2 SWOT analýza
3
 

 

Analýza SWOT je nástrojem, umoţňujícím porovnání výsledkŧ externí a interní analýzy. 

Slouţí pro sestavení budoucí strategie, označení SWOT vyplývá z počátečních písmen: 

- „S“   strenghts      silné vnitřní-interní stránky firmy 

- „W“ weaknesses      slabé vnitřní-interní stránky firmy 

- „O“ opportunities      příleţitosti ve vnějším-externím prostředí firmy 

- „T“  threats       ohroţení-hrozby ve vnějším-externím prostředí firmy 

 

Je charakteristická svou pohotovostí, uţitečností a snadnou vyuţitelností. Měli bychom 

identifikovat jak vlivy, které působí uvnitř firmy, ale také vlivy působící z vnějšího prostředí.  

 

- SILNÉ STRÁNKY – jde o schopnosti a zdroje, na nichţ by měla firma stavět svou 

budoucí strategii, protoţe je v nich lepší neţ konkurence, jde o zručnosti, schopnosti, 

předpoklady, které umoţňují získat konkurenční výhodu (kvalitnější výrobek, novější 

technologie apod.) 
 

- SLABÉ STRÁNKY – vystihují, co firmě chybí, co dělá špatně nebo hŧře  

neţ konkurence, snaha o odstranění či sníţení těchto negativních vlivů na firmu  

(slabá pozice na trhu, zadluţenost, nevyuţité kapacity apod.)  
 

- PŘÍLEŢITOSTI  – takové pozitivní vnější vlivy, které poskytují organizaci moţnost 

růstu (dosaţení vyššího zisku, většího podílu na trhu, rozšíření předmětu podnikání apod.) 
 

- HROZBY –  takové negativní vnější vlivy, které znesnadňují nebo zpochybňují existenci 

firmy (konkurence s niţšími náklady, rostoucí síla odběratelů a dodavatelů) 
 

 

Spolu s majitelem a zaměstnanci stanovíme silné/slabé stránky, hrozby/příleţitosti, kterým 

pak objektivně přidělíme body 1-10 (10 znamená vysokou míru dané stránky), jeţ jsou 

vyjádřením subjektivního pohledu firmy samotné a váhu v rozpětí 1-7 (7 znamená velký 

význam), která má význam v rámci daného odvětví. Tato dvě čísla určené u kaţdé poloţky 

mezi sebou vynásobím a sečtené hodnoty v rámci kaţdého kvadrantu vydělím jejich 

počtem poloţek, tím se předejde ke zkreslení. Dle výše čísel nám vyjde, které stránky  

ve firmě převaţují. Tento vyhodnocený výsledek SWOT analýzy slouţí jako odrazový 

mŧstek pro formulaci základního doporučení strategické orientace firmy,  

která respektuje soulad mezi jejími interními schopnostmi a vnějším prostředím.   

                                                 
3
 JANEČKOVÁ, V.; HORVÁTHOVÁ, P. Strategické řízení organizace. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 2007.  

124 s. ISBN 978-80-248-1620-3. 
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2.3 Osobní dotazování „Face to Face“ → primární sběr dat 

 

Aby návrh strategie komunikačních kanálŧ, nebo-li návrh Plánu vývoje komunikačních 

kanálŧ byl objektivní taktéţ z pohledu zákazníka, pro vyhodnocení pŧsobení 

komunikačních kanálŧ na zákazníky a jaké faktory je ovlivňují při koupi jsem si zvolila 

metodu osobního dotazování (Face to Face), prostřednictvím nástroje sběru dat  

a to dotazníkem. Nevýhodou je, ţe získáváme pouze informace, které nám respondent chce 

sdělit, avšak velkými a převyšujícími výhodami je, ţe tazatel zde můţe přímo vyuţít svůj 

osobitý přístup, respondenta lépe motivovat, přesvědčit k odpovědím, případné sporné otázky 

vysvětlit a především získá přímou zpětnou vazbu.  

  

Shromaţďované údaje: primární zdroj dat 

Místo dotazováni:   Frýdecko 

Počet otázek:   3 

Technika výběru vzorku: reprezentativní vzorek
4
, zákazníci Oční optiky Vágner budou 

osloveni v různých dnech a časech, 24 respondentŧ muţŧ a 

ţen malého výběru různého vzdělání, povolání, věku a 

měsíčních příjmů, kteří navštěvují Oční optiku Vágner a tím tak 

spadají do dané problematiky  

Vyhodnocení: získaná data zpracuji do dokumentu typu Excel                            

(Příloha 12), vypracuji v %-uálním vyjádření statistku, kterou 

názorně zobrazím do grafů a výsledně vyhodnotím 

 

Tvorba dotazníku:   

Při tvorbě dotazníku jsem si nejprve vyjasnila, jakou informaci chci získat, na co konkrétně 

se budu ptát. Poté jsme si určila typ dotazníku a formu komunikace s respondenty. 

Vzhledem k tématu výzkumu jsem zvolila osobní interview.   

 

Dotazník je sestaven ze dvou částí: 

- zdvořilostní části - oslovila jsem respondenta, představila cíl výzkumu a poděkovala  

za anonymní spolupráci, 

- výsledkových otázek – v dotazníku jsme pouţila dvě otázky s hodnotící stupnicí a jednu  

s identifikačními prvky (věk, pohlaví, měsíční příjem a vzdělání). 

                                                 
4
 SVOBODOVÁ, H. Marketingový výzkum. 1. vyd. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava. 52 s. 
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2.4 Analýza trendu
5
 vývoje základních komunikačních kanálŧ 

 

Mezi základní komunikační kanály, které budu analyzovat, řadím tato média: televizi, 

rozhlas, tisk, internet a venkovní reklama nebo-li outdoor.  

 

6
Kaţdý nový vynález – ţeleznice, telegraf, fotografie a telefon v 19.století, rozhlas, televize, 

internet ve 20.století – usnadnil komunikaci a ještě více zmenšil časové a prostorové bariéry. 

Vynález satelitní komunikace v padesátých letech poprvé umoţnil ţivé vysílání do celého 

světa, takţe diváci mohli událost sledovat v téţe chvíli, kdy se odehrávala. Po celou dobu 

existence lidstva hledáme a nacházíme nové komunikační kanály a snaţíme se o vylepšování 

stávajících. Zrychluje se doba, dochází k digitalizaci a tento trend vývoje komunikačních 

kanálŧ díky novým technologiím a moţnostem je markantní a nepřehlédnutelný. 

 

V listopadu 2009 tomu  bylo 20 let, kdy česká média nastoupila cestu transformace  

ze systému centralizovaných a státem ovládaných médií k liberálnímu demokratickému 

systému zakládajícímu se na logice volného trhu a oddělení médií od státu. Následné 

otevření mediálního systému soukromým vlastníkům a zahraničním investorům bylo 

počátkem smazávání rozdílŧ mezi českými médii a médii západní Evropy.
7
 Díky otevření 

západních hranic začaly do tehdejšího Československa proudit nové technologie. Svět  

se díky působení nových technologií zcela změnil. Ještě nedávno měla většina lidí povědomí 

jen o svém nejbliţším okolí, dnes dostává publikum zprávy z celého světa doslova  

aţ „pod nos“ díky televizi, v dnešní době vede internet.  

 

Český mediální trh (reklamní řetězce, standardní inzerenti, média, …) koresponduje 

s evropským (světovým) vývojem mediálního a reklamního trhu. Tempo trendů odpovídá 

srovnatelným zemím.  

 

 

 

 

                                                 
5
 trend = směřování, má tendenci spíše dlouhodobého procesu změny, dá se obvykle odhadovat a předpovídat, 

například  na základě časových řad 
6
 http://is.muni.cz/th/289707/fss_m/Diplomovss_prssce_-_novss_verze_final.pdf (04.11.2010) 

7
 http://www.mup.cz/cs/pha/ceska-media-a-eu-20-let-smazavani-hranic/454 (04.11.2010) 
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8
Rozvoj nových KK má značný vliv na mediální scénu. Klasická média ztrácejí na účinnosti 

a jsou kombinována s ambientními médii
9
 a s tzv. one-to-one komunikací. Výdaje  

do reklamy se přerozdělují mezi pět hlavních komunikačních kanálů jako jsou: televize, tisk, 

radio, venkovní reklama (outdoor) a direkt mail, ale v jiném poměru neţ při stabilním 

výkonu ekonomiky. Nové trendy v médiích je ovlivňují, ale neohroţují, tudíţ kvalitní 

komunikace v médiích bude muset být stále propracovanější. Tyto nové trendy ovlivňují  

i provoz komunikačních agentur. Tento vliv spočívá v nové nabídce sluţeb a postupné 

změně rolí. Tyto tendence vedou k vytváření volnějších týmŧ v rámci komunikačních 

agentur, které pracují na projektovém základě a rozšiřují se podle potřeby i o externí 

odborníky.  Za zakázku tohoto typu je vedení agentury odpovědný pověřený projektový 

manaţer. Důleţité je, aby dobrý marketér sledoval trendy, média cílená na různé skupiny, 

módu, jazyk, nové zvyklosti a přemýšlí o jejich marketingovém vyuţití. Úspěch velkých 

komunikačních agentur nyní spočívá právě v tom, jak rychle dokáţou integrovat nové 

trendy a proměnit je v poskytované sluţby. Schopnost rychlé interakce s distribučními 

řetězci a s cenovou politikou ovlivňuje inovace a změny výrobku, a to mnohem rychleji neţ 

dříve. Vznikly taktéţ nové nástroje, které na bázi CRM provázejí zákazníka celým 

cyklem od jeho akvizice. Tak je moţno poznávat potřeby zákazníka a přizpůsobovat se jeho 

reakcím či nezájmu prostřednictvím volby různých technik. Jednou z moţných technik  

je marketingový proces zkoumající chování a reakce zákazníka z hlediska účinnosti 

marketingové komunikace, který přináší potřebná data o zákaznících dalším sloţkám 

marketingu.  

 

Závěrem k této úvaze bych chtěla podotknout, ţe inovace, trend vývoje v komunikačních 

kanálech bývá někdy převratný, někdy pomalý, důvodem můţe být například časová  

a technická náročnost i obtíţe při získávání povolení, například u ambientních médií.
10

 

 

Pomocí analýzy trendu základních komunikačních kanálů získám objektivní pohled  

na komunikační kanály, jehoţ výsledky se budou odráţet v Plánu vývoje komunikačních 

kanálŧ Očních optik Vágner od jejich zaloţení s odhadem budoucího trendu vývoje KK 

určeného na základě procentuálních nákladů do KK z trţeb, jenţ je jedním ze stěţejních 

podkladů z kterého bude vycházet strategie KK v rámci systému CRM.  

                                                 
8
 http://www.akamonitor.cz/frey.htm (04.11.2010) 

9
 ambientní média = jsou nestandardní, netradiční venkovní media, která přilákají pozornost, vzbudí zvědavost 

10
 http://mam.ihned.cz/c1-44977040-ambientni-media-jsou-v-cechach-spise-raritou (06.11.2010) 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

3.1 Strategie 

 

Strategie je řízení činností podniku k dosaţení podnikových cílů s ohledem na vnitřní a vnější 

podmínky.
11

 Původně se s strategií a taktikou setkáváme ve vojenství. Pojem „strategie“ 

pochází z řečtiny (z řeckého strategos - generál < stratos -  vojsko, výprava + agein - vést). 

 

Strategie je "koncept celkového chování organizace, dlouhodobý program a pojetí činnosti 

organizace a alokace zdrojů potřebných k dosaţení zamýšlených záměrů"
12

, nebo-li jde  

o stanovení rámce, pravidel hry, dlouhodobé zásady pro podnikání v rámci strategického 

plánu, jehoţ stanovené obecné „SMART“ cíle se snaţím pomocí postupŧ, zdrojŧ a časových 

termínŧ dosáhnout. Nesmíme zapomenout taktéţ na kontrolu, která by měla neustále 

porovnávat stanovené cíle a skutečnosti a eliminovat případné odchylky.  

 

Strategie má smysl pouze v případě, kdy se její obsah stane součástí chování organizace. 

Strategie popisuje nejen současný stav a vazby firmy, ale taktéţ ţádoucí a očekávanou 

budoucnost se snaţíme popsat především proto, aby lidé, kteří mají pouţívat informace 

obsaţené v globální podnikové strategii, mohli pracovat co nejúčelněji, a tak nejlepším 

moţným způsobem přispívat k naplnění poslání. Strategie existuje nezávisle na tom, jestli  

je popsána či nikoli.  

 

3.2 CRM – řízení vztahŧ se zákazníky  

 

Zkratka CRM (Customer Relationship Management) je obecně pouţívaná pro systémy 

podporující řízení vztahŧ se zákazníky.  

 

CRM se vyvíjel od osobního prodeje prodavače se zákazníkem, přes vyuţití nástrojŧ 

„hromadného marketingu“ v minulém století (inzeráty v novinách, časopise, později 

v rozhlase a televizi), v 60-70.letech začaly být k dispozici efektivní nástroje výpočetní 

techniky → „databázový marketing“, v II.pol.90.let vyuţití internetu, aţ díky novým 

technologickým nástrojŧm došlo k rozšíření globální informační infrastruktury. 

Podrobný vývoj CRM viz Příloha 1. 

                                                 
11

 GUINN, A. KRATOCHVÍL, O. MATUŠÍKOVÁ, I. Strategický management. 1. vyd.  Kunovice: Evropský 

polytechnický institut, s.r.o., 2007. 198 s. ISBN 978-80-7314-125-7. s.69, 96-98 
12

 VEBER J. a kol. Management „Základy-moderní manaţerské přístupy- výkonnost a prosperita“. 2.vyd. 

Praha: Management Press s.r.o., 2009. 734 s. ISBN 978-80-7261-200-0. s.491 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98e%C4%8Dtina
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Cílem CRM je vytvářet se zákazníky takové vztahy, které jsou prospěšné pro obě strany, 

maximalizovat jejich loajalitu, porozumění a z něho vycházející předvídání současných  

a budoucích potřeb a poskytnout kvalitní servis. Snahou je udrţení si a rozvoj zákazníkŧ 

ziskových a v důsledku toho i zajistit ziskovost firmy, prostřednictvím koordinace, 

konsolidace
13

 a propojení všech kontaktů firmy s jeho zákazníky, dodavateli, obchodními 

partnery a zaměstnanci, coţ v důsledku vede k zapojení veškerých marketingových, 

obchodních a servisních aktivit, prostřednictvím komunikačních kanálŧ, 

automatizovaných podnikových procesů, technologických řešení a informačních zdrojŧ  

a tak maximalizovat kvalitu styku s kaţdým jednotlivým zákazníkem. Je součástí podnikové 

strategie a jako takové se stává součástí podnikové kultury.
14

 

 

Řízení vztahŧ se zákazníky (CRM) zahrnuje pracovníky, podnikové procesy a technologii 

IS/ICT, které musí být ve vzájemném souladu. CRM nelze tedy chápat pouze jako počítačový 

program, softwarový produkt. CRM – řízení vztahů se zákazníky existuje odjakţiva.  

Jde o manaţerský přístup, který jako moţnost zvýšení výkonnosti spatřuje ve vztazích  

se zákazníky se smyslem vytváření hodnoty pro obě strany (princip win-win).
15

 Primárně jde 

především o metodiku, filosofii, která specifikuje jednu z firemních strategií, tu,  

kde je zákazník středem veškerého snaţení a vztah s ním je jednou z priorit firmy.  

Jde o definici firemní kultury, kde informační technologie jsou pouze jejím nástrojem, která 

srozumitelně představuje základní podmínky pro dosaţení stanoveného obchodního cíle. 

Teprve pomocí vhodného nástroje lze definovanou strategii uskutečnit. 

 

16
Role informačních technologií není tedy primárně technologická, ale otevírá řízení vztahů 

se zákazníky nové moţnosti. V cílovém CRM konceptu jsou pak technologie definovány 

především jako podpora a automatizace celého CRM procesu, který standardně začíná 

získáním znalostí o klientech (data warehouse), pokračuje detailní analýzou jejich potřeb  

a vzorŧ chování, tj. přeměnou dat na informace k dosaţení rozdílných cílŧ (business 

intelligence & analytical CRM) a následně umoţňuje vyuţití těchto informací k efektivním 

a personalizovaným interakcím s klienty, který se vyuţívá především v obchodních 

                                                 
13

Konsolidace = upevnění, ustálení, urovnání 
14

 DOHNAL, J. Řízení vztahŧ se zákazníky: Procesy, pracovníci, technologie. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing a.s., 2002. 164s. ISBN 80-247-0401-3. s.17-18. 
15

 VEBER J. a kol. Management „Základy-moderní manaţerské přístupy- výkonnost a prosperita“. 2.vyd. 

Praha: Management Press s.r.o., 2009. 734 s. ISBN 978-80-7261-200-0. s.491 
16

 http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADzen%C3%AD_vztah%C5%AF_se_z%C3%A1kazn%C3%ADky 

(05.08.2010) 
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procesech jako tvorba marketingových kampaní, či automatizace prodejního procesu a jeho 

sledování (operational CRM) všemi distribučními a komunikačními kanály (collaborative 

CRM), jak demonstruje schéma na Obr. 3.1. Cílem Kolaborativního
17

 CRM je sdílení 

těchto informací získaných ze všech oddělení pro zvýšení kvality poskytovaných sluţeb 

zákazníkům. 

 

Kaţdý podnik v dnešní době provozuje CRM. Všechna data, získaná o zákazníkovi a podniku 

samotném analyzuje CRM software (Back-Office), který společně s kontaktním centrem 

agentŧ (Front-Office) poskytuje pohodlně bez přecházení z jednoho prostředí do druhého 

přehled o obchodních jednáních a příleţitostech, vývoji a přípravě nových produktŧ, 

zákaznících, servisních činnostech, průběhu marketingových kampaní, provádí obchodní, 

prodejní analýzy, strategie zákazníků a tím se tak firmě ušetří čas a zvýší se rentabilita trţeb, 

ale jen za předpokladu, ţe všichni zaměstnanci a uţivatelé softwaru, tam tyto data 

zaznamenávají.
18

  

 

Mezi Back-Office aplikace patří logistické (skladové hospodářství, doprava, nákup), 

ekonomické (účetnictví, fakturace, objednávky), personalistické aplikace, aplikace  

pro rozhodování, výrobu a mnoho dalších. Front-Office aplikace podporují komunikaci. 

Sem zahrnujeme aplikace pro call-centra, elektronický obchod, sluţby zákazníkům a přímý 

kontakt se zákazníky. Integrace těchto aplikací napomáhá vyuţití více komunikačních kanálů 

při komunikaci se zákazníkem tak, aby komunikace probíhala v jednotném stylu, daném 

firemní kulturou.
19

 

 

CRM je tedy databázovou technologií podporovaný proces shromaţďování, zpracování  

a vyuţití informací o zákaznících firmy. Umoţňuje tak poznat, pochopit a předvídat potřeby, 

přání a nákupní zvyklosti zákazníků a podporuje oboustrannou komunikaci mezi firmou  

a jejími zákazníky. Jako CRM v přeneseném smyslu se téţ označuje softwarové, hardwarové 

a personální vybavení firmy, které je výkonem těchto funkcí pověřeno. 

Příklady CRM softwarů: Applix, Oracle, SAP, Update.com a další. 

 

 

                                                 
17

 kolaborativní = spolupráce 
18

 http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADzen%C3%AD_vztah%C5%AF_se_z%C3%A1kazn%C3%ADky 

(05.08.2010) 
19

 http://www.mandk.cz/view.php?cisloclanku=2006010011 (05.08.2010) 
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Obr. 3.1: CRM systém 

 

 

Zdroj: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADzen%C3%AD_vztah%C5%AF_se_z%C3%

A1kazn%C3%ADky (05.08.2010) 
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Strategie by měla směřovat k budování CRM, která zjednoduší a vzájemně propojí 

jednotlivé podnikové procesy ve vztahu k zákazníkovi a to způsobem, který osloví všechny 

zaměstnance a povede k tomu, ţe ji přijmou za svou a budou podporovat. Jedině tehdy můţe 

tento projekt fungovat. CRM je podniková strategie nebo alespoň její součást.
20

 

 

Aby jakákoliv strategie systému CRM byla úspěšná, jsou zapotřebí nejen správná data 

zákazníků přístupná on-line v celé IT struktuře, prŧzkum externího a interního prostředí, 

správné formulování strategie, ale je důleţité si uvědomit, ţe jde o vybudování podpory 

dlouhotrvajících vztahů se zákazníky za podpory firmy jako celku. Nejkritičtějším místem 

strategie je její implementace, neboť nesprávné uvedení, pochopení strategie, můţe 

znehodnotit celý její význam. Zpětná vazba, tj. kontrola a hodnocení celého strategického 

procesu uzavírá cyklus jednotlivých kroků strategického managementu. Pro udrţení 

spokojenosti zákazníka musíme myslet jak při prodeji, servisu, tak i v marketingu. 

 

Marketing v první polovině minulého století se zastával „4P“. PRODUCT (výrobek), PRICE 

(cena), PLACE (umístění), PROMOTION (propagace), tzn. vyrobit a prodat výrobek na trhu, 

bez ohledu na zájem. Současný marketing se zaměřuje na zákazníka, neboť ten tvoří 

poptávku na trhu výrobků a sluţeb, tudíţ moderním termínem je „4C“:  

1. PRODUCT (produkt)    CUSTOMER VALUE (hodnota pro zákazníka) 

2. PRICE (cena)      CUSTOMER TOTAL COST (náklady pro zákazníka) 

3. PLACE (distribuce)    CONVENIENCE (komfort, pohodlí, dostupnost řešení) 

4. PROMOTION      COMMUNICATION (komunikace) 

(marketingová komunikace) 

 

Z výše uvedených termínů vyplývá, ţe je potřeba změnit orientaci z produktŧ  

na zákazníky, neboť oni jsou ti, kteří přináší firmě peníze. Je vhodnější hledat zákazníky  

na základě znalosti potřeb našich zákazníků, neţ na základě vlastností našich produktů. Pokud 

si firma uvědomí, kdo jsou její zákazníci, můţe se začít zabývat otázkou, jaké produkty 

těmto zákazníkŧm nabídnout. Tato cesta vnímá zákazníka jako střed veškeré pozornosti 

podniku a umoţňuje efektivní zajištění vztahů se zákazníkem.
21

 

 

                                                 
20

 DOHNAL, J. CRM, proces, technologie, pracovní síly. vyd.: Business World, 4/2001, ISBN 1210-9924. 

s.26-34 
21

 GUINN, A. KRATOCHVÍL, O. MATUŠÍKOVÁ, I. Strategický management. 1. vyd.  Kunovice: Evropský 

polytechnický institut, s.r.o., 2007. 198 s. ISBN 978-80-7314-125-7. s.98 
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Klíčové komponenty podniku orientovaného na zákazníky „Customer Driver Enterprise“: 

- znalost zákazníkŧ „Znát zákazníky lépe, neţ oni znají sami sebe“ 

- nabídka „Nabídnout zákazníkům co chtějí, ne to, co jim chceme prodat“ 

- interakce se zákazníkem „Personifikace kaţdé zkušenosti zákazníka“ 

- vysoce výkonná organizace „Získat a udrţet talentované lidi.“ 

- integrace podniku „Spojit všechny kousky mozaiky!“ 

 

Velkou roli při zakládání, identifikaci, získávání a udrţování vztahu se zákazníkem hraje 

komunikační kanál, který je prostředníkem mezi podnikem a zákazníkem. 

 

3.3 Strategie komunikačních kanálŧ  

 

Tvorba strategie CRM se skládá ze čtyř základních částí strategií CRM:
22

 

1. strategie produktu - rozhodnutí o volbě a vlastnostech produktů, které bude podnik 

prodávat svým zákazníkům 

2. strategie zákazníkŧ - rozhodnutí o trţních a zákaznických segmentech a volba přístupů  

k těmto segmentům 

3. strategie komunikačních kanálŧ - rozhodnutí o volbě a vlastnostech komunikačních 

kanálů, prostřednictvím kterých bude podnik prodávat své produkty 

4. strategie struktury - rozhodnutí o volbě technologií, nastavení procesů CRM a přístupu  

k zaměstnancům podniku 

 

Teprve pokud má podnik ujasněný pohled na své zákazníky, produkty a komunikační 

kanály, můţe se rozhodovat o volbě prvkŧ struktury a jejich vlastnostech. I v tomto 

případě však platí fakt, ţe určitý stav struktury nebo určitá moţnost stavu struktury můţe 

ovlivnit výběr zákazníků, produktů nebo komunikačních kanálů. Doporučuje se nejprve 

vytvořit koncepty jednotlivých částí strategie CRM a následně tyto koncepty detailizovat. 

 

Jak jsem jiţ výše uvedla, strategii produktŧ a strategii zákazníkŧ se při tvorbě strategie 

komunikačních kanálŧ nevyhneme, neboť aby firma mohla vytvořit strategii, která spočívá 

ve volbě vhodných KK a v určení jejich vlastností, musí znát odpovědi na tyto otázky: 

- Jaké produkty či sluţby se prostřednictvím komunikačních kanálů prodávají? „SP“ 

- Kdo si tyto produkty bude kupovat? „SZ“ 

- Jak mají být produkty prodávány? „SKK“ 

                                                 
22

 KOPŘIVA, P. Budování strategie CRM, vyd.: IT Systems, 1-2/2002 
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Produkt má pro zákazníka hmatatelný a nehmatatelný přínos. Komunikační kanály mají 

zásadní dopad na nehmatatelné přínosy produktu. 

 

Komunikační kanál je sdělovací kanál, kterým se přenášejí informace, znaky a symboly.
23

 

 

3.3.1 Poslání komunikačních kanálŧ 
 

Posláním komunikačních kanálŧ je podat zákazníkovi informace o produktu, značce, firmě 

a jejích aktivitách pomocí nejrůznějších cest a prostřednictvím celé řady médií tak,  

aby informace nebyla ponechána náhodě, naopak, aby byla firmou, pokud moţno pomocí 

etických a relevantních prostředků vytvářena a ovlivňována ve prospěch firmy.
24

 Z hlediska 

etiky by nasazené komunikačních kanály měly být „nezávadné“, avšak to některá média 

nemohou vţdy garantovat, neboť jejich samotná podstata - formát (poslání) jsou motivovány 

zcela jinými pohnutkami (bulvární styl, reklama, světonázor, vlastnické vztahy, licence aj.).
25

 

 

Hlavním posláním komunikačních kanálŧ je vţdy ovlivnění postojŧ zákazníkŧ. A nemusí 

to být vţdy jen pouze rigidní (odmítavé) postoje k produktu, značce, firmě. Musíme například 

komunikovat i s našimi věrnými zákazníky, abychom posílili jejich zákaznickou věrnost  

či se snaţili jim nabídnout další produkty naší značky nebo je podnítit k častější spotřebě.  

 

3.3.2 Typy komunikačních kanálŧ 
 

V ţivotě současného člověka stále roste význam mezilidské komunikace jako formy 

sociálního styku spočívající ve sdělování informací prostřednictvím komunikačních kanálŧ. 

KK můţe být bezprostřední, tváří v tvář, stále častěji však informace zprostředkují média 

(sdělovací prostředky). Zejména masmédia (hromadné sdělovací prostředky) umoţňují 

ovlivňování velkých skupin lidí najednou a v poslední době i jejich aktivní zapojení  

do komunikace. Ve 20. století prošla prudkým vývojem jak tradiční média tištěná (knihy, 

časopisy), tak média zaměřená na akustické nebo obrazové zpracování informací (film, 

rozhlas, televize). Značně rozšířila svoji nabídku z hlediska obsahu i metod, zvýšila dosah, 

vliv a význam. V posledních desetiletích je doplnila média spjatá s rozvojem elektronických 

technologií (mobilní telefony, počítače, internet). Nové formy komunikace se velmi rychle 

staly součástí denního ţivota rostoucího okruhu příslušníků společnosti.
26

 KK spojují 

prostředí od úrovně individuální po celospolečenskou, od místní po světovou. 

                                                 
23

 http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/komunikacni-kanal (27.10.2010) 
24

 http://www.synext.cz/politika-marketingove-komunikace-reklama-podpora-prodeje-apod.html (27.10.2010) 
25

 http://www.blisty.cz/2003/12/15/art16260.html (29.10.2010) 
26

 http://rodina.dama.cz/clanek.php?d=4604 (29.10.2010) 
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A. KOMUNIKAČNÍ KANÁLY PŘÍMÉ   

Jde o komunikační kanál, který oslovuje přímo, osobně cílovou skupinu prostřednictvím 

osobního prodeje, odborníkŧ, doporučovatelŧ, celebrit či Call centra. Jde o komunikaci, 

kdy získáme přímou odezvu. Přímé komunikační kanály jsou: adresné, zákaznicky 

orientované, aktuální a interaktivní.
27

 

 

 OSOBNÍ PRODEJ „personal selling“ 

Dochází k ovlivňování zákazníka prostřednictvím osobního kontaktu, komunikace 

s jedním nebo více zákazníky a to pomocí prodejce v kamenném obchodě nebo 

obchodního zástupce. 

 

Funkce osobního prodeje:  

- prospekce = hledání nových zákazníků 

- komunikace = oslovení potenciálních zákazníků 

- prodej = získání potenciálních zákazníků 

- péče o zákazníky = pokračování v kontaktu, péči o zákazníka 

 

Hlavním úkolem osobního prodeje, nebo-li přímého prodeje, je přesvědčit zákazníka  

o koupi výrobku, dále prodejce zprostředkovává servis, doplňující sluţby a zpětnou vazbu 

výrobci, který tak můţe reagovat na přání a připomínky kupujících. 

 

Jedná se o nejúčinnější nástroj při budování preferencí a akce u kupujícího, avšak velmi 

nákladný. Je důleţité klást silný dŧraz nejen na verbální část komunikace obchodníka,  

ale i na neverbální část, jako je vzhled, gesta, styl jednání a další poţadavky na 

zaměstnance v bodě 5.1.5 Interní analýza mikroprostředí - zaměstnanci: „Human Relation“. 

 

 DOPORUČOVATELÉ 

Doporučovatelem je jednotlivec nebo organizace a dělíme je do tří skupin:  

 

ODBORNÍCI → Jde o takové doporučovatele o kterých je cílová skupina přesvědčena, ţe 

mají dostatečné znalosti v oboru a mohou tak pomoci potenciálnímu zákazníkovi vyhodnotit 

produkt. Jsou vybíráni pro znalosti, které získaly díky svým zkušenostem, výcviku a studiu.  

                                                 
27

 KOTLER, P. KELLER, K. L. Marketing management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. 2007. 788 s. ISBN 

978-80-247-1359-5. 
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CELEBRITY, SLAVNÉ OSOBNOSTI → Tyto doporučovatele pozná velká část populace 

hlavně díky publicitě. Můţe jít o osoby nebo o fiktivní postavy jako pohádkové bytosti nebo 

personifikovaná zvířata (Disneyho Mickey mouse, králík Energizer apod.). Celebrity, slavné 

osobnosti se jako komunikační médium vyuţívají hojně, neboť lidé je rádi napodobují. 

Z mnoha celebrit vznikly doslova chodící nosiče značek. Někteří lidé si s danou tváří pak 

automaticky asociují danou značku a napodobují trendy, které propagují. Například 

společnost Nike je zaloţena na image dané celebrity (Air Jordan). 

 

LAIČTÍ DOPORUČOVATELÉ → Laicky řečeno, jde o běţného člověka, „distributora“ 

výzvy, který je vybírán tak, aby cílová skupina, pro kterou je tento komunikační kanál 

pouţit, se s jeho výzvou ztotoţnila.   V některých případech se stanou odborníky. 

 

 CALL CENTRA 

Je organizační jednotka, která slouţí k hromadnému zpracování příchozích 

a odchozích telefonních hovorŧ. Call centrum je vybaveno odpovídající 

technikou (pobočkovou telefonní ústřednou, dostatečným počtem telefonních 

linek, výpočetní technikou atp.) a zkušenými, odborně školenými a trvale dozorovanými 

operátory, kteří zvládají jak pasivní, tak i aktivní telemarketing. Jedná se například  

o zpracování příchozích volání na lince technické podpory, zelená informační linka  

či kontaktování skupiny zákazníků s nabídkou nových konkrétních produktů.  

 

 VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ „public relation“ 

Je plánovité a systematické vytváření dobrých vztahŧ mezi podnikem a všemi 

účastníky trhu jako jsou dodavatelé, zákazníci, konkurenti, distributoři a veřejnost. 

Je důleţité závěrečné vyhodnocení, které zhodnotíme při dalším plánování. Cílem 

je vybudovat u těchto skupin porozumění a dŧvěru a tím si tak ulehčit dosaţení svých 

hospodářských cílů.  

 

PR se soustředí na dlouhodobé cíle jako je image, vztahy a komunikace s cílovými skupinami. 

Působí na širokou veřejnost nejen pomocí masových médií
28

, které vyuţívá spíše reklama,  

ale mezi hlavní nástroje PR se řadí: sportovní a kulturní sponzoring, nadace, podpora 

vědeckých projektŧ, dny otevřených dveří, tiskové konference, apod. 

 

                                                 
28

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Public_relations (29.10.2010) 
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B. KOMUNIKAČNÍ KANÁLY NEPŘÍMÉ   

Nepřímá komunikace znamená, ţe mezi vysílajícím a příjemcem není přímý časový ani 

místní vztah. Jde o komunikační kanál, který oslovuje cílovou skupinu prostřednictvím 

reklamních materiálŧ, katalogŧ, letákŧ, propagačních materiálŧ, Mail-order-package 

(kombinace reklamního dopisu, objednací karty a prospektu), reklamních předmětŧ, médií 

jako je televize, rozhlas, tisk, internet či outdoorových komunikačních kanálŧ. 

