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1. Úvod 

Od středověku se ve společnosti a na trhu ledacos změnilo. Základ však zůstal stejný. 

Předmětem jsou stále výrobky a služby. Jediné co se mění, a to neustále díky novým 

možnostem, technikám a technologiím je způsob marketingové komunikace. Dnes se 

neprodává jen kvalita, kvantita, značka a další atributy, které se neustále také vyvíjejí, je 

to především marketingová komunikace, která o nás dá vědět svému okolí, že existujeme, 

a že máme výrobky, služby které zákazníci chtějí.   

 Pokud má prodejce výkonný marketingový nástroj, nemůže mu téměř nic zabránit 

v masivním prodeji svých výrobků. Nástup celosvětové ekonomické krize se dotkl určitě 

mnoha firem a někteří díky špatným investicím a špatné marketingové komunikaci museli 

ukončit svou činnost. Ti kteří setrvali, vynakládají jistě stále velké prostředky na 

financování komunikace. Myslím si však, že to již nejsou tak horentní sumy jako 

v nedávných letech. Nebo naopak? Firmy hledají úsporná opatření. Proto je zde snaha 

vymyslet novou, nejlépe velmi účinnou reklamu. Ze zásady neříkám levnou! Ne vše drahé 

nebo levné splňuje své účely. Rozhodující je poměr cena/výkon. Marketingová 

komunikace je jedním z nejviditelnějších marketingových nástrojů marketingového mixu, 

s rostoucím dopadem na podnikání. Je velmi důležité, aby si vedení firmy uvědomovalo 

důsledky svého jednání a nepodceňovalo komunikaci s žádným článkem, který je součástí 

obchodního řetězu. Vhodně volilo formy komunikace se všemi cílovými skupinami od 

interních zaměstnanců, přes zákazníky, dodavatele, úředníky a svým okolím ve kterém 

firma působí.  

Ve své bakalářské práci se budu věnovat marketingové komunikaci firmy SNABYTEK 

COMPANY s.r.o.. V nábytkářském odvětví je mnoho firem, které bojují o své pozice na 

trhu ať už méně či více úspěšně. Velké společnosti dnes nakupují levný nábytek v Asii, 

který ohrožuje výrobce nábytku v Čechách. Velmi málo velkých společností uspokojuje 

individuální poptávku. Přesto věřím, že firma SNABYTEK COMPANY s.r.o., má šanci 

vyplnit prázdný prostor, díky kvalitní výrobě a dokonale navrhnuté komunikační kampani.  

I proto jsem si zvolit toto téma na mou bakalářskou práci.  V této práci spojím příjemné 

s užitečným. Ve společnosti SNABYTEK COMPANY s.r.o. působím jako jednatel, proto 

mám přímý zájem, aby společnost prosperovala a šetřila prostředky vynaložené na 

reklamu. Cílem práce je zjistit ideální formu komunikace, která bude nejúčinnější 

z hlediska efektivnosti v oslovení zákazníků. Ve výzkumu se nezabývám přímo 

primárním výzkumem společnosti SNABYTEK COMPANY s.r.o., jelikož společnost 



2 
 

existuje jen velmi krátce a podvědomí o firmě není ještě tak dobré.  Mou ideou je 

vyzkoumat  jaká reklama zákazníka dokáže oslovit . Jaká forma mu vyhovuje. Na co se 

zaměřit při vlastní tvorbě komunikační kampaně. Výsledky budu poté aplikovat na 

marketingovém mixu společnosti. Mým záměrem je společnost posouvat neustále 

dopředu. Proto si myslím, že bakalářská práce je vhodnou příležitostí využít čas, který 

bych pravděpodobně marně hledal, kdybych chtěl výzkum udělat mimo studium.  
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2. Charakteristika firmy SNABYTEK COMPANY s.r.o.,  

Údaje, které jsem využil pro účely této práce jsem čerpal z vlastních zkušeností a motivací 

pro rozvoj mého podnikatelského záměru. Informace jsou uveřejněny také na internetových 

stránkách firmy SNABYTEK COMPANY s.r.o. 

2.1. Představení společnosti 

2.1.1. Historie společnosti 

Původem rodinná firma zabývající se zakázkovou výrobou, byla založená v roce 1995 

jako OSVČ. Její zakladatel pracoval po ukončení školy ve státním podniku Dřevovýroba 

Ostrava, kde se naučil veškeré praxe, kterou dále zúročil při založení OSVČ. Místem 

podnikání byl po dlouhá léta velký sklepní prostor rodinného domu v Hlučíně, kde probíhala 

až do roku 2007 výroba. Firma měla střídavě 1-2 zaměstnance. Po roce 2007 se majitel 

rozhodl o rozšíření výroby, kde si založil novou společnost se svým bratrem na výrobu euro 

hranolů. Tato výroba však byla ztrátová a firma pomaličku upadla. 

2.1.2. Současnost společnosti a portfolio výrobků 

V roce 2010 vznikla nová společnost s názvem SNABYTEK COMPANY s.r.o., 

kterou založil syn původního zakladatele. Společnost se nyní zaměřuje na zakázkovou výrobu 

nábytku a na komplexní dodávky do interiérů. Po otevření prodejny, společnost zásadně 

rozšířila nabízený sortiment. Hlavní cílem při otevírání prodejny bylo nabídnout zákazníkům 

možnost vybrat si materiály a podívat se na vzorky či hotové výrobky. Díky tomuto kroku se 

společnost stala více dostupnou zákazníkům, kteří mají zájem o zakázkovou výrobu. 

Společnost se specializuje a zaměřuje především na výrobu kuchyní, skříní, schodů s tím 

souvisí veškerý servis. Jako služby zaměření zdarma přímo u zákazníka. Dále návrhy, které se 

provádí pomocí speciálního software. Zákazník tak budoucí realizaci vidí předem v počítači. 

Obchodník tak může se zákazníkem jednodušeji upravovat finální verzi projektu. Měnit 

dekory materiálů nebo upravovat dispozici.  Díky tomu se předejde mnoha problémům, které 

souvisí s nerozhodností zákazníků, kteří by si bez projektu nedokázali výrobek představit. 

Společnost je také významným dodavatelem dveří a zárubní, tento sortiment je pro společnost 

důležitý. Dveře a zárubně patří ve firmě k nežádanějšímu sortimentu a patří k nejvýznamnější 

složce podílející se na obratu. Podlahové krytiny jsou rovněž důležitým sortimentech hlavně 

v projektech globálního charakteru. Další vybavení interiérů jako jsou židle, stoly jsou spíše 

záležitostí internetového prodeje. Internetový obchod je velmi důležitou součástí celku. Mimo 
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to společnost vyrábí zahradní přístřešky, terasy které se prodávají hlavně v období jara a léta. 

Na prodejně se také v letních měsících distribuuje zahradní nábytek.  

Firma se snaží svým zákazníkům nabídnout komplexnost. Je schopna klientovi nabídnout 

kompletní vybavení domů, bytů vč. designérských rad, zednických, elektrikářských a 

instalatérských služeb. Hlavním cílem firmy je poskytnou zákazníkovi pohodlí a dobré 

cenové relace, tak ať je nabídka vždy konkurenčně atraktivní. Výhodou společnosti je, že 

zákazník má velkou možnost vybrat si z široké nabídky materiálů a navrhnout si nábytek dle 

vlastních představ pod záštitou jedné firmy.  

2.1.3. Umístění a organizační struktura 

Sídlo společnosti je v Hlučíně, kde se nachází zatím jediná její prodejna, která má 

rozlohu 120m2. Výroba je umístěna v Ostravě - Hrušově, v areálu bývalé šachty Stachanov. 

350 m2 výrobní plochy zajišťuje dostatečný prostor pro veškerou výrobní činnost. Provoz je 

jednosměnný 8 hodinový. Výroba však neprobíhá každý den, jezdí se i na montáže. 

Společnost provozuje také internetový obchod s nábytkem, který je obsluhován téměř 

nonstop. V současné době má společnost 5 zaměstnanců.  Obchodníka, který má pravidelnou 

směnu od pondělí do pátku od 9 hodin do 17 hodin. Tento zaměstnanec se stará o provoz 

prodejny a obsluhu zákazníků, kteří přijdou na prodejnu. O výrobu se starají celkem tři lidé. 

Hlavním článkem je mistr výroby, který se stará o nářezové plány, přes objednání  a zajištění 

výrobního materiálu až po zaúkolování dvou truhlářů, kteří se dále starají o zpracování 

materiálu a výrobu a kompletaci samotných dílců. Dále tito zaměstnanci jezdí na montáže, 

kde jim dělá dozor mistr výroby. Posledním článkem je jednatel, který se stará o celkový 

provoz společnosti. Komunikuje se zákazníky, dojednává konkrétní podmínky se zákazníky, 

dodavateli ale i zaměstnanci. Stará se o finanční zdraví společnosti, obstarává zakázky. 

Nedílnou součástí je také účetní kancelář, která není přímou součástí podniku, ale úzce 

souvisí s fungováním společnosti.   

2.1.4. Vize společnosti.  

Dále rozšiřovat svou působnost na tuzemském trhu. Rozšířit obchodní prostory o nové 

prodejny ze začátku v blízkém okolí ve větších městech. Poté se rozšířit do velkých měst 

krajů. Této strategie by se mělo dosáhnout díky rozšíření výroby. Firma má zájem vyrábět i 

typizovaný nábytek s jistou mírou možnosti úprav, který by nabízela na svých podnikových 

prodejnách v ČR. Dále rozšířit velikost internetového obchodu a stát se plnohodnotným 

hráčem na trhu. Internet dnes je nedílnou součástí každé prosperující firmy, jelikož je to 
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jednak zdroj informací, ale také aktuální prodejní prostor. Šetří náklady, i když prodejní 

marže jsou v tomto prostoru velmi malé. Společnost má také zájem stabilizovat svůj celoroční 

provoz. V tomto ohledu má společnost v plánu vybudovat velkoobchod, který bude zásobovat 

místní truhlárny a v budoucnu truhlárny a dodavatele v širším okolí sídla společnosti. Tento 

proces bude však velmi složitý.  

2.2. Marketingové mikroprostředí společnosti 

Marketingové mikroprostředí (odvětví, ve kterém firma působí) nebo také mikrookolí 

zahrnuje okolnosti, vlivy a situace a obchodní partnery, které firma svými aktivitami může 

významně ovlivnit. Nejprve je nutné analyzovat samotné odvětví. Při analýze odvětví se 

sledují jeho základní charakteristiky jako například:  

2.2.1. Velikost trhu  

Podle údajů Ministerstva průmyslu a obchodu výroba nábytku v roce 2006 dosáhla výše 52 

mld. Kč, v roce 2007 60,5 mld. Kč a 2008 56 mld. Kč. Asociace českých nábytkářů (AČN) na 

základě nezávislého šetření odhaduje, že průměrný meziroční pokles produkce nábytku v 

České republice dosáhnul v roce 2009 hodnoty - 16,03 %. To je pokles o 8,98 miliardy Kč na 

částku 47,04 miliardy Kč. [14] 

2.2.2. Nároky na kapitál  

Požadavky na kapitál jsou v nábytkářském odvětví vysoké. Pořizovací náklady na stroje a 

vybavení provozu jsou velmi náročné a mohou být bariérou vstupu nové konkurence na trh.  

2.2.3. Struktura odvětví, konkurence 

Trh můžeme rozdělit na dvě velmi početné skupiny. Je konsolidovaný, na trhu působí 

pár silných firem mnohdy nadnárodních. Většinou se jedná o velké obchodní domy jako je 

Ikea, Kika, Sconto, které se zaměřují především na nákup a prodej již hotových výrobků. 

Jejich postavení na trhu je velmi silné a neohrozitelné. Za těmito řetězci stojí silný kapitál. 

Vždyť jenom obrat největší z nich Ikei činil v České republice 7,2 miliardy korun. Je tedy 

třeba hledat možnosti a cesty, kterými by se společnost mohla prosadit a využít velkého trhu a 

ukrojit si patřičný podíl.  

Trh nábytku tvoří velké množství malých živnostníků, kteří provozují malé výrobní 

dílny zaměřené spíše na zakázkovou výrobu. Jejich množství je však značné. Bohužel počty 

malých živnostníků nelze vyčíslit přesně jelikož ČSU počítá do svých výzkumů jen výrobní 

závody, které mají 10 a více zaměstnanců.  
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Konkrétně v městě Hlučín působí hned 11 truhláren, které jsou konkurencí pro společnost. 