 

KOMUNIKAČNÍ KANÁLY NEPŘÍMÉ - MASMEDIÁLNÍ 

K přenosu sdělení můţeme vyuţít různých druhů médií, je to takový typ komunikace, která 

by měla oslovit co největší skupinu zákazníkŧ. Kaţdé z nich vykazuje určité výhody  

i nevýhody. Záleţí na cíli komunikační strategie a ostatních aspektech trhu (jeho rozsahu, 

počtu potencionálních zákazníků, vybavenosti médii, zvyklosti trhu apod.).
29

  

 

Hlavní kategorie komunikačních kanálů přímých - mediálních: TV, E-mail, radio spot, 

deníky, časopisy, tiskový inzerát, direct mail, alternativní média, out of home, on-line 

inzerát, neziskové kampaně, webové stránky, celé kampaně v jednom nebo více médiích. 

 

 TELEVIZE  

Televize začala pravidelně vysílat analogově - černobíle v ČR od 25.02.1954  

ze studia Praha v Měšťanské Besedě. Postupně vznikala studia v Ostravě (1955), 

Bratislavě (1966), Brně (1961) a Košicích (1962). Souběţně s rozvojem TV přibývali diváci. 

09/1962 1mil. diváků, 03/1965 2mil. a v roce 1978 4mil. koncesionářů. Pravidelné barevné 

vysílání bylo zahájeno 09.05.1973. Digitální vysílání se rozběhlo v roce 2008. Vývoj tohoto 

komunikačního kanálu ušel jiţ velký  kus své cesty.
30

 

 

   

 

                                                 
29

 STEINOVÁ, M. Marketing. 1. vyd. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava. 65 s. 
30

 http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ (18.10.2010) 
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Český televizní trh se obecně dělí do dvou segmentů. První je tvořen veřejnoprávními 

kanály ČT 1, ČT 2, ČT 24 a ČT 4 Sport a druhý dvěma hlavními komerčními kanály                  

TV Nova a TV Prima. Těchto šest TV stanic má klíčovou roli na českém TV trhu.                   

Ostatní stanice (Discovery, Galaxie Sport, Hallmark, HBO, Jetix, Óčko, Spektrum, 

apod.) dohromady zaujímají průměrně asi deset procent trţního podílu (tento podíl stále roste 

na úkor "klasických TV stanic").
31

 

 

TV je v České republice nejvlivnějším médiem. Spadá sem největší podíl celkových výdajů 

na reklamu. Současný trend však nasvědčuje tomu, ţe prŧměrná doba strávená u televize 

bude postupně klesat a CPP
32

 se naopak bude zvyšovat. Hlavním důvodem nadměrného 

růstu cen na TV trhu České republiky je existence duopolu, který pravděpodobně zůstane 

zachován i v průběhu nejbliţších let. 

 

TV měla odjakţiva silnou pozici na trhu, masově ovlivňuje své posluchače, avšak její podíl 

ve vztahu k ostatním médiím se postupně sníţil, převáţně díky rozvoji internetu. TV nikdy 

nebude ohroţena, avšak přes nízkou konkurenci (délka televizní reklamy je ze zákona 

limitována, inzerenti jsou při optimalizaci médiamixu nuceni k větší aktivitě ve snaze najít 

kromě televize jiný efektivní komunikační kanál hlavně v podobě internetu) a pruţnosti 

televizního trhu (2005), pozvolnému sniţování trendu strávení doby u TV (2007), omezení 

nabídky na celoplošných TV, zhoršení efektivity celé kampaně, přes ztrátu tradičních 

silných TV sektorŧ (potraviny, operátoři), rŧst cen (2008) aţ po finanční a hospodářskou 

krizi na omezení reklamních investic zadavatelů reklamy, které vedlo ke sníţení zájmu na 

straně zadavatelŧ (2009), musí se neustále televizní stanice snaţit zajišťovat vyšší 

sledovanost a lepší adaptabilitu na individuální potřeby zákazníkŧ. To by se jim mělo 

podařit díky novým trendům přechodem na digitální vysílání a postupném zavedení TV 

s vysokým rozlišením obrazu (HDTV), ale taktéţ zadavatelům poskytnou nejrůznější slevy 

pro jejich udrţení.  

 

 

 

 

                                                 
31

 http://www.emarketer.cz/658714-ohlednuti-za-rokem-2007-media.php (29.10.2010) 
32

 CPP = Cost per Point = Cena za zasáhnutí 1% cílové skupiny. Téţ cena za 1 GRP, za jeden procentní bod 

sledovanosti. Pouţívá se zejména v TV a pouţívá se k určení ceny TV reklamy. Můţe slouţit i k porovnání 

cenové nákladnosti různých TV strategií. 
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 ROZHLAS  

Pokusy o vysílání na území Československa začínají po 1. světové válce. 28. října 

1919 u příleţitosti prvního výročí vzniku Československé republiky z vojenské 

vysílací stanice, umístěné na praţské Petřínské rozhledně. Postupné budování vysílačů 

v Brně (1925), Ostravě (1929), Bratislavě (1926) a Košicích (1927). Díky, v té době, 

vysokému poplatku 50Kč a drahých přístrojů ze zahraničí bylo v roce 1923 pouze 47 

koncesionářů, v roce 1924 – 1564, 1926 jiţ 174 741 koncesionářů. Po roce 1930 byl 

zaznamenán pozvolný rozmach, díky zmírňování následků hospodářské krize z počátku 

třicátých let. V roce 1933 jiţ 500tis. koncesionářů. 50. léta jsou odrazem zostřené ideologické 

války i technického pokroku. V 60. letech došlo k postupné politické liberalizaci, kterou 

československá média včetně rozhlasu hojně vyuţívala. 

 

V roce 1970 vznikl celonárodní okruh Hvězda, který přinášel zpravodajství 24 hodin denně. 

Ve stejném roce se začalo na FM vysílačích ve významnější míře vysílat stereo. V roce 1972 

vznikla stanice Vltava. V roce 1988 - bylo pod vlivem perestrojky ukončeno rušení 

zahraničních rozhlasových stanic. Po sametové revoluci v listopadu 1989 se vysílání 

Československého rozhlasu postupně oprostilo od ideologického balastu a vrátilo se k cílům, 

které rozhlasu náleţí: nezaujatě informovat, vzdělávat a bavit.
33

 

 

Rozhlas byl v roce 1991 zřízen zákonem jako veřejná instituce, nezávislá na státu  

a financovaná z koncesionářských poplatků.  

 

Po zániku Československa 1. ledna 1993 vznikl                      

Český rozhlas. Jeho součástí byly 4 celoplošné stanice 

(Radioţurnál, stanice Praha, Vltava, Radio Svobodná Evropa) a síť regionálních studií.
 
 

 

V současné době v České republice vysílá celoplošně 9 a regionálně 80 stanic. Mezi stanice 

s celorepublikovým dosahem patří několik stanic veřejnoprávního Českého Rozhlasu  

(z nichţ některé doposud vysílají analogově jiné uţ digitálně) a komerční stanice Evropa 2, 

Frekvence 1 a Impuls. Většina stanic také vysílá prostřednictvím internetu.
34

 

 

Rádio v porovnání s ostatními médii má mírně sestupný trend, i tak jde stále o relativně 

vysoký podíl díky flexibilitě rádií a nabídce značného počtu sluţeb a moţnosti kombinací.  

                                                 
33

 http://panda.hyperlink.cz/cestapdf/pdf06c1/pistora.pdf (19.10.2010) 
34

 http://www.emarketer.cz/658714-ohlednuti-za-rokem-2007-media.php (29.10.2010) 
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Největším investorem do tohoto komunikačního kanálu je v současné době Telefónica, 

následovaná společnostmi Vodafone, Mountfield a Volkswagen.  

 

Rozhlas je jedním z nejkonzervativnějších médií vůbec, které taktéţ kvůli krizi hudebního 

průmyslu přišlo ve vývoji o jednu z klíčových přidaných hodnot pro své posluchače díky 

online hudebním serverŧm, streamovaným rádiím a stahování hudby. Internet přebírá  

i zpravodajskou úlohu rádií, dopravní informace se postupně přesouvají na přístroje 

vyuţívající GPS. Do budoucna uspěje radio hlavně jako lokální médium s ideálním poměrem 

cena/výkon. 

 

Graf 3.1: Vývoj počtu stanic v „rozhlasovém éteru“ od roku 1990 

 
Zdroj: http://www.radiomedia.cz/index.php?webid=3&akce=static_clanek&staticid=36 (19.10.2010) 

 

 TISK (magazín, časopisy, deník, noviny, leták, apod.) 

Aţ do 13.-14. století musely být všechny knihy psány ručně a předávaly se jako 

vzácné relikvie. Byly drahé a v klášterech existovaly takzvaná 

skriptoria, ve kterých mniši opisovali knihy a tím často strávili velkou část 

svého ţivota. Ve 14. století se rozšířila metoda tisku pomocí formy vyryté 

do dřevěné desky. Johannes Gutenberg přišel v polovině  15. století s 

vylepšením - tiskem pomocí sázení jednotlivých písmen odlitých z kovu. 

Vydrţely více neţ dřevo a daly se pouţít na více stránek. Roku 1971 byl zaloţen Projekt 

Gutenberg, jehoţ úkolem je digitalizovat a archivovat texty knih. Je to nejstarší a jedna  

z největších sbírek digitalizovaných knih. Tento inovátorský projekt s předstihem ukázal cestu 

knih z papíru na harddisky počítačů.
35

 

 

                                                 
35

 http://knihy-on-line.info/historie-tisku-od-gutenberga-po-ebooks (21.10.2010) 
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Tiskařská dílna             Ďáblova bible, J. Gutenberg        Parní tiskový rychlolis  

       pro tisk novin „Times“    

 

Spadají sem takové formy z výše uvedených komunikačních kanálů, které jsou v tištěné 

podobě (např. leták, propagační materiály, magazín, časopisy, noviny, outdoor apod.) 

 

Český tiskový trh je tvořen 10 hlavními celoplošnými deníky, 80 regionálními deníky, 

1666 národními a 1455 regionálními časopisy. Na deníkovém trhu vycházejí seriózní 

tiskoviny  (Deníky Bohemia, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta DNES, 

Právo, Sport) i společensko-bulvární plátky (Aha!, Blesk, Šíp). Kromě placených 

celoplošných deníků jsou vydávány i zdarma 

distribuované deníky: 24 hodin, Metropolitní 

Expres, Metro (nedávno koupen vydavatelstvím 

Mafra, které je zároveň vydavatelem Metropolitního 

Expresu) a E15 (seriózní ek.deník, distribuovaný 

zdarma do obchodních center a firem).
36

  

 

NOVINY , ČASOPISY  apod. slouţí nejen jako komunikační prvek ve formě 

sdělování informací jak laické tak odborné veřejnosti, ale také i jako prostředek                      jak 

zviditelnit společnost a její produkt nebo sluţbu. Co se týče LETÁKU                  jedná 

se většinou  o graficky zpracované propagační tiskoviny. Aby leták příjemce zaujal a stal  

se z něj zákazník, musí být leták kreativně zpracovaný, měl by obsahovat informace  

o výrobku a kontakt na nejbliţší prodejnu.
37

  

 

Obecně se čtenost v České republice sniţuje. Tato skutečnost je přičítána rostoucí 

významnosti jiných zdrojů informací, hlavně díky internetu (články on-line),  mobilních 

telefonŧ a zvyšujícímu se počtu televizí (v roce 2008 jich bylo 4,2mil.). Mladí lidé sledují 

tisková média méně, ale ve středním věku se k nim vracejí.  

                                                 
36

 http://www.emarketer.cz/658714-ohlednuti-za-rokem-2007-media.php (29.10.2010) 
37

 http://www.m-journal.cz/cs/reklama/uvod-do-reklamy/uvod-do-reklamy__s304x456.html (29.10.2010) 
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V tisku se neprojevují ţádné mimořádné inzertní události, nejmarkantněji se ztráty 

projevují u týdeníků, deníků (2007), přesto nikdy nedojde k zániku, vţdy malí a střední 

inzerenti zůstanou aktivní a i přes krize se budou velcí inzerenti navracet (2008). Mnoho 

dnešních zadavatelŧ ovšem vyuţívá tisk jen proto, ţe je digitální média nemohou 

uspokojit, např.oznámení slev (2009). Tisk musí hledat nové trendy způsoby, jak si získat 

nebo udrţet čtenáře.  

 

Největšími investory do tiskové reklamy jsou v současné době Volkswagen, Telefónica  

a Vodafone. 

 

Hrozby: poklesy čtenosti, ztráta podílu na trhu, omezení mediálních investic. 

Příleţitosti: zpoplatnění internetu, reakce na sociodemografický vývoj, lidské smysly 

v reklamě, koncentrace vlastníků médií, prolínání tisku s internetem (nové technologie mění 

naše tradiční definice médií, vznikají nové varianty tradičních forem – tisková média  

na webu, internet v TV, TV na PC atd., nastupuje éra totální digitalizace, obsah versus 

komunikační kanál).
38

 

 

Graf 3.2: % času věnované jednotlivým mediatypŧm 

 
Zdroj: Forrester Research, 2006 
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 ZenithOptimedia, http://www.zenithoptimedia.cz (30.10.2010) 
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Velkou roli v komunikačních kanálech hraje vyuţití smyslŧ. Tiskový komunikační kanál 

dokáţe zprostředkovat působení na všechny smysly. 

 

Tab.3.1: Příklady vyuţití smyslŧ v tiskové reklamě 

Smysl Příklad vyuţití 

Zrak Klasický inzerát 

Sluch Vklad: hudební CD 

Čich Vzorek parfému 

Hmat 
Vlep: zdrsněný povrch (zimní vzorek pneu, 

lepidlo, … 

Chuť Vklad: sušenky, ţvýkačky, … 

6.smysl 3D obrázek, optické iluze, … 

Zdroj: ZenithOptimedia 

 

 INTERNET  

Internet je chápán jako třetí mediální vlna po vynálezu knihtisku a elektronických 

médií (radio, televize). Internet je celosvětová počítačová síť podobná běţné 

počítačové síti. Počítače jsou vzájemně propojeny (kabely nebo bezdrátově) a díky tomu 

mohou spolu komunikovat, předávat nebo sdílet informace. Kaţdý počítač mŧţe 

komunikovat s libovolným jiným, k síti připojeným počítačem. Internet je propojením jiţ 

stávajících sítí, které mají určitou strukturu a rozdělení. Internet (WAN) je tedy propojením 

lokálních sítí (LAN) po celém světě pracujícím na základě protokolu TCP/IP.
39

 

 

Vývoj sítě Internet probíhal několik desetiletí a lze jej rozdělit do ucelených částí. 0.fáze – 

1968 - V období studené války USA byl poţadavek vytvořit odolnou síť spojující významné 

vládní instituce, která bude funkční i po výpadku některých uzlů a bude zajištěna komunikace 

mezi nepoškozenými uzly. I.fáze - 1969 - První síť zaloţená na těchto 

principech byla vyvinuta jako testovací síť. II.fáze -V letech 1983-

1992 nastává prudký rozvoj Internetu a expanze mimo americký 

kontinent. V roce 1989 je vynalezen WWW (World Wide Web), který 

se stává nedílnou součástí Internetu. K Internetu je v roce 1991 připojena ČR. 
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 http://ihistory.webzdarma.cz/chap/coToje.php (30.10.2010) 
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Internet způsobil zásadní prŧlom v médiích. Během 10ti let do/předstihl tradiční „malé“ 

sektory jako je rozhlas a outdoor. Od roku 1977 kontinuálně roste počet uţivatelŧ, roste 

kvalita připojení, prodluţuje se doba strávená na internetu a počet zobrazených stránek. 

Roste nejdynamičtěji ze všech médií, roste pokrytí rozličných cílových skupin a jde  

o technicky nejrychleji inovované médium v České republice. Internetových sluţeb vyuţije 

alespoň jednou měsíčně asi 4,4 milionů obyvatel České republiky. 

 

Největšími internetovými médii na českém trhu jsou Seznam (s 3,9 mil. reálnými 

uţivateli/měsíc), Novinky (s 2,6 mil. reálných uţivatelů/měsíc), iDnes (s 2,6 mil. reálných 

uţivatelů/měsíc), Centrum (s 2,4 mil. reálných uţivatelů/měsíc), Super (s 2,1 mil. reálných 

uţivatelů/měsíc) a Atlas (s 1,7 mil. reálných uţivatelů/měsíc). 

 

  
 

Dŧleţitost internetu jako komunikačního kanálu roste díky inovacím a zlepšující  

se schopnosti zasáhnout jak specifickou cílovou skupinu tak populaci jako celek. Navíc  

se neustále prodluţuje doba strávená uţivateli na internetu. Jde o nejrychleji rostoucí 

komunikační kanál, jelikoţ nabízí nové moţnosti komunikace, roste pokrytí rozličných 

cílových skupin a jde o technicky nejrychleji inovované médium v České republice, protoţe 

délka televizní reklamy je ze zákona limitována, inzerenti jsou při optimalizaci mediamixu 

nuceni k větší aktivitě ve snaze najít kromě televize jiný efektivní komunikační kanál.
40

 

Novým trendem bude propojení TV a internetu (jde o nejlepší kombinace „Thinkbox“), 

avšak v nejbliţší době by neměl přestihnout klasická média. Roste význam virtuálních 

komunit a elektronických novin. Také počet webových prezentací firem v ČR je stále  

na nedostatečné úrovni, nicméně je rostoucím trendem. 

 

Základním faktorem růstu internetové komunikace je rozvoj širokopásmového připojení 

domácností k internetu a rostoucí objem zboţí a sluţeb pořízených jeho prostřednictvím. 

Taktéţ vývoj mobilních telekomunikačních sítí, bezdrátového připojení k internetu  

a rozvoj internetových a mobilních reklamních sítí (jako jsou např. Ad-Sense nebo 

                                                 
40

 http://www.emarketer.cz/658714-ohlednuti-za-rokem-2007-media.php (29.10.2010) 
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AdWords Networks společnosti Google) ovlivňuje růst internetu.
41

 Proti jiným médiím  

se vyznačuje poměrně nízkou mírou inflace cen na vyuţití reklamních pozic. Internetová 

komunikace poskytuje interaktivní zpŧsob šíření sdělení, kde je moţno zapojit jejich 

příjemce aktivně, coţ jiná média neumoţňují, výsledky automaticky v reálném čase 

vyhodnocovat atd. Poptávka po tomto způsobu komunikace stále roste.
42

 

 

Mezi formy internetové komunikace řadíme „plošnou“ reklamu  nebo-li bannerovou 

reklamu, která je buď statická, či dynamická, umístění v katalozích, řádková a textová 

inzerce, přednostní výpisy, klíčová slova, systémy na bázi platby za klik atd.
43

 

 

Sluţby nabízené internetem:  

E-MAIL  → je základní a nejrozšířenější sluţba, kterou internet poskytuje.  Podstatou 

elektronické pošty je přenos poţadované informace od odesílatele k příjemci, kdy 

zadavatel neočekává aktivní přístup zákazníka, tj. zpětnou vazbu. Prostřednictvím  

e-mailu ve formě elektronických dopisů nebo dokumentů, které jsou zobrazitelné, 

vytisknutelné, přenosné, můţe příjemce pouze získat informaci, ale můţe také nakoupit zboţí.  

 

Příjemce oslovujeme prostřednictvím autorizovaných e-mailŧ → příjemce sám poţádal  

o zaslání zprávy nebo se registrovali k odběru zpráv nebo nevyţádaných e-mailŧ neboli 

spamŧ → posílání e-mailů bez ohledu na to, zda příjemce o tuto „sluţbu“ poţádal nebo má 

zájem, řešením je zavedení protispamových a jiných filtrŧ elektronické pošty, avšak někdy 

„odchytí“ i ty e-maily, jehoţ doručení si adresát objednal.  

 

WWW – „World Wide Web“   (celosvětová pavučina) → nejmladší, ale vedle e-mailu 

nejrozšířenější, sluţba internetu. WWW jsou HTML stránky nebo-li textové 

soubory obsahující kromě textu ještě tzv. hypertextové odkazy na další dokumenty. 

Textové soubory jsou často doplněny obrázky, animacemi, hudbou, videosekvencemi. WWW 

stránky nabízejí platformu pro celou škálu komerčních sluţeb. V současné době jsou 

vyuţívány pro prezentace podniků, sluţeb či jednotlivců a stále více pro přímý prodej. 
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 http://www.pwc.com/cz/cs/clanky-2008/medialni-prumysl-v-r-2012.jhtml (30.10.2010) 
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 http://www.rocenkaunievydavatelu.cz/2007/index.php?akce=vyd_svit (30.10.2010) 
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 http://www.aust.cz/2008-04-07/hruby-prijem-ceskeho-internetu-loni-tri-a-pul-miliardy/ (30.10.2010) 
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Mezi další sluţby například řadíme FTP – „File to PC“ (sluţba pro přenos souborů, kterou 

vyuţívají hlavně hardwarové a softwarové organizace nabízející zákazníkům návody, demo 

verze produktů, update, atd.), TELNET (přístup ke vzdálenému počítači je vyuţíván hlavně 

internetovými specialisty pro vzdálené řízení serverů), NETWORK NEWS (neadresné 

diskusní skupiny na jakékoliv téma), ELEKTRONICKÉ KONFERENCE (adresné diskusní 

skupiny, kdy e-mail je automaticky rozeslán na emailové adresy všech účastníků dané 

konference), TELEFONOVÁNÍ a FAXOVÁNÍ přes internet, KOMUNIKAČNÍ 

PROGRAMY ICQ, SKYPE, KOMUNIKAČNÍ SÍŤ Facebook, WAP - „Wireless 

Application Protocol“ (technologie pomocí které se mohu přes mobilní telefon napojit  

na internet) a jiné internetové sluţby.  

 

KOMUNIKAČNÍ KANÁLY NEPŘÍMÉ – VENKOVNÍ „outdoorové → out-of-home“
44

 

Venkovní KK → „outdoor“, „out-of  home“  neboli veškerá komunikace, která  

na příjemce útočí mimo domov je historicky nejstarší formou komunikačního 

kanálu a v dnešní době nezbytnou součástí našich měst a komunikací. Jiţ před mnoha tisíci 

lety stavěli Egypťané vysoké kamenné obelisky, na kterých zveřejňovali své zákony či znění 

smluv. V průběhu staletí vznikly nové formy, sdělení se změnila, ale venkovní KK stále tvoří 

nedílnou a důleţitou součást mediálních mixů. 

 

Patří zde klasické poutače, cedule, vývěsné štíty, plachty, aţ po moderní typy jako 

billboardy, citylight vitríny na zastávkách (tzv. CLV), big/megaboardy a panely, 

převěsy, polepy laviček a dopravních prostředkŧ, světelné reklamy, létající reklamní 

zařízení, malby, sdělení na sportovištích a mnoho dalších. Nově se mobilní outdoor dělí  

na vnitřní (uvnitř dopravních prostředků) a venkovní (na karoserii dopravního prostředku). 

 

Digitální média patří mezi nové trendy a jsou velkým potenciálem v trendu vývoje tohoto 

komunikačního kanálu, ale díky vysokým investičním nákladŧm, by neměly plně nahradit 

standardní nosiče. Vyuţití venkovní reklamy jiţ několik let ovlivňuje především 

makroekonomické dění, jako jsou volby do obecních zastupitelstev, do Senátu. 

 

Outdoor je jediný komunikační kanál, který se nedá vypnout nebo zmačkat a zahodit,  

ale pŧsobí bezprostředně na všechny věkové i sociální skupiny obyvatelstva  

a nepřetrţitě.
45
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 http://www.podnikatel.cz/clanky/vyhodou-venkovni-reklamy-je-nepretrzite-pusobeni/ (30.10.2010) 
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 http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=292049 (30.10.2010) 
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Jde o účinný komunikační kanál propagace firmy, která můţe jednoduše zacílit  

na poţadovanou skupinu zákazníkŧ. Podle toho vybírá firma i konkrétní formu propagace. 

Bannerům se zákazník nevyhne. Pouţití venkovní reklamy je vhodné jak pro krátkodobé 

kampaně, tak i pro dlouhodobé. Outdoorový KK má dvě fáze. I.fáze = výroba → zahrnuje 

například návrh reklamy a její tisk, malbu, výrobu a podobně. II.fáze = umístění na venkovní 

plochy. Z tohoto umístění pak platí „nájemné“. Ceny se v této oblasti velmi různí. Odvíjí  

se jednak od pouţité techniky (tisk, malba) a od místa, tj. do jaké lokality chce podnikatel 

reklamu situovat. Nejdraţší jsou venkovní plochy velkoměst, přesto jde o nejlevnější moţnost 

cíleného sdělení například na řidiče, matky, studenty, … Ţivotnost je rŧzná. Papírové polepy 

vydrţí zhruba 2-3 měsíce, avšak se dají flexibilně měnit motivy, grafika. Na dlouhodobou 

kampaň (šest měsíců a více) se hodí plachty, ty vydrţí i několik let, ale jsou výrazně draţší. 

 

 REKLAMNÍ BANNERY A MALBY 

Tato forma KK nemá ţádný stanovený rozměr, svou velikostí se přizpŧsobuje venkovní 

ploše, kterou představují například štíty budov, střechy nebo samostatné nosiče. Patří  

ale mezi největší formáty, které lze těţko přehlédnout. Jako nosič reklamy se pouţívají 

plachty, síťovina nebo malby na fasádu. Cena je velmi rŧzná, zpravidla se však odvíjí  

od velikosti reklamní plochy a lokality. Preferuje se spíše dlouhodobý pronájem. Reklamní 

plachty jsou, na rozdíl od pevných cedulí lehké a snadno se s nimi manipuluje. Mohou být 

zavěšeny nejen na zdi budov, ale i nad brány, napříč místností (halou, showroomem), nebo 

napříč ulicí od jedné budovy k druhé. Bannery mohou mít libovolné rozměry a dají se umístit 

na většině ploch. Transparenty menších rozměrů mohou být pouţity jako nosiče hesel  

a sloganů např. při sportovních utkáních, módních přehlídkách nebo soutěţních akcích. 

 

 PANELY a PŘEVĚSY na mostech a lávkách 

Jedná se o reklamu, která se umisťuje na ţelezniční a silniční mosty nebo na pěší lávky. 

Hlavním úkolem tohoto komunikačního kanálu je především informovat (image reklama) 

nebo navigovat. Největší účinky má především ve městech s hustou dopravou.  

 

 BILLBOARDY 

Standardní rozměr se počítá na 5,1 x 2,4 metru. Umisťují se nejen podél dálnic a jiných 

frekventovanějších komunikací, ale také u obchodních center. Mohou být ne/osvětlené. 

Nejdraţší pronájmy billboardovacích ploch jsou v Praze, v ostatních městech jsou levnější  

a v některých lokalitách se měsíční nájem pohybuje v jednotkách tisíc korun. 
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 CITYLIGHT VITRÍNY (tzv. CLV) 

Citylight vitríny jsou k vidění především ve větších městech na zastávkách městské 

hromadné dopravy, na ţelezničních stanicích, na sloupech nebo volně stojících nosičích.  

Ty se mohou umístit například v centrech měst, pěších zónách, na náměstích nebo v 

blízkosti obchodních a nákupních center či sportovních areálŧ. Také mohou i nemusí být 

osvětlené. Minimální doba pronájmu je 14 dnŧ, kdy podnikatel zaplatí od 6 do 11 tisíc korun. 

 

 MOBILNÍ KK na dopravních prostředcích 

Reklama na automobilech, nákladních vozech, autobusech nebo tramvajích můţe oslovit 

širokou skupinu obyvatelstva. K této reklamě se pouţívají například samolepicí fólie, 

nástřiky nebo plachty nákladních automobilŧ. Slouţí pro zlepšení image firmy. Dělí se  

na vnitřní (uvnitř dopravních prostředků) a venkovní (na karoserii dopravního prostředku). 

     
 

 

 

         
 

 

 

Venkovní reklama v ČR 

           
 

 

 

Buffalo, New York, 1900         Kandidatura Geralda Forda       Billboard s Josipem Brozem  

       do Kongresu, USA, 1948       Titem, Jugoslávie, 1978 

 

Billboard v Senegalu                   NY, 1973         Billboard přes celou               Japonsko 

             budovu, Nový Zéland 

  

Billboard         Reklamní fasáda          City Light                      Reklamní lavičky 
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KOMUNIKAČNÍ KANÁLY NEPŘÍMÉ - SPECIFICKÉ 

Mnoho specifických médií je zároveň propagačním prostředkem (a naopak). Propagační 

prostředky jsou vlastně materiálním vyjádřením sdělení. Působí slovem, obrazem, 

zvukem, pohybem, tvarem, barvou a jinými komunikačními prvky. Pouţívají  

se samostatně nebo v kombinaci pro zvýšení její účinnosti. Sdělení musí upoutat, být 

vnímáno a být podnětem ke koupi. Jde tedy nejen o to co sdělit, ale také jak to sdělit (otázka 

textu, grafiky, volby propagačního prostředku), komu to sdělit (zvolená cílová skupina)  

a kde to sdělit (volba správného propagačního prostředku a vhodného KK).
46

 

 

 PROPAGAČNÍ MATERIÁLY 

Propagační materiály jsou významnou formou, jakou lze mezi zákazníky budovat 

dobré povědomí o společnosti. Proto jejich tvorbu a design nelze brát na lehkou 

váhu. Měly by být originální, špičkové kvality a profesionální úrovně. 

 

Mezi propagační materiály patří: katalogy, katalogové listy, plnobarevné prospekty, 

výroční zprávy, produktové letáky, obálky publikací, propagační letáky, propagační 

desky, děkovné karty, oznámení, pozvánky, PF a novoročenky, leaflety (skládačky), 

kalendáře a kalendáříky, pohlednice, pozvánky, plakáty, broţury, diplomy, certifikáty, 

samolepící etikety a samolepky, obaly elektronických nosičŧ (CD, DVD), POST-IT 

materiály, šablony pro marketingovou komunikaci dle firemní identity a odborné články. 

 

 REKLAMNÍ PŘEDMĚTY, UPOMÍNKOVÉ DÁRKY  

= trojrozměrná reklama (3D reklama) 

Slouţí jako pozornost společnosti zákazníkovi, odběrateli.  Reklamním předmětem 

můţe být téměř cokoliv. Pominu-li technická omezení, tak 3D reklama poskytuje v šíři 

moţností jejím tvůrcům aţ neskutečnou volnost. 

 

 PODPORA PRODEJE „sales promotion“ 

Je forma neosobní komunikace a zahrnuje všechny prostředky vedoucí  

ke krátkodobému stimulování prodeje a podpoře efektivní práce obchodních 

mezičlánků s cílem zdŧraznit produkt, pomoci zákazníkovi se rozhodnout, doplnit 

hodnotu, zvýhodnit nabídku či jinak podpořit celkové cíle propagace.  
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47
K nejpouţívanějším prostředkům podpory prodeje u zákazníků patří: vzorky produktu  

na vyzkoušení, ochutnání (sampling), slevové kupony, bonus pack, věrnostní programy, 

prémie, kdy nabízený produkt je zdarma nebo za sníţenou cenu jako podnět k nákupu 

určitých výrobků, odměny za věrnost, soutěţe a výherní loterie, veletrhy, prezentace  

a výstavy, rabaty jako slevy z prodejní ceny atd. 