Žádná však nedisponuje tak velkou vzorkovnou což může být pro společnost výhodou. Působí 

zde však nyní 2 firmy s podobným zaměřením, které mají též vzorkovnu. Ta není takových 

rozměrů, ale zase jsou umístěny na výhodnějších adresách v centru města. Což může 

zapříčinit rozdělení zákazníků mezi tyto firmy. V Moravskoslezském kraji pak můžeme 

počítat na 1000 firem zabývajících se výrobou nábytku. Přesné číslo však bohužel nelze určit. 

Vycházíme přitom ze zápisů na internetu z katalogu firem, které jsou zapsány v takovémto 

katalogu. Mnoho firem však není zapsáno a jen těžko lze dohledat jejich počet. Velkou 

konkurencí pro naší společnost jsou firmy Válek a Kačena působící v Opavě a Ostravě tato 

firma se zabývá výrobou kuchyní. Její marketingová komunikace je na slušné úrovni a je 

snadno dohledatelná. Za zmínku stojí i síť kuchyňských studií Sykora. Tato firma má v ČR 

velké jméno. Jejich kuchyně jsou však spíše luxusnějšího rázu a pro majetnější část 

obyvatelstva.   

 
Graf 2.2 – Srovnání největších prodejců nábytku v ČR dle obratu [15] 

2.2.4. Dodavatelé 

Úspěch firmy ve velké míře závisí na dodavatelích. Je důležité abychom věnovali 

pozornost jejich výběru a stanovili kritéria, podle kterých je budeme hodnotit. Důležitými 

faktory jsou pro výběr vhodných dodavatelů jsou postavení na trhu, inovační potenciál, 

technologickou pružnost, ceny a kvalitu produktů, rychlost a spolehlivost dodávek 

dodavatelských subjektů. Tyto kritéria splňuje většina dodavatelských firem dle údajů, které 

firma má k dispozici. Společnost zastupuje mnoho významných Českých a Evropských 

značek, jako jsou na příklad Jitona a.s. – výrobce nábytku, Masonite – výrobce dveří, Kährs – 

výrobce plovoucích podlah, Trache- dodavatel kuchyňských dvířek, Wireli- dodavatel kování.  
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Demos- dodavatel plošných materiálů. Se všemi těmito dodavateli spolupracuje SNABYTEK 

COMPANY s.r.o., napřímo a dlouhodobě. Díky tomu se může společnost spolehnout vždy na 

nejlepší ceny sortimentu a dobrou komunikaci v distribučním kanále.  

2.3. Marketingové makroprostředí podniku 

Marketingové makroprostředí zahrnuje okolnosti, vlivy a situace, které firma svými 

aktivitami nemůže nebo jen velmi obtížně může ovlivnit. Mají však vliv na výši poptávky po 

její produkci a proto je důležité z dlouhodobého hlediska je sledovat a počítat s nimi při 

dlouhodobém plánování.  

2.3.1. Demografické vlivy 

Počet obyvatel podle zjištěných údajů k 1.1.2011 měla ČR celkem 10.532.770 . 

V Moravskoslezském kraji pak žije bezmála 1.243.220 obyvatel. Spádová oblast pro firmu 

tvoří hlavně Hlučín s 14.258 obyvateli a jeho okolí do kterého lze zahrnout Ostravu a Opavu. 

V této spadové oblasti pak dohromady žije 510.815 obyvatel což tvoří slušnou základnu 

potencionálních zákazníků, které firma může v rámci své působnosti  této oblasti oslovit.  

Průměrný věk v MS kraji je 40,6 let což můžeme považovat za ideální. Naše hlavní 

cílová věková skupina je 31-46 let. Tato skupina obyvatel utrácí největší částky za pořízený 

nábytek. Je to způsobeno pravděpodobně tím, že mnoho rodin je dnes právě zakládáno až 

v pozdějším věku tedy kolem 30 let. Tyto rodiny poté staví nebo vybavují své nové příbytky. 

Lze předkládat že tato tendence bude dlouhodobá.  

Sňatečnost a rozvodovost, tento ukazatel může být důležitý z hlediska výše poptávky , 

lidé s vyšším příjmem (rodinným rozpočtem) si mohou dovolit více nakupovat a hlavně mají 

potřebu zabezpečit bydlení pro sebe i členy rodiny.  V roce 2010 bylo uzavřeno pouze 46,7 

tisíce manželství, o 1,1 tisíce méně než v roce předchozím. Stejný počet sňatků byl 

zaznamenán před dvěma sty lety, tehdy ovšem žila na území dnešní ČR méně než polovina 

dnešních obyvatel. Pokles intenzity sňatečnosti je dlouhodobý a navíc početně silné generace 

narozených v sedmdesátých letech již věk vyšší sňatečnosti překročily. Svobodní muži se 

nejčastěji žení ve věku 28-31 let, svobodné ženy se vdávají nejčastěji ve věku 25-29 let což 

potvrzuje domněnku s naší cílovou skupinou obyvatel v předchozím odstavci. Trend spěje 

k závěru, že brzy sňatkům odzvoní a páry budou žít spolu ve volném vztahu. Což může do 

jisté míry ohrozit poptávku po zboží. 

Porodnost a úmrtnost V roce 2010 zemřelo 106,8 tisíce osob, což bylo o 0,6 tisíce 

méně než v roce 2009. Zatímco naděje dožití mužů se zvýšila jen o 0,2 roku na 74,4 roku, 
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naděje dožití při narození žen vzrostla po dvouleté stagnaci z 80,1 roku na 80,6 let. S růstem 

obyvatelstva i se zvyšující se nadějí dožití roste poptávka po nábytku. [11 ]  

2.3.2. Ekonomické vlivy 

Hrubá mzda 

Průměrná hrubá měsíční mzda na obyvatele činní za čtvrté čtvrtletí roku 2010 25.803 

Kč. Došlo tak k růstu. Tento ukazatel je však zkreslen údaji lidí, které pobírají v ČR platy, 

které daleko převyšují uvedený průměr. S rostoucím kapitálem obyvatelstva souvisí jejich 

kupní síla. Vyšší mzdy budou mít za následek vzrůstu poptávky.  

Míra nezaměstnanosti  

V průběhu měsíce března 2011 se situace na trhu práce výrazně zlepšila a 

nezaměstnanost meziměsíčně poklesla o 0,4 p. b. na 9,2 % a ve srovnání s březnem 2010 byla 

nižší o 0,5 p. b. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se snížil (o 3,4 %) na 547 762 a počet 

volných pracovních míst vzrostl (o 5,5 %) na 33 931. Za příznivým vývojem stojí rozjezd 

sezónních prací ve stavebnictví, zemědělství, povrchových lomech, nebo při  čištění lesů, 

zvýšení počtu uchazečů o zaměstnání zařazených v průběhu března do rekvalifikačních kurzů. 

Očekává se, že v dubnu dojde v důsledku pokračování sezónních prací k dalšímu mírnému 

poklesu nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti má negativní vliv na poptávku celkově. 

Logicky pak dochází i poklesu poptávky po nábytku.   

Míra inflace 

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen 

vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 

12-ti předchozích měsíců. Meziroční míra inflace v roce 2010 byla 1,5%.  

Rok 

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

9,1 8,8 8,5 10,7 2,1 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 

Tabulka 2.3.1 míra inflace pro předešlé roky Zdroj: [12] 

 

Stavební produkce 

V roce 2010 klesla stavební produkce meziročně o 7,8 %. Stavební úřady vydaly o 6,2 

% stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota meziročně klesla o 2,2 %. Celková 

hodnota nově uzavřených stavebních zakázek v tuzemsku meziročně vzrostla o 5,4 %. V roce 

2010 bylo zahájeno o 24,6 % méně bytů než v roce 2009, dokončeno bylo o 5,3 % bytů méně. 

Což je velký propad oproti minulým letem . Situace se nevyvíjí příznivě důsledkem 
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celosvětové krize. Což má také za následek poklesu poptávky na trhu nábytku. V loňském 

roce se vybavilo méně domů a bytů čímž firma nedosáhla očekávaného růstu. V letošním roce 

se zatím situace vyvíjí příznivě a vypadá to, že trhy ožili a bude pokračovat tendence růstu ve 

všech oborech stavebnictví.  

HDP 

Ve 4. Čtvrtletí 2010 vzrostl podle zpřesněného odhadu hrubý domácí produkt proti 

stejnému čtvrtletí roku 2009 o 2,6 % (v reálném vyjádření a po očištění o sezónní vlivy a 

nestejný počet pracovních dní), ve srovnání se 3. čtvrtletím přitom byl HDP vyšší o 0,3 %. 

2.3.3. Technologické vlivy 

Ovlivňují celé odvětví. Díky otevřeným trhů se nabízí všem producentům nábytku neomezené 

možností výběru strojů, které slouží na opracování nábytku. Na trhu působí mnoho firem 

zabývajících se výrobou obráběcích strojů. Pravidelná nabídka a každoroční výstavy 

umožňují nábytkářům zakoupit nejnovější stroje, které jim pomůžou ve výrobě a udržet se na 

špičce.  

Díky novým technologickým postupům a strojům se každý rok objevují nové materiály, které 

produkují firmy z celého světa. Zákazníkům nabízejí takřka neomezené možnosti ve výběru.  

Mnohé výrobní firmy mají vlastní inovační střediska, které vyvíjejí nové materiály a díky 

tomu tak můžou nabídnout něco co jiné firmy nemají a stát se tak odlišným a poptávaným. 

Mnoho firem zaměstnává vlastní designéry, kteří se starají a zajímají o trendy a díky tomu 

posouvají svého zaměstnavatele vpřed. Důležité je udržet se moderními trendy, které dnes 

vstupují do popředí. V mnoha časopisech specializujících se na bydlení se dočtete že nastala 

takzvaná doba „Hi-Tech“ nábytku nebo také polyfunkčního. Toto slovu jste již jistě slyšeli. 

Minimalistické trendy a schopnost schovat nábytek tak, aby na první pohled nebylo jasné 

využití. Důležitým faktorem je technologický vývoj kování, které dává vlastnosti nábytku se 

pohybovat.  

Firmy zavádějí výstupní kontroly na svých výrobních linkách. Jelikož mají zájem na tom, aby 

zboží, výrobky vycházeli v té nejvyšší kvalitě nebo v kvalitě odpovídající prodejní ceně. 

Pakliže není dodržena kvalita, za kterou je zákazník ochoten zaplatit může dojít ke ztrátě 

důvěryhodnosti v daný subjekt. Stále častěji se můžeme setkat s různými certifikacemi, 

kterými se firmy chlubí. Tyto certifikáty zvyšují důvěryhodnost v danou společnost, jelikož 

není snadné je získat.   
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2.3.4. Přírodní vlivy 

Geografická poloha  

České republiky je ideální.ČR je středem Evropy. Jsme tedy zemí přes kterou putuje 

mnoho zboží. Díky této poloze jsme však stát bez moře. Neexistuje u nás tak námořní lodní 

doprava a proto jsme závislí na naších sousedech, přes které putuje zboží z Asie, Ameriky.  

Klimatické podmínky 

jsou v ČR dobré. Netrpíme hurikány ani suchem. Trápí nás sice povodně, které 

přinášejí velké materiální škody, ale z hlediska porovnání živlů s ostatními státy nejsme na 

tom špatně. 

  Předpokládaný nedostatek obvyklých surovin  

u nás zatím nehrozí. Dřevozpracující průmysl je dostatečně zásoben zásobami z lesů, 

které pokrývají z velké části české území. Jsme tedy soběstační. Musíme však dovážet 

exotické dřeviny. Ale jejich poptávka na trhu není významná.  

Nestabilní ceny energií  

nás velmi ohrožují. Extrémně drahá ropa se bude čím dál více projevovat do konečných cen 

výrobků což může zapříčinit pokles poptávky. Cena elektřiny a plynu rovněž neklesá. 

Dochází tak k rostoucím nákladům na provoz. Tyto zvýšené náklady se budou projevovat v 

konečné ceně. 

Rostoucí znečištění  

v MS kraji může zapříčinit stěhování obyvatelstva do jiných krajů, kde není tak velká 

průmyslová aktivita. Vzniká tak ohrožení v důsledku snížení počtu obyvatel.  

Ekologické aktivity 

 s rostoucím znečištěním rostou.Vidíme zde snahu postavit pro průmyslové podniky , 

které mají hlavní vliv na špatné ovzduší v MS kraji odprašovací centra, které by zabránili 

vzniku smogu na našem území. Je to však dlouhodobá záležitost a s naším krajem dlouhodobě 

spojená problematika.  