 

3.3.3 Ne/výhody komunikačních kanálŧ  

 

Tab.3.2: Ne/výhody jednotlivých komunikačních kanálŧ 

KOMUNIKAČNÍ 

KANÁL 
VÝHODY NEVÝHODY 

KOMUNIKAČNÍ KANÁLY PŘÍMÉ 

OSOBNÍ PRODEJ 

- vysoká efektivita 

- zpětná vazba 

- přizpůsobivost 

- získání reakcí na produkty 

- moţnost okamţitě reagovat na 

dotazy a připomínky 

- schopnost mapovat cílový trh 

- presentující osoba, vysoké náklady 

DOPORUČOVATELÉ - znalosti, zkušenosti 

- přesvědčovací schopnosti 

- důvěryhodnost 

- díky běţnému vyuţití (hlavně v USA) 

ztrácejí účinnost a jejich přínosy klesají 
odborníci 

celebrity 

- známost 

- široký záběr zákazníků 

- účinné sdělení 

- finanční náročnost 

laičtí doporučovatelé 

- ukazuje perspektivnímu 

zákazníkovi, ţe někdo, podobně 

jako on, pouţívá a je spokojen 

s produktem, který je inzerován 

 

CALL CENTRA 

- moţnost outsourcingu  

- posílení image firmy 

- relativně nízké náklady 

- cílené působení na zákazníky 

- růst poptávky a obratu 

- volání na infolinku za jeden tarif 

- časová náročnost 

- nekvalifikovaní pracovníci 

- nedostatek call center v regionu 

VZTAHY 

S VEŘEJNOSTÍ 

- nízké náklady 

- působnost na širokou veřejnost 

- důvěryhodnost 

- prestiţ 

- tiskový mluvčí 

- nedostatek kontroly 

- obtíţné dosaţení trvalé přízně 

KOMUNIKAČNÍ KANÁLY NEPŘÍMÉ - MASMEDIÁLNÍ 

TELEVIZE 

- nejúčinnější forma reklamy 

- široká sledovanost 

- masový dosah 

- celoplošné pokrytí 

- působí na smysly 

- vyjádření pohybu a děje 

- vysoký vliv na značku 

- vysoká prestiţ, image 

 

- vysoké náklady na výrobu 

- přeplněnost 

- oslovuji i toho, koho nechci 

- omezený trh 

- často vysoký odpad 

- dočasnost a pomíjivost sdělení 

- moţnost přepínání kanálů 

                                                 
47

 MATUŠÍNSKÁ, K. Marketingová komunikace. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně 

podnikatelská fakulta v Karviné, 2007. 238 s.  ISBN 978-80-7248-445-4. 
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ROZHLAS 

- cenová dostupnost 

- rychlost 

- vysoká poslechovost 

- osobní forma oslovení 

- emocionální působení 

- variabilita formátů 

- mobilnost 

- operativnost 

- podpora prodeje 

- moţnost selektivního cílení 

- moţnost segmentace 

- flexibilní (cena i čas) 

- vnímání sdělení i při jiné činnosti 

- „médium v pozadí“ (pouze kulisa) – 

podvědomé vnímání 

- postrádá vizuální sloţku 

- přeplněnost 

- nevhodný pro přenos více informací 

- pomíjivost sdělení 

- nekomplexnost 

- potřeba vyšší frekvence 

TISK 

- čtenář věnuje inzerci větší 

pozornost neţ v jiných médiích 

- inzerci lze řadit do sekcí 

souvisejících s inzerátem ve 

zvoleném rozsahu 

-  inzerce v obecních listech není 

nákladná 

- rozsáhlá čtenost 

- regionální cílení 

- redakční prostředí 

- relativně nízké náklady 

- podrobné sdělení 

- špatná kvalita tisku u novin 

- uzávěrky redakcí 

- poměrně nízký náklad magazínů 

- u řady titulů není audit nákladů 

- inzerce se snadno okouká 

- inzertní přeplněnost 

noviny 

- masové publikum (noviny čtou 

více neţ 2/3 populace) 

- důvěryhodnost 

- tradiční produkt, který jsou lidé 

zvyklí si kupovat a číst 

- rychlost 

- flexibilita 

- jistá společenská prestiţ 

- delší pozornost čtenáře 

- uchovatelnost informací 

- pokrytí místního trhu  

- při čtení udrţení pozornosti  

- čtenář je schopen vnímat i text 

obsaţený v inzerci 

- přeplněnost inzercí 

- rychlé stárnutí výtisků novin 

časopisy 

- zaměření na specifické cílové 

skupiny – adresnost 

- delší ţivotnost a pravidelnost 

- vyšší kvalita reprodukce 

- zvláštní sluţby 

- prestiţ některých časopisů 

- moţnost segmentace 

- delší doba realizace (měsíčníky aj.) 

- přeplněnost 

- nedostatečná pruţnost 

- nepozornost při čtení 

- musí se dát brzo do tisku 

 

leták 

- moţnost vhodně nabízet informace 

o produktu v místech, kde je to 

nejefektivnější 

- nízké náklady 

- vysoká účinnost 

- komplexnost nabídky 

- geografické zacílení 

- spotřebitelé si zvyknou na 

pravidelnost 

 

 

 

 

- graficky špatně upravený leták 

zákazníky spíše odradí, neţ naláká 

- kvalita poštovních sluţeb 
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INTERNET 

- rychlost 

- neomezená kapacita sítě 

- oslovuje široké spektrum příjemců, 

cílové skupiny pomocí nových 

prostředků 

- interaktivita 

- detailní informace 

- mnoţství informací 

- selektivita 

- špatně se přes něj oslovují senioři 

- bojuje s vysokou konkurencí  

- pokud chce být firma v popředí 

vyhledávání, musí si připlatit 

- ohroţuje kamenné oční optiky 

- velký vliv kreativity na účinnost 

- relativně malý zásah 

e-mail 

- rychlost přenosu informací 

- nízká finanční náročnost 

- interaktivita 

- měřitelnost odezvy  

- moţnost přesného cílení 

- úspora času  

- zkvalitnění péče o zákazníka 

- omezená velikost přenášených dat 

www 

- kompletní nabídka, relativně 

snadná měřitelnost, nízké náklady 

na provoz, sdělení 24hod.denně, 

globálnost, interaktivnost 

- vysoká investice 

KOMUNIKAČNÍ KANÁLY NEPŘÍMÉ - VENKOVNÍ 

OUTDOOR 

- nepřetrţité působení na zákazníka 

- přenosnost 

- pestrost 

- velký počet míst 

- novátorské tvůrčí příleţitosti 

- efektivita 

- vysoká sledovanost a regionální 

působnost 

- moţnost realizace různých typů a 

variant řešení 

- dají se měnit motivy a grafika 

- moţnost osvětlení některých typů 

venkovní reklamy 

- jednoduchá instalace 

- nízké náklady v přepočtu na m
2 

plochy 

- omezené mnoţství informací 

- dlouhá doba realizace 

billboardy a bigboardy 

- intenzivní zásah populace 

- regionální cílení 

- relativně nízké náklady 

- rychlá komunikace 

- nemobilnost 

- nejsou vhodné pro přenos více infa 

- nízká flexibilita 

citylight vitríny 

- viditelnost i v noci 

- účinnější neţ billboardy 

- vhodné pro krátkodobé kampaně 

(kulturní akce, veletrhy, ...) 

- vysoká cena 

městský mobiliář, sdělení 

v MHD 

- intenzivní zásah populace 

- regionální zaměřitelnost 

- mobilnost 

- relativně nízké náklady 

 

- nízká vypovídací schopnost 

- špatná demografická zaměřitelnost 

- omezení tvaru reklamy 

- nízká flexibilita 

plakátovací plochy 
- nízké náklady 

- ilegální plakátovací plochy 

- mechanické poškození 

výkladní skříně 

- lokální působnost 

- bezprostřední spojení s obchodem 

- vysoká flexibilita reklamy 

- regionální zaměřitelnost 

- omezený prostor  

- náročnost na údrţbu 

- závislost na umístění 

sdělení na sportovištích 

- intenzivní zásah populace 

- regionální zaměřitelnost 

- nízká vypovídací schopnost  

- vysoká cena 

- omezení tvaru reklamy 
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KOMUNIKAČNÍ KANÁLY NEPŘÍMÉ - SPECIFICKÉ 

SPECIFICKÉ 

- působí slovem, obrazem, zvukem, 

pohybem, tvarem, barvou aj. 

- pouţití samostatně nebo 

v kombinaci pro zvýšení účinnosti 

- zacílení 

- moţnost výběru vhodného KK 

- špatné zvolení KK 

PODPORA PRODEJE 

- kombinace výhod reklamy a 

osobního prodeje 

- zpětná vazba 

- přidává výrobku na zajímavosti 

- flexibilní načasování 

- krátkodobé výhody 

- krátká doba věrnosti (výrobek s dárkem 

navíc) 

 

Tab.3.3: Ne/výhody komunikačních kanálŧ v kostce
48

 

VÝHODY NEVÝHODY 

KOMUNIKAČNÍ KANÁLY PŘÍMÉ 

- získám přímou odezvu 

- vidím emoce druhé strany, můţeme ihned 

reagovat, reakce lze ihned zaznamenat, 

zaznamenání si doplňkových informací 

- umoţňuje cílené a osobní oslovení 

- nachází úplnou pozornost a soustředění 

příjemce 

- vysoká přesvědčovací schopnost (je  

moţné řadu věcí vysvětlit, opravit případné 

chyby, námitky vyvrátit, ovlivňovat, 

moţnost klást doplňující otázky) 

- sdělení a jeho argumenty je moţné 

přizpŧsobit konkrétním podmínkám  

a osobnosti příjemce 

- umoţňuje spontánní kupní reakci 

- umoţňuje okamţitou kontrolu úspěchu  

- vysoké náklady na jeden kontakt  

- na spotřebním trhu určitá nedŧvěra 

zákazníkŧ (na trzích organizací, kde se při 

prodeji jedná o vysoké finanční částky 

nebo o dlouhodobé kontakty je tento typ 

prodeje velmi ţádoucí) 

- nepřipravenost, nedostatek informací 

- nedostatek spolehlivosti 

- ztráta objektivity 

- pokládání nevhodných otázek (mlhavé, 

zjišťujeme vše najednou, dvojitá otázka, 

apod.) 

- komunikační šumy 

- zákazník rád zŧstává anonymní 

 

 

KOMUNIKAČNÍ KANÁLY NEPŘÍMÉ 

- relativně nízké prostředky zasáhnou velký 

okruh potencionálních zákazníkŧ (v 

přepočtu na jednotlivce jde o nejlevnější 

formu komunikačních kanálů) 

- široký záběr 

- KK jsou veřejné, kaţdé sdělení  

je přístupné všem lidem na určitém trhu 

- rychlé 

- dostupné 

- anonymita (zvládne velký okruh 

potencionálních zákazníků) 

- KK jsou jednosměrné 

- obvykle není moţno hned reagovat, 

vznést dotazy, námitky, hned koupit,  

- tudíţ není moţné tyto reakce ztlumit, 

vyvrátit, vysvětlit, kdyţ dojde  

k nepochopení, vyuţít 

                                                 
48

 STEINOVÁ, M. Marketing. 1. vyd. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava. 65 s. 
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Tab.3.4: Hodnocení vybraných komunikačních kanálŧ zákazníkem, moţnosti naplnění 

zákaznických kritérií a jejich porovnání dle vybraných faktorŧ 
 

Faktor Televize Rozhlas Časopisy, 

noviny 

Internet Venkovní 

reklama 

H
o

d
n

o
ce

n
í 

 k
o

m
u

n
ik

a
čn

íc
h

 

k
a

n
á

lŧ
 z

á
k

a
zn

ík
em

 

Informace 
aktuální, 

stručné 

aktuální, 

stručné 

málo aktuální, 

precizní 

rozsáhlé, 

aktuální 

aktuální, 

stručné 

Komunikace 
zpoţděná, 

omezená 

zpoţděná, 

omezená 

zpoţděná, 

omezená 

okamţitá, 

omezená 

zpoţděná, 

omezená 

Transakce 

velmi 

omezená, 

pomalá 

velmi 

omezená, 

pomalá 

velmi 

omezená, 

pomalá 

méně 

bezpečná, 

rychlá 

velmi 

omezená, 

pomalá 

Distribuce 

pouze digitální 

informace 

pouze 

zvuková 

informace 

pouze tištěné 

informace 

pouze digitální 

informace 

pouze tištěné 

informace 

Sluţby informační informační informační informační informační 

P
o

ro
v

n
á

n
í 

k
o

m
u

n
ik

a
čn

íc
h

 k
a

n
á

lŧ
 d

le
 v

y
b

ra
n

ý
ch

 f
a

k
to

rŧ
 

Pŧsobnost 

média 

regionální regionální regionální celosvětová regionální 

Směr 

komunikace 

one-to-many one-to-many one-to-many one-to-one, 

many-to-many 

one-to-many 

Přenos 
zvuk, obraz zvuk text, obrázky zvuk, video, 

text, obrázky 

text, obrázky 

Zdroj zprávy 
věrohodný věrohodný věrohodný někdy 

nevěrohodný 

věrohodný 

Moţnost 

individualizace 

obsahu 

ne ne ne ano ne 

Cena reklamy vysoká střední střední nízká střední 

Pŧsobení 

zprávy, 

reklamy 

krátkodobé, v 

okamţiku 

vysílání, 

výhradní, push 

krátkodobé v 

okamţiku 

vysílání, 

výhradní, push 

dlouhodobé, 

po dobu 

prohlíţení 

stránky, 

výhradní, push 

dlouhodobé, 

po dobu 

prohlíţení 

webové 

stránky, 

doplňkové, 

pull 

krátkodobé aţ 

střednědobé, 

dle typu, 

výhradní, push 

Opětovné 

shlédnutí 

zprávy, 

reklamy 

ne ne ano ano ano 

Rychlost 

odezvy na 

reklamní 

sdělení 

zpoţdění zpoţdění zpoţdění okamţitě zpoţdění 

Moţnost měřit 

účinnost 

reklamního 

sdělení 

střední nízká nízká velmi vysoká nízká 

Zdroj:  KOPŘIVA, P. Budování strategie a strategie komunikačních kanálŧ, vyd.: IT Systems, 4/2002 

  

http://www.krutis.com/sekce/texty/internet-medium/ (08.11.2010)  
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3.3.4 Přínosy a rizika komunikačních kanálŧ pro firmu a zákazníka 

 

 PŘÍNOSY 

Trend vývoje komunikačních kanálů v rámci CRM systému: 

FIRMA 

- podporuje oboustrannou komunikaci mezi firmou a jejími zákazníky 

- podpora tvorby 

- ovlivňuje a napomáhá zvýšit prodej zboţí a sluţeb tak, aby byly potřeby naplněny – 

posílení finanční pozice 

- zvýšení moţností distribuce 

- zrychlí odbyt zboţí 

- působí na zvyšování spotřebitelské poptávky 

- zefektivňuje náklady na provoz sluţeb spojených s KK 

- udrţení stávajících zákazníkŧ a získávání nových 

- identifikace a porozumění potřebám zákazníka 

- trend podporuje CRM celého cyklu kontaktu se zákazníkem, efektivní koordinaci 

vazeb na zákazníka a péči o něj 

- růst konkurenceschopnosti 

- pomáhá dalším propagačním aktivitám 

- koncentrace vlastníkŧ médií 

- šíří informace o produktech a sluţbách 

- rychlost, přesnost, cílenost, účinnost informací 

- stimuluje konkurenci a tím zvyšuje kvalitu výrobkŧ a sluţeb 

- umoţňuje zpětné ověření svého působení 

- přínos pro firmu vyuţívající KK → pozitivní image 

- moţnost volby z široké nabídky médií – nové netradiční formy 

- prostřednictvím KK fy získává rychlou a „spolehlivou“ výměnu informací 

 

ZÁKAZNÍK 

- prolínání jednotlivých médií (TV-rozhlas-tisk versus internet) 

- dává spotřebitelům pocit dŧvěry 

- moţnost volby média 

- lidé se dozvídají něco poučného 
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 RIZIKA 

Trend vývoje  komunikačních kanálů v rámci CRM systému můţe ohrozit firmu: 

FIRMA 

- která pouţívá internet díky virŧm (klasické byly destruktivní, dnešní škodlivé kódy se šíří 

nepozorovaně a usídlí se hluboko v co největším počtu systémů a ty následně zneuţijí 

cílený útok – motivací útočníků je touha po zisku) 

- obtíţné měření efektivity 

- absence zpětné vazby 

- volba nevhodného komunikačního kanálu a špatné vyuţití jejich vlastností a moţností 

- zvýšení nákladŧ na řízení vztahŧ se zákazníky, kteří jsou pokrytí více KK 

- globální změny - vývoj mediální inflace je přímo úměrný vývoji makroekonomických 

ukazatelů (vývoj HDP, spotřeba domácností) 

- ztráta podílu na trhu - omezení mediálních investic 

- pokud podnik mění strukturu svých KK nebo uvaţuje o vytvoření nového KK, hrozí 

riziko konfliktu zájmŧ mezi výrobcem produktu a zprostředkovatelem prodeje 

produktu, hlavně díky částečně odlišným cílům (viz kapitola 3.3.5, Tab. 3.6: Konflikty 

mezi výrobcem a prodejcem a jejich dŧsledky) 

- realizace produkce na domácím i zahraničním trhu je stále komplikovanější 

- KK, které mají nulovou či velmi nízkou hodnotu, jsou pro firmu neefektivní 

s neefektivně vynaloţenými prostředky 

 

ZÁKAZNÍK 

- mediální přesycenost trhu – informační přesycení, spotřebitel se KK vyhýbá 

- závislost na médiích 

- špatný vliv na člověka (nejsou štíhlí, nemají tak pěkné oblečení apod.) 
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3.3.5 Dopady a vlivy komunikačních kanálŧ na aktéry systému CRM vs. etika KK 

 

Komunikační kanál je povaţován za mocného agresora a jejich konzument  

za bezbrannou oběť. 

 

Vliv KK na společnost (a její uspořádání) i na jednotlivce (a jeho ţivot) je jedním  

z centrálních témat nejen odborného zájmu oborů, které média studují, ale i laické veřejnosti. 

Stále větší měrou vytvářejí a přetvářejí sociální prostředí, v němţ se pohybujeme. KK 

ovlivňují organizaci prostoru, v němţ ţijeme a čas, který proţíváme:
49

 

- média mohou ohrozit zdravý fyzický a psychický vývoj dítěte (televize, denní tisk 

presentují násilné činy, TV můţe sledovat i negramotný, děti tak získávají řadu zkušeností, 

které nejsou korigovány realitou),  

- násilí presentované prostřednictvím KK mohou mít negativní dopady na činy jedince,  

- lidé si ritualizují čtení denního tisku – mají sklon číst noviny vţdy ve stejnou dobu, proto 

pravidelné uspořádání rozhlasových a televizních vysílacích schémat vede 

k přizpůsobování rytmu svého ţivota (lidé mají taktéţ tendenci dělit si čas „do zpráv“  

a „po zprávách“),  

- internet představuje jakýsi paralelní svět a často jedince vtáhnou do svého virtuálního 

prostoru, neboť oba tyto světy, reálný a virtuální, velmi rychle splývají v jeden a jsou  

si čím dál tím méně vzdálené,
50

 

- masová komunikační média posilují jiţ existující modely chování a názory spíše, neţ 

by je měnila, ovlivňují hlavně jednotlivce, kteří si ještě nevytvořili na určitou věc jasný 

názor, kteří jsou chudí, méně vzdělaní a věnují médiím hodně pozornosti,  

- poskytují zdroj dŧleţitých informací pro naše rozhodování (tisk, skripta, ekonomické 

deníky), ţití, vzdělávání (například e-learning). 

 

Jakmile se od základních KK odpojíme, přestaneme být informováni, avšak k pobývání mimo 

komunikační realitu je zapotřebí nemalé vnitřní síly a zdravé motivace.  

 

 

 

 

                                                 
49
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 FIRMA hodnotí komunikační kanály a dopady na něj jsou podle těchto kritérií:
51

  

- TRŢNÍ POKRYTÍ: Podnik sleduje, jak velkou oblast trhu je komunikační kanál 

schopen pokrýt a jakým zpŧsobem konkuruje ostatním komunikačním kanálŧm. 

Protoţe firma při tvorbě zákaznické strategie identifikovala jednotlivé trţní segmenty,  

je také schopna posoudit jejich pokrytí daným komunikačním kanálem. Některé 

komunikační kanály se mohou překrývat. To samozřejmě zvyšuje náklady na řízení 

vztahu se zákazníky, kteří jsou pokryti více komunikačními kanály. Na druhou stranu, 

zákazníci tento jev většinou vnímají pozitivně a pokud jsou jednotlivé komunikační 

kanály navzájem konzistentní, zvyšuje tento jev loajalitu zákazníků. 

- ŘÍZENÍ: Pro firmu je velice důleţité řídit komunikační kanály a komunikaci  

se zákazníky. Zpráva, která se předává zákazníkovi musí být konzistentní a jasná. Úroveň 

řízení a kontroly komunikačních kanálů má velký vliv na to, jak budou komunikační 

kanály prezentovat jednotlivé produkty a sluţby. Takové záleţitosti jako prostředí,  

ve kterém zákazník produkt kupuje, nebo doprava produktu se stávají součástí produktu  

a jeho image a tyto faktory zákazník kupuje společně s produktem. 

- KONFLIKTY: Jestliţe firma mění strukturu svých komunikačních kanálŧ nebo 

uvaţuje o vytvoření nového komunikačního kanálu, hrozí riziko konfliktu zájmů mezi 

výrobcem produktu a zprostředkovatelem prodeje produktu. To je dané především tím, 

ţe výrobce a zprostředkovatel mají částečně odlišné cíle. Pricewaterhouse Coopers 

definovali tabulku, která zdůvodňuje konflikty zájmů mezi výrobci a zprostředkovateli. 

- ZISKOVOST: Cílem firmy je, aby komunikační kanál byl ziskový. Při retailovém 

prodeji zaujímají 20 - 40 % ceny produktu náklady na KK. Je zřejmé, ţe opět musí platit 

pravidlo, ţe investice vloţená do vytvoření a provozu komunikačního kanálu musí být 

menší neţ efekt, který tato investice přináší. Přestoţe se náklady na komunikační kanál 

promítnou do ceny produktu, musí produkt zůstat konkurenceschopný. 

- PODPORA: Podpora KK se můţe skládat z rŧzných aktivit - např. marketing, 

promotion, výcvikové programy, garance oprav produktu apod. Dobré podpůrné programy 

by se měly dotýkat následujících oblastí: finance, zákaznické sluţby, objednávky, 

dodávky, informování. 
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39 

 

Tab. 3.5: Konflikty mezi výrobcem a prodejcem a jejich dŧsledky  

Výrobce Prodejce 

Je zaměřen na produkt Je zaměřen na sluţby 

Zachází s velkými fixními prostředky Zachází s velkými variabilními náklady 

Vytváří trţní segmenty podle produktů Vytváří trţní segmenty podle zákazníků 

Prodává produkty Spojuje produkty s poprodejní podporou 

Cíle výrobce Cíle prodejce 

Trţní podíl pro produkt Trţní podíl na zákazníky 

Zajištění záruky Bezproblémové produkty,  

garance bezchybnosti 

Velké objednávky podobného zboţí Malé objednávky různého zboţí 

Pevné objednávkové plány Flexibilní politika objednávek 

Loajalita k jednotlivým produktům Dostupnost produktu 

Tyto konflikty nesou 6 hlavních dŧsledkŧ 

1. Výrobce obchází zprostředkovatele a prodává přímo. 

2. Výrobce hledá nové komunikační kanály. 

3. Výrobce sjednává více zprostředkovatelů v regionu. 

4. Zprostředkovatel povaţuje výrobce za neregulérního. 

5. Výrobce vnímá zprostředkovatele jako neloajálního. 

6. Zprostředkovatel odmítá sdílet s výrobcem informace o zákaznících. 
 

Zdroj: KOPŘIVA, P. Pricewaterhouse Coopers, Strategie struktury a řízení CRM 

v kolísající ekonomice, vyd.: IT Systems, 6/2002 
 

Při tvorbě strategie komunikačních kanálŧ, tedy při rozhodování, které komunikační 

kanály podnik vyuţije a jaké budou mít vlastnosti, musí firma zvaţovat vyjmenovaná 

kritéria hodnocení komunikačních kanálŧ zákazníkem a kritéria hodnocení 

komunikačních kanálŧ firmou. 

 

Aby byla firma při definici komunikačních kanálů a jejich vlastností efektivní, musí: 

- identifikovat a porozumět potřebám zákazníka, 

- efektivně dodávat produkty a sluţby, aby byly tyto potřeby naplněny, 

- zefektivnit náklady na provoz sluţeb spojených s produkty a KK. 
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 ZÁKAZNÍK hodnotí komunikační kanál a dopady na něj jsou podle těchto kritérií:
52

 

- INFORMACE: Firma prostřednictvím komunikačního kanálu informuje zákazníka  

o charakteristikách produktu, sluţbách k produktu, jeho ceně a dalších podmínkách. 

Úroveň informací, které firma zákazníkovi předává, je silným hodnotícím kritériem 

zákazníka. 

- KOMUNIKACE: Zákazník kupuje produkty nebo sluţby, případně uvaţuje o jejich 

koupi potřebuje někdy vznést dotaz, potřebuje znát odpověď na svou otázku, která 

vyjadřuje jeho potřebu. Zákazník hodnotí komunikační kanál převáţně podle 

jednoduchosti podání otázky a dosaţení odpovědi. Proto je velmi důleţité, aby zákazník 

mohl snadno kontaktovat podnik a předat své otázky.  

- TRANSAKCE: Jde o předávání objednávek, fakturace, placení od klienta atd.  

aţ po poslední článek řetězce. Je velmi důleţité, aby komunikační kanál splňoval 

poţadavky zákazníka na bezpečnost při vyřizování transakcí. Zákazník musí mít 

jistotu, ţe jeho platba bude doručena správnému subjektu a ţe při placení nehrozí 

ţádné riziko. 

- DISTRIBUCE: Distribuce produktu musí být v očích zákazníka rychlá a pro zákazníka 

pohodlná. Jestliţe má být produkt zabalen a dopraven, musí být zajištěna jeho ochrana, 

ale zároveň musí být snadno rozbalitelný. 

- SLUŢBY: Jedním z nejdůleţitějších kritérií pro klienta jsou další sluţby, které 

komunikační kanál poskytuje. Při rozhodování klienta hraje nejdůleţitější roli často fakt, 

jaké sluţby získává se zakoupením daného produktu. Takovými sluţbami mohou být 

např. dostupné rady pro instalaci a pouţívání produktu, asistence pro případ problému  

s produktem, moţnost rychlé opravy produktu. 

 

Kaţdý komunikační kanál splňuje rŧzně jednotlivá kritéria a kaţdý zákazník je vnímá 

odlišně. Pro firmu je tedy důleţité, aby své KK nereprezentoval samostatně, ale jako 

ucelenou skupinu, aby zákazník mohl s podnikem komunikovat napříč více kanály  

dle toho, který komunikační kanál nejlépe splňuje jeho momentální potřeby.   
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Komunikační kanály by měly:  

- dodrţovat etiku podnikání 

- balancovat na hraně, ale neporušit uznávaný kodex reklamy 

- nestát se spamem nebo klamavou reklamou 

- pro zadavatele s omezenými moţnostmi financování kampaně, kteří potřebují 

nízkonákladové kombinace, jsou vstupy do elektronických médií stále drahé  

→ pro účinnou kampaň proto potřebujeme pouţít více kombinací a to klasická  

a nová média 

 

Základní pravidla etikety:
53

 

- nezapomínat, ţe na druhém konci jsou lidé a ne počítač 

- dodrţovat obvyklá pravidla slušnosti 

- zjistit si taktně, s kým mluvím 

- brát ohled na druhé 

- je vhodné psát (v případě češtiny) s diakritikou 

- nezveřejňovat nepravdivé, nebo i pravdivé, ale choulostivé informace 

- pomáhat v diskuzích 

- respektovat soukromí jiných 

- nezneuţívat svou moc či své vědomosti 

- odpouštět ostatním chyby 

- nešířit hoaxy, zahlcují internet – pokud přijde hoax, zdvořile  upozornit odesílatele,  

ţe takové jednání je nevhodné 

- nerozesílat spam a reklamu 

- neporušovat autorská práva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53

 http://www.podnikatel.cz/clanky/slusne-chovani-na-pracovisti/ (8.11.2010) 



42 

 

3.3.6 Vyuţití komunikačních kanálŧ 

 

 INTERNÍ vyuţití komunikačních kanálů v rámci firmy 

FIRMA 

- informuje zaměstnance prostřednictvím komunikačních kanálů o fungování podniku 

- přibliţuje vnitřní chod podniku zaměstnanci přes KK i z toho důvodu, ţe pracovník, 

který se s podnikem identifikuje, podává lepší výkon 

- motivuje 

- přes KK popisuje pracovní místo zaměstnance, nejen písemně jsou vedeny Stanovy 

firmy a Vnitropodniková směrnice 

- porada s pracovníky útvaru o společném postupu v určité záleţitosti 

- týmové řešení problémŧ s podřízenými apod. 

 

MANAŢER by měl umět vyuţít komunikačních kanálŧ v rámci firmy. Manaţer se někdy 

mylně domnívá, ţe vnitrofiremní komunikace je záleţitostí pouze techniky, především 

osobních počítačů. Je to omyl. K jednotlivým zaměstnancům, firmy totiţ „hovoří“ nejenom 

slova a písemné dokumenty, ale i pověst firmy, firemní vize, tradice apod.  

 

Rozhoduje-li se manaţer, který KK vybrat, je důleţité, aby si ujasnil, zda se jedná  

o standardní situaci nebo zda řeší nový problém, s kým situaci řeší, s kým komunikuje. 

Dobře zvolený komunikační kanál eliminuje případné neporozumění informace. 

 

 EXTERNÍ vyuţití komunikačních kanálů → KK zajišťují propojení firmy s okolím 

FIRMA 

- vyuţívá KK jako jeden ze základních procesŧ ţivota organizačních struktur, ţádná 

z aktivit podniku není moţná bez příslušného sdělování informací 

- vyuţívají KK pro příjem dostupných informací, neboť na nich závisí kvalita 

rozhodování, tedy i řízení 

- prostřednictvím KK manaţer shromaţďuje informace ze všech směrŧ, aby mohl 

analyzovat situaci a dospět ke kvalitnímu rozhodnutí 

- dále jej vyuţívá k vyřizování stíţnosti zákazníka apod. 

 

 



43 

 

3.3.7 Výběr komunikačního kanálu 

 

Jde o výběr takového komunikačního kanálu, který by co nejefektivněji při co nejniţších 

nákladech oslovil cílové příjemce.  

 

Při výběru komunikačního kanálů se posuzují 3 základní charakteristiky:  

- dosah - počet různých osob nebo domácností, vystavených působení KK alespoň jednou 

za určitý časový úsek, 

- četnost - číslo, kolikrát  je během určité doby příjemce vystaven působení sdělení, 

- účinek - kvalitativní hodnota sdělení prostřednictvím daného KK (správné umístění). 

 

Dalšími charakteristikami, které je nutné brát v úvahu při rozhodování o výběru KK, jsou: 

- zvyky cílových příjemcŧ ve vztahu ke KK,  

- produkt, který má být komunikován, 

- typ a rozsah sdělení, 

- náklady na realizaci. 

 

Úspěšná komunikace se v zásadě opírá o 7 bodů:  

- dŧvěryhodnost,  

- správná volba místa a času,   

- srozumitelnost,   

- jednoduchost (vyjádření např. pomocí symbolů),   

- soustavnost (pro dosaţení cíle je třeba neustálého opakování),   

- správná volba komunikačních kanálŧ (je třeba vybírat úspěšné a prověřené komunikační 

kanály, protoţe k těm uţ má zákazník vytvořený určitý vztah),   

- znalost adresáta (čím více informací máme o adresátovi, tím bude sdělení účinnější).  
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4 PŘEDSTAVENÍ FIRMY 

 

4.1 Základní údaje firmy 

 

Obchodní firma:  Oční optika Vágner 

Místo 1.provozovny:  J.A.Komenského 14, 739 21  Krmelín  

Místo 2.provozovny:  Frýdecká 167, 739 24  Paskov  

Identifikační číslo:  61358216 

Právní forma:   fyzická osoba 

Odpovědný zástupce:  Kateřina Nováková 

Majitel:   Petr Vágner 

Ţivnost:   ohlašovací vázaná 

Podmínka k provozování: střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru oční optik nebo 

oční technik 

Velikost prodejní optiky: 24m
2 

prodejna  

    18m
2 

 kancelář s dílnou 

        6m
2 

 sociální zařízení 

 

Počet zaměstnancŧ:   2x oční optik, 1x optometrista 

Otevírací doba:  Pondělí – Pátek  08:00-17:00hod. 

    Sobota   08:00-12:00hod. (pouze Krmelín) 

Ø návštěvnost/měsíc:  120 osob/měsíc/provozovna 

Ø počet zákazníků/měsíc: 60 osob/měsíc/provozovna 

 

4.2 Profil firmy 

 

Oční optika Vágner se sídlem v Krmelíně byla zaloţena 1.dubna 2009. O rok později, 

1.dubna 2010, se oční optika rozšířila o další provozovnu v Paskově (Příloha 2). 

 

Oční optika Vágner se zabývá prodejem moderních brýlových obrub, brýlových  

a kontaktních čoček předních světových výrobcŧ, slunečních a sportovních 

ne/dioptrických brýlí, doplňkový sortiment (pouzdra, čistící ubrousky, šňůrky na brýle, 

spreje, lupy …) → Příloha 3. 
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Oční optika Vágner se po celou dobu své působnosti snaţí rozšiřovat sortiment a zkvalitňovat 

sluţby pro zákazníky a kromě prodeje brýlových obrub a slunečních brýlí provádí také 

zabrušování čoček do brýlových obrub včetně opracování a měření zraku. 

 

Oční optika Vágner zavedla koncept moderního obchodu, coţ znamená, ţe klient má 

přístup k veškerému zboţí a všechno si mŧţe vyzkoušet. Nabízí moderní vybavení a sluţby 

jako vyšetření zraku, vyčištění či drobné úpravy brýlí na obchodě nabízí pro své zákazníky 

zdarma. V rámci obchodní politiky jasně říká, kolik co stojí a detailně zboţí popisuje,  

aby zákazník přesně rozuměl tomu, co kupuje. Třetí prvek je komunikační. Dříve byl 

byznys optik pomalý, ale s rostoucími nároky zákazníka a mediální propagací se zrychluje.  

Je třeba stále měnit akce, rozšiřovat nabídky, kolekce zboţí a podepřít to odborností. 

 

Oční optika zdarma pro své zákazníky provádí: vyšetření zraku, vyčištění brýlí, drobné 

úpravy na obchodě a taktéţ pravidelně poskytuje slevy – akce - propagace:
54

 

- 1x/kvartál → reklamní letáky v blízkém okolí optiky (Příloha 4) 

Letáky jsou rozmisťovány v nákladu 5000ks do rodinných domů a bytů prostřednictvím 

pošty v Paskově, Krmelíně a jejich okolí. 

- 1x/kvartál →  inzerce do Obecního zpravodaje  

Reklamní leták bývá taktéţ otištěn v Obecním zpravodaji příslušné obce a okolních obcí. 

- celoročně reklamní bannery na přístupových silničních komunikacích lokality 

- akce 1+1 zdarma plastové čočky, 10-20% slevy na čočky TRANSITIONS, CRIZAL, 

akce „Studentská pečeť“ – sladká odměna nejen pro studenty, ke kompletní zakázce 

RedBull nebo pivo zdarma, apod. 

- dárkové poukázky v hodnotě 500Kč, 1000Kč a 2000Kč (Příloha 5) 

- PF jako poděkování věrným zákazníkům s malou pozorností při návštěvě (Příloha 6) 

 

Přestoţe působí na trhu krátce, začíná si budovat stabilní pozici. Svým aktivním působením 

uspokojuje potřeby zákazníků v oboru oční optiky nejen na Frýdecku. 
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4.3 Poslání firmy 

 

Posláním Oční optiky Vágner je nabízet široký sortiment brýlových obrub a slunečních brýlí, 

skel, udrţovat kolekce módní, designové a zajišťovat další doplňkový sortiment v rŧzných 

cenových relacích, v příjemném prostředí s odborným, ochotným a spolehlivým 

personálem tak, aby zákazník mohl maximálně uspokojit své spotřebitelské nároky  

na sluţby, které oční optika nabízí a měla by mu být kdykoliv připravena poradit a maximálně 

vyjít vstříc k uspokojení jeho potřeb. 

 

4.4 Vize firmy 

 

Oční optika Vágner bude a neustále pracuje na zvýšení úrovně provedení sluţeb tak,  

aby zabezpečila uspokojivou kvalitu a poţadavky zákazníků na sluţby oční optiky. Současně 

plánuje rozšíření o další provozovny s postupným cílem se během deseti let rozšířit  

do atraktivních oblastí v blízkosti centra Ostravy.  

 

4.5 Cíle firmy 

 

Cílem Oční optiky Vágner je profesionální poradenský a odborný přístup vyškoleného 

personálu, spolehlivost, kvalita sluţeb a poprodejní servis s cílem získat a udrţet 

spokojeného zákazníka, vytvořit vzájemně dobré a potřební vztahy. Tím bude zajištěna 

potřebná prosperita firmy, přiměřený zisk, moţnost solidně odměňovat zaměstnance  

a získat prostředky pro další rozvoj firmy.  

 

Z toho vyplývají následující dílčí cíle:  

- zajištění stabilizace prodeje v lokalitách Paskov a Krmelín, která tvoří základní 

východisko podnikání, 

- vytvoření optimální image firmy solidností přístupu k zákazníkovi i cenovou politikou,  

- uplatnění vhodné propagace a komunikačních kanálŧ,  

- vytvoření podmínek pro uplatňování vhodných módních směrŧ v oblasti péče o zrak. 
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5 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU FIRMY 

 

5.1 Analýza externích a interních faktorŧ → sekundární sběr dat 

 

5.1.1 Externí analýza makroprostředí 

 

 GEOGRAFICKÝ SEGMENT 

Geografický segment ovlivňuje podnik hlavně tím, že do značné míry předurčuje jeho logistiku 

a působí i na lokalizaci podniku.
 55

 

 

Působení očních optik je ovlivňováno převáţně dvěma faktory:  

1. umístění oční optiky, nejlépe na náměstí města, obce, řetězce pak převáţně vyuţívají 

velká nákupní centra, jelikoţ jsou schopni, jako řetězec, pokrýt nemalé náklady  

za pronájem, 

2. nebo umístění, které není závislé na atraktivnosti místa prodeje, ale na očním 

doktorovi, který ordinuje bezprostředně vedle oční optiky, v objektu, popřípadě dochází 

do optiky v určené dny a hodiny vyšetřovat. 

 

 DEMOGRAFICKÝ SEGMENT 

Základem je demografická segmentace, neboť trh tvoří lidé. Počet obyvatel České republiky 

činí k 31.12.2009 celkem 10.506.813
56

. Během roku se zvýšil počet obyvatel o 39.271.  

 

Statistici spočetli, že počet novorozeňat převýšil zemřelé o 10 900. Přesto v zemi přibývá 

počet obyvatel hlavně díky migraci. Přistěhovalých bylo však oproti roku 2008 o více než 

polovinu méně, vystěhovalých naopak dvojnásobek. Statistici předpokládají, že počet lidí bude 

růst do roku 2030, potom by měl mírně klesat. Hlavní úlohu zde hrají migranti a „silné 

ročníky“ co se týče porodnosti. Počet obyvatel vzroste v ČR do roku 2065 zhruba o 200tis. 
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 LEDNICKÝ, V. Strategické řízení. 1. vyd. Ostrava: Repronis Ostrava, 2006. 154 s. ISBN 80-7329-131-2. s.66. 
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 http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/publ/4001-09-v_roce_2009_%28predbezne_vysledky%29  

(25.08.2010) 
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Tab. 5.1: Vybrané demografické údaje v ČR 

Vybrané 

demografické údaje  

v České republice 

2007
57

 2008 2009 2010
58

 

(I.Q) 

Rozdíl 

2007-2008 

Rozdíl 

2008-2009 

v tis.osob 

Počet obyvatel k 31. 12. 10381,1 10467,5 10506,8 10509,4 86,4  39271 

Prŧměrný věk 40,3 40,5 40,7 ↑ 0,1  1,1 

Sňatky 57157,0 52457,0 47900,0 ↓ o 0,7 -4700,0  -4557 

Rozvody 31129,0 31300,0 29133,0 7,0 171,0  -2167 

Ţivě narození 114632,0 119570,0 118348,0 ↑ o 0,382 4938,0  -1222 

Potraty 40917,0 41446,0 40500,0 ↓ o 1,0 529,0  -946 

Zemřelí 104636,0 104948,0 107421,0 ↓ o 2,7 312,0  2473 

Přistěhovalí 104445,0 77817,0 39973,0 ↓ o 1,9 -26628,0  -37844 

Vystěhovalí 20500,0 6027,0 11629,0 ↑ na 5,9 -14473,0  5607 

Přirozený přírŧstek 9996,0 14622,0 10927,0 ↑ 4626,0  -3695 

 

Graf 5.1: Projekce obyvatelstva do roku 2065
59

  

 

 

 

 

 

                                                 
57

 Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cr_od_roku_1989#01 (25.08.2010) 
58

 Zdroj: http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/coby061410.doc (25.08.2010) 
59

 Zdroj: http://www.spcr.cz/statistika/projekce_d.htm (25.08.2010) 
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Se zvyšujícím se počtem obyvatel a ţivotního trendu a tendencí % slabozrakých lidí  

v populaci prŧběţně roste a jedním z rozhodujících faktorů ovlivňujících tento trend  

je bezpochyby prodluţování délky lidského ţivota (to platí především v naší euroamerické 

civilizaci). Podle prognóz se v příštích 20 letech počet lidí starších 85 let přibliţně 

zdvojnásobí, z čehoţ lze usuzovat na zvýšení počtu lidí s postiţením zraku. Uţ v roce 2014  

se očekává ve všech regionech převaha počtu seniorŧ nad dětmi. Kolem roku 2030 bude  

na dvě stě seniorů připadat sto dětí, v roce 2065 se poměr zvýší na 245 aţ 354 důchodců  

na 100 dětí. 

 

Rovněţ zajímavým údajem je procentuelní rozdělení zrakově postiţených klientů podle 

stupně zrakového postiţení. Více neţ polovina (53%) jsou lidé slabozrací, třetina (30%) 

prakticky nevidomí a téměř pětina (17%) je nevidomých.  

 

V Evropě je asi 11 milionŧ slabozrakých a asi 1 milion nevidomých. Těţce zrakově 

postiţený je zhruba kaţdý 60.člověk. Jiné zdroje uvádějí, ţe lidé se zrakovým postiţením 

tvoří přibliţně 1-1,5% z populace. Přesné statistiky neexistují ani v rámci jednotlivých zemí.  

 

V České republice expertní odhady hovoří o 1 promile lidí nevidomých nebo těţce zrakově 

postiţených. Pokud se k tomu přičtou i lidé slabozrací, pak se hovoří o 1,5 aţ 2 %. Lidé, 

kteří nosí brýlové obruby za účelem korekce oční vady, zaujímají na trhu zhruba 43%, 

tj. cca 4,464tis.obyvatel a necelých 500tis.obyvatel (1%) nosí brýlové obruby  

bez dioptrických čoček pro svou image. 

 

Oční optiky Vágner spadají pod okres Frýdek-Místek. Pokud vezmu v úvahu Frýdecko jako 

celek nejbliţší potenciální oblasti zákazníků, má k 01.01.2010
60

 cca 211,5tis. obyvatel, 

z toho v prŧměrném věku 40 let, 51% ţen, 49% muţů. 

 

Počet osob s oční vadou na Frýdecku odhaduji  

na 90.300 obyvatel a bez oční vady brýlové obruby nosí  

cca 2.000 obyvatel. 
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 http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/1301-10 (25.08.2010) 
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 EKONOMICKÝ SEGMENT 

V této souvislosti představuje především makroekonomické trendy, tendence a z nich 

vyplývající výhled rozvoje podnikání jako jsou jednotlivé fáze hospodářského cyklu. 

 

V 1. čtvrtletí 2010 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty 

zaměstnanců v celém národním hospodářství o 2,2 % proti stejnému období předchozího 

roku, reálná mzda vzrostla o 1,5 %. V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila 

nominálně o 2,0 %, reálně o 1,3 %. V nepodnikatelské sféře vzrostla nominálně o 3,0 %, 

reálně o 2,3 %. Objem mezd poklesl o 2,4 %, počet zaměstnanců se snížil o 4,5 %. Průměrná 

mzda činila 22 748 Kč, což je o 484 Kč (2,2 %) více než ve stejném období roku 2009.
61

 

 

Po vzestupu je propad, následně stagnace a pak opět růst. Jen nikdy přesně nevíme,  

kdy to bude, jak dlouhé budou jednotlivé období a jak budou významné. Ze situace, která 

panovala v roce 2009 v České republice, ale i celosvětově, byl zřejmý pád, krize ekonomiky. 

Klesaly především trţby v maloobchodě a HDP, rostla nezaměstnanost, sniţovaly se mzdy  

a tím se zvýšil tlak i na inflaci a ekonomika upadala do krize. Makroekonomická situace  

se dotýkala kaţdého a oční optici nebyli výjimkou (Příloha 7). 

 

Díky obrovskému tlaku na inflaci a některým dalším změnám (ekonomická reforma) bylo  

pro mnohé optiky těţké udrţet růst obratu z předcházejících roků. To se projevilo především 

na zisku. Nárůst energie, nájmů a dalších fixních nákladů způsobil sníţení hrubého zisku. 

Docházelo ke sniţování mezd ze strany firem s cílem ušetření alespoň části nákladů, avšak 

tato situace se jiţ změnila a světová ekonomika se zvolna zotavuje z recese, k níţ došlo 

v důsledku krize na finančních trzích. Taktéţ česká ekonomika jiţ vystoupila z recese                 

a od III. čtvrtletí 2009 v ní dochází k oţivení ekonomické aktivity. Oţivení však zůstává 

křehké a budoucí vývoj je zatíţen mnoha riziky. Opět dochází k tlaku na rŧst mezd, které 

nejvíce ukrajují z obratu. Je dobré s touto situací počítat, obzvláště tehdy, kdyţ firma zvaţuje 

dlouhodobější investice v podobě úvěrů nebo leasingů.  

 

Sortiment zboţí Oční optiky Vágner se nachází v různých cenových relacích, avšak výrobky 

se převáţně pohybují ve střední cenové hladině, tzn., ţe v období krize nebyla aţ tak 

ovlivněna nebo ohroţena poptávka po ní. Pokud by se ekonomická situace výrazně obrátila, 

část stávajících zákazníků by se přeorientovala na levnější zboţí a ohrozilo by to nákupní sílu 

zboţí střední a vyšší cenové kategorie. 
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 http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/ainformace/7738002B14FD (25.08.2010) 
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Oční optika Vágner nepodlehla slevovému cenovému „šílenství“ svých výrobků, špatně 

spočítaných, nepromyšlených a často chaoticky provedených  marketingových akcí, jako 

tomu bylo k vidění v roce 2009 a tudíţ se vyhnula riziku nyní, v období růstu, například 

stejnému zákazníkovi vysvětlovat, ţe stejný výrobek je za rok opět o výraznou částku draţší. 

V oboru oční optika nejsou inovační novinky tak převratné, aby zákazník byl připraven  

a donucen za ně hodně zaplatit a tím opět posunout vnímanou cenu určitého výrobku výše.
 
 

Je snadnější sníţit ceny, neţ naučit se prodávat.
62

 

 

 LEGISLATIVNÍ SEGMENT 

Tato oblast zahrnuje vliv vládních a politických orgánů, odborových organizací, které 

formulují z hlediska státu určité požadavky ve formě zákonů, vyhlášek a předpisů. 

 

Předmětem podnikání je oční optika. Oční optika Vágner podniká na základě ţivnosti 

vázané dle zákona č. 455/1991 Sb. a k ní související přílohy K §23 a §24
63

, zákon  

o ţivnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů (ţivnostenský zákon),  

kde je poţadovaná, níţe uvedená, odborná způsobilost: 

- zpŧsobilost k výkonu zdravotnického povolání optometristy podle zvláštního právního 

předpisu, nebo 

- vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání diplomovaný oční optik nebo diplomovaný oční 

technik, nebo 

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání oční optik či oční technik, nebo 

- osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou 

pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, 

nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy,  

nebo ministerstvem, do jehoţ působnosti patří odvětví, v němţ je ţivnost provozována,  

a 4 roky praxe v oboru. 

 

Oční optika Vágner zaměstnává 2 optiky a 1 optometristu. Rozdíl mezi optikem  

a optometristou je v tom, ţe optometrista musí mít vyšší odborné vzdělání, provádí vyšetření 

zraku a aplikaci kontaktních čoček a optik pouze zabrušuje čočky do brýlových obrub, kromě 

jejich prodeje. Optometristé, kteří vykonávají na území ČR své povolání musí mít povinné 
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 http://www.4oci.cz/history/1-2010/index.htm (26.08.2010) „No to byl rok!“ 
63
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členství ve Společenstvu českých optiků a optometristů. Náplň práce optometristy  

je popsána v §3 a §10 vyhlášky č. 423/2004 Sb.
64

 – vyhláška, kterou se stanoví činnosti 

zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, nebo-li jde o kreditní systém pro 

vydání osvědčení pro zdravotnické pracovníky. 

 

Obor oční optik spadá do zdravotnického sektoru, musí se řídit patřičnými zákony, zákon 

č. 96/2004 Sb.
65

, o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 

zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče  

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), 

ve znění zákona č. 125/2005 Sb., ukládá všem nelékařským zdravotnickým pracovníkům 

celoţivotně se vzdělávat podle §53 zákona č. 96/2004 Sb., včetně fyzioterapeutů, kteří 

nejsou registrováni (absolventi SZŠ, kteří nemají atestace) a vyhláškami, vyhláška 221/2010 

Sb.
66

 o poţadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení. 

 

67
Profesní organizace Společenstvo českých optikŧ a optometristŧ vydala v roce 2006 

přehled tolerancí, podle kterého se posuzuje kvalita zhotovení brýlí jako korekčního 

prostředku. Tyto tolerance byly vypracovány podle dohodnutých empirických zkušeností 

a především výpočtŧ tolerancí vad optického zobrazení při zpracování zrakového vjemu. 

Napomáhá zejména při sporných bodech a ukazuje rozsah, který lze v případě jakési 

nepřesnosti tolerovat. Jedná se o normy a kategorie, které byly sjednoceny s EU: 

- ČSN EN ISO 7998 – Oční optika – Brýlové obruby – Seznam ekvivalentních termínů 

a slovník,  

- ČSN EN ISO 13666 – Oční optika – Brýlové čočky – Slovník,  

- ČSN EN ISO 14889 – Oční optika – Brýlové čočky – Základní poţadavky na dokončené 

brýlové čočky s neopracovaným okrajem,  

- ČSN EN ISO 12870 – Oční optika – Brýlové obruby – Všeobecné poţadavky  

na zkušební metody,  

- ČSN EN ISO 8624 – Optika a optické přístroje – Oční optika – Způsob měření brýlových 

obrub,  

- ČSN EN ISO 9456 – Optika a optické přístroje – Oční optika – Označování brýlových 

obrub. 
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 http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=423%2F2004&number2=&name=&text  (26.08.2010) 
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 http://www.nconzo.cz/web/guest/home (26.08.2010) 
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 http://www.scoo.cz/userdata//cz/sbirka-castka75-2010-obsahuje221-2010.pdf (26.08.2010) 
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 http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/ps10/optika/web/pages/15-norma.html (26.08.2010) 
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Veškeré brýlové obruby, které Oční optika Vágner prodává musí splňovat nejen výše 

uvedené technické standardy, ale také musí mít označení CE. Kontaktní čočky a skla se řídí 

přísnějšími ISO normami. 

 

Sluţby, které Oční optika Vágner zajišťuje, provádí v dobré víře dle soustavy platných 

vyhlášek, zákonů, předpisů a norem.  

 

Optika věnuje práci potřebnou péči a jedná v dobrém přesvědčení a odpovědnosti. 

 

 TECHNOLOGICKÝ SEGMENT 

Předpokládá znalost technologických změn a inovačních směrů v rámci odvětví podnikání,  

ale i ve zdánlivě nesouvisejících oborech. Jde především o řadu drobných každodenních 

inovací, zlepšení a nových technologických změn, které přinášejí nové možnosti pro výrobu  

a služby a pomáhají uspokojovat nové, často i zatím neuvědomované potřeby. Nové 

technologie dále umožňují zvyšovat produktivitu práce, snižovat náklad, a tím zvyšují 

konkurenční schopnost výrobku i podniku. 

 

Brýlové obruby a sluneční brýle prodávané na českém trhu splňují (by měly splňovat) 

základní technické standardy dle normy ČSN EN ISO 12870. V současné době se vyrábějí 

brýlové obruby několika technologiemi. Plastové brýle se zhotovují buď vstřikováním 

polypropionátu do forem, následnými povrchovými úpravami se získává konečný vzhled 

obrub, nebo obráběním z deskové acetátcelulózy. Velice módní jsou brýle z kovu.  

Ty se povrchově galvanicky upravují, lakují, případně foliují nebo ručně malují. Vývoj 

materiálu se rozšířil od základních plastových a kovových obrub, aţ k titanovým s flexem 

(ohebné stranice – pérování), lehkým, pruţným a odolným polyamidových obrub, které předčí 

klasický polykarbonát nebo nylon a tím tak zvyšuje bezpečnost, odolnost a komfort obrub, 

taktéţ modely mohou být vyrobené z Grilamidu TR90, antialergenní, s moţností nastavení 

nosníku = ergonomicnose atd. 

 

Kontaktní čočky a skla se řídí přísnějšími ISO normami. Technologie, výroba a aplikace 

„kontaktních čoček“ se neustále vyvíjejí, avšak v oboru oční optika nejsou inovační 

novinky tak převratné.  Se zvyšující se poptávkou se jiţ dneska nabízí ucelená nabídka 

všech mutací plastových čoček, samozabarvovacích, progresivních, bifokálních včetně 

různých kombinací s UV, antireflexní, „super-hydrofobní“ vrstvou, či jinou povrchovou 
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úpravou. Tvrdé prodyšné čočky stále ještě existují a jsou povaţovány za opticky kvalitnější 

neţ jiné materiály, zejména pro případy komplikovaných specifických vad zraku. Mezi 

nejčastěji nošené čočky patří měkké čočky nebo čočky z  novějšího materiálu, silikon-

hydrogelu. Tyto měkké čočky dominují na trhu aţ 95ti%. Nové technologie umoţňují nošení 

i měsíc bez vyjmutí z oka. 

 

V současnosti je péče o čočky mnohem jednodušší neţ v minulosti. Není je jiţ potřeba  

ani převařovat, ani střídat různé roztoky v časově náročných procedurách.
68

 Současné roztoky 

jsou víceúčelové, typu „vše v jednom“.
 
 Revoluční antidehydratační technologie nastala 

v roztocích, které udrţují kontaktní čočky vlhké, chrání je před tvorbou bílkovinných 

usazenin a tím tak zajišťují vysoký komfort nošení.   

 

Technologie zasáhla taktéţ sortiment skleněné (minerální) čočky, které jsou jiţ odolné 

proti oděru díky tvrzení a ve vyšších indexech lomu pak i s příjemnou tloušťkou  

a hmotností. Patří zde technologie jak povrchových úprav: tvrzení, antireflex, anti-fog, 

antistatická úprava, hydrofobní úprava, UV filtry, PC filtr, sluneční filtr, barva, tenčené 

vysokoindexové čočky, tak i jiné další speciální funkce jako je: polarizace, samozabarvování 

(fototropií čočky) = fotochromatická (photochromatic) úprava, technologie zevního povrchu 

skel „iridium lences“, technologie XYZ, speciální výrobní čočky jakou jsou  jednoohniskové 

čočky, dvouohniskové čočky bifokální, víceohniskové čočky multifokální (progresivní), dále 

asférické čočky, speciální materiál skel „plutonite“, polarická geometrie skel, 3D brýle, aj.  

 

Plastové (organické) čočky jsou základním prvkem nabízeného sortimentu, kde se taktéţ 

pouţívají nové technologie povrchových a jiných speciálních úprav.  

 

K výrobě brýlových čoček se pouţívají technologicky speciální materiály jako  

je polykarbonát, či trivex.  

 

Taktéţ v zábavném prŧmyslu dochází neustále k vývoji i co se brýlí týče. Jedná se například 

o rentgenové brýle, holografické 3D brýle, multispektrální brýle.   

 

Příloha 8: Vysvětlivky pojmů (dle abecedy) 
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 SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ SEGMENT 

Sociální a kulturní úroveň společnosti se samozřejmě promítá do spotřebního a kupního 

chování zákazníků, výrazně ovlivňuje celkový charakter poptávky, postoj k výrobkům, 

k reklamě, preference a motivace ke spotřebě, kupní aktivitu atd. 

 v posledních letech roste v ČR počet vysokoškolsky vzdělaných, v porovnání s vyspělými 

státy je však toto číslo stále malé (cca 9%) a to v důsledku malé kapacity vysokých škol 

 počet věřících v posledních desetiletích neustále klesá (ve 40.letech věřilo 90% obyvatel),  

mezi věřícími převažují křesťané (43,5%) 

 zvyky a tradice národa se nejvíce projevují v období svátků 

 odpadá nenasycenost poptávky, která byla před rokem 1989 

 emancipace zažívá růstové tendence 

 

Nošení brýlových obrub se v posledních letech dostává do popředí, kromě základní funkce 

korekce oční vady, jako módní záleţitost, trend, dochází k nárŧstu nových zákazníkŧ  

bez očních vad, kteří nosí brýle pouze pro image a utvárnění své osobnosti, avšak se jedná 

pouze o necelé 1% zákazníkŧ.  

 

V dnešní době, je brýle nosit „jen tak“ je COOL! Na ulicích čím dál více potkáváme mladé 

lidi s brýlovými obrubami, kde mají buď nedioptrické skla nebo dokonce skla ţádná, pouze 

brýlové obruby. Většinou lidé pouţívají dioptrické brýlové obruby sporadicky při čtení, 

psaní, sledování televize, u PC, či řízení auta. Časem se stanou součástí jejich osobnosti. 

Dneska, díky expanzi obchodování s třetí zemí, si zákazník můţe vybrat z širokého mnoţství 

druhŧ, stylŧ a tvarŧ brýlových obrub. Navíc cena za brýle včetně skel je přijatelná.  

Na základě toho lze taktéţ říci, ţe je pochopitelné pro dívky, ale i chlapce, ţe nosí „falešné 

brýle“. Je to krásný módní doplněk a člověk jich můţe mít několik a střídat je nejen podle 

nálady, ale hlavně podle toho, co si daný den oblékne. 

 

Taktéţ známé a populární osobnosti výrazně ovlivňují zákazníky a udávají módní trend. 

Současný trend je ve znamení barev a retrostylu.  Chce-li být zákazník originální a drţet  

si osobitý styl, měl by sáhnout po značce, které propadly nejen celebrity, ale také po značce, 

která je nadčasová, elegantní, má kvalitní materiál, dokonalé tvary, nabízí  

se v rozmanitých barvách a jsou nezaměnitelné.
69
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Pro zákazníky, kteří si chtějí úplně změnit barvu očí, byly vyvinuty nedioptrické barevné 

kontaktní čočky. Nabízí se aţ ve 12ti barevných odstínech a mají UV filtr. Avšak pozor  

na rizika
70

 barevných čoček, která mohou lidem bez oční vady způsobit váţná poškození. 

Nošení můţe způsobit zánět očních spojivek, vřídky na rohovkách, jejich poškrábání, coţ má 

za následek zhoršené vidění oka vedoucí aţ ke slepotě. Optické kontaktní čočky pouţívá 

v současné době zhruba 15% lidí s vadou zraku zejména lidé ve věku 17-40 let, převáţně ţeny 

z estetického hlediska, muţi vyuţívají převáţně kontaktní čočky při sportu.
71

 

 

Na základě těchto skutečností se výrobci brýlových obrub snaţí zvyšovat zajímavost  

a odlišnost obruby designem a trendovými prvky. 

 

5.1.2 Externí analýza mezoprostředí 

 

Prvotním cílem firmy je uspokojit specifické potřeby na vybraném trhu, respektive jeho část 

segmentu, tj. vytvořit a prosadit zajímavou nabídku. Nesmíme zapomenout na výhodnost pro 

obě strany, tedy stranu nabízející (podnik realizuje zisk) i kupující (spotřebitel uspokojí své 

potřeby) s předcházející marketingovou koncepcí důkladného poznání podnikatelského 

prostoru trhu.  

 

 ROZSAH TRHU ORGANIZACE 

VYMEZENÍ A STRUKTURA TRHU  (Příloha 3)  

 trh brýlových obrub (dámské/pánské/dětské/unisex, kovové/plastové/titanové) 

 trh slunečních brýlí (dámské/pánské/dětské/unisex, ne/dioptrické, sportovní/módní) 

 trh sportovních brýlí (dámské/pánské/dětské/unisex, ne/dioptrické sportovní) 

 trh brýlových čoček  

(plastové/minerální, nadstandardní typy: bifokální/progresivní/samozabarvovací) 

 trh kontaktních čoček (jednodenní/14-ti denní/měsíční/roční, čiré/barevné) 

 trh doplňkového sortimentu  

(pouzdra, čistící mikrovláknové utěrky, šňůrky na brýle, umělé slzy, roztoky na kontaktní 

čočky, oční kapky, čistící spreje, lupy, okluzory, minišroubováčky) 

 trh sluţeb 

- zabrušování čoček do brýlových obrub včetně opracování 
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 http://www.novinky.cz/zena/zdravi/100854-kontaktni-cocky-jsou-u-nas-velmi-oblibene.html (30.08.2010) 
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- vyšetření zraku 

- vyčištění brýlí pomocí ultrazvuku 

- letování brýlí 

- drobné úpravy na obchodě 

 mezinárodní trh dle územního vymezení se zaměřením na Frýdecko 

 koncový zákazník – trh spotřebitelŧ, tj. osoby s oční vadou 

 

Jelikoţ oční optika se zabývá a finanční prostředky ji především přináší prodej brýlových 

obrub a brýlových čoček, zaměřím se na vymezení rozsahu trhu pro tento sortiment zboţí.  

 

VÝVOJ NA TRHU 

Trh s brýlovými obrubami a brýlovými čočkami zaznamenává postupný rŧst ať uţ z důvodu 

vzrůstající ekonomiky v minulém období, tak převáţně z důvodu zvyšování počtu očních vad 

zákazníků a zákazníků, kteří kupují brýlové obruby pro svou image. Nákup brýlových obrub 

nikdy nebude výrazně ohroţen, jelikoţ oční vady
72

 patří do základních fyzických potřeb, 

které se zákazník snaţí uspokojit prvotně oproti jiným potřebám, přestoţe je moţné koupi 

brýlové obruby na nějakou nezbytně nutnou dobu odloţit. 

 

Díky své kvalitě, designu, střední aţ nízké cenové hladině a propagaci zaznamenává Oční 

optika Vágner, i přes ekonomickou krizi, stabilitu na trhu bez váţných finančních propadŧ, 

jako je tomu v jiných odvětvích. 

 

VELIKOST TRHU FIRMY 

- brýle s dioptrickými čočkami nosí v ČR cca. 4,464tis.obyvatel 

- z toho na Frýdecku 90.300 obyvatel s oční vadou + cca. 2.000 obyvatel  

bez dioptrických čoček za účelem módní záleţitosti 

- Oční optika Vágner v Krmelíně a Paskově má ve své provozovně v Ø 60 stálých 

zákazníkŧ/měsíc/provozovna a Ø 120 osob/měsíc/provozovna, to znamená,  

ţe prodejce má stále moţnosti získat více zákazníků ve svých prodejnách. 
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 VEŘEJNOST A ZÁJMOVÉ SKUPINY 

Budování dobrých vztahů k veřejnosti je samostatnou a velmi významnou součástí 

komunikace. 

 

Nejdŧleţitějším typem veřejnosti pro společnost je veřejnost odborná – optici a laická 

veřejnost, kterou tvoří samotní zákazníci. Pokud tyto dva typy veřejnosti povaţují výrobek  

za dobrý a to nejen svou kvalitou, ale také osobitým designem, výrobce a zároveň dodavatel 

je schopen tak dosahovat svých cílů.  

 

Veřejnost a zájmové skupiny bych rozdělila na:  

- veřejnost odborná  = zkušebny, laboratoře, lékaři, optici    

- veřejnost laická  = občané ČR 

- veřejnost finanční = banky, pojišťovny, leasingové organizace 

- sdělovací prostředky = odborné magazíny v oboru optik a optometrista 

- vláda a parlament = Ministerstvo průmyslu a obchodu (výše cla, …), Ministerstvo 

zdravotnictví prostřednictvím SČOO (normy, kontrola optik, ostatní paragrafy-cenový 

předpis,…)  

- zájmové a profesní sdruţení =  SČOO (společenstvo českých optiků a optometristů), 

Aliance Optik, s.r.o. (nákupní svaz českých optiků), Česká kontaktologická společnost 

(zabývají se kont.čočkami), Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských 

zdravotnických oborů NCO NZO Brno (doškolování)   
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5.1.3 Externí Porterova analýza 5ti konkurenčních sil mezoprostředí
73

 

 

Michael Porter vytvořil v roce 1979 koncept, který nazval 5 sil, jehož účelem bylo analyzovat 

atraktivnost trhu. Jedná se o síly, které ovlivňují schopnost firmy uspokojovat potřeby 

zákazníků a dosáhnout zisku. Za normálních okolností, jakákoliv změna na trhu, přiměje 

firmu, aby přehodnotila svou pozici na trhu. Porterův model slouží k vysvětlení toho, 

 jak chování a aktivity tržních subjektů ovlivňují ziskovost těchto subjektů. S rostoucí 

konkurencí se tržní subjekt stává méně ziskový, se slábnoucí konkurencí naopak ziskovost 

roste. Každý vývoj, který ovlivňuje ziskovost, chápe Porter jako faktor konkurence. Takto 

Porter definuje pět základních konkurenčních sil. 

 

 

Obr. 5.1: Porterova analýza konkurenčních sil 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: LEDNICKÝ, V. Strategické řízení. 1. vyd. Ostrava: Repronis Ostrava, 2006. 154 s. 

ISBN 80-7329-131-2.  
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 ETABLOVANÁ KONKURENCE 

Konkurence uvnitř odvětví očních optik je značná, záleţí na umístění oční optiky, jejich 

provozních nákladech, široké nabídce sortimentu, personálu a spolupráci s doktorem. 

Pokud všechny tyto faktory máme pod kontrolou a ve stabilitě, oční optika má zajištěný 

přísun zákazníků.   

 

Také etablovaní
74

 konkurenti mezi sebou soupeří. Používají následující metody soupeření:
75

 

- cenová konkurence, 

- reklamní kampaň, 

- uvedení nového produktu, 

- trvalé zlepšování kvality. 

 

Oční optika Vágner si uvědomuje rizika spojená se svým podnikáním, kterých je v dnešní 

dynamické době mnoho. Mezi ně patří určitě také konkurence a to jak konkurence přímá tak 

i nepřímá. Za přímou konkurenci, která by mohla mít značný vliv na průběh podnikání, 

povaţuje Oční optika Vágner především ostatní oční optiky jiţ působící, případně nově 

vzniklé a to právě na území města Frýdku – Místku a jeho okolí. Minimalizovat toto riziko 

plánuje soustavným mapováním konkurence a sledováním nových trendŧ v této oblasti.  

Z konkurence nepřímé je to především dnes stále populárnější nabídka laserových operací. 

Tuto skutečnost nemŧţe nijak ovlivnit. 

 

PŘÍMÁ KONKURENCE 

Konkurence na trhu optik se skládá z nezávislých optik a ze sítí optik, které přinášejí největší 

konkurenceschopnost. Síťových poboček je v Česku méně neţ 10 %, tvoří však 1/5 podílu  

na trhu. Důvodů je několik. Nezávislé optiky mají menší obchody a navíc si malá firma 

nemŧţe dovolit pronajímat prostory v obchodním centru jako řetězce. Třetím důvodem je, 

ţe řetězce investují hodně do marketingu a komunikace. 

 

Zvýšil se počet očních optik. Optiky jsou dnes jiţ na místech, kde by je nikdo nečekal. 