2.3.5. Politicko-právní vlivy 

Faktory, které upravují fungování a provoz. Politicko-právní prostředí zahrnuje vliv vládních 

orgánů a organizací, subjektů, které ustanovují z hlediska státu hospodářské, ekologické, 

bezpečnostní, jakostní a zdravotní požadavky formou zákonů, předpisů a vyhlášek.  Tyto 

zákony jsou zakotveny v Obchodním zákoníku Zkon č.513/1991 Sb., Občanském zákoníku 

Zákon č.40/1964 Sb., Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, Zákon č.586/1992 
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Sb., o daních z příjmů. Dále je pak nutné dodržovat různé normy a vyhlášky, které se týkají 

provozu na výrobě, v obchodě a při montážích. 

Tyto okolnosti mnohdy dokážou omezovat provoz či ho prodražovat. To se pak může projevit 

v konečném důsledku v ceně. 

Živnostenský zákon 

A´t už se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu obě musí splňovat podmínky 

živnostenského zákona, který upravuje podmínky pro provoz. Výroba nábytku spadá pod 

předmět podnikání  Truhlářství , podlahářství“ které jsou činností ohlašovací řemeslnou tedy 

spadá do kategorie, kde je potřeba odborné způsobilosti, praxe v oboru minimálně 2 roky. 

Pokud není odborná způsobilost ani praxe v oboru, lze tuto situaci řešit odborným dohledem 

na vykonávanou činností.  

Pro zahájení činnosti platí podmínky, které ukládá stát a kontroluje pomocí 

příslušných úřadů. Zejména pak hygiena na pracovišti, bezpečnost práce, protipožární 

opatření, zabezpečení ekologického provozu.  

Zákon o ochraně spotřebitele 

 Je součástí občanského zákoníku. Jeho dodržování hlídají správní orgány státu. 

Zejména pak Česká obchodní inspekce, hygienické stanice, živnostenský úřad, finanční úřad a 

úřad celní správy. Tento zákon chrání spotřebitele před úmyslným klamáním, spotřebitel 

nesmí být uváděn v omyl, výrobky musí být dodávány v patřičné kvalitě a kvantitě. 

Informační povinnost, řádné označení výrobků.  

Pracovněprávní předpisy 

Upravují právní náležitosti vzniku pracovního poměru mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem. Zaměstnavatel má povinnosti za zaměstnance odvádět sociální a zdravotní 

a zaměstnanec má právo na mzdu dle příslušných hodinových sazeb, které však nesmí být 

nižší než je zákonem stanovená minimální mzda.  

Zákon o protipožární ochraně 

Ukládá povinnost zabezpečit požární bezpečnost provozu a předejít situacím, které by 

mohli vést k vzniku požáru. Vytvořit pak zejména podmínky pro hašení případného požáru, 

zabezpečit požární techniku, která dle požárních norem musí být na místě provozu. U 

právnických osob zodpovídá za dodržování statutární orgán.  

Bezpečnost práce 

Znamená vytvořit takové podmínky , které zajistí aby na pracovišti nevznikl úraz nebo 

zajistit materiál a ochranné pomůcky, které by případným úrazům zabránili. S bezpečností 

práce souvisejí i pravidelná proškolení zaměstnanců.  
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2.3.6. Sociálně kulturní vlivy 

Tradice 

Dlouholetá tradice v řemesle a  zkušenost pro firmy jsou výhodným marketingovým 

nástrojem firmy. Firma využívá svých referencí a doporučení zákazníků, které již obsloužila. 

Dlouholetá tradice tak může být výhodným parametrem. Zákazník se rád svěří lety prověřené 

firmě, kde nalezne část jistoty v již provedených realizacích.  

Rodina a přátelé 

Hrají významnou roli v nositeli informací. Pokud je informace tedy doporučení kladného 

rázu může mít pozitivní vliv pro společnost. Takový to názor dokáže ovlivnit člověka a 

přesvědčit.  
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3. Teoretická východiska marketingové komunikace  

3.1. Marketingová komunikace 

Philip Kotler a Gary Armstrong uvádějí v jedné z nejpoužívanějších učebnic marketingu 

Marketing následující definici marketingového mixu: “Marketingový mix je soubor 

taktických marketingových nástrojů - výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, 

které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu." [5] 

Význam komunikace v marketingu dokládá to, že se stále častěji o této komunikaci 

hovoří. Ani sebelepší nabídka nemusí sama o sobě zákazníka oslovit a nezahrnuje možnosti 

komunikace se zákazníkem. Proto marketing vypracoval v posledních desetiletích řadu 

nástrojů, prověřených a osvědčených postupů, k nimž se především díky technice přidávají 

stále další. [2] 

Marketingová komunikace by však měla být něčím víc než jen využitím nástrojů a 

propagačních aktivit. Jde zde o integrovanost a komplexnost marketingového přístupu, která 

by měla být součástí veškeré komunikace se zákazníkem, nesmí se pouze omezit na základní 

výchozí koncepci. [3] 

V marketingu se nejedná jen o samotný produkt, ale jde také o jeho prezentaci zákazníkům. 

Celý marketing staví na neustálé komunikaci se zákazníkem, a proto je pro marketingovou 

komunikaci nutné vytvořit určité předpoklady: [3]  

a) vybudovat podnikovou identitu, kulturu a dále příznivým image, jenž vychází z jasně 

vymezeného poslání a vize podniku, 

b) co nejpřesněji definovat zákazníka pomocí poznatků o makroprostředí a trhu, získat co 

nejlepší znalosti o jeho potřebách a požadavcích a také socioekonomických 

charakteristikách, 

c) stanovit cíle komunikace se zákazníkem, které vyplývají z pevně stanovené strategie, 

d) vytvořit nabídku vystihující požadavky a představy zákazníka, jež můžou být také 

překonány stejně jako očekávaný užitek a výhody, 

e) poskytovat nabídku srovnatelnou s konkurencí a její vymezenou pozici 

f) stanovit takovou cenu, která bude akceptována zákazníkem, 

g) vytvořit distribuci zajišťující dostupnost produktu – zákazníkům musí být umožněno 

seznámení s nabídkou a případná koupě. 
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Za účelem informování veřejnosti o vlastnostech výrobku a o firmě si marketingový útvar 

vymezuje cílové skupiny komunikace s veřejností v závislosti na sledovaném cíli. 

Komunikační prostředky se pak přizpůsobují podle cílových skupin a sledovaném cíli. 

Veškerou reakci na komunikaci však podnik nemůže ovládnout. Důvodem je skutečnost, že si 

média a spotřebitelé zachovávají určitou nezávislost svých úsudků. Komunikace se týká buď 

výrobku a nebo korporativní komunikace. První druh komunikace se orientuje na prodej 

výrobku a druhý se týká podniku jako celku.[4] 

3.2. Cíle marketingové komunikace 

Jak jsme úspěšní v marketingové komunikaci závisí hlavně na jasném definování cílů a 

následného přezkoumání jejich naplnění.  

Cíle jsou rozlišeny podle kategorií a typů. Jsou ovlivňovány životním cyklem produktů a 

společnosti, konkurencí.  

Během komunikačního procesu vzniká devět cílů: [2] 

● potřeba dané kategorie,  ● pomoc při nákupu,  

● povědomí o značce,  ● nákup, 

● znalost značky,    ● spokojenost, 

● postoj ke značce,  ● loajalita ke značce, 

● záměr koupit značku. 

Při definování komunikační strategie je důležité vybrat nejvhodnější z uvedených cílů a 

následně organizace každé kampaně závisí na těchto cílech. Cíle se vybírají s ohledem na 

problémy, jež byly zjištěny v situačních analýzách trhu, pozice značky, hrozeb a příležitostí, 

konkurence. [2] 

Komunikační plán bývá zaměřen pouze na jediný cíl, dosáhnou můžeme ale i více cílů 

najednou.  

K povzbuzení povědomí o značce použijeme reklamu, ke zvýšení objemu prodeje lze 

dosáhnout prostřednictvím cenových slev, kuponů, soutěží atd. Důležité je v tomto případě 

sladit správně cíl, médium a příslušné sdělení. [1] 

Komunikační cíle jsou odvozené od marketingových cílů, které se týkají objemu prodeje, 

podílu na zisku, zisků a návratnosti investic. Tyto cíle se vztahují k marketingovému plánu a 

musí být rovněž měřitelné. [1]. 
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3.3. Komunikační proces  

V roce 1955 byli položeny základy definování komunikačního procesu autorem byl Schramm, 

který definoval 3 základní prvky komunikačního procesu: odesílatel zprávy, příjemce zprávy 

a zprávu samotnou. Kotler ve své knize rozšířil Schrammův koncept o několik dalších 

důležitých prvků. 

• Hlavní strany komunikace : odesílatel a příjemce 

• Komunikační nástroje: sdělení a média 

• Proces kódování a dekódování zprávy 

• Odezva a zpětná vazba. 

• Komunikační šum – neplánované poruchy či vlivy znesnadňující úspěšné dekódování.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 3.3.1: Laswellův model, Zdroj: [3] 

3.4. Strategie komunikace  

Marketingová komunikace využívá dvou základních strategii, kterými se podniky a prodejci 

při komunikaci řídí: [3] 

• strategie tlaku (push strategie) – tato strategie se snaží protlačit produkt přes 

distribuční kanály ke konečnému zákazníkovi. Z nástrojů komunikace využívá hlavně 

podpory prodeje pro prodejce a osobního prodeje. Na zákazníky působí prodejci, kteří 

jsou přesvědčeni o výhodnosti produktu od producenta. Strategii tlaku používají spíše 

velké, na trhu zavedené a kapitálově silné, často nadnárodní společnosti ( viz obr .) 

 

Schéma 3.4.1 strategie tlaku, Zdroj: [3]  

Sdělení 

Médium + 
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proces 

Komunikátor 
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• strategie tahu (pull strategie) je založena na snaze vzbudit zájem zákazníků, vyvolat 

poptávku po atraktivním produktu. Staví hlavně na reklamě a publicitě ve sdělovacích 

prostředcích. Ty vyvolávají zájem a žádost zákazníků a následuje poptávka po 

produktu u maloobchodníků, kteří zase poptávají u výrobce nebo velkoobchodníků. 

Tato strategie se nejčastěji projevuje u malých, začínajících firem.  

 

 

Schéma 3.4.2 strategie tahu, Zdroj: [3]  

3.5. Komunikační mix 

Společnost musí hledat způsoby, jak zaujmout a upozornit své okolí na nabízené výrobky či 

služby. Přesně to mají za úkol nástroje komunikačního mixu.  Mezi hlavní nástroje patří: 

osobní prodej, reklama, podpora prodeje, public relations. [6]  

Můžeme ho chápat jako podsystém marketingového mixu což víme, že je 4P – price, place, 

product, promotion. 

3.5.1. Reklama 

  Je nástrojem neosobní masové komunikace, při které využívá média, jako je televize, 

rozhlas, noviny, billboardy, časopisy, internet mobilní, na dopravních prostředcích, trička, 

propisky apod. Firma nebo organizace si určuje obsah reklamy sama a také za ni platí. Je 

nejviditelnějším nástrojem komunikačního mixu. Podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci 

reklamy se reklamou rozumí ,,oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména 

komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu 

spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo 

využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky.“  

Reklama má mnoho forem použití. Může propagovat produkt, ale i image podniku a tím 

ovlivnit mínění klíčových segmentů veřejnosti o firmě. Dokáže oslovit široký okruh 

veřejnosti za použití hromadných sdělovacích prostředků. Nesmí být klamavá, skrytá, 

podprahová či v rozporu s dobrými mravy. Nesmí podporovat chování poškozující zdraví 

nebo ohrožující bezpečnost osob nebo majetku a výrobky či služby, které jsou zakázané. [3] 

Typy reklamy 

Na trhu se můžeme setkat s reklamou v nejrůznějších podobách a formách.  

Primární cíle reklamy můžeme vymezit jako: [3] 
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• Informativní – úkolem je vzbudit zájem a poptávku po novém produktu – fáze 

vstup na trh 

• Přesvědčovací – působit na potenciálního zákazníka, aby koupil právě u nás, 

seznámit s ním další zákazníky – fáze růstu a počátek fáze zralosti. 

• Připomínací – udržuje produkt či značku v povědomí zákazníků a udržet již 

dosažnou pozici na trhu -fáze tržní životnosti. 