Zvýšení konkurence vede často k cenovému boji, avšak výsledky optik stále pořád nejsou  

na takové úrovni, aby optika měla dostatek investičních prostředkŧ a odpovídající rezervy.  
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Počet očních optik nadále poroste a očekává se vstup některých dalších řetězců do naší 

republiky. Vstup dalších řetězců by jistě mohl výrazně změnit poměry na optickém trhu. 

 

Konkurence v číslech:  

Na Frýdecku je 11 očník optik, 7 optik nabízí standardní sluţby a pouze 4, mezi něţ patří, 

taktéţ Oční optika Vágner nabízí rozšířené sluţby o zabrušování čoček do brýlových obrub, 

měření zraku a aplikaci kontaktních čoček, kterou prozatím Oční optika Vágner neprovádí. 

 

Trţní pozice:     

 silné stránky konkurence: prodej dioptrických brýlí po internetu, prodej v obchodních 

centrech 

 slabé stránky konkurence: nabízená šíře sortimentu, vzhled optiky, pruţná reakce  

na chybějící barvy brýlových obrouček na trhu, odbornost zaměstnanců a příjemné 

vystupování 

 

Graf 5.2: Počet očních optik v ČR           Graf 5.3: Pouţívání 

dioptrických brýlí a kontaktních čoček 

  

Zdroj: http://www.4oci.cz/history/1-2010/index.htm (26.08.2010) „No to byl rok!“ 

 

NEPŘÍMÁ KONKURENCE 

Konkurenti:   laserové operace, kontaktní čočky 

Osoby, které nechtějí pouţívat ke své korekci oční vady brýlové obruby nebo kontaktní 

čočky, vyuţívají korektury pomocí laserové operace, avšak rizika a moţné zdravotní 

komplikace však bývají často zamlčovány.  

- Operace upravuje rohovku, ale nemá vliv na samotnou čočku, která i po operaci dál 

stárne, tzn. ţe po čase, pokud se čočka zhorší, pacient opět můţe nosit brýle, například 
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pokud byl dalekozraký, je moţné, ţe později můţe mít potíţe s krátkozrakostí,  

nebo se mŧţe vrátit vada, která byla operovaná. Výsledky operací jsou tudíţ lepší  

u krátkozrakosti.
76

 

- U kaţdého člověka individuální schopnost hojení rohovky. Díky zásahu do rohovky, 

můţe dojít k jejímu zánětu a k hojivým procesům se zákaly a jizvami v rohovce.  

To způsobuje u části pacientů efekty oslnění, coţ můţe trvale zhoršit vidění, hlavně v noci.  

- Mnoho operovaných si navíc stěţuje na ztrátu kontrastního vidění, vidí svět kolem sebe 

jako starou vybledlou fotografii. I to je pravděpodobně způsobeno následkem hojících 

procesů. 

- I kontaktní čočky uţ mohou oku ve výjimečných případech způsobit poškození. Jednak 

špatním aplikováním, pouţíváním, nenosit čočky v době nachlazení, neboť můţe dojít 

k očním infekcím, anebo nošení barevných čoček bez oční vady.  

- Nevhodné je operovat pacienty pod 20 let, u kterých se oko ještě vyvíjí.  

  

Přesto aţ 5% zákazníků trhu oční optiky vyuţijí tohoto zákroku, který je bezbolestný, pacient 

můţe oči ihned pouţívat a v principu dělat cokoliv, jediné omezení je, ţe prvních několik dní 

po operaci by si neměl pacient mnout oči a neměl by se cca čtyři týdny potápět. Operaci 

postupují hlavně ţeny ve věku kolem 25 let, neboť jim více záleţí na vzhledu.  

 

Cena za operaci jednoho oka se pohybuje cca v rozmezí od 15-26tis.Kč, záleţí na stupni 

vady, klinice, přístroji a způsobu, kterým bude zákrok prováděný. Zákrok trvá 1-2hod. 

V porovnání za výdaje za brýle, kontaktní čočky a roztoky vyjde, ţe operace by se finančně 

vyplatila, avšak ne kaţdý, díky výše moţným uvedeným komplikacím a rizikŧm, 

 tuto sluţbu vyuţije. Přestoţe jsou operace poměrně úspěšné, nemohou zaručit dobrý zrak 

nadosmrti. Nejjednodušší je pouţívat brýle.  

 

Konkurence v číslech: 5% trhu v ČR 

 

Trţní pozice: 

 silné stránky konkurence: propagace zrakového postiţení jako vada člověka, 

jednostranné účelné zbavení oční vady  

 slabé stránky konkurence: rizikový zákrok, vysoká cena zákroku 
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KONKURENČNÍ VÝHODY 

- v lokalitě náměstí ţádná oční optika 

- široký sortiment brýlových obrub, slunečních brýlí a brýlových čoček 

- módnost, design  

- cenový rozsah  

- výhodnější nákupní podmínky zboţí 

 

 POTENCIÁLNÍ KONKURENCE 

Možnost vstupu nových konkurentů do daného sektoru stoupá s mírou ziskovosti, jeho růstem 

a snadnou dostupností. V tom okamžiku hrají roli vstupní bariéry. 

 

Největší konkurenci pro optiku představuje internetový prodej a případně vznik nové oční 

optiky, avšak do budoucna se neočekává vznik nové oční optiky v Paskově nebo Krmelíně, 

oční optika je jiţ relativně zavedená a kaţdým měsícem se jí rozšiřuje okruh nových 

zákazníků nejen z místa působnosti, ale také z nedalekého okolí a Ostravy, coţ dosvědčuje  

o rozlišnosti sortimentu a kvalitě nabízejících sluţeb.      

 

 SUBSTITUTY 

Náhradní výrobky nebo služby způsobí v odvětví potíže, jestliže:
77

 

- zákazníci vnímají funkce jiných výrobků, služeb jako totožné s funkcemi našich výrobků 

- náhradní výrobky budou nabízet větší hodnotu 

- náhradní výrobky budou levnější 

 

Kaţdého člověka staršího 45 let postihuje stárnutí oka neboli vetchozrakost, která  

se projevuje postupným zhoršováním vidění nablízko a únavou očí. Taktéţ jsou i lidé s jiţ 

vrozenými očními vadami nebo vadami, který vznikly v prŧběhu jeho 

ţivota. Většinou tyto vady řešíme, usměrňujeme brýlemi, ale je moţná  

i chirurgická cesta. Čočka, která ztrácí pruţnost a tím hůře se zaostřuje, 

se nahradí umělou čočkou. U některých pacientů lze pouţít nejnovější 

laserovou metodu.  

 

Mezi substituty bych řadila nepřímou konkurenci (viz 5.1.3 Etablovaná konkurence)  

a to převáţně laserové operace za účelem odstranění oční vady. 
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 DODAVATELÉ 

Vyjednávací vliv dodavatelů:
78

 

- tlak na zvyšování cen 

- tlak na snižování kvality 

- tlak na omezování servisu 

- tlak prodlužováním dodacích lhůt 

- tlak snižování dodávaného množství 

- tlak hrozbou odstoupení 

 

Dodavatelé jsou výrobci nebo výhradní zástupci daného sortimentu zboţí za ČR 

v zastoupení obchodních zástupcŧ a jsou nejdůleţitějším bodem pro Oční optiku Vágner. 

 

Na trhu působí mnoho výrobcŧ a distribučních společností, avšak obdobná nabídka je tak 

velká, ţe jednotlivý dodavatelé nijak významně nevyvíjejí tlaky na Oční optiku Vágner. Oční 

optika má moţnost si vybírat z široké nabídky svého hlavního prodejního sortimentu  

a to brýlových obrub a individuálně jednat o cenách. 

 

Způsob a podmínky dodávek si Oční optika Vágner domlouvá s dodavateli individuálně. 

 

Doprava a rozvoz výrobků do optiky je prováděna obchodními zástupci nebo jsou zasílány 

přes poštovního doručovatele, s kterým má výrobce uzavřenou smlouvu a smluveny 

výhodnější přepravní podmínky. 

 

Výrobce zaručuje kvalitu, komplexnost sluţby a záruční list výrobku. Výrobce  

si vyhrazuje právo rychlosti dodávky, vyznačuje se zaručenou spolehlivostí a flexibilitou. 

 

Většina dodavatelů dodává ke svému zboţí taktéţ reklamní propagaci. Cílem vzájemné 

spolupráce je prezentace společnosti jako sladěný celek ve všech propagačních materiálech 

a jiných reklamních formách (internet, inzerce, reklamní předměty, …).  

 

Na základě dlouholetých zkušeností majitele si Oční optika Vágner postupně vypracovala 

dobrou strategii postupŧ, úkolŧ, činností a distribučních cest a tímto tak zajišťuje hladký 

průběh celého procesu od objednání aţ po dodávku výrobků od výrobce k prodejci.   
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 ZÁKAZNÍCI 

Vyjednávací vliv odběratelů:
79

 

- tlak na snižování cen 

- tlak na zvyšování kvality 

- tlak na zlepšování servisu 

- tlak zkracování dodacích lhůt 

 

Odběratelem je koncový zákazník, který má právo vyuţít v plné míře veškerých sluţeb, 

které nabízí Oční optika Vágner. Oční optika Vágner si zakládá na individuálním přístupu 

k zákazníkovi, věnuje mu dostatek času a pozornosti a doporučuje zákazníkovi takové 

brýle, které sedí a ne, které jsou drahé. Prodejny nabízí širokou škálu brýlových obrub  

a slunečních brýlí v různé věkové kategorii a cenových relacích. 

 

SEGMENTACE ZÁKAZNÍKŦ 

- První skupina, která se orientuje podle ceny, tvoří tak 25 aţ 30 %. Chtějí nejlevnější 

obruby za 150 korun, které zaplatí pojišťovna, a nejlevnější skla. V tomto segmentu jsou 

hlavně dŧchodci a je velmi těţké je dostat do velkých očních prodejen, protoţe se jich 

bojí. Přitom nabízí sortiment i pro ně. Chodí hlavně do optiky za rohem, blízko svého 

bydliště.  

- Další velká skupina je normální klientela, necelých 70%, která je ochotná si za obruby  

i připlatit, dělají často rodinné nákupy.  

- Pak následuje exkluzivní segment, asi 2 % zákazníkŧ, kteří chtějí kvalitnější, draţší, 

značkové zboţí, zajímají se o nové trendy.  
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Ve spojitosti s krizí, která procházela rokem 2009 a zasahovala aţ do počátku roku 2010  

se hovoří o dalším rozdělení zákazníkŧ do 3 skupin dle úrovně zabezpečení příjmu: 

- První skupina je tvořená lidmi, kteří přišli o zaměstnání a jsou na cestě dolů. U mnohých 

z nich můţe jít doslova o zabezpečení základních ţivotních potřeb. Z těchto důvodů 

budou velice intenzivně tlačeni šetřit a eliminovat všechny nevyhnutelné výdaje. Při všech 

nákupech klade velký důraz na ceny, které vyhledávají dle cenové nabídky. Rozhodování 

o nákupu kvalitnějších výrobků posouvají na období, kdy se zlepší jejich finanční situace.  

- Druhá skupina není bezprostředně ohroţena ztrátou zaměstnání, ale v jejich okolí jsou 

lidé, kteří o práci přišli. Tito lidé si uvědomují moţnou hrozbu a chtějí být připravení  

na horší časy. Snaţí se omezit výdaje na zábavu, odpočinek a jiné podobné aktivity, 

které přímo nesouvisí se zabezpečením základních ţivotních potřeb. Stále ještě utrácejí,  

ale porovnávají ceny, vlastnosti, výhody, které za danou cenu získají. Nevyhledávají 

však nejniţší cenovou nabídku, chtějí si být jen jisti, ţe se dobře a správně rozhodli. 

S touto skupinou zákazníků se dá diskutovat o kvalitě, případně je moţné se pokusit jim 

nabídnout také kvalitní výrobky, neţ před tím původně předpokládali koupit. Výsledek 

u nich závisí na naší připravenosti a na naší schopnosti správně jim výrobek nabídnout. 

- Třetí skupina zákazníků je současnou situací relativně nedotknutá. V podstatě 

nepocítili změnu své finanční situace, ale i oni částečně omezili svou spotřebu,  

kdyţ vidí kolik lidí se nachází ve špatné situaci. Pokud chtějí nakupovat jako předtím, 

vyhledávají pro své nákupy převáţně města, kde jich nikdo nepozná a nemůţe pozorovat 

co nakupují a za co utrácejí. Těmto zákazníkům můţeme nabídnout výrobek, který 

normálně předtím kupovali. Je dobré je ubezpečit, ţe si opravdu vybírají výrobek, 

který odpovídá jejich ţivotnímu stylu.  

 

Poţadavky zákazníka na: 

- vlastnosti produktu, zákazník se zajímá především o design a kvalitu výrobku,  

- cenu a platební podmínky, zákazník poţaduje dostupnou a příznivou cenu 

srovnatelnou s ostatními stejnorodými produkty,  

- značka není rozhodující při výběru zákazníka,  

- moţnosti a podmínky distribuce, dostupnost v optikách,  

- zpŧsoby presentace, osobně v obchodě s odborným poradenstvím. 

 

Pouţití výrobku je jednostranné, tedy za účelem uspokojení fyziologické potřeby v podobě 

léčení oční vady a potřeby uznání, budování image zákazníka. 
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5.1.4. Externí Groveho analýza 6ti konkurenčních sil mezoprostředí
80

 

 

V současné době se ukazuje, ţe v rámci analýz konkurence nebo oboru je vhodné vyuţít 

modelu šesti sil podle Grovea.  

 

V podstatě jde o stejný model jako u Portera, avšak Grove vedle čtyř konkurenčních sil: 

1. etablovaní konkurenti, 

2. potenciální konkurenci, 

3. dodavatelé, 

4. zákazníci, 

nahrazuje substituty sílou 5. komplementářŧ a nově přidává šestý ukazatel a to jsou                          

6. moţnosti zásadní změny zpŧsobu podnikání. 

 

 KOMPLEMENTÁŘI 

Je míněna síla těch podniků, jejichž podnikání je nějak závislé na podnikání našeho podniku  

a naopak.
 
Dle Grovea mají všechny podniky, jako komplementáři, stejné cíle.  

 

Spolupráce v rámci odvětví oční optiky, tzn. spolupráce mezi jednotlivými optikami,  

kdy jedna z nich je závislá na podnikání druhé v podstatě není ţádná. 

 

 MOŢNOSTI ZÁSADNÍ ZMĚNY ZPŦSOBU PODNIKÁNÍ 

Nové přístupy,  nové technologie, změna struktury dodavatelů, zákazníků, substitutů nebo 

konkurence však mohou způsobit, že se některé podniky dají jinou cestou.  

 

Na trhu oční optiky můţe jít kromě kamenného prodeje o prodej přes internet, nebo-li 

elektronický obchod e-shop. Více viz kapitola 3.3.2 Typy komunikačních kanálŧ - 

KOMUNIKAČNÍ KANÁLY NEPŘÍMÉ - MASMEDIÁLNÍ - Internet. 
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5.1.5 Interní analýza mikroprostředí 

 

 ZAMĚSTNANCI 

Přístup, odbornost, specializace a profesionalita personálu, příjemná, ochotná, sympatická  

a spolehlivá obsluha je jedním ze základních klíčŧ úspěšného podnikání v oboru oční 

optika. Pokud personál bude negativně působit na zákazníka, můţeme o něj přijít.   

 

Zaměstnanci Oční optiky Vágner, optometristka a dvě oční optičky splňují všechny 

poţadavky odbornosti a profesionálního přístupu k zákazníkŧm. Zakládají  

si na individuálním přístupu k zákazníkovi, nenechávají jej čekat, poradí s výběrem a snaţí  

se maximálně a rychle uspokojit poţadavek zákazníka. 

 

Oční optika Vágner by měla v rámci „Human Relations“ – mezilidských vztahů klást velký 

důraz na zaměstnance, aby byli schopni řádně: 

- presentovat výrobek,  

- klást důraz na odbornost a specializaci personálu, profesionalitu,   

- přístup obsluhy – příjemná, ochotná, sympatická, spolehlivá, jednání se zákazníkem  

na úrovni,  

- poradenská sluţba – poradit při výběru skel a obrub (dobrý vkus, velký přehled prodejce 

o problematice),  

- individuální přístup k zákazníkům i bez ohledu na čas, trpělivost se zákazníkem,  

- pohotový personál – rychlost obslouţení, vyřízení poţadavku zákazníka,  

- personál by měl organizovat chod obsluhy se zákazníky, aby se netvořily fronty,  

- úprava a vzhled personálu je taktéţ jedním z důleţitých faktorů.   

 

Principem Human Relations je především vytváření dobré sociální psychologické 

atmosféry v pracovních kolektivech, pocitu uspokojení z práce a jiných faktorŧ  

a to pomocí vyuţívání zájmŧ pracovníka, jeho snah, přání a dalších motivŧ i celé soustavy 

hodnot za účelem zvyšování produktivity práce, která nezávisí jen na schopnostech  

a znalostech pracovníka, jak tvrdili tayloristé.
81

 

 

Mezi nástroje HR patří: podnikový časopis, tabule cti, podnikové zlepšovatelství, 

vyhodnocování nejlepších pracovníkŧ, apod. 
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5.2 SWOT analýza 

 

Tab. 5.2: SWOT analýza organizace  
 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

Z analýzy vyplývá, ţe ve firmě převaţují silné stránky → vyuţít a hrozby → potlačit, 

odstranit.  
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5.3 Osobní dotazování „Face to Face“ → primární sběr dat 
 

Aby návrh strategie komunikačních kanálŧ, nebo-li návrh Plánu vývoje komunikačních 

kanálŧ byl objektivní taktéţ z pohledu zákazníka, provedla jsem vyhodnocení 

významnosti vybraných komunikačních kanálŧ zákazníky a navíc jaké faktory  

je ovlivňují při koupi a to prostřednictvím dotazníku, jehoţ výsledky jsem zohlednila 

v Plánu vývoje komunikačních kanálŧ (Příloha 10) od zaloţení Očních optik Vágner 

s odhadem budoucího trendu vývoje komunikačních kanálů a to na základě určeného  

% nákladů do KK z trţeb. 

 

Graf 5.4: Do jaké míry Vás ovlivňují následující komunikační kanály k nákupu zboţí  

v optice? → externí vlivy (1=největší vliv, 5=nemá vliv) 
 

Tato otázka mi upřesnila, který z uvedených komunikačních kanálŧ má největší význam 

na ovlivnění nákupního chování zákazníka. 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Typy reklamních, upomínkových a dárkových předmětŧ 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Vyhodnocení: 

Mezi nejvíce hodnocené typy komunikačních kanálŧ, které mohou ovlivnit nákupní chování 

zákazníků, respondenti označili tisk a televizi, s průměrem 2,7 a 3. Mezi další faktory uvedli 

propagační materiály, internet a reklamní předměty,  dárky → vše kolem průměrné 

hodnoty 3. Na základě výše uvedených průměrů (min.je 2,75) jde vyčíst, ţe díky hodnocení 

min.2,75 → reklama sama o sobě není základní faktor, který ovlivňuje nákupní chování 

zákazníkŧ, ale jedná se o podpŧrný prvek k jeho částečnému ovlivnění. Mezi nejméně 

hodnocené patří reklama v rádiu, celebrita nebo billboard.  

 

Nejvíce by zákazníci ocenili a jejich nákupní chování ovlivnil dárek v podobě kvalitního, 

pevného pouzdra, aţ 31%, čisticího hadříku, 20%, část respondentů by uvítalo k nákupu 

brýlové obruby taktéţ dárek ve formě čisticích prostředkŧ na skla – péče o brýle, 

náhradních skel, poukázky na nákup na slevu na další brýle, šňŧrky na krk, brýle při 

dalším nákupu nebo druhé brýle zdarma, zajímavé samolepky. Aţ na 13% respondentů 

nemají upomínkové předměty, dárky ţádný vliv. 
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Graf 5.5: Ohodnoťte následující faktory, které Vás ovlivňují při nákupu zboţí v optice 

→ interní vlivy 
 

Tato otázka měla zjistit, na základě jakých faktorŧ dochází k nákupu produktu.  

Bylo moţné, aby respondenti označili více odpovědí.  

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Doplňující sluţby poskytované v optice 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Další faktory 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Vyhodnocení: 

Zcela jednoznačným kritériem při výběru brýlí je především vzhled, design, kvalita  

a materiál s průměrnou známkou okolo 1,5. Dalším vodítkem, podle kterého se bude český 

spotřebitel rozhodovat je odborný přístup a příjemné vystupování prodejce  

a to s průměrnou známkou 1,67. To je opravdu velmi vysoké číslo a určitě by nemělo zůstat 

optikou opomenuto. Taktéţ zajímavým zjištěním bylo, ţe cena a sleva, byli aţ na 6 a 7 místě 

v důleţitosti faktorů, které zákazníka ovlivňují při koupi dioptrických obrouček. Mezi ostatní 

ovlivňující faktory, doplněné respondenty, zařazuje 8% respondentů převáţně záruční list  

a po 4% široký výběr, nevnucování zboţí, celkový dojem optiky, doporučení známého. 

 

Nejméně zákazníka ovlivňuje reklama a známost značky z jiného odvětví. Obě tyto zprávy 

jsou pro Oční optiku Vágner pozitivní, neboť na trhu zaujímají aţ 75% „neznačkové“ značky 

a mediální reklama je příliš drahá vzhledem k vysoké konkurenci na trhu, avšak Oční optika 

Vágner ročně investuje aţ 3-5% nákladŧ do komunikačních kanálů a do roku 2013 plánuje 

jejich nárůst na 6-11% nákladŧ do KK z trţeb a vyuţít taktéţ televizi. 

 

Část zákazníků by se taktéţ nechala ovlivnit doplňujícími sluţbami poskytované v optice  

a to především z 33% nabízeným kompletním servisem (oprava brýlí, …)  

a 17% respondentŧ vyšetřením očí zdarma. Optika by taktéţ neměla opomíjet tyto 

doplňkové sluţby, které je schopna v rámci svých moţností nabídnout zákazníkovi  

a tak si získat jeho pozornost a náklonnost v podobě stálého zákazníka. 



74 

 

Graf 5.6: Identifikační údaje 
 

Tato otázka selektuje respondenty dle uvedených identifikačních údajŧ jako je pohlaví, 

věková kategorie, měsíční příjem a vzdělání. V kombinaci s vybranými, výše uvedenými 

dotazy můţu například zjistit, která věková kategorie s daným příjmem, pohlavím  

a vzděláním hodnotí významnost a působení komunikačních kanálů. 

 

 Pohlaví 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Vyhodnocení: 

Na poloţené otázky v dotazníku odpovídalo přesně 50% muţŧ a 50% ţen. 

 

Z toho ve skupině muţŧ byli převáţně muţi: 

- ve věku 21-35 let – 58% 

- s příjmem 10-20.000Kč - 58% 

- a vysokoškolským vzděláním – 50% 

 

 

 

 

 

Ve skupině ţen byli převáţně ţeny: 

- taktéţ ve věku  21-35 let – 42% 

- s měsíčním příjmem do 10.000Kč – 42% 

- a vzděláním středním  
s maturitní zkouškou – 58% 
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 Věk 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Vyhodnocení: 

Na poloţené otázky v dotazníku odpovídalo převáţně 50% respondentŧ ve věkové 

kategorii 21-35 let s měsíčním příjmem 10-40.000Kč – 84%, především se středním 

vzděláním s maturitní zkouškou – 42%, z toho převáţná část byli muţi – 58%.  

 

Pouze 4 % dotazovaných dosahovalo méně neţ 20 let a více neţ 66let.  
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 Příjem 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Vyhodnocení: 

Největší procento respondentů a to 46% mělo měsíční příjem mezi 10-20.000Kč.  

V této kategorii bylo pouze 18% respondentŧ ve věku 51 let a více a pouze 9% 

dotazovaných dosahovalo nejniţší vzdělání a to střední bez maturitní zkoušky.  

 

Respondenti, kteří vydělávají do 10.000Kč byly všechny ţeny.  

 

Ani jeden z respondentů nedosahoval příjmu více neţ 40.000 Kč. 
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  Vzdělání 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Vyhodnocení: 

Nejvíce dotazovaných mělo střední vzdělání s maturitní zkouškou – 42%, kde ze 70% 

byly ţeny a všichni respondenti do 20-ti let. Vysokoškolské vzdělání dosahovalo aţ 38% 

respondentů.  

 

Ani jeden z respondentů neměl pouze základní vzdělání. 

 

 Závěrečné vyhodnocení: 

Oční optika Vágner, pokud by chtěla vyuţít doporučení provedené z analýzy dotazníku, měla 

by se zaměřit na cílovou skupinu ve věku 21-35 let, kterému odpovídá 

- měsíční příjem 10-40tis.Kč 

- mírně převyšující polovina byli muţi 

- střední vzdělání s maturitní zkouškou, vysokoškolské vzdělání 

 

Tyto výsledky dle identifikačních údajů jsou pro optiku pozitivní, neboť tato skupina 

„mladých“ lidí je pro Oční optiku Vágner velice zajímavá nejen z důvodu, ţe optika nabízí 

velice módní obruby v široké nabídce, ale taktéţ, dle výzkumu vyšlo, ţe této věkové 

skupině odpovídá prŧměrný aţ nadprŧměrný příjem. Vyššímu vzdělání zase odpovídají 

vyšší poţadavky, na které je Oční optika Vágner připravena a vychází vstříc nejen náročným 

zákazníkům. 
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5.4 Analýza trendu vývoje základních komunikačních kanálŧ v ČR v letech 1995-2012 

 

Trend vývoje komunikačních kanálŧ, tzn. jak jsou mnou vybrané komunikační kanály 

(televize, rozhlas, tisk, internet, venkovní reklama) vyuţívané v rámci komunikace, kopíruje 

křivku vývoje investic, které byly do reklamy vloţeny.  

 

Jednoduše, trend vývoje komunikačních kanálŧ se dá zaměřit prostřednictvím vloţených 

investic do reklamy, které jsou odrazem úspěšnosti jednotlivého média díky jeho vývoji, 

přizpůsobování se době, implementaci nových technologií a tyto mediální investice zase 

kopírují vývoj HDP. Meziroční globální změny v %. Pokles HDP o 1% znamená pokles 

mediálních investic o cca 3-5%. Pokles mediálních investic obvykle trvá 2 roky.  

 

Graf 5.7: Vývoj mediálních investic vs. vývoj HDP v ČR 

 

Zdroj: HM Treasury, ZenithOptimedia, http://www.zenithoptimedia.cz 

 

Úroveň mediálních investic je přímo úměrná makroekonomickým ukazatelům, zejména:  

- vývoji HDP,  

- spotřebě domácností. 

 

Úroveň mediální inflace je přímo úměrná: 

- vývoji makroekonomických ukazatelů,  

- vývoji mediálních investic. 
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Graf 5.8: Odhad globálního vývoje podílŧ investic do reklamy 

 Pozn.: US$ billion (gross) 

Zdroj: ZenithOptimedia, X/2009, http://www.zenithoptimedia.cz 

 

Graf 5.9: Odhad vývoje podílŧ investic do reklamy ve střední a východní Evropě 

 Pozn.: US$ billion (gross) 

Zdroj: ZenithOptimedia, X/2009, http://www.zenithoptimedia.cz 

 

Graf 1.6: Odhad vývoje podílŧ investic do reklamy v ČR 

 Pozn.: US$ billion (gross) 

Zdroj: ZenithOptimedia, X/2009, http://www.zenithoptimedia.cz 
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Velkou roli jak zákazník KK vnímá, jak na něj daný komunikační kanál působí, mají jeho 

lidské smysly. 

 

Tab.5.3: Příklady vyuţití smyslŧ v tiskové reklamě  

(jednotlivé komunikační kanály chronologicky seřazeny dle výsledků) 

Hodnotící škála: 0 – není relevantní
82

, 1 – relevantní, 2 – velmi relevantní  

Médium/smysl Tisk TV Venkovní reklama Internet Rozhlas 

Zrak 2 2 2 2 0 

Sluch 1 2 1 2 2 

Čich 2 0 1 0 0 

Hmat 2 0 1 0 0 

Chuť 1 0 0 0 0 

6.smysl 1 2 1 1 1 

CELKEM 9 6 6 5 3 

Zdroj: ZenithOptimedia 

 

Graf 5.10: Makroekonomické ukazatele 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

                                                 
82

 relevantní = mající rozhodující význam, závaţný, významný, důleţitý, rozhodující  

 



81 

 

Graf 5.11: Vývoj HDP v ČR v mld.Kč 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 5.12: Reklamní výdaje do médií od r.1995 do r.2012– Vývoj čistých výdajů v mld.Kč 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 5.13: Reklamní výdaje do médií (1995-2012) – Vývoj čistých výdajů v mld.Kč podle médií 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 5.14: Reklamní výdaje do médií (1995-2012) – Vývoj čistých výdajů v mld.Kč podle médií 

  
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 5.15: Reklamní výdaje do médií (1990-2012)  – Vývoj podílu médií v % 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Podrobný rozpis dat viz Příloha 13: Data základních komunikačních kanálŧ a 

makroekonomických ukazatelŧ  
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PODROBNÝ POHLED VÝVOJE ZÁKLADNÍCH KOMUNIKAČNÍCH KANÁLŦ                

V ČR VE VYBRANÝCH LETECH 

 

1989 

 

 FAKTORY MAKROPROSTŘEDÍ OVLIVŇUJÍCÍ ČESKÝ MEDIÁLNÍ TRH 

- 17.11. sametová revoluce, 29.12. zvolení prezidenta Václava Havla 

- 08.04. první soutěţ MISS krásy (za ČSSR – Ivana Christová) 

 

Jak jsem jiţ výše uvedla, investice do reklamy, která nám ukazuje jak jsou jednotlivé 

komunikační kanály vyuţívány je odrazem vývoje naší ekonomiky a tedy ovlivněné  

i významnými událostmi, které v daném roce probíhaly a probíhají. 

 

Graf 5.16: Vývoj ekonomiky ČR a EU po sametové revoluci 

 
Zdroj: http://www.outsidermedia.cz/Sametova-ekonomika-1.aspx (02.11.2010) 

 

Po přechodu na údajně lepší ekonomický systém vzrostl reálný hrubý národní produkt HNP 

za dvacet let o pouhých 15%, prŧměrný rŧst za 20let je pouze 0,7%/rok. Normální 

ekonomický rŧst je 6% meziročně. Reálný příjem prŧměrného občana poklesl  

o 5% oproti příjmu v roce 1989. Příčinou všech sametových krizí byla a je destruktivní 

hospodářská a makroekonomická politika „posametových“ vlád. Na dno můţe, resp. 

musí, jít pouze ta ekonomika, která je špatně řízena. 
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83
Média byla jako nástroje centralizované propagandy řízené jedinou státostranou, coţ 

poznamenalo průběh transformace českých médií. Česká mediální krajina stála před hl.úkoly: 

- odstranit státní monopol na vysílací sluţby (podařilo se naplnit kompletně), 

- zavést trţní pravidla do podnikání v oblasti médií (podařilo se naplnit kompletně), 

- urychlit technologickou změnu, 

- aplikovat novou legislativu, 

- prohloubit profesionalizaci médií, 

- zvýšit obsahovou pluralitu a diverzitu (daří se naplňovat nejméně), 

- oddělit média od vlivu vládních či politických struktur (daří se naplňovat nejméně). 

 

Vyuţívaly se média: TV, ROHLAS, TISK, OUTDOOR 

 

2004 

 

 FAKTORY MAKROPROSTŘEDÍ OVLIVŇUJÍCÍ ČESKÝ MEDIÁLNÍ TRH 

- světové i evropské mediální trhy rostou 

- stabilní výkonnost české ekonomiky 

- pozitivní vliv sportovních událostí 

- legislativa a vstup do EU 

 

2005
84

 

 

 FAKTORY MAKROPROSTŘEDÍ OVLIVŇUJÍCÍ ČESKÝ MEDIÁLNÍ TRH 

- vstupují střední a malí inzerenti, díky niţším cenám 

- 02.04. zemřel Jan Pavel II 

- zavedení vlaků Pendolino 

 

 VÝVOJ 

- ↑↑TELEVIZE → Projevila se největší slabina české reklamní branţe – nízká konkurence 

a pruţnost televizního trhu, krátkodobé výkyvy sledovaností Novy a Primy v období 

jejich podzimního programové souboje, postaveného zejména na denních reality show, 

mají dlouhodobé důsledky pro trh. Ten následně rozkolísal opakované změny, které Nova 

zaváděla ve způsobu prodeje svého reklamního času, a to v důleţitém období vyjednávání 

podmínek pro rok 2006. 

                                                 
83

 http://www.brnopolis.eu/2009/02/ceska-media-po-roce-1989.html (04.11.2010) 
84

 http://www.aust.cz/2006-03-15/vydaje-na-reklamu-loni-stouply/#ixzz12tEayKh8 (04.11.2010) 
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- ↑ROZHLAS → Hlavně regionální – ↑inzertního prostoru, hrubých výdajů, počtu spotů. 

- ↑TISK → Inzerce závislá na sezóně – tituly se stále více podobají rychloobrátkovému 

zboţí, např. potravinám nebo kosmetice. 

- ↑INTERNET → Rostl nejdynamičtěji - nabízí nové moţnosti komunikace, roste pokrytí 

rozličných cílových skupin a jde o technicky nejrychleji inovované médium v České 

republice. Protoţe délka televizní reklamy je ze zákona limitována, inzerenti jsou při 

optimalizaci mediamixu nuceni k větší aktivitě ve snaze najít kromě TV jiný efektivní KK. 