Reklama podle objektu jejího zájmu: 

• Výrobková reklama – je to určitá forma stimulovaní poptávky po určitém 

produktu. Slouží ke stimulaci zájmu o několik výrobků, které by si neměli 

konkurovat, ale vzájemně doplňovat a uspokojovat tak potřeby spotřebitelů.  

• Značková reklama – jde o formu prezentace produktů spojených s určitou značkou. 

elektronika – Panasonic, LG apod.  

• Podniková reklama – nevýrobková reklama prezentující podnik, má cíl budovat 

image podniku a zvyšovat jeho známost.  

3.5.2. Podpora prodeje 

Se řadí mezi neosobní formu komunikace. Je krátkodobým podnětem podporující 

nákupní chování spotřebitelů má urychlovat prodej a odbyt produktu. Je zaměřena na 

zákazníka, obchodní organizaci a obchodní personál. Podpora prodeje se projevuje 

v překládání vzorků, cenových slev a soutěží. Může být zaměřena jak na spotřebitele, tak i na 

distributory či samotné prodejce, dle toho, kdo je jejím iniciátorem. Stimulující prodej 

prostřednictvím snižování cen, poskytováním různých výhod, programů pro loajální 

zákazníky, soutěží či vzorků zdarma.[3] 

3.5.3. Public relations  

Je dalším nástrojem k nepřímé propagaci firmy a jejich výrobků, ale především je to druh 

komunikačního působení firmy na veřejnost. Posláním je udržovat pozitivní vztah veřejnosti s 

podnikem, jeho činností, výrobky a službami. Publicita bývá uskutečňována formou: 

zpravodajských článků, tiskových konferencí, filmových dokumentů, sponzorské činnosti 

firmy. Mezi prostředky PR se řadí také chování zástupců firmy ve společnosti. Do publicity a 

znalosti o firmě musíme také zahrnovat obecné myšlení, které se vytváří ve společnosti o 

firmě, jak zákazníci hodnotí její postavení, celkové znalosti o podnikání, výrobcích a jejích 

službách. Důvody, proč se PR zahrnuje spolu s reklamou, podporou prodeje a osobním 
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prodejem do propagace je především jejich masové působení a způsob úhrady – náklady hradí 

sám výrobce, tedy ten, kdo akci inicializoval. Právě způsob úhrady odlišuje tyto formy od 

publicity, která je chápána jako komunikační působení na firemní okolí , které je hrazeno z 

jiných, než firemních zdrojů. Přesto mezi reklamou a PR jsou velmi podstatné rozdíly. [3] 

Sponzorování znamená, že sponzor poskytuje zboží, služby fondy, nebo know-how a 

sponzorovaný mu pomáhá v dosahování jeho cílů, jakými mohou být např. zvýšení povědomí 

o značce, posílení značky, znovuzískání pozice značky nebo firemní image.  

3.5.4. Osobní prodej  

Je nástrojem přímé komunikace zástupců firmy a potenciálních zákazníků. Je to velmi 

důležitý nástroj propagace, ale zároveň také nejdražším. Osobní prodej vyžaduje interakci 

mezi zúčastněnými subjekty a proto zástupci musejí být nadáni uměním jednat s lidmi. 

Zástupce by měl působit vyrovnaně, důležitá je úměrná dávka sebevědomí. Velice důležitá je 

také neverbální komunikace – vnější vzhled, upravenost, celková úroveň jednání. Existuje 

několik taktik používaných obchodními zástupci, ale dá se jednoduše konstatovat, že jednání 

agentů musí být promyšlené, musí se učit vést jednání ve svůj prospěch a naučit se překonávat 

nejistotu a psychické napětí. Nepříznivý první dojem nebo nevhodná poznámka může zmařit 

celé jednání, důležitý je také cit pro odhadnutí meze, po kterou je zákazník ještě ochoten 

pokračovat v jednání aniž by došlo k přerušení kontaktů.  

Komunikace v prodejním nebo nákupním místě, která probíhá většinou v obchodě a 

má řadu nástrojů, mezi které patří reklama v obchodě, způsob nabízení zboží, obrazovky 

s promítáním, uspořádání prodejního místa, či písemná prezentace.  

Výstavy a veletrhy jsou významným komunikačním nástrojem na trhu průmyslových 

výrobků. Umožňují totiž získání kontaktů mezi dodavateli, odběrateli a jejich agenty.  

Přímá marketingová komunikace umožňuje přímý osobní kontakt s potenciálními a stálými 

zákazníky prostřednictvím přímé zásilky na adresáta, telemarketingem, reklamou s žádostí o 

odpověď či speciální brožurkou zpracovanou pro konkrétní klienty.  
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Každý z nich je něčím typický a má své slabé a silné stránky. 

Ve své knize Nagyová podává přehledný souhrn výhod a nevýhod jednotlivých základních 

uváděných složek.  

Druh 

komunikace 

Náklady Výhody  Nevýhody 

Osobní 

Osobní 

prodej 

Vysoké náklady na jeden 

kontakt 

Umožňuje pružnou 

prezentaci a získání 

okamžité reakce 

Náklady na kontakt podstatně 

vyšší než u ostatních forem, 

nesnadné získat či vychovat 

kvalifikované obchodníky. 

Neosobní 

Reklama Relativně levná na kontakt Vhodná pro masové 

působení, dovoluje 

výraznost a kontrolu nad 

sdělením 

Značně neosobní, nelze předvést 

výrobek, nelze přímo ovlivnit 

nákup. Nesnadné kvalifikované 

měření účinku 

Podpora 

prodeje 

Může být nákladná Upoutá pozornost a dosáhne 

okamžitý účinek, dává 

podnět k nákupu 

Snadno napodobitelná 

konkurencí, působí krátkodobě 

Public 

ralations 

Relativně levné, hlavně 

publicita. Ostatní PR jsou 

nákladné, ale jejich 

frekvence nebývá častá 

Vysoký stupeň 

důvěryhodnosti, 

individualizace působení. 

Dlouhodobý účinek. 