- • OUTDOOR → v ČR jde nejvíce peněz na nejméně efektivní TV reklamu, následuje tisk, 

outdoor a rozhlas. 

 

 ZÁVĚREM 

Rok 2005 byl v mediálním světě úspěšný. Trţby byly aţ o 3,7% více.  

 

2006 

 

 FAKTORY MAKROPROSTŘEDÍ OVLIVŇUJÍCÍ ČESKÝ MEDIÁLNÍ TRH 

- zimní olympiáda 

- změna značky Oskar na Vodafone, Eurotel na Telefónica O2 

- 02.-03.06. volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR                                                          

(vyhrála pravice: ODS, předseda vlády: Mirek Topolánek) 

- 30.09. Taťána Kuchařová získala jako první Češka titul Miss World 

- 06.10. dokončená dálnice D5 

 

 VÝVOJ 

- ↓TELEVIZE → Pokles sledovanosti neohroţuje potenciál reklamního tisku. Sníţení 

sledovanosti díky: programům – nabídka televizí, počasí – extrémně pěkné počasí, 

mediální chování domácností – lidé se kloní k jiným aktivitám (internet, PC) 

- ↑ROZHLAS → Mírně roste objem rozhlasové reklamy. 

- ↑TISK → Procentní podíl tiskové reklamy klesá.
85

 

- ↑INTERNET → Rŧst díky faktorŧm makroprostředí a rozšiřující se nabídce 

internetového připojení ADSL. 4 hlavní internetové portály posílily svou pozici – kaţdý 

z nich se snaţí přilákat uţivatele komplexní šíří sluţeb a spolupracuje také s jinými médii, 

například s televizemi, kdyţ vysílají reality show. 

                                                 
85

 http://www.m-journal.cz/cs/internet/internetovy-marketing/internetovy-marketing-v-ceske-

republice__s324x484.html (04.11.2010) 
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- • OUTDOOR → Vzhledem ke dvěma silným „rebranding“ kampaním telekomunikačních 

operátorů a volbám jistě ne špatný – 40% billboardy, 28% CLV-polepšil si oproti roku 

2005 o 30%, 18% dopravní prostředky – nejlepší zákazníci: telekomunikační operátoři 

(15% podíl, automobily 3%, banky, rozhlasové stanice, reklama na pivo – vše po 3%) 

 

2007
86

 

 

 FAKTORY MAKROPROSTŘEDÍ OVLIVŇUJÍCÍ ČESKÝ MEDIÁLNÍ TRH 

- pozitivní signály o ekonomickém vývoji, avšak začala Světová ekonomická krize 

- stabilní/dobrá výkonnost všech médií 

- vliv konsolidace nabídky (tisk, rádia) 

- klíčový výsledek TV nova (jiţ od 2.kvartálu) 

 

 VÝVOJ 

- ↑↑TELEVIZE → Růst TV, jelikoţ je v ČR nejvlivnějším médiem. Díky sniţujícímu  

se trendu strávené doby u TV, rŧst TV bude pomalý. Základními střednědobými 

příleţitostmi k růstu v následujících několika letech jsou přechod na digitální vysílání  

a postupné zavedení TV s vysokým rozlišením obrazu (HDTV). Obě tyto technologie by 

měly zajistit vyšší sledovanost a lepší adaptabilitu na individuální potřeby zákazníků.  

- ↓ROZHLAS → V porovnání s ostatními médii má mírný sestupný trend. 

- ↓TISK → Čtenost v ČR se sniţuje, hlavně díky rostoucí významnosti jiných zdrojŧ 

informací (internet, mobilní telefony). Ţádné mimořádné inzertní události, vliv situace  

na TV trhu. Nejmarkantněji se ztráty projevují u týdeníků, u deníků pokles především  

u „lídrů“ MF Dnes a Blesk, klesá podíl top 10 vydavatelů na celkových příjmech inzerce. 

- ↑INTERNET → Příznivý vývoj internetové reklamy ovlivněn určitými problémy,  

které se vyskytly v některých jiných médiích nebo je to dáno tím, ţe si zadavatelé reklamy 

více uvědomují přednosti internetové reklamy jako je interaktivita, přesnější měřitelnost 

působení apod. Růst internetu znamenal změnu postavení na mediálním trhu. 

Nejvýznamnějšími podněty pro růst tohoto segmentu jsou nárůst kapacity připojení  

a nárŧst počtu uţivatelŧ při současném méně neţ proporcionálním sniţování ceny.
87

 

Mimořádně silný podzim.  

- ↓OUTDOOR → Procentní podíl venkovní reklamy klesá nebo stagnuje.  
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 http://www.aust.cz/2008-04-07/hruby-prijem-ceskeho-internetu-loni-tri-a-pul-miliardy/#ixzz12qFmQoyd 

(02.11.2010) 
87

 http://www.pwc.com/cz/cs/clanky-2008/medialni-prumysl-v-r-2012.jhtml (04.11.2010)  
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2008
88

 

 

 FAKTORY MAKROPROSTŘEDÍ OVLIVŇUJÍCÍ ČESKÝ MEDIÁLNÍ TRH 

- 15.02. Václav Klaus byl znovu zvolen prezidentem ČR (mandát vyprší v roce 2013) 

- zpomalení růstu HDP a spotřeby domácností, daňová reforma energií 

- probíhá Světová ekonomická krize 

- digitalizace TV vysílání, nové formáty video 

- olympijské hry, MSLH, LOH 

- evropský pohár v kopané Euro 2008 

- 19.10. podzimní senátní a regionální volby (ČSSD vyhrála krajské volby) 

 

 VÝVOJ 

- ↑TELEVIZE → TV  nejsilnějším médiem, pokles sledovanosti se na podzim 2007 

zastavil (nadále vzrŧstá podíl slabších divákŧ TV), omezuje se nabídka na celoplošných 

TV, zhoršení efektivity celé kampaně, ztrácí tradičně silné TV sektory (potraviny-podíl: 

2003-42%, 2007-29,4%, operátoři: 2006-kaţdý 12.spot, 2007-kaţdý 15.spot), růst cen. 

- •ROZHLAS → Stagnace. 

- ↑TISK → Oţivení i v inzertní aktivitě – menší a střední inzerenti zŧstanou aktivní  

a lze očekávat postupný návrat velkých inzerentŧ, velcí hráči (MFD a Blesk) posílí. 

Alternativní obchodní modely generují reálné zisky, návrat na úroveň roku 2006. 

- ↑INTERNET → Pokračování rŧstu – pokus velkých být „velký“ i na internetu. Díky 

faktorům makroprostředí, kdy navíc senátní a regionální volby dávají předpoklad, ţe můţe 

dojít k naplnění i optimističtějších předpovědí, internet byl opět nejrychleji rostoucím 

reklamním médiem a lze předpokládat, ţe nadále upevní svoji pozici na trhu.  

- ↑↑OUTDOOR → Venkovní reklamě se obchodně velmi dařilo, z pohledu fungování 

trhu a nabídky nebyly registrovány ţádné revoluční změny.
89
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 http://www.aust.cz/2008-04-07/hruby-prijem-ceskeho-internetu-loni-tri-a-pul-miliardy/ (04.11.2010) 
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 http://www.outdoor-akzent.cz/press28.htm (04.11.2010) 
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2009
90

 

 

 FAKTORY MAKROPROSTŘEDÍ OVLIVŇUJÍCÍ ČESKÝ MEDIÁLNÍ TRH 

- probíhala Světová ekonomická krize – ČR i další země si prošly sloţitou etapou vývoje 

způsobenou plným dopadem důsledků světové finanční a hospodářské krize na omezení 

reklamních investic zadavatelů reklamy → stagnace vývoje HDP  

- 01.01. ČR předsedala půl roku v EU 

- 23.-29.06. Novojičínsko, Jesenicko a Jihočeský kraj postihla blesková povodeň 

- 19.09. v ČR a dalších 4 evropských státech začala vysílat dětská stanice Disney Channel 

- digitalizace TV Barrandov – nová konkurence 

- 03.11. podpis Lisabonské smlouvy 

 

 VÝVOJ 

- ↑↑TELEVIZE → Rŧst menším tempem. Vstup nových konkurentŧ. Zahájení vysílání 

TV Barrandov do hospodářské krize-škrty do výdajů na reklamu → sníţení zájmu  

na straně inzerentů. Zpoţdění digitalizace dalších stanic díky krizi (Febio TV, TV 

Pohoda, regionální RTA).  Zprvu zvýšení cen reklamy – posléze pro udrţení inzerentů – 

poskytování nejrůznějších slev.
91

 

- ↓ROZHLAS → Rozhlas je jedním z nejkonzervativnějších médií, které ale v poslední 

době výrazně postihla krize hudebního průmyslu. Kvůli ní přišly rozhlasové stanice  

o jednu z klíčových přidaných hodnot pro své posluchače díky online hudebním serverŧm, 

streamovaným rádiím a stahování hudby. Taktéţ internet přebírá i zpravodajskou úlohu 

rádií, dopravní informace se postupně přesouvají na přístroje vyuţívající GPS.
92

 

- ↓TISK → Příjmy poklesly o 22%. Jednou z hlavních příčin jsou změny čtenářského 

chování. Čtenáři si pro své zprávy stále častěji chodí na internet. Mnoho dnešních 

zadavatelů ovšem vyuţívá tisk jen proto, ţe je digitální média nemohou uspokojit. 

Například maloobchodníci si navykli vyuţívat tištěná média jako hlavní médium  

pro oznámení slev. I přes veškeré špatné zprávy mají noviny podle Magna Global  

k definitivnímu pádu daleko. Ve spoustě zemí jsou stále ještě médiem, které sedí na 

největší části balíku reklamních příjmů.
93
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 http://www.profit.cz/clanek/narust-internetove-reklamy-pokoril-ostatni-mediarok-2009-slibuje-dalsich-10-

.aspx (02.11.2010) 
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 http://www.stanford.cz/clanek/start-ve-spatnou-chvili.aspx (04.11.2010) 
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 http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=461362 (04.11.2010) 
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 http://www.tyden.cz/rubriky/media/reklama/vydaje-na-reklamu-v-tuzemsku-klesnou-o-2-3-

procenta_96059.html (02.11.2010) 



89 

 

- ↑INTERNET → Růst nejen díky rozšiřování se do nových domácností a firmám,  

ale také díky novým formám propagace (umístění v katalozích, řádková a textová 

inzerce, přednostní výpisy, klíčová slova,…) roste výše zadavatelŧ a taktéţ stále více 

zadavatelŧ více své reklamní kampaně současně kombinují s dalšími internetovými 

formami.
94

 

- ↓OUTDOOR → Pokles aţ o 50% díky krizi a velkému mnoţství venkovních ploch, 

které je obtíţné prodat.
95

 

 

 ZÁVĚREM 

Média by se neměla nechat strhnout „krizovou“ panikou. Aby se reklamní trh v ČR mohl 

znovu vrátit k růstu, tak se podle něj nejdříve musí k oţivení vrátit trhy zemí, ze kterých 

pocházejí nebo kde mají většinu svých aktivit zahraniční společnosti, jeţ jsou velkými 

inzerenty na českém trhu, neboť nadnárodní firmy se soustřeďují na klíčové trhy a zde ČR 

díky své velikosti nepatří a také vysoké ceny reklamy jsou bariérami pro zadavatele. Takové 

oţivení prý patrně nastane aţ v roce 2011. 

 

2010
96

 

 

 FAKTORY MAKROPROSTŘEDÍ OVLIVŇUJÍCÍ ČESKÝ MEDIÁLNÍ TRH 

- 23.05. Česká hokejová reprezentace vyhrála mistrovství světa v ledním hokeji 

- 28.-29.05. volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (vyhrála ČSSD, těsně ODS) 

- 25.06. konec prvotní soutěţe krásy MISS ČR, Michaela Maláčová spojila MISS ČSFR 

s konkurenční soutěţí Česká Miss 

- 20.9. otevření nového 23km dlouhého úseku Praţského okruhu 

- 15.-16.10. konaly se komunální a senátní volby v Česku 

- pokračující digitalizace 

- nedostatek úvěrových zdrojů 

- podíl vládních balíčků – zastavení, zpomalení či obrácení průběhu recese?  
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 VÝVOJ 

- ↑TELEVIZE → 1.místo: Reklamní přestávky se brzy protáhnou, firmy se přestávají bát 

investovat do propagace svých novinek, ale ve světě, český trh si ještě počká. Zejména 

digitální obsah a dosaţitelnost TV kanálŧ vyuţívajících různých distribučních cest 

budou hrát roli v jejich růstu. 

- ↑↑ROZHLAS → 2.místo: Mírný růst, většina rádií nebude zaznamenávat rŧst  

aţ do roku 2012. Potřeba hledání  nového zpŧsobu, jak si získat nebo udrţet posluchače. 

Nutnost reagovat na technologické změny. 

- ↑↑TISK → Mírný růst, většina vydavatelství nebude zaznamenávat rŧst aţ do roku 

2012. Záleţí jak jsou noviny čtené a jak se projevuje jejich náklad. Technologie hodně 

směřuje k internetu. Investice do novin jsou relativně stejné, náklady klesly. Potřeba 

hledání  nového zpŧsobu, jak si získat nebo udrţet čtenáře. 

- ↑INTERNET → 3.místo: Začíná konkurovat. Oproti jiným médiím je jiţ patrné oţivení. 

Zadavatelé si on-line reklamu oblíbili. Do 2 let by se mohl internet přiblíţit podílu 

tištěným médiím. Sociální sítě ovládly nové komunikační cesty k zákazníkům. 

- ↑↑OUTDOOR → Na české outdoorové scéně dochází postupně ke koncentraci ploch 

mezi silné vlastníky a nutno říct, ţe i ke zkvalitňování nabídky a moţností. V čem zatím 

tento segment zaostává, je měřitelnost zásahu venkovní reklamy.
97

 

 

 ZÁVĚREM 

V roce 2010 byl, dle očekávání, mírný nárŧst, zhruba o 2-3% oproti r.2009, oţivení hlavně 

na podzim, do reklamy se vrátil optimismus a analytici slibují návrat do doby před krizí.
98

 

Tento odhad vychází z analýzy předpokládaného vývoje ekonomických parametrů, zejména 

HDP.
99

 Významné firmy neplánují výrazné navyšování rozpočtu, ale zaměří se na propagaci 

novinek.  
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Graf 5.17: Výdaje do reklamy v období 1.5.-31.8.2010 

(hodnoty investic v ceníkových cenách bez mnoţstevních a dalších slev) 

 
Zdroj: Admosphere, SPIR/Mediaresearch (Internet) a Asociace televizních organizací (TV)  

 

2011 

 

Očekává se stále mírný nárŧst reklamních příjmŧ médií, ale návrat jejich objemu  

na úroveň roku 2008 si vyţádá ještě několik hospodářsky úspěšných let.
100

 

 

2012
101

… 

 

 OČEKÁVANÉ FAKTORY MAKROPROSTŘEDÍ OVLIVŇUJÍCÍ ČESKÝ 

MEDIÁLNÍ TRH 

- 09.06-01.07. Mistrovství Evropy ve fotbale (bude se konat v Polsku a na Ukrajině) 

- 27.07. začátek zahajovacích ceremonií XX.letních olympijských her v Londýně 

 

 VÝVOJ  

- TELEVIZE → 1.místo: Hlavním tahounem při získávání vědomí o značce. Zájem  

o televizní reklamu v krátkodobém horizontu podpoří hlavně snaha zadavatelů, kteří  

se budou chtít zaměřit právě na médium, jeţ umoţňuje dosáhnout vysokého zásahu 

mnohokrát po sobě. Podíl v TV stanicích se určitě trošku přeskupil s přechodem na 

digitální vysílaní. Digitalizace plně od roku 2012, lepší příjem signálu, více TV kanálŧ, 

doplňkové sluţby, návrat reklamy na ČT. 

                                                 
100

 http://www.lidovky.cz/prijmy-z-reklamy-v-roce-2011-asi-klesnou-media-ale-nemaji-panikarit-p8l-/ln-
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- ROZHLAS → 3.místo: Do budoucna uspěje rádio hlavně jako lokální médium  

s ideálním poměrem cena/výkon, ke kterému budou přinuceni hlavně zadavatelé ze zemí, 

kde se neprodává lokální televizní reklama. Narůstající trend: digitalizace (ipod, mobily) 

- TISK → Podíl tradičních tiskových médií na reklamních investicích se do budoucna sníţí, 

především z dŧvodu internetové medializace. Pokud si ale dokáţe udrţet kontrolu nad 

obsahovou stránkou zpráv a podaří se jim postupně a cíleně propojit se s internetem, 

jakoţto platformou pro předání informace cílovým skupinám, udrţí si významnou pozici 

na reklamním trhu.  

- INTERNET → 2.místo: Zvláště ve srovnání s cenovými hladinami reklamy v rozhlase 

a v tisku. Pokračování ve vývoji: v budoucnosti dojde k propojení TV a internetu, 

rozšiřují se sociální sítě (facebook, …), internet se stále dostává výše, ale v nejbliţší době 

by neměl předstihnout ta klasická média, růst významu virtuálních komunit  

a elektronických novin. 

- OUTDOOR → Dlouhodobě bude rŧst spolu s tím, jak budou velcí hráči jako JCDecaux, 

CBS nebo Clear Channel expandovat na lokální trhy.
102
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6 NÁVRH STRATEGIE 

 

6.1 Ne/aktivní komunikační kanály  

 

6.1.1 Ne/aktivní komunikační kanály PŘÍMÉ 

 

AKTIVNÍ KOMUNIKAČNÍ KANÁLY 

 OSOBNÍ PRODEJ „personal selling“ 

Oční vady budou vţdy a stále budou přibývat noví zákazníci, kterým se projeví oční vada  

a nepodstoupí laserovou operaci pro její odstranění. Je dŧleţité se zeptat zákazníkŧ, jak 

dlouho nosí dioptrické brýle a jak často je mění a případně jim doporučit moţnou 

nabídku další a dlouhodobé spolupráce. Novým zákazníkŧm bychom měli věnovat 

při prvním kontaktu pozornost, prezentovat jim nabízející sortiment a moţné sluţby tak, 

abychom si je získali a při dalším nákupu nás opět navštívili. Totéţ patří o stávajících 

zákaznících, neboť spokojený zákazník, se vţdy vrátí. Výrobek nelze chápat jako běţné 

zboţí, které pravidelně nakupujete, naopak nákupu zákazník věnuje daleko větší úsilí  

a mnoţství času, jelikoţ brýlová obruba jednak dotváří image nositele a především 

v kombinaci s dioptrickou čočkou plní funkci korekce očních vad. Jedná se o zboţí 

dlouhodobé spotřeby.  

 

Doporučuji Oční optice Vágner klást velký důraz a stavět na presentaci a vystupování svých 

zaměstnancŧ vůči zákazníkovi, pomáhat při výběru zboţí, reklamace vyřizovat s kladným 

přístupem, vzdělávat zaměstnance v oboru, doškolovat co se týče novinek tak, aby zákazník 

měl pocit, ţe vše mu bylo řádně vysvětleno a oční optik nebo optometrista se mu věnoval 

individuálně. Více viz 5.1.5 Interní analýza mikroprostředí - zaměstnanci: „Human 

Relation“. Taktéţ SWOT analýza vidí odborný, specializovaný, příjemný a spolehlivý 

personál jako nejdůleţitější body svých silných stránek organizace.  

 

Cílem je: uspokojit zákazníkovy potřeby, vyhotovit zakázku, aby zákazník odcházel 

spokojený a dále optiku doporučoval 
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 DOPORUČOVATELÉ 

ODBORNÍCI → Mezi hlavní odborníky ve vztahu k oční optice patří oční lékař, 

optometrista, optik. Zákazník, který má oční vadu a chce si pořídit dioptrické brýle, se nechá 

prvotně ošetřit očním lékařem. Další krok směřuje do optiky, kde se jej ujímá optik nebo 

optometrista, který mu taktéţ můţe místo doktora provést korekci zraku, avšak tímto 

přichází o případné proplacení částečné úhrady zakázky přes „recept“, kterou hradí z části 

příslušná zdravotní pojišťovna zákazníka. Zaměstnanci ve smyslu odborníků, proberou  

se zákazníkem moţnosti výběru skel dle funkčnosti a vhodnosti a poradí při výběru 

slunečních brýlí. U speciálních typů je moţnost zábrusu slunečních čoček v dané dioptrii 

poţadující zákazníkem. Taktéţ na tento typ čoček se vztahuje částečná úhrada pojišťovny. 

 Doporučení očního lékaře k výběru obrub není klíčové pro fungování optiky, avšak velmi 

dŧleţité.  

 

Doporučuji Oční optice Vágner pro udrţení dobrého vztahu se zaměstnanci, hlavně 

optometristou, finančně jej motivovat procentuálním podílem na měsíčním obratu firmy, 

účast na vzdělávacích školeních a tím si tak zajistit vlastní zájem zaměstnance pracovat 

v dané optice, zvyšovat její obrat a zkvalitňovat sluţby firmy, neboť přetahování 

zaměstnancŧ v tomto oboru je běţné (přeplácení). Nejen dle výsledku SWOT analýzy 

doporučuji navázat komunikaci s doktorem ve smyslu „podnikat“ vedle sebe tak,  

jak uvaţuje majitel o této moţnosti v Paskově.  

 

Cílem odborníka je: vyšetřit, poradit, doporučit, odborné poradenství, uspokojení 

zákazníkových potřeb 

Propagace: odborníci píší odborné články v optických časopisech jako jsou Optické zprávy, 

Brýle+, VisionNews.eu, apod.  

 

LAIČTÍ DOPORUČOVATELÉ → Výhodou výzvy běţného člověka je to, ţe ukazuje 

perspektivnímu zákazníkovi, ţe někdo, podobně jako on, pouţívá a je spokojen 

s produktem, sluţbou, která je inzerována. Často zákazníci chodí na základě doporučení jiţ 

stávajících zákazníkŧ, jako jsou rodinní příslušníci, známí a kamarádi.  

 

O tento komunikačního kanál by měla Oční optika Vágner určitě pečovat, neboť se jedná  

o rozšiřování pozitivní informace, která je stávajícím zákazníkem ověřená, doporučovala bych 

formou podpory prodeje provést buď jednorázovou akci, nebo předávat věrným 

zákazníkŧm či k vyšší zakázce přidat slevový kupon pro člena rodiny nebo kamaráda. 



95 

 

 VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ „public relation“ 

Oční optika Vágner se snaţí si vytvářet u veřejnosti, tj.zákazníků, dodavatelů dobrou image, 

pověst a to prostřednictvím svých sluţeb, které nabízí, přístupem zaměstnanců 

k zákazníkovi, spolehlivostí, rychlým dodáním zakázky, úhrady faktur v termínu, 

vyřizování reklamací, věrnostní programy a doplňkové akce k vyhotovení zakázky  

pro kupujícího a další. Oční optika Vágner se snaţí aktivně spolupracovat s místními 

obyvateli,  například zorganizovala výtvarnou výstavu „brýle hrou“, kde podpořila malé 

„umělce“ z MŠ a ZŠ (Příloha 14).    

 

S dodavatelem spolupracuje nejen ohledně dodávek zboţí, ale také formou dodávek 

propagačního materiálu, reklamních a upomínkových předmětŧ, odborného zaškolení 

v případě zavedených novinek na trhu, aby byly prodejcem oční optiky správně presentovány, 

spolupracuje na vývoji výrobkŧ, například radí, jaké pouţít barevné kombinace barev  

na obruby, neboť pouze optika přesně ví, co zákazník očekává díky vzájemné komunikaci  

při prodeji brýlí nebo při návštěvě prodejny. 

 

Doporučuji Oční optice Vágner oslovit vybrané společnosti za účelem nabídky speciální 

výhody, slevy na nákup jakéhokoliv zboţí, nebo konkrétně brýlových obrub se skly pro její 

zaměstnance, např. Dalkia Česká Republika, a.s. (zaměstnanci této společnosti mají 20ti 

tis.“kredit“ na rok, který mohou utratit na útratu nebo za sluţby smluvních partnerů) nebo  

pro členy Klubu pevného zdraví, kteří jsou pojištěnci VZP, a.s. slevu (pojištěnci VZP, 

kteří se stanou členy Klubu pevného zdraví mají moţnost s pomocí klubové karty čerpat 

zajímavé slevy a bonusy u celé řady smluvních partnerů VZP). 

 

Cílem je: dobrá image a pověst firmy, spolupráce s cílenou veřejností 8+ 

Propagace: bannery, stojky A4, stojany, plakáty, pouzdra, mikrovlákna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

NEAKTIVNÍ KOMUNIKAČNÍ KANÁLY 

 DOPORUČOVATELÉ – CELEBRITY, SLAVNÉ OSOBNOSTI 

Pro oční optiky tato forma komunikace se zákazníky není významná, jelikoţ je velice 

drahá a vyuţívají ji neţ oční optiky, tak výrobci optického sortimentu formou presentace, 

převáţně brýlových obrub a slunečních brýlí prostřednictvím celebrit a významných 

osobností.  

 

Doporučuji kontaktovat výrobce, dodavatele, slunečních brýlí nebo brýlových obrub, 

který pouţívá k prezentaci některého zboţí celebritu a zahrnout tyto značkové brýle nebo 

obruby do svého sortimentu. Známost značky je vytvořena díky jinému odvětví, převáţně 

módního nebo sportovního, přestoţe prodejnost značkových brýlí patří mezi slabé stránky 

optiky, převáţně díky jejímu umístění v dané lokalitě, avšak i tento typ sortimentu by má oční 

optika v nabídce pro svého zákazníka. Intenzivnější spolupráce s dodavateli je jedna 

s příleţitostí dle SWOT analýzy.  

 

Cílem je:  podpora známosti značky za účelem zvýšení prodeje, pokud poptává zákazník, 

poptává optika, zvýší se poptávka u výrobce 

Propagace: Osmany Laffita, Dolce and Gabana, Lagerfeld, Adidas, Dunlop, Puma, 

Swarovski, Diesel, Hugo Boss 

 

 CALL CENTRA 

Oční optiky nevyuţívají pro komunikaci se zákazníkem. Nevhodný komunikační kanál,  

pro oční optiky není určen. 

 

6.1.2 Ne/aktivní komunikační kanály NEPŘÍMÉ - MASMEDIÁLNÍ 

 

AKTIVNÍ KOMUNIKAČNÍ KANÁLY 

 TISK 

Do módních ČASOPISŦ jako jsou Elle, Esquire, Playboy, Vogue, Harper´s Bazaar většinou 

vkládají inzerci výrobci obrub, ale najde se i pár inzerentŧ z řad očních optik,  

do odborných MAGAZÍNŦ jako jsou Česká oční optika, Optické zprávy, VisionNews.Eu, 

Brýle +  jak výrobci, tak prodejci, tedy oční optiky, do OBECNÍCH LISTŦ inzerují pouze 

oční optiky.  
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Oční optika Vágner správně investuje své finanční prostředky do tiskového inzerátu 

v Obecním zpravodaji obce Paskov, Krmelín a přilehlé obce otištěním reklamního letáku. 

Zatím nevidím perspektivní a efektivní vkládat inzerci do módních a odborných magazínŧ 

z důvodu vysokých cen, obě optiky jsou zatím v období stabilizace a pozvolného rozvoje. 

Firma počítá s navýšením investic do komunikačních kanálů za 2 roky. Doporučuji v roce 

2013 projednat moţnost inzerce v módním magazínu za účelem zviditelnění se (viz rozpis - 

Příloha 10: Plán vývoje komunikačních kanálŧ v letech 2009-2013).  

 

Cílem je: hlavně spojení brýlí s módou jako módní doplněk, není dáváno do popředí, ţe jde  

o zdravotní pomůcku (hl.v módních časopisech), upozornit na chystající se akci, slevu 

Propagace: Luxottica, Sagitta, JP optik, AMBG, Aleš Ţejdl, Optika Fokus, Grand Optical 

 

LETÁK →  Oční optika by měla nadále pokračovat v pravidelném „čtvrtletním“ vydávání 

reklamních letákŧ do blízkého okolí (Příloha 4), které jsou rozmisťovány v nákladu 5000ks 

do rodinných domů a bytů prostřednictvím pošty v Paskově, Krmelíně a okolních obcí. 

 

Doporučuji dodávat letáky do domácností a firem prostřednictvím České pošty do okolí 5ti 

km obou očních optik v Paskově a Krmelíně  

 

Cílem je: přitáhnout zákazníky do optiky, uplatnit zvýhodnění na nákupu zboţí 

 

 INTERNET 

Nejčastěji výrobci a oční optici vyuţívají internet jako komunikační kanál a to formou 

prezentace vlastních WWW webových stránek, statického nebo dynamického 

reklamního banneru, či formou webového pro-linku na své stránky na jiném portále.   

 

Internetový prodej sortimentu nabízený v očních optikách, je jedním z rizik ovlivňující 

podnikání kamenných očních optik, neboť internetové ceny jsou levnější  

neţ v obchodech, tudíţ kamenné obchody mívají vyšší pořizovací ceny neţ prodejní ceny  

na internetu. Přesto, ţe internet patří v dnešní době mezi silné stránky prodeje, pro optiku 

není aţ tak významný, jelikoţ brýlové obruby patří do takového sortimentu zboţí, které  

si zákazníci musí odzkoušet z důvodu celkového dojmu, zda jim sedí, neboť trh nabízí velmi 

širokou škálu brýlových obrouček přes vrtané, skla na silon, s plnou obrubou, poloviční. 

Sluneční brýle se po internetu velice dobře prodávají, je silná konkurence. Prodej 

kontaktních čoček na internetu negativně ovlivňuje prodej těchto čoček v kamenných 

obchodech, jelikoţ nejsou tak obrátkové, optiky se nikdy nedostanou na internetovou cenu.  
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Doporučuji Oční optice Vágner si do budoucna zaloţit na svých, jiţ stávajících, 

internetových stránkách (Příloha 9), prodej slunečních brýlí a tím tak rozšířit okruh 

zákazníků po celé ČR, doplňkově taktéţ prodej kontaktních čoček (rozpis - Příloha 10). 

Určitě nezapomínat na aktualizaci sloţky „Akce“. Internet, televize a rozhlas je jednou 

z příleţitostí  Oční optiky Vágner, dle SWOT analýzy,  jak oslovit nové zákazníky nebo 

nalákat stávající. 

 

Cílem je:    hromadné www: za účelem prestiţe, motivační záleţitost, velkoobrátkový 

prodej zboţí 

interní www: čím se zabývá a jaké produkty optika nabízí 

Propagace:  hromadné www: www.optici.cz, www.bryle.cz, www.bryle-domu.cz   

  interní www: www.optikananamesti.cz, www.optika-richter.cz,www.fokusoptik.cz   

 

NEAKTIVNÍ KOMUNIKAČNÍ KANÁLY 

 TELEVIZE 

Komerční televize nedoporučuji vyuţívat, jelikoţ je nepřiměřeně drahá, vyuţívají  

ji převáţně optiky-řetězce k propagování obrub v rámci televizní znělky. Doporučuji zváţit 

v roce 2013 zda neoslovit zákazníky prostřednictvím televize na „info“ kanále (např.UPC, 

lokální info kanál Krmelín), kde cena není aţ tak vysoká (viz rozpis - Příloha 10: Plán vývoje 

komunikačních kanálů v letech 2009-2013). 

 

Cílem je: získat co nejvíce zákazníků do optik a dostat sílu řetězce do podvědomí koncového 

zákazníka, rozmach po celé ČR nebo lokální zaměření 

Propagace: Grand Optical (reklama: „Sleva podle věku“)   

 

 ROZHLAS 

Doporučuji Oční optice Vágner vyuţít tento typ reklamy formu reklamní znělky v rozhlase 

dle umístění dané optiky, která je převáţně zaměřena na propagaci obrub a sluţeb jako 

takových a není finančně náročná (rozpis - Příloha 10) 

 

Cílem je: lokální přetahování zákazníků do své optiky, zvyšování kupní síly v místě 

působnosti, lákání zákazníků na akce 

Propagace: Optika Fokus, Optika Richter, Aleš Ţejdl, … 
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 E-MAIL 

Pokud se Oční optika Vágner rozhodne pouţívat komunikaci se zákazníkem taktéţ formou  

e-mailu, doporučuji oční optice zakoupit software, který nejen ţe bude zkoumat  

a pracovat se skladovými zásobami, přehledem o nákladech, ale také bude doplňován  

o kontakty zákazníkŧ a tato stále se rozšiřující databáze bude vyuţita k oslovení nejen 

prostřednictvím e-mailu.  

 

Oční optika Vágner by měla své zákazníky oslovovat prostřednictvím autorizovaných 

emailŧ, jelikoţ nevyţádané emaily by mohly ohrozit image oční optiky v podvědomí 

zákazníků. 

 

Cílem je: informovat o nových produktech, akcích, co se děje ve světě oční optiky, oslovit 

zákazníka, pozvat k návštěvě oční optiky 

 

 direct mail, alternativní média, out of home, on-line inzerát, neziskové kampaně,  

celé kampaně v jednom nebo více médiích 

 

6.1.3 Ne/aktivní komunikační kanály NEPŘÍMÉ - VENKOVNÍ „outdoorové“  

 

AKTIVNÍ KOMUNIKAČNÍ KANÁLY 

 REKLAMNÍ BANNERY A MALBY 

Tento typ plošné reklamy vyuţívají v podobě billboardu optiky-řetězce, avšak ani menší 

optiky nezaostávají a propagují své sluţby formou závěsného textilního, PVC banneru, 

který není aţ tak finančně náročný.  

 

Oční optika Vágner informuje své potenciální zákazníky o prodejně v Krmelíně a Paskově 

formou PVC reklamní plachty umístěného na nepřehlédnutelném, frekventovaném místě, 

plotu na 4 místech okolních vesnic a taktéţ velkoplošným bannerem přímo na boční stěně 

budovy své prodejny v Paskově (Příloha 16). 

 

Cílem je: slevové kampaně, motivace, propagace 

Propagace: Optika Fokus, Optikaufring („…aţ za hrob“), Oční optika Na náměstí  

 

Doporučuji Oční optice Vágner vyuţít polepy laviček, reklama v autobusu (City Board 

nebo Bus Cards– viz Obr.6.1) nebo domluvit se na pověšení PVC plachty na nemovitost, 

kde je nejbliţší oční doktor s případnou směrovkou a uvedeným počtem metrů vzdálenosti 

od očního doktora k optice. 
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Obr. 6.1:  Typy reklam v autobuse: Mobil Board, City Board, Side Board, Back Board, 

Celopolep, Bus Cards 

   
Zdroj: http://www.mobilboard.net/ (06.11.2010) 

 

NEAKTIVNÍ KOMUNIKAČNÍ KANÁLY 

 billboardy, citylight vitríny na zastávkách (tzv. CLV), bigboardy a megaboardy, 

panely, převěsy, štíty, polepy laviček a dopravních prostředkŧ, světelné reklamy, 

létající reklamní zařízení, malby, sdělení na sportovištích a mnoho dalších 

 

6.1.4 Ne/aktivní komunikační kanály NEPŘÍMÉ - SPECIFICKÉ  

 

AKTIVNÍ KOMUNIKAČNÍ KANÁLY 

 PROPAGAČNÍ MATERIÁLY 

Propagační materiály ve formě letáčkŧ, stojanŧ (plastové, papírové, kovové), textilních 

bannerŧ, prospektŧ, a plakátŧ dodává dodavatel, výrobce převáţně brýlových obrub  

a slunečních brýlí do optik (Příloha 15). Oční optika Vágner prostřednictvím nich tak můţe 

stimulovat zákazníka ke koupi, neboť vyfocené brýle na propagačním materiálu zákazníka 

přednostně upoutají před širokým výběrem brýlových obrub na stojanech  nebo sluneční brýle 

či brýlové čočky a tak je větší pravděpodobnost jejich prodeje. Oční optika Vágner by měla 

po dodavateli poţadovat slevy z nákupu, stojánky na brýle nebo drobné reklamní předměty 

pro své zákazníky za umístění propagačních materiálů dodavatele. Oční optika si sama 

určuje umístění propagačních materiálŧ. V případě, ţe dodavatel se domluví s optikou  

na speciálním umístění dle poţadavku dodavatele, můţe taktéţ oční optika poţadovat 

zvýhodnění.   

 

Oční optika Vágner by měla nadále v rámci spolupráce s cílovými dodavateli poţadovat 

dodávky těchto propagačních materiálů v rámci svých odběrů a zajistit jejich aktuálnost.  

 

Doporučuji 1x/měsíc provést aktualizaci, zajistit aktuálnost brýlí, obrub, čoček.  
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Cílem je: podpora neznámé značky k známosti a dostání do podvědomí koncovým 

zákazníkům za účelem zvýšení její prodejnosti 

Propagace: Luxottica, Sagitta, Metzler, Pronap, AMBG, K+L, … 

 

 REKLAMNÍ PŘEDMĚTY, UPOMÍNKOVÉ DÁRKY  

Reklamní předměty, vzorky a upomínkové dárky ve formě tašky, pouzdra a jiných 

drobných reklamních upomínek dodává výrobce zboţí spolupracujícím optikám,  

ve výjimečných případech si optika nechá vyrobit upomínkové předměty na vlastní náklady. 

 

Oční optika Vágner přikládá ke kaţdé uskutečněné zakázce drobný dárek (čistící hadřík, 

pouzdro, atd. záleţí na výši zakázky) a zpříjemní návštěvu zákazníkovi nabídkou kávy 

zdarma. Při akci „slevy studentům“ dostávali studenti k zakázce čokoládu „Studentskou 

pečeť“. Mělo by být v zájmu obou stran, jak oční optiky, tak výrobce obrub, brýlí nebo skel, 

popřípadě jiného partnera, dodávat optice reklamní předměty, byť formou pouzdra na brýle, 

čistícího hadříku zdarma, které budou vyuţity jako dárek k zakázce a tak podpořit známost  

a prodejnost dané značky a poděkovat zákazníkovi za nákup zboţí. Oční optice Vágner 

nedoporučuji si nechat prozatím na zakázku vyhotovit reklamní předměty a upomínkové 

dárky. Doporučuji Oční optice Vágner z důvodu omezeného mnoţství reklamních předmětů  

a úspoře financí dávat reklamní nebo upomínkový předmět k vyšší zakázce, například  

nad 2.000Kč, moţno uvést v letáku „K zakázce nad 2.000Kč dárek zdarma“. Doporučuji 

oslovit společnosti dodávající nealko nápoje v plechu (RedBull, Pepsi-Cola) nebo místní 

pivovary (Radegast, Ostravar) ohledně moţné spolupráce k vzájemné podpoře zákazníků. 

 

Cílem je: snaha o podpoření známosti značky zákazníkům 

Propagace: Sagitta, Metzler, Oční optika Na náměstí 

 

 PODPORA PRODEJE „sales promotion“ 

Oční optika Vágner by své koncové zákazníky měla nadále podporovat a stimulovat  

ke koupi formou akčních  slev a výhod k vyhotovené zakázce, taktéţ doporučuji  

se prezentovat formou módní přehlídky ve smyslu „after party“ ve své provozovně jako 

jednu z moţností event marketingu = pořádání akcí,  jelikoţ emocionální podněty, které 

event vyvolává, velmi dobře působí na image nabízené sluţby či produktu. Pomocí eventu 

můţeme motivovat a ovlivňovat koncové zákazníky, ale také obchodní partnery, upevňovat 

jejich loajalitu, prezentovat produkty, sluţby, vize. Další ze zatím nevyuţitých příleţitostí  

je dle SWOT analýzy účast na veletrzích. 
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Zaměstnanci by měli hodně komunikovat na prodejní ploše. Kdyţ přijde do optiky 

zákazník, personál by se mu měl individuálně a s odborným a příjemným přístupem 

věnovat s dostatkem času, upozornit jej na případné aktuální akce, nabídnout komplexní 

vyšetření zraku, nabídnout brýle ne které jsou drahé, ale které sluší, poradit při výběru 

brýlí, skel nebo slunečních brýlí, při odběru vystavit zákaznickou kartu, informovat  

o dalším doplňkovém sortimentu, věnovat zákazníkovi malou pozornost, 2 brýle za cenu 

jedné, výměna skel, čištění brýlí ultrazvukem, kladné a pohodové vyřízení reklamací, oprava 

poškrábaného skla, sleva na další brýle nebo brýle sluneční, poukázka na jiné sluţby, sleva 

podle věku a to vše provádět tak, aby veškeré kroky, které jsme v prodejně pro zákazníka 

udělali, přispěly k jeho spokojenému odchodu a návratu při jeho rozhodování o další koupi, 

neboť doporučení od spokojeného zákazníka je nejlepším a nejúčinnější komunikačním 

kanálem.   

 

Má-li optik odvést dobrou práci, musí za sebou mít nejen kvalitní zboţí, ale také spolehlivý  

a rychlý poprodejní servis. Optika by neměla opomíjet tyto doplňující sluţby, které  

je schopna v rámci svých moţností nabídnout zákazníkovi a tak si získat jeho pozornost  

a náklonnost v podobě stálého zákazníka.  

 

Oční optika Vágner můţe zapracovat na podpoře prodeje a tím tak na spokojenosti svých 

stávajících a získání nových zákazníkŧ, také za pomocí dalších doplňujících faktorů  

a sluţeb a zvýšit nejenom prodejnost brýlových obrouček například tím, ţe nabídne svým 

zákazníkům: kupony, bonus pack, věrnostní programy, prémie, odměny za věrnost, soutěţe  

a výherní loterie, veletrhy, prezentace a výstavy, rabaty jako slevy z prodejní ceny. 

 

Cílem je: oslovit, zaujmout, prodat a udrţet si zákazníka 

Propagace: letáky, zpravodaje v Obci, místní rozhlas, polepy v MHD, plachty, ukazatele, 

reklama u očních doktorů 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

6.2 Vývoj aktivních komunikačních kanálŧ v letech 2009-2013 v grafech 

 

Graf 6.1: Vývoj celkových a prŧměrných trţeb Očních optik Vágner od r. 2009-2013  

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 6.2: Vývoj celkových a prŧměrných nákladŧ na komunikační kanály Očních optik 

Vágner od r. 2009-2013 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 6.3: Vývoj celkových a prŧměrných trţeb z prodeje a nákladŧ na komunikační 

kanály Očních optik Vágner od r. 2009-2013 (Příloha 17) 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pozn.: V cenách od roku 2011-2013 je zohledněna a započítaná inflace 2%. 

 

6.2.1 Trţby z prodeje (Příloha 17) 

 

- rok 2009 → Průměrná výše trţeb v Krmelíně je velice dobrá na to, ţe obec má pouze 

4tis.obyvatel a oční doktorka ordinuje pouze půl dne. V roce 2009 se krize optik moc 

nedotkla, taktéţ Oční optika Vágner v Krmelíně byla nová a nezasytila lokální trh.  

- rok 2010 → Pokles trţeb: teprve v r.2010 se dotýká optiky v Krmelíně krize jednak  

z důvodu nasycenosti lokálního trhu, taktéţ z důvodu větší nezaměstnanosti, lidé neví co 

dál → šetří → regulace nájemného (od r.2011 růst nájmů), útok reklam očních optik z TV, 

apod. 

- rok 2011 → Plánovaný rŧst I.provozovny v Krmelíně o 10%, II.provozovny v Paskově  

o 20%. Krmelín: snaha o navýšení díky ukazatelům umístěné v obci a oslovení pomocí 

letáků a Obecního zpravodaje, nejbliţších vesnic v okruhu do 10km, tj. 6 obcí navíc, 

zanechání vizitek se slevovým kuponem (100ks) u očního doktora, reklama na lavičce. 

Paskov: kvartální návštěva majitele místního očního doktora se kterým se projednává jak 

dostat zákazníky do optik, pomocí zanechání vizitek se slevovým kuponem (100ks)  

u očního doktora, řešení slev, umístění PVC banneru před ordinací očního doktora, 

investice do venkovních KK, apod. 
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- rok 2012 → Očekávání „dobrých“ časů → oţivení.  Plánovaný rŧst I.provozovny 

v Krmelíně o 5%, II.provozovny v Paskově o 20%. Krmelín: podpora televizním 

infokanálem místní obce. Paskov: koupě nemovitosti v Paskově, kde by přemístila 

provozovnu Oční optika Vágner v Paskově a taktéţ působil oční doktor v zařízení ordinaci 

nebo společné působení v jiném, pronajatém prostoru, podpora rozhlasem, věrnostními 

kartami. Krmelín a Paskov: autobus, módní přehlídka v podobě „After Party“ 

- rok 2013 → Plánovaný rŧst I.provozovny v Krmelíně o 5% → snaha o dosaţení 

„standardních“ trţeb 150tis.Kč/měsíc, II.provozovny v Paskově o 20% → snaha  

o dosaţení „standardních“ trţeb 200tis.Kč/měsíc. Krmelín a Paskov: oslovení širšího 

záběru potenciálních zákazníků prostřednictvím TV a internet.  

 

6.2.2 Náklady na komunikační kanály (Příloha 17) 

 

- rok 2009 → 4/2009 otevření I.provozovny v Krmelíně, důraz na propagaci 

komunikačních kanálů této provozovny – inzerce v Obecním zpravodaji, letáky,  

PVC bannery, PF, dárková poukázka, akce. 

- rok 2010 → 4/2010 otevření II.provozovny v Paskově, důraz na propagaci 

komunikačních kanálů této provozovny v + Obecním zpravodaji, + letácích,  

+ PVC banner, + PF, proto % z trţeb na KK u I.provozovny v Krmelíně je niţší a také  

se více rozředily náklady z důvodu zadávání akcí u reklamní agentury pro obě 

provozovny a také například vyuţití letáku z obou stran, rozdělení nákladů  

za + internetovou doménu, společný + PVC banner, + vizitky se slevovým kuponem,  

+ akce.   

- rok 2011 → Krmelín: + venkovní reklama cedulky-ukazatele, + rozšíření Obecního 

zpravodaje a letáků do dalších 6ti obcí v okruhu 10km, + PVC banner. Paskov: + letáky  

u doktora, + PVC banner, + reklama na lavičce, + akce. Společně: + 1x inzerce pro obě 

optiky v rozhlase, velké investice do KK + outdoor = + indoor A4 autobus, + indoor 

autobus BusCards, + outdoor autobus – City Board, + akce.   

- rok 2012 → Krmelín a Paskov: velké investice do KK + rozhlasu, + věrnostní karty,   

+ akce (módní přehlídka, ...).   

- rok 2013 → Krmelín a Paskov: velké investice do KK + TV, + internet (prodej 

slunečních brýlí a kontaktních čoček), + akce.   
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6.2.3 Plán vývoje komunikačních kanálŧ v letech 2009-2013 

 

Po uvedení trţeb i pro budoucí období 3 let a výpočet a určení si % těchto trţeb  

na náklady komunikačních kanálŧ, jehoţ vyjádření mi určuje vývojový trend, jsem 

zpracovala kompletní rozpis Plánu vývoje komunikačních kanálŧ, který mapuje nejen 

roky minulé, ale i rok současný s vizí pro následující 3 roky (podrobný rozpis - Příloha 10). 

 

Níţe uvádím grafy s vyjádřením reklamních výdajŧ sjednocených z podrobného rozpisu 

rŧznorodých typŧ KK (Příloha 10), opět do základních komunikačních kanálŧ,  

za účelem porovnání s „Analýzou trendu vývoje základních komunikačních kanálŧ 

v letech 1995-2012“ v obecném slova smyslu, které jsem graficky vyjádřila a popsala 

v kapitole 5.4. 

 

Plán jsem zpracovala tak, aby plně vyuţil plánovaných vymezených finančních 

prostředkŧ. Pokud by se Oční optika rozhodla „utáhnout opasky“ nebo místo jiné akce 

umístit například aktivní účast na veletrhu jako vystavovatel apod., můţe svou náhradní 

volbu vyměnit za rozhlas (v roce 2012 3x → dostačující je 1-2x), televizi (v roce 2013 2x  

→ dostačující je 1x) nebo zrušit reklamu na autobuse či after party (2012, 2013).  

Tyto škrty by významně neovlivnily chod plánu. Ostatní naplánované poloţky by měly být, 

při jinak významně neměnných okolnostech, zachovány.  

 

Při plánování vyuţití komunikačních kanálŧ, pro následné vyjádření vývoje, trendu těchto 

kanálů, jsem vycházela z reálných ceníkŧ propagačních materiálŧ nebo reklamy získané 

přímo od reklamní agentury, rádia Čas (pokrytí signálem viz Příloha 18) a internetu. 

Pouze u televizního kanálu UPC se mi nepodařilo doposud získat ceník, tudíţ jsem zvolila 

100tis.Kč budget, který by měl být pro tento typ kanálu, „statické“ reklamy a plánovaný 

záměr optiky, dostačující.  
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Graf 6.4: Celkové reklamní výdaje do médií od r.2009 do r.2013– Vývoj výdajů v Kč 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

Vyhodnocení: 

Stejně jako obecně vyjádřen „Trend vývoje KK“, má vývoj investic do reklamy, které nám 

určují vývoj komunikačních kanálů, stoupající tendenci, přestoţe v roce 2010 dopadl na oční 

optiky jako takové, krize, avšak Očních optik Vágner se aţ tak nedotkla, neboť jednak 

v oblasti působení I.provozovny trh nebyl dostatečně nasycen a trh II.provozovny byl nový  

a nenasycen. Konkurence obou provozoven není silná.  

 

Graf 6.5: Celkové reklamní výdaje do médií (2009-2013) – Vývoj výdajů v Kč podle médií 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

Vyhodnocení: 

Taktéţ v porovnání podle jednotlivých médií má vývoj obdobnou vzájemnou tendenci.  
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Graf 6.6: Reklamní výdaje do médií (2009-2013)  – Vývoj podílu médií v % 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 6.7: Reklamní výdaje do médií Oční optiky Vágner podle financování (2009-2013)   

 

     
Zdroj: vlastní zpracování 
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Vyhodnocení: 

Na těchto grafech lze vyčíst profinancování investic do KK za I.provozovnu a II.provozovnu 

zvlášť a také společné investice do KK obou provozoven. Více oddělených investic  

je vkládáno do I.provozovny v Krmelíně, neboť oblast je menší neţ Paskov a je nutno 

podpořit tuto optiku v místě svého působení. Přesto s nadcházejícími roky přebíjí oddělené 

výdaje kaţdé provozovny společnými výdaji do komunikačních kanálŧ, coţ je velice 

pozitivní, neboť takto byl směřován Plán KK, aby náklady, které Oční optika Vágner vkládá 

do reklamy se více „rozředili“ pomocí společných reklam, akcí. Je to jedna z forem,  

jak dosáhnout úspor z rozsahu a být efektivní. Správné naplánování se teď potvrdilo.  

 

Graf 6.8: Reklamní výdaje do médií (2009-2013)  – Vývoj v Kč a % podle médií 

(Krmelín) 

  
 

(Paskov) 

  
 

(Krmelín+Paskov) 

  
 

Zdroj: vlastní zpracování 
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7 DOPORUČENÍ    

 

1. Současný profil zákazníka  

- cílová skupina: 21-35let 

- kritéria při výběru: vzhled, design, kvalita a materiál, odborný přístup a příjemné 

vystupování prodejce, záruční list, další: nevnucování zboţí, celkový dojem optiky, 

doporučení známého 

- nejvíce ovlivňují KK: tisk, TV, další: propagační materiály, internet a reklamní předměty,  

dárky  

- nejméně ovlivňují KK: reklama v rádiu, celebrita, billboard 

- nákupní chování zákazníka by ovlivnil: dárek (pouzdro, čistící hadřík, čistící prostředky  

na skla, šňůrka na krk), poukázky na nákup na slevu na další brýle, brýle při dalším nákupu 

nebo druhé brýle zdarma, zajímavé samolepky 

2. Průběţně MONITOROVAT a KONTROLOVAT komunikační kanály dle Plánu 

vývoje komunikačních kanálŧ v letech 2009-2013 (Příloha 10) se snahou dosáhnout 

„standardních“ trţeb 150tis.Kč/měsíc v Krmelíně (I.provozovna), 200tis.Kč/měsíc 

v Paskově (II.provozovna) a eliminovat případné odchylky. 

 Sledovat TRŢBY a NÁKLADY dle Plánu vývoje komunikačních kanálŧ v letech 

s odhadem budoucího trendu vývoje. Studie Accenture identifikovala aţ 21 oblastí, které 

mohou zlepšit rentabilitu trţeb,  mezi pět nejdůleţitějších patří:
103

  

- obsluha zákazníka 

- motivace a odměňování pracovníků 

- přeměna informací o zákazníkovi na znalost zákazníka 

- získávání a udrţení pracovníků 

- budování znalostí v oblasti prodeje a péče o zákazníky 

Finanční efekty z jednotlivých oblastí se sčítají. 

 Řídit a vést Plán vývoje KK klouzavým zpŧsobem, tzn. AKTULIZOVAT  

a „PRODLOUŢIT“ o další 2 následující roky, kde si optika musí určit: 

- odhad budoucího vývoje trţeb  

- % vyjádření poklesu/rŧstu trţeb oproti předcházejícímu roku 

- % z trţby, které bude určeno do KK 

                                                 
103

 BŘEZNA, D. Jaké jsou skutečné přínosy CRM?  vyd. Praha: Business World, 4/2001. ISBN 1210-9924 

s.35-37 
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- zváţit rozšíření, sníţení, kombinaci KK, díky které dosáhnu vyšší míry působení 

komunikačního sdělení 

- na konci roku vţdy porovnat efektivitu jednotlivých KK, taktéţ oproti minulým letem 

 V rámci dosaţení „ÚSPORY Z ROZSAHU“ vyuţívat KK, pokud je to jen moţné,  

pro obě provozovny najednou, tzv. 2v1. 

3. Sledovat a aktualizovat SWOT analýzu, tj. vnější a vnitřní faktory, které působí  

na organizaci → omezovat slabé stránky a hrozby, posilovat silné stránky a příleţitosti. 

 Nezapomínat uvádět v rámci KK svou silnou „ZBRAŇ“ a to kompletní servis od A-Z 

(od vyšetření očí aţ po vyhotovení zakázky a pozáruční servis) 

 Uvědomit si, co dělám ŠPATNĚ a přijmout OPATŘENÍ na zlepšení. 

 Hledat zpŧsob jak DĚLAT VĚCI LÉPE.  

4. Uvědomit si, jaké INFORMACE musím mít, aby firma dokázala správně identifikovat, 

segmentovat a pečovat o zákazníky 

5. Sledovat POTENCIÁL trhu v odvětví a efektivně do něj firmu zapojit.  

6. Pro zvládnutí jakéhokoliv projektu je potřeba jej rozdělit na malé dílčí části a kaţdou 

samostatně vyhodnotit a přijmout nová opatření, avšak se dívat na projekt 

HOLISTICKY, tj. ţe celek znamená více neţ jeho jednotlivé části. 

7. Začít s EVIDENCÍ firem, kontaktŧ, nabídek, smluv a pokračovat k příleţitostem, 

k marketingu, servisu a dalším částem, které chci vyuţívat. Kaţdý krok firmu posune 

k cílům a pomůţe následující cíl zvládnout lépe. 

8. CRM je oblast, kterou nemůţeme vlivem nedostatku financí odloţit. Místo toho můţeme 

zvolit jiný způsob CRM v ekonomické expanzi nebo v ekonomické recesi. Můţeme 

sníţit vynaloţené finanční prostředky abychom dosáhli menších průměrných nákladů  

na dosaţenou hodnotu, tedy vyššího efektu, tím, ţe se v období RECESE zaměříme více 

na současné zákazníky a to budováním si vztahů a vyhledávání nových vzájemných 

příleţitostí. V období konjunktury nebo-li růstu, EXPANZE, by si podnik měl vytvářet 

podmínky pro budoucí „sklizeň“, zaměřuje se na nové zákazníky, tzn. rozšiřuje svou 

základnu, investuje do nových technologií a komunikačních kanálŧ, inovací apod. 

V období expanze podnik maximalizuje efekt stávajícího stavu, tzn. zvyšuje hodnotu svých 

zákazníků, optimalizuje stav technologií, apod. 

 V rámci „PROTIKRIZOVÉHO OPATŘENÍ“ doporučuji:  

- optimalizovat skladové zásoby, nakupovat zboţí v kratších intervalech a v menším 

mnoţství (spolupráce s kvalitním dodavatelem → minimalizace reklamací, vyšší úroveň 
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mediální podpory, rozšíření produktového portfolia, flexibilita - dodávka  

do 24hod.) 

- bojovat o kaţdého zákazníka (motivovat jej pro delší spolupráci, věrnostní programy, 

individuální přístup → spokojenost zákazníka) 

- zavedený správný systém kontroly nákladŧ (náklady na pronájem, telefon, elektřinu, 

nákupy, včetně nákupů drobného zboţí, cestovní náklady, apod. → mít pod kontrolou) 

- mít zpracované krizové řešení, alespoň teoreticky (např. zavření některé prodejny, změna 

počtu zaměstnanců, mezd, otevírací doby, omezení nákupu, apod.) 

- mít pod kontrolou náklady na marketing (nemám na mysli drobné reklamní předměty, 

ale jedná se o cílený marketing pro práci s jednotlivými skupinami zákazníků, který bude 

mít určitě větší přínos) 

- u cen je třeba dávat pozor na nepromyšlené a zcela zbytečné slevy a výprodeje 

- kredibilita, schopnost dostát svým závazkům, je také velmi důleţitá 

- nezapomínat na vzdělání za účelem zvyšování prodejních dovedností, vyšetřovacích 

optometrických metod a zúčastňovat se odborných seminářů v rámci Celoţivotního 

vzdělávání pod záštitou SČOO a Ministerstva zdravotnictví  

- myslet pozitivně, neboť na kaţdé krizi je vţdy něco dobrého, co prospěje ekonomice 

stejně jako našemu oboru 

 Kritické parametry:   nábor kvalifikovaných zaměstnancŧ (vzdělávaní zaměstnanců), 

 praxe personálu v oboru (min.1 rok praxe, spolupráce se specializovanými školami),                 

 spolupráce s pruţným dodavatelem (poţadavky: flexibilita, skladová zásoba 

dodavatele),  „testování“ výrobku zákazníkem (mít široký sortiment obrub),                            

 pravidelné sledování módních trendŧ (2-3x návštěva tuzemský nebo zahraniční veletrh 

→ získání inspirace, zatraktivnit svůj sortiment),  kompletní vyhotovení zakázky 

v prodejně (sledovat pravidelnou údrţbu strojů),  široký sortiment skladem (1x/měsíc 

doplňovat skladové zásoby),  přístrojové vybavení (inovovat, postupně dokupovat),  

 spolupráce s očním doktorem (domluva specifických podmínek),  pravidelné akce,  

 věrnostní karty zákazníka (předávání při platbě vyhotovené zakázky),  prostornost 

prodejny (min.30m
2
),  vkusná dekorace včetně nábytkových doplňkŧ (přizvání nebo 

návrh od designéra) 

 Ohniska krize:  ztráta současných zákazníkŧ,  dobrá pověst optiky,  schopnost 

dostát svých závazkŧm 
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9. Všeobecně musí PRODEJCE klást důraz na individuální přístup k zákazníkovi, 

přistupovat ke kaţdému zákazníkovi s úctou, dbát na profesionální, ale zároveň lidský 

přístup prodejců, odbornost, příjemné vystupování, přikládat váhu kaţdému názoru nebo 

stíţnosti, vnímat potřeby zákazníka,  poradit, zajistit spolehlivý a rychlý poprodejní 

servis a tím vším dlouhodobě budovat dobré jméno firmy. 

10.Zároveň by optika měla s DODAVATELI udrţovat úzkou spolupráci, neboť  

po prozkoumání vzájemných vazeb, obě dvě strany si oboustranně pozitivně přispívají 

k budování dobré image a rozvoji firmy.   

 

Prevence a ošetřování očí, ať uţ nošením slunečních brýlí či kontaktních čoček je velice 

dŧleţitá, neboť zrak patří mezi nejdŧleţitější smyslové orgány, přes které získává člověk 

informace. Při poškození očí se zdroj informací dramaticky redukuje. 

 

CÍLEM organizace by mělo být stále zlepšovat kvalitu sluţeb, bojovat o kaţdého 

zákazníka a správně jej i jeho rodinu a známé motivovat pro trvalejší spolupráci. Hlavní 

podstatou je udrţení si spokojených zákazníkŧ stávajících a získávání nových a to nejen 

přístupem a správně zvolenými komunikačními nástroji.  

 

Strategii komunikačních kanálŧ v systému CRM by měl podnik pravidelně 

přehodnocovat z hlediska své aktuálnosti. Za předpokladu, ţe podnik zjistí, ţe jeho strategie 

jiţ není aktuální, mělo by dojít ke změně strategie CRM nebo k vytvoření nové strategie 

CRM. 

 

K přehodnocení strategie KK v CRM systému musí dojít vţdy, kdyţ dojde ke změně 

globální podnikové strategie. Strategie CRM musí za všech okolností podporovat 

globální podnikové cíle. 

 

CÍLEM této strategie komunikačních kanálŧ je poskytnout návod při rozhodování  

o budoucím směřování podniku v řízení vztahů se zákazníky. Ţádný z popisovaných kroků 

však není nutné brát váţně. Vítězství není povinné, avšak v současné době je 

jedinou cestou k přeţití, neboť trh se stále vyvíjí, stejně tak jako se vyvíjí i spotřebitel. 

V boji o pozornost zákazníka vítězí originalita, rychlost, invence.
104

 

                                                 
104

 Invence = (z lat. „invenio“, nacházet, vynalézat) znamená vynalézavost, představivost nebo nápaditost, 

schopnost tvořivého myšlení a nacházení nových cest (http://cs.wikipedia.org/wiki/Invence) 22.01.2011 
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8 ZÁVĚR   

 

Dnešním trendem je téměř dokonalá dostupnost médií - zprávy v mobilu, televize v kaţdém 

hostinci, noviny a časopisy v kaţdém větším obchodě, videopůjčovny ve všech i menších 

městech, internet dostupný prakticky pro kaţdého. V rámci komunikační strategie je třeba 

vybírat úspěšné a prověřené KK, protoţe k těm uţ má zákazník vytvořený určitý vztah. 

 

Jelikoţ oční optika je součástí reálného světa a jako taková se nemůţe vyhnout ani 

příjemným, ani nepříjemným situacím na trhu, měla by být, jako kaţdá jiná firma, která chce 

pruţně reagovat na měnící se prostředí, otevřenou organizací a mít holistický přístup, tzn. 

ţe celek je více neţ jeho jednotlivé části. Pracovat jako s celkem se musí také se strategií 

firmy, stanovení hlavních cílů a určení kam organizace plánuje směřovat by mělo být 

samozřejmostí. Přes všechna úskalí, která podnikání přináší, je Oční optika Vágner 

přesvědčena, ţe v tomto oboru je moţno se na trhu prosadit. Do budoucna je odhadován 

rŧst očních vad, coţ má za následek dnešní ţivotní styl. Z brýlí se dnes stává především 

módní záleţitost a to jak slunečních tak dioptrických. Všechny tyto faktory by měly vést 

v budoucnu k rŧstu na straně poptávky a tím pozitivně ovlivnit výsledky podnikání.  

 

Rizik spojených s podnikáním je určitě nespočet, jak v oblasti legislativních nařízení, 

vývoje na trhu, tak v oblasti lidských zdrojŧ a konkurence. Jediným moţným řešením jak 

tato rizika, alespoň z části minimalizovat je mít dostatek informací ze všech oblastí  

a pruţně na ně reagovat. Jestliţe má tedy firma své náklady jiţ delší období pod kontrolou 

a neţije nahodile z měsíce na měsíc, má v dnešní době tak velkou šanci přizpůsobit jak své 

nákupní, tak své prodejní chování. 

 

Dělejme všechny kroky tak, abychom patřili do skupiny úspěšných podnikatelŧ. 

 

 

SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK                    

= VĚRNÝ ZÁKAZNÍK                             

= STÁLÝ ZÁKAZNÍK 
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(06.11.2010) 

- http://www.m-journal.cz/cs/internet/internetovy-marketing/internetovy-marketing-v-

ceske-republice__s324x484.html (04.11.2010) 

- http://www.m-journal.cz/cs/reklama/uvod-do-reklamy/uvod-do-

reklamy__s304x456.html (29.10.2010) 

- http://www.mandk.cz/view.php?cisloclanku=2006010011 (05.08.2010) 

- http://www.mobilboard.net/ (06.11.2010) 

- http://www.mup.cz/cs/pha/ceska-media-a-eu-20-let-smazavani-hranic/454 (04.11.2010) 
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- http://www.nconzo.cz/web/guest/home (26.08.2010) 

- http://www.novinky.cz/zena/zdravi/99960-barevne-kontaktni-cocky-ohrozuji-zrak.html 

(30.08.2010) 

- http://www.novinky.cz/zena/zdravi/100854-kontaktni-cocky-jsou-u-nas-velmi-

oblibene.html (30.08.2010) 

- http://www.novinky.cz/zena/zdravi/110308-laser-neuzdravi-oko-natrvalo.html 

(30.08.2010) 

- http://www.optics.cz/history/1-2009/index.htm - Základy brýlové optiky (1. a 2. část) 

(30.08.2010) 

- http://www.outdoor-akzent.cz/press28.htm (04.11.2010) 

- http://www.outsidermedia.cz/Sametova-ekonomika-1.aspx (02.11.2010) 

- http://panda.hyperlink.cz/cestapdf/pdf06c1/pistora.pdf (19.10.2010) 

- http://www.panmedia.cz/aktualne/novinky/reklamni-investice-do-ooh-klesaji.html 

(02.11.2010) 

- http://www.podnikatel.cz/clanky/slusne-chovani-na-pracovisti/ (8.11.2010) 

- http://www.podnikatel.cz/clanky/vyhodou-venkovni-reklamy-je-nepretrzite-pusobeni/ 

(30.10.2010) 

- http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=423%2F2004&number2=&name=

&text  (26.08.2010) 

- http://www.profit.cz/clanek/narust-internetove-reklamy-pokoril-ostatni-mediarok-2009-

slibuje-dalsich-10-.aspx (02.11.2010) 

- http://www.pwc.com/cz/cs/clanky-2008/medialni-prumysl-v-r-2012.jhtml (30.10.2010) 

- http://www.pwc.com/cz/cs/clanky-2009/mobilni-internetova-reklama.jhtml (02.11.2010) 

- http://www.radiomedia.cz/index.php?webid=3&akce=static_clanek&staticid=36 (19.10.2010) 

- http://www.rocenkaunievydavatelu.cz/2007/index.php?akce=vyd_svit (30.10.2010) 

- http://rodina.dama.cz/clanek.php?d=4604 (29.10.2010) 

- http://www.scoo.cz/userdata//cz/sbirka-castka75-2010-obsahuje221-2010.pdf (26.08.2010) 

- http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/komunikacni-kanal (27.10.2010) 

- http://www.spcr.cz/statistika/projekce_d.htm (25.08.2010) 

- http://www.stanford.cz/clanek/start-ve-spatnou-chvili.aspx (04.11.2010) 

- http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=292049 (30.10.2010) 

- http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=461362 (04.11.2010) 

- http://www.synext.cz/politika-marketingove-komunikace-reklama-podpora-prodeje-

apod.html (27.10.2010) 

- http://www.tcbs.cz/weblog/analyza-synteza-a-management (04.08.2010) 

- http://www.tyden.cz/rubriky/media/reklama/vydaje-na-reklamu-v-tuzemsku-klesnou-o-

2-3-procenta_96059.html (02.11.2010) 

- http://www.youtube.com/watch?v=7LcPyu6bV1w&feature=player_embedded#! 

(02.11.2010) 

- www.zenithoptimedia.cz (30.10.2010) 

- http://www.zenithoptimedia.cz/tiskove-zpravy (02.11.2010) 

- http://www.4oci.cz/history/1-2010/index.htm (26.08.2010) „No to byl rok!“ 

- http://www.4oci.cz/history/2-2010/pdf/cocky/82.pdf (26.08.2010) „Kontaktní čočky 

dnes“ 
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SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŦ 

 

atd.   a tak dále 

CPP   Cost per Point 

CZSO   Český statistický úřad 

CRM    Customer Relationship Management – řízení vztahů se zákazníky 

ČSN EN ISO  česká technická norma – evropská norma - International Organization 

for Standardization 
 

ČR   Česká Republika 

ek.   ekonomický 

EU   Evropská Unie 

hd   hradí dodavatel 

hl.   hlavní 

HR   Human Relations = řízení mezilidských vztahů 

HDP   hrubý domácí produkt 

hzm   hrazeno z marţe optiky 

IS/ICT  Informační systémy/Informační a komunikační technologie 

K   Krmelín  

KaO   Krmelín a okolí 

KK   komunikační kanál 

MAX   maximalizovat 

MIN   minimalizovat 

např.   například 

os.   osoby 

P   Paskov 

PaO   Paskov a okolí 

PR   Public Relation = vztahy s veřejností 

QFD   Quality Function Deployment = Rozpracování funkcí kvality 

Sb.   sbírka 

SČOO   Společenstvo českých optiků a optometristů 

SKK   strategie komunikačních kanálů 

SP   strategie produktu 

SWOT  Strengths- Weaknesses-Opportunities- Threats 

   silné stránky-slabé stránky-příleţitosti-hrozby 

SZ   strategie zákazníka 
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T   trţby 

Tab.   tabulka 

tj.   to je 

TV   televize 

tzn.   to znamená 

UV   ultraviolet = ultrafialové záření 

viz   podívej se (pouţívá se jako odkaz, např. na jiné místo v textu) 

vs.   versus 

VŠB-TU Ostrava Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

VTÚ   Vědecký technický ústav 

VZP   Všeobecná zdravotní pojišťovna 

↑   růst 

↑↑   mírný růst 

↓   pokles 

↓↓   mírný pokles 

•   stagnace 
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SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha 1: Vývoj CRM
105

 

 

Původně, v dobách minulých, fungoval prodej na základě osobního prodeje prodavače,  

např. v malém krámku. Avšak s rozšiřováním sortimentu si jiţ prodavač nemůţe zapamatovat 

všechny specifické poţadavky, charakteristiku všech svých zákazníků.  

 

S rozvojem hromadné výroby se na začátku minulého století začaly vyuţívat nástroje 

„hromadného marketingu“. Jednalo se o inzeráty v novinách a časopisech, později 

v rozhlase a televizi. Díky hromadné výrobě se sníţily výrobní a marketingové náklady  

a cíleně se rozšířila povědomost o výrobku a značce k velkému počtu zákazníků, avšak díky 

tomuto velkému počtu byla ztrátou znalost potřeb těchto zákazníků.  

 

Aţ v přelomu 60. a hlavně 70.let začaly být k dispozici efektivní nástroje výpočetní techniky, 

potřebné pro zpracování údajů o velkém mnoţství zákazníků. Jednalo se o „databázový 

marketing“, který pracoval hlavně s masovým rozesíláním dotazníků poštou a s jejich 

vyhodnocováním. Vysoké náklady na vyhodnocení agenturami a zdlouhavý proces posunuly 

vývoj k systematickému vyuţívání. Podniky byly schopny soustředit se alespoň na ty velké, 

důleţité zákazníky, byly schopny se jim věnovat a budovat jejich loajalitu. 

 

V druhé polovině. 90.let se začal internet vyuţívat jako potenciální nástroj dialogu 

s jednotlivými zákazníky, ve smyslu, ţe zákazník bude ochoten poskytnout firmě aktuální 

informace výměnou za specifické sluţby a slevy. Spokojenost zákazníka se vyhodnocovala 

vlastními silami nebo agenturami prostřednictvím softwarových programů zaměřených na 

podporu prodeje.  

 

Na řadu taktéţ přichází vyuţití webových stránek. Jde opět o dialogovou komunikaci, tak jako 

při osobním prodeji, ale s podstatně širším okruhem zákazníků. Snahou obchodníků  

a marketingových pracovníků je budování dlouhodobých vztahů, záleţí však na jejich 

schopnostech.  

 

Díky novým technologickým nástrojům došlo k rozšíření globální informační 

infrastruktury
106

.  

                                                 
105

 DOHNAL, J. Řízení vztahŧ se zákazníky: Procesy, pracovníci, technologie. 1.vyd.Praha: Grada 

Publishing a.s., 2002. 164s. ISBN 80-247-0401-3. s.11-15 
106

 Globální informační infrastruktura = síť rychlých komunikačních kanálů, hardwaru a softwaru, umoţňující 

poskytování nových sluţeb a strategických aktivit zaloţených na vyuţívání všech typů informací 
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Příloha 2: Provozovny Oční optiky Vágner 

 

Oční optika Vágner – Krmelín  

 
 

Oční optika Vágner - Paskov 
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Příloha 3: Sluţby – sortiment zboţí 

 

Brýlové obruby 

 

Dělení: 

- dámské/pánské/dětské/unisex   

- kovové/plastové/titanové 

 

 

 

 

Sluneční brýle 

 

Dělení: 

- dámské/pánské/dětské/unisex  

- ne/dioptrické 

- sportovní/módní 

 

 

 

Sportovní brýle 

 

Dělení: 

- dámské/pánské/dětské/unisex  

- ne/dioptrické sportovní 

 

 

 

 

 
 

Brýlové čočky 

 

Dělení: 

- plastové/minerální 

 

Nadstandardní typy brýlových čoček: 
- bifokální/progresivní/samozabarvovací 

 

 
 

Kontaktní čočky 

 

Dělení: 

- jednodenní/14-ti denní/měsíční/roční 

- čiré/barevné 

 

Pozn.: odebrána základní řada a to 

12hodnot po půlkách, 3 zvýrazněné typy 
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Doplňkový sortiment 

 

Sortiment:        

pouzdra, čistící mikrovláknové utěrky, 

šňůrky na brýle, umělé slzy, roztoky  

na kontaktní čočky, oční kapky, čistící 

spreje, lupy, okluzory, minišroubováčky 
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Příloha 4: Reklamní letáky 
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Příloha 5: Dárkové poukázky 

 

 
 

 



127 

 

Příloha 6: PF 2011 
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Příloha 7: Vývoj HDP, inflace, nezaměstnanosti, trţeb v ČR od 1993-2009 

 

Graf 1: Vývoj HDP v ČR (v %) Graf 2: Vývoj inflace v ČR (v %) 

 

Zdroj: http://www.4oci.cz/history/1-2010/index.htm (26.08.2010) „No to byl rok!“ 

 

Graf 3: Vývoj nezaměstnanosti v ČR (v %) Graf 4: Vývoj maloobchodních trţeb  

               v oční optice v ČR (v %) 

  

Zdroj: http://www.4oci.cz/history/1-2010/index.htm (26.08.2010) „No to byl rok!“ 
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Příloha 8: Vysvětlivky pojmŧ (dle abecedy)  

 

3D brýle - S těmito 3D brýlemi lze sledovat jakékoliv 3D pasivní 

projekce. 

 

Anti-fog – Modely označené Anti−fog jsou ošetřeny technologií proti 

zamlţování skel. Anti-fog je speciální vrstva proti kondenzování 

vody, která zabraňuje mlţení skel. Vrstva Anti-fog je citlivá, proto vnitřní stranu skel čistěte 

pouze suchou měkkou látkou. 

 

Antistatická úprava - Na čočky se nanáší společně s některými druhy antireflexu. Odpuzuje 

prachové částice. Takţe pohled je jasnější a pohodlnější. Tím ţe čočka zůstává déle čistá, 

nemusí se tak často čistit a tím jí chráníme před poškrábáním. 

 

Antireflexní úprava - Odstraňuje nepříjemné a 

rušivé odlesky na přední i zadní straně čočky, coţ 

má svůj důvod estetický -- sklo se v brýlích tak 

neleskne a vytváří se tak dojem „jako by tam ani 

nebylo“, ale především důvod praktický, kdy oko 

nemusí zaostřovat na odrazy vznikající na vnitřní 

straně čočky, tím se značně eliminuje rychlá únava očí a následná bolest očí a případně  

i hlavy. Antireflexní úprava současně zvyšuje propustnost viditelného světla, pohled se tak 

stává jasnější a ostřejší.  

 

Asférické čočky - takovéto čočky dosahují ploššího zakřivení, nejsou tedy tak vypouklé,  

coţ je vidět především u vyšších plusových dioptrií a současně eliminují zkreslení obrazu  

v okrajových částech brýlového skla. V praxi to znamená, ţe takováto čočka je plošší, tenčí, 

má přesnější zobrazovací vlastnosti a z estetického hlediska nezpůsobuje zvětšování oka  

„za brýlemi“. 

 

Barva - Skleněné čočky mají omezenou škálu barev. Mohou se zabarvit do hněda nebo  

do šeda. U plastových čoček téměř ţádná omezení nejsou. Základní materiál se můţe 

probarvit nejen hnědou a šedou barvou, můţe mít i gradální zesvětlení a téměř neomezené 

barevné odstíny (fialková, modrá, zelená, růţová) tyto barvy se samozřejmě mění s módou, 

proto je lepší přijít do oční optiky a podívat se do aktuálních vzorníků. 
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Dvouohniskové čočky bifokální - Výrobní 

součástí nabídky od dodavatele jsou bifokální 

(dvouohnisková) čočky mnoha provedení. Díky 

jemu jiţ neplatí, ţe je nevýhodou bifokální čočky viditelný ostrý přechod mezi 

pohledem do dálky a do blízka, jelikoţ jako jediní v České republice dodavatel 

nabízí  bifokální čočky Round s rozleštěným okrajem - cena je zajímavá  

a zaujme především ty, kteří nechtějí tolik investovat do multifokálních čoček  

a zároveň nechtějí vypadat „staře“ – silnější díl do blízka při nasazení brýlí totiţ není vidět.  

 

Holografické 3D brýle - Papírové brýle 

s holografickým potiskem. Při pohledu 

na bodové osvětlení zobrazují další holografický efekt.  

 

Projekce: sledování bodového Vánočního osvětlení  

 

Ergonomicnose - Modely označené ergonomicnose jsou vybaveny 

nastavitelnými nosníky. Ergonomicnose – je progresivní technologie, 

která umoţňuje rozšířením nebo zúţením přizpůsobit nosníky brýlí vašim potřebám  

pro dosaţení maximálního komfortu. 

 

Grilamidu TR90 - Grilamid TR 90 je velmi lehký, pruţný a odolný 

polyamid, který svými vlastnostmi předčí klasický polykarbonát nebo 

nylon a zásadním způsobem ovlivňuje komfort, bezpečnost a odolnost celého výrobku. 

 

Hydrofobní úprava - Je poslední vrstvou antireflexní úpravy, dokonale vyhlazuje povrch 

čočky a ta je pak odolnější vůči mastnotám a jiným nečistotám. Méně se špiní a snadněji  

se čistí. Nanesením této vrstvy na čočku se prodluţuje její ţivotnost a zvyšuje se ochrana před 

poškrábáním při vlastním čištění. Můţe být kombinovaná ještě s oleofobní úpravou, která 

zlepšuje účinky vlastní hydrofobní vrstvy. Výrazně zvyšuje odpudivost vody je mnohem více 

odolnější vůči mastnotám a nečistotám. Takţe čočka zůstává déle čistá a lépe se čistí. 

Kombinaci těchto vrstev lze doporučit kaţdému, komu záleţí na opravdu jasném pohledu.  

Je vhodná i do mokrého prostředí s rychle se měnící teplotou (zimní počasí). 
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Jednoohniskové čočky - Jsou čočky s jedním 

ohniskem. V brýlové korekci jsou tedy pouţívány 

k dívání na jednu vzdálenost a to dle příslušné 

refrakční vady. Dalekozrakost se koriguje 

spojkou neboli plusovou čočkou a krátkozrakost 

(myopie) rozptylnou nebo také minusovou 

čočkou. Zvláštním případem je pak stařecká vetchozrakost známá také jako presbyopie, 

kterou je pak moţno korigovat jak plusovou tak i minusovou čočkou, jednoduše mluvíme  

o brýlích na čtení. Tyto čočky jsou nabízeny skleněné (minerální) nebo plastové (organické). 

Speciálními materiály jsou pak polykarbonát a trivex. Všechny jiţ zmíněné brýlové čočky  

je moţno opatřit tvrzenou, antireflexní či hydrofobní úpravou a pořídit ve sférickém i 

asférickém provedení popřípadě v různých indexech lomu. 

 

Multispektrální brýle - Papírové brýle v pestrobarevném 

provedení s filtry rozkládajícími světlo na základní barevné 

spektrum. Velmi zajímavé efekty při pozorování ohňostrojů, 

jasných třpytivých či bodových světel, nočního osvětlení apod.  

Pro bezva zábavu nejen při párty, disko, silvestrovských a jiných 

oslavách.  

 

Projekce:  

 

PC filtr - Eliminuje neţádoucí elektromagnetické záření monitorů a obrazovek. Na čočky  

se aplikuje jako součást antireflexní vrstvy. Má vysoké antistatické účinky. Takţe i v prašném 

prostředí zůstává čočka déle čistá. 

 

Plastové (minerální) čočky „skla“ - Plastové (organické) brýlové 

čočky jsou základním prvkem námi nabízeného sortimentu, dostupné 

jsou v klasickém provedení HC (Hard Coated- super tvrzené) i HMC 

(Hard Multi Coated- super tvrzení a AR vrstva) plus pouze námi 

nabízenou speciální vrstvou EXCELENT (HMC+anti UV a EMI PC filtr, speciální 

hydrofobní, oleofobní antistatická vrstva), která je svou odolností a údrţbou unikátní.  

Se zvyšující se poptávkou dodavatel pruţně reaguje a nabízí ucelenou nabídku všech mutací 
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plastových čoček, samozabarvovacích, progresívních, bifokálních včetně různých kombinací s 

UV, antireflexní či „super – hydrofobní“ vrstvou. 

• jednoohniskové  • sférické  • asférické  • bifokální  • progresívní  • samozabarvovací´  

• s povrchovou úpravou 

Výhody:  o více neţ 50% niţší hmotnost   pruţnost a relativní nerozbitnost   UV filtr 

Nevýhody:  nízká odolnost vůči poškrábání -- řeší se tvrzenou vrstvou 

 

Plutonite – Jedná se o speciální materiál, který je vyuţit přímo pro výrobu skel. Jedná  

se o ultralehký a opticky velice vyváţený materiál, jediný svého druhu na světě. Jiţ v surovém 

stavu a bez jakýchkoli dalších přísad, barev, nebo povrchů, blokuje 100% všech škodlivých 

slunečních paprsků (UV záření a modré záření). Pro zajímavost je moţné uvést, ţe pokud  

na brýle vystřelíte 12mm brokovnicí ze vzdálenosti 14 metrů, sklo pohltí náraz a nepraskne. 

 

Polarická geometrie skel - Celý princip této technologické novinky je velice jednoduchý. 

Díky speciálnímu tvaru, skla přesně kopírují zakřivení oka. Znamená to, ţe mají elipsový tvar 

jak v horizontální, tak ve vertikální rovině. Výsledkem je optická čistota a obraz, který není 

ani v nejmenším zkreslen. Tato technologie je pouţita při výrobě brýlí s jedním celistvým 

sklem. 

 

Polarizační skla - Polarizační skla jsou speciálně navrţená do prostředí, které 

je pro oko díky silným odleskům slunce (např. na vodě nebo při lyţování na 

čerstvém prachovém sněhu) nepříjemné i při pouţití slunečních brýlí. O tom ţe 

má čočka polarizační filtr se můţete přesvědčit pohledem například na LCD display, display 

mobilního telefonu nebo kalkulačky. Při otáčení čočky se v jednu chvíli stane ţe tento display 

zčerná. V tuto chvíli se dostaly paprsky vycházející z displaye do kolmé roviny neţ je rovina 

polarizovaného světla propouštěného čočkou. 

 

Polykarbonát - Speciální plastový materiál pro výrobu brýlových čoček, dříve pouţívaný  

v leteckém průmyslu. Je extrémně odolný vůči rozbití a nárazu (aţ 12 x oproti běţnému 

plastu) lehký a pruţný a díky vyššímu indexu lomu i tenčí. Tento materiál chrání 100% před 

UV zářením. Pro všechny tyto vlastnosti je doporučován do vrtaných a sportovních brýlí  

a také pro děti. 
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Rentgenové brýle - Zábavné "rentgenové" brýle známé  

ze sedmdesátých let, vytvářející netradiční iluzi. Spatříte kosti vaší 

ruky, ţloutek skrz skořápku, rozpoutáte pozdviţení v zaměstnání  

aţ se dozví, ţe pomocí těchto brýlí vidíte skrz oblečení.  

 

Samozabarvovací čočky „skla“ = fotochromatická (photochromic) 

úprava - Samozabarvovací (fototropní) čočky, které umoţňují komfortní 

vidění v kteroukoli denní dobu a poskytují naprostý komfort při pobytu  

v místnosti i venku a jsou nabízeny s ohledem na náročné poţadavky  

jak aktivních lidí, řidičů a sportovců, tak i těch, kteří si zvykli na svůj komfort 

a chtějí to nejnáročnější pro sebe a své pohodlí. Samozabarvovací čočky dodavatele mění 

plynule své zabarvení v závislosti na intenzitě UV záření.  

 

Skleněné (minerální) čočky  „skla“ - Skleněné (minerální) brýlové 

čočky dodavatel nabízí ve velmi zajímavých cenách, se skvělou 

odolností proti oděru, a ve vyšších indexech lomu pak i s příjemnou 

tloušťkou a hmotností. K nabídce skleněných čoček neoddělitelně patří 

jak veškeré minerály s antireflexními vrstvami, čiré, barevné a dostupné jsou i v úpravách 

samozabarvovacích, tak speciální výrobní skla progresívní a bifokální. 

Výhody:  vysoká odolnost vůči oděru. 

Nevýhody:  vysoká hmotnost   křehkost a tříštivost -- nebezpečí úrazu oka! 

NEDOPORUČUJÍ SE PRO DĚTI!   minimální UV filtr. 

 

Sluneční filtr – Brýle jsou vybavovány normalizovanými slunečními 

filtry ve stupnici 0-4.  

- kategorie 0, čirý nebo lehce zabarvený filtr, propustnost světla  

80% - 100% 

- kategorie 1, lehce zabarvený filtr, propustnost světla 43 % – 80 % 

- kategorie 2, středně tmavý filtr, propustnost světla 18 % – 43 % 

- kategorie 3, tmavý filtr, propustnost světla 8 % – 18 % 

- kategorie 4, velmi tmavý filtr, propustnost světla 3 % – 8 % 
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Super hydrofobní úprava  - Zatím nejnovější a nejúčinnější hydrofobní vrstva nanášena  

na brýlové čočky. Tato vrstva má ještě výraznější hydrofobní a oleofobní účinky. Čočka s 

touto úpravou je daleko odolnější vůči mastnotám a jiným nečistotám, které neulpívají na 

povrchu, snadněji se tak čistí a eliminuje riziko poškrábání na minimum. 

 

Technologie XYZ - Tato ojedinělá technologie je pojmenována po třech osách, které popisují 

tři rozměry - hloubku, šířku a výšku. Všechny tyto osy jsou při pohledu přes brýle zachovány 

ve svém původním tvaru a velikosti a nedochází tak k ţádnému zkreslení. Díky této 

technologii mají všechny brýle vlastnosti, kterých jiné sluneční brýle nedosahují. 

 

Technologie zevního povrchu skel „iridium lences“ – Jedná se o tenkou vrstvu speciální 

látky - iridia - v různých barvách. To má za důsledek ještě další zlepšení optických vlastností 

skla. Zároveň tato vrstva znesnadňuje pohled do Vašich očí zvenku druhou osobou. Iridiová 

vrstva je velice citlivá a je proto nutné dbát při pouţívání těchto skel zvýšené opatrnosti. 

 

Tenčení - Jedná se o čočky z vysokoindexového materiálu. Vyšší index lomu zajišťuje vyšší 

lomivost paprsku světla tudíţ můţe být čočka tenčí. Tenčená čočka vzniká přimícháním 

přísad s opticky vyšším indexem lomu do základního materiálu a to i skla i plastu. Pozor ale 

skleněné čočky jsou samy o sobě těţké, přimícháním dalších přísad se zvyšuje hustota 

materiálu a tudíţ i tíha, u plastových čoček nejsou váhové rozdíly příliš výrazné, spíše jsou 

tenčené čočky lehčí neţ čočky netenčené. Tenčení se doporučuje především u vyšších 

dioptrických hodnot. Brýle do kterých jsou zabroušeny tenčené čočky vypadají mnohem 

estetičtěji neţ s čočkami netenčenými. Vysokým indexem sniţujeme hlavně okrajovou 

tloušťku u mínusových čoček. Plusové čočky se mohou tenčit třemi způsoby: volbou průměru 

čočky, čím menší bude průměr tím niţší bude její středová tloušťka, vytvořením asférické 

přední plochy čočky, přední plocha čočky je rovnější proto můţe být čočka tenčí,  zvolením 

vysokoindexového materiálu, vysokoindexový materiál zvyšuje lomivost čočky proto  

je čočka tenčí neţ čočka ze základního materiálu. Pro dosaţení maximálního ztenčení 

plusových čoček je ideální kombinace všech tří způsobů tenčení. Musí se ovšem brát v potaz 

poţadavky pro technické zpracování (zábrus čoček do obruby). S konečným vybráním 

vhodné čočky Vám velice rádi poradíme v našich optikách. 
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Trivex - nejnovější optický materiál vykazující vysokou odolnost vůči extrémnímu tlaku  

a oproti běţným plastovým čočkám jsou aţ 10 krát pevnější a o 20% lehčí při zachování 

výborných optických vlastností. Tyto čočky jsou prakticky nerozbitné a vhodné především do 

vrtaných obrub.  

 

Tvrzení – Tvrzení je základní povrchová úprava na plastových čočkách zvyšující odolnost 

čoček proti poškrábání a současně tak jejich ţivotnost. Tvrdí se taktéţ skleněné čočky. 

Pokaţdé je to ale z jiného důvodu. Rozdílný účinek tvrzení je u čočky minerální (skleněné)  

a plastové. Zatímco u plastu se tvrzením zvyšuje odolnost vůči poškrábání, u skla se jedná 

pouze o zvýšení bezpečnosti proti úrazu oka při nechtěném rozbití. Na plastové čočky  

se nanáší ve formě tvrdoelastického laku. Tvrzené sklo se při rozbití „rozsype“ na drobné 

neostré úlomky, dává se především do dětských brýlí (plně ho hradí pojišťovna), výroba trvá 

o něco déle, protoţe čočky se musí tvrdit aţ po opracování, kdeţto u netvrzeného zůstávají 

dlouhé ostré střepy, které můţou poranit oko. Tvrzení se dá nanést na čočky jako samostatná 

povrchová úprava, nebo je podkladem pro vrstvu antireflexní. 

 

UV-filtr – Ultrafialové paprsky jsou pro lidský zrak ty nejškodlivější. 

Vysoká expozice paprsků ničí jak povrchové části oka, tak jeho 

interní strukturu (oční čočku a sítnici).  

 

Typy ultrafialových paprsků: 

- UVA paprsky: ty jsou zodpovědné za předčasné stárnutí očí 

- UVB paprsky: ty způsobují podráţdění rohovky 

- UVC paprsky: ty jsou mnohem silnější neţ paprsky UVA a UVB a jsou pro organismus 

nejnebezpečnější 

 

Víceohniskové čočky multifokální (progresivní 

čočky) - multifokální čočka, také nazývaná jako 

progresivní, je zatím nejkomplexnější čočka 

poskytující plný komfort vidění na všechny 

vzdálenosti. Na rozdíl od čoček bifokálních,  

kde je nositel omezen pouze na pohled na dvě 

vzdálenosti a to na dálku (nekonečno), pro oko  

od 5 aţ 6 metrů dále a na blízko, tedy 30 aţ 40 cm coţ je běţná čtecí vzdálenost. Celá oblast 
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mezi těmito mezními hodnotami je u bifokálních čoček nevykryta a člověk tak nevidí na tyto 

vzdálenosti ostře. U multifokálních čoček je tedy přechod z dálky na blízko plynulý a pro oko 

zcela přirozený. Stále více vyţaduje náročné a technologicky pokročilé progresívní čočky  

s celou škálou moţných úprav (barvení, antireflexní vrstvy, tvrzení). Skvělá technologie 

výroby umoţňuje plynulý, jemný a nezkreslující přechod pohledu z dálky do blízka.  

Tato čočka je vhodná pro ty co nosí brýle na dálku a současně jiţ potřebují i vypomoct 

brýlemi na čtení. 

 

Vysokoindexové čočky - laicky řečeno čočky ztenčené. Díky vyššímu indexu lomu pouţitého 

materiálu se dosáhne niţší tloušťky čočky při zachování dioptrické hodnoty. Běţný plastový 

či skleněný materiál dosahuje indexu lomu 1,5. Čím vyšší index lomu -1,56 1,6 1,7...tím tenčí 

čočka. U vyšších dioptrických hodnot je pouţití materiálu s vyšším indexem lomu téměř 

nezbytné.  Pozor: u vysokoindexových čoček je nutno pouţít antireflexní úpravu, neboť  

se zvyšujícím se indexem lomu se zvyšuje i odrazivost. 
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Příloha 9: Webové stránky Oční optiky Vágner 
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Příloha 10: Plán vývoje komunikačních kanálŧ v letech 2009-2013 
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Příloha 11: Dotazník  
 

DOTAZNÍK 

 

Tento dotazník je zcela anonymní a veškeré údaje, které vyplníte,  

budou slouţit ke zlepšení sluţeb firmy Oční optiky Vágner k Vaší plné spokojenosti. 
  

1. Do jaké míry Vás ovlivní následující formy komunikačních kanálŧ při nákupu 

zboţí?  (oznámkujte 1-5 jako ve škole, tzn. 1=největší vliv, 5=nemá vliv) 

   1 2 3 4 5 

 propagační materiály         

 rozhlas         

 internet        

 televize         

 tisk (magazín, časopis)         

 venkovní reklama         

 celebrita         

 reklamní, upomínkové a dárkové předměty         

 jaké: …………………………………………………………… 
 

2. Ohodnoťte následující faktory, které Vás ovlivňují při koupi.   

 (oznámkujte 1-5 jako ve škole, tzn. 1=největší vliv, 5=nemá vliv) 

   1 2 3  4  5  

 reklama         

 vzhled (celkový dojem)         

 design (unikátní tvar, barva)                

 styl (teens, hipees, rock, retro)         

 známost značky z jiného odvětví        

 kvalita        

 materiál (kov, plast, dřevo, …)        

 sleva        

 doporučení prodejce na prodejně         

 odborný přístup a příjemné vystupování prodejce         

 cena        

 doplňující sluţby poskytované v optice        

 jaké: ……………………………………………………………   

 další: ……………………………………………………………      
 

3. Identifikační údaje: 

- pohlaví  muţ  ţena 

- věková kategorie  do 20 let  21-35 let  36-50 let  51-65 let  66 let a více 

- měsíční příjem  do 10000.Kč  10001-20000Kč  20001-40000Kč  40000Kč a více 

- vzdělání  základní vzdělání     vyšší odborné vzdělání 

  střední vzdělání bez maturitní zkoušky   vysokoškolské vzdělání 

  střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Děkuji za Vaši spolupráci 

Oční optika Vágner 

a studentka VŠB-TU Ekonomické 
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Příloha 12: Zpracovaná data z dotazníku v souboru Excel – třídění podle I.stupně 
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Příloha 13: Data základních KK a makroekonomických ukazatelŧ  

 

Tab.13.1: Makroekonomické ukazatele 

 
Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home 

 

Tab.13.2: Reklamní výdaje do médií - Vývoj čistých výdajŧ v mld.Kč 

 
 

Tab.13.3: Reklamní výdaje (čisté) do médií - Vývoj podílu médií v % 

 
 

  

http://is.vsfs.cz/el/6410/leto2009/B_Rek_1/Vydeje_do_reklamy-

ARBO_MEDIA.pdf?fakulta=6410;obdobi=29;kod=B_Rek_1 (mediální agentura: ARBO media) 

  www.digitalinfo.cz/marketingova_studie/docs/richter-text.doc  (mediální agentura: ARBO media) 

  

spočítáno váţným % průměrem dle dat - powerpoint "Výdaje do reklamy na českém trhu" 

(mediální agentura: ARBO media) 

  

http://www.reklamavnovinach.cz/zpravy/756-

globalni_vydaje_do_reklamy_vzrostou_o_48_procenta (mediální agentura: ZenithOptimedia) 

  

http://www.lidovky.cz/prijmy-z-reklamy-v-roce-2011-asi-klesnou-media-ale-nemaji-panikarit-

p8l-/ln-media.asp?c=A101003_183331_ln-media_lya (uvedeli: Zadavatelé) 

 

Poznámka: 

Čisté výdaje - netto úroveň: 

- bez mediálních barterů 

- bez autopromotion médií 

- po odečtení všech slev a mediabuyerských bonusů 

- včetně agenturní provize či případné provize mediálních zastupitelství 
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Příloha 14: Výtvarná výstava „brýle hrou“ 

 

 
 

Dětské návrhy brýlí 

 

 

 

Vágner 
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Příloha 15: Propagační materiály 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

Oční optika Vágner - Krmelín 

 

Oční optika Vágner – Paskov 
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Příloha 16: Bannery  

 

Velkoplošný banner v Paskově 

 
 

 

Billboard v Krmelíně              Billboard na výjezdu Fryčovic  
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Příloha 17: Náklady na KK a trţby z prodeje od roku 2009 s budoucím odhadem trendu 
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Příloha 18: Ostravské Radio Čas – pokrytí signálem   

 

Pokrytí signálem:  

- Ostrava a okolí    92,8FM 

- Opavsko     90,6FM 

- Bruntálsko a Krnovsko  95,9FM 
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RESUMÉ (Čeština) 

 

Zpracovaná diplomová práce pojednává o strategii komunikačních kanálŧ v rámci systému 

CRM a jejímu významu pro Oční optiku Vágner.  Tuto firmu jsem si vybrala z důvodu 

znalosti její vnitřní organizace a struktury. Majitel oční optiky byl ochoten mi poskytnout 

informace o svém hospodaření a na této diplomové práci se mnou spolupracovat. 

Abych mohla doporučit návrh výše uvedené strategie, provedla jsem analýzu primárních  

a sekundárních dat, od osobního dotazování, přes vyhodnocení vnitřních a vnějších faktorů, 

které na optiku působí, vypracovala jsem SWOT analýzu a za pomoci analýzy trendu 

základních komunikačních kanálŧ, kde porovnávám trend vývoje firmy s globálním 

trendem vývoje vybraných komunikačních kanálů, jsem vypracovala Plán vývoje 

komunikačních kanálŧ Očních optik Vágner od jejich zaloţení s odhadem budoucího 

trendu vývoje komunikačních kanálů, který patří mezi zdrojové dokumenty z kterého návrh 

strategie  vychází.  

Pokud Oční optika Vágner zapracuje na svých slabých stránkách a příleţitostech 

uvedených ve SWOT analýze, bude se drţet Plánu vývoje komunikačních kanálŧ  

a vycházet z návrhu strategie komunikačních kanálŧ bude své investované úsilí 

maximalizovat efektivně.  
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RESUME (English) 

 

Processed diploma thesis discusses about corporate communication strategy according  

to CRM system and its importance for Vagner optics. I choose this company because  

of her knowledge of the internal organization and structure. Opticians owner was willing 

to provide me information on their management and cooperate with me.  

 

For my recommendation the above mentioned strategy, I process analysis of primary  

and secondary data from personal interviews, through the evaluation of internal and external 

factors that act on the optics, I process a SWOT analysis and trend analysis of basic 

communication channels, where I compare trend development company with the global 

trend of selected communication channels, I worked out Plan of development  

of communication channels Vagner optics from their establisment to estimate the future 

trend of communication channels, which belongs among the source documents from which 

the draft strategy is based.  

 

If  Vagner optics will work on weaknesses and opportunities form SWOT analysis will 

keep to a Plan of development of communication channels and based on the concept 

communication strategy will have invested their efforts to maximize effective. 

 