Publicitu nezle řídit tak snadno 

jako ostatní formy komunikace 

Tabulka 3.1 - Výhody a nevýhody nástrojů komunikace Zdroj: [8] 

 

To že výběr jednotlivých nástrojů komunikačního mixu neprobíhá náhodně, ale jeho 

optimalizace musí respektovat a přizpůsobit se několika klíčovým faktorům zdůrazňuje 

Nagyová1:  

3.5.5. Základní kritéria 

• Charakter trhu 

Klíčové je stanovení a následné respektování cílové skupiny zákazníků. V případě 

geograficky rozsáhlého trhu je vhodnější používat prostředky masové komunikace, pro 

koncentrovanější trh (například pro velkoobchody) bude úspěšnější osobní jednání. 

 

                                                 
1 NAGYOVÁ J.: Marketingová komunikace není pouze reklama. 1999. s.30-32 
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• Charakter produktu 

Jedná-li se o standardizované výrobky s minimálním podílem služby, je možné propagovat 

masověji, než výrobky sofistikovanější. Proto firmy obchodující se zbožím průmyslovým 

využívají více osobního prodeje, zatímco firmy produkující zboží spotřební kladou důraz na 

reklamu. 

 

• Stadium životního cyklu výrobku 

Ve fázi zavádění výrobku je využívána pestrá škála nástrojů k informování o produktu a 

podpoře jeho uvedení na trh, pro vytvoření povědomí je vhodná zejména reklama a PR. 

Později dochází k posunu ve směru k přesvědčovací funkci o vlastnostech produktu, ve fázi 

zralosti kladou komunikační nástroje důraz na připomínání, k čemu je vhodná zejména 

podpora prodeje. Fáze úpadku znamená postupné stahování komunikace a její udržování jen 

na úrovni upomínací. 

 

• Cena 

Masové zasažení reklamou ji předurčuje k použití při rychlo obrátkových produktech, 

nákladnější záležitosti využívají osobních forem komunikace.  

 

• Disponibilní finanční zdroje 

Vzhledem ke značné odlišnosti ceny komunikačních kanálů je například pro menší a střední 

podniky obtížné využívat nákladných médií jako je televize a je třeba využívat levnějších 

forem komunikace 
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4. Metodika výzkumu  

4.1. Přípravná fáze 

4.1.1. Definování problému 

Na trhu nábytku působí pár desítek opravdu velkých společností. Ti se však soustředí 

na sektorový prodej a nelze se s nimi srovnávat. Je zde také řada středních podniků zabývající 

se zakázkovou malosériovou výrobou. A pak jsou zde ještě čistě zakázkové truhlárny. 

Společnost SNABYTEK COMPANY s.r.o., se zabývá zakázkovou malosériovou výrobou. 

Společnost byla založena v březnu 2010 a ještě nemá dostatečně vybudované jméno. Na trhu 

je velká konkurence a prosadit se je nelehký úkol, který je třeba vyřešit.  

4.1.2. Cíl Výzkumu 

Cílem výzkumu je analýza nákupního chování zákazníků a jejich ovlivňování 

marketingovou komunikací. Respondenti budou odpovídat v určitých klíčových otázkách na 

vztah komunikace, ve kterých se objevuje nábytek, ale také všeobecně jejich pohled na 

komunikaci v širším okruhu. Výstupem budou jednoznačné odpovědi, jaká komunikace 

působí na respondenty v okolí působiště firmy nejvíce. Jejich vztah k jednotlivým formám 

marketingové komunikace. Dílčím cílem jak nalézt nejvhodnější marketingovou komunikaci 

se zákazníkem.   

4.1.3. Definování Hypotéz 

H1: 3/5 respondentů nakupuje nábytek na základě konkrétní marketingové komunikace. 

H2: Nejvýznamnějším faktorem při rozhodování o koupi nábytku  pro zákazníka je Kvalita. 

H3: Respondenta nejvíce ovlivňuje letáková reklama. 

H4: Více než polovina respondentů využívá internet k nákupům, alespoň 2x ročně. 

4.1.4. Zdroje a typy dat 

Pro svou práci jsem se rozhodl využít primární i sekundární data. Primární informace 

jsem získal od respondentů, kteří mi odpovídali na dotazníkové šetření.  

K získání sekundárních dat jsem využil internet a  data firmy. Např. na stránkách 

českého statistického úřadu jsem zjišťoval vývoj trhu s nábytkem a dále údaje týkající se 

demografického členění vybraného segmentu (věk, pohlaví, velikost rodiny, …). Dále jsem 
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zjišťoval informace v databázích Google analytics, kde je firma registrovaná a kde lze získat 

užitečné informace. Využil jsem statistik návštěvností, které se vedou na prodejně. 

4.1.5. Metoda sběru informací 

Pro marketingový výzkum jsem zvolil metodu šetření – osobního dotazování. Zvolil 

jsem hned několik míst najednou pro mé šetření. Zaměřil jsem se však na město Hlučín, 

jelikož spádová oblast pro firmu je město Hlučín a jeho okolí. Pomocí záznamového archu a 

dotazníku jsem provedl dotazování v centru města Hlučín. Bohužel jsem se mnohdy setkal 

s nevolí lidí, které jsem oslovil. Velmi mnoho potencionálních respondentů mne odmítlo, že 

nemají čas. Proto jsem se rozhodl dále dotazník vyplňovat v prostorech prodejny firmy 

v Hlučíně. Zde jsem se v 99% setkal s ochotou dotazník vyplnit. Oslovil jsem také svou 

rodinu a jejich kolegy v práci. Dále jsem využil zaměstnance firmy a dotazník nechal vyplnit i 

jim. Zajímal jsem se také o názor studentů a proto jsem provedl dotazování i mezi kamarády 

na fakultě a studenty všeobecně.  

4.1.6. Technika výběru základního souboru respondentů  

Při výběru respondentů jsem využil techniku nereprezentativního výběru. Základním 

souborem jsou všichni, kdo žijí na území města a jeho okolí a studenti VŠB-TUO. Snažil jsem 

se vyhledávat respondenty v produktivním věku, aby šetření bylo co nejvíce přesné a mělo 

dobré vypovídací vlastnosti. Je dobré znát také názory lidí, které teprve čeká zařizování 

v blízké budoucnosti. Do šetření jsem proto zařadil studenty.   

Výběrový vzorek činí celkem 190 respondentů.  

4.1.7. Sestavení dotazníku  

Nástrojem našeho výzkumu je dotazník a záznamový arch. Dotazník úvodem obsahuje 

oslovení a seznámení respondenta se smyslem a účelem dotazníku. Dotazník obsahuje celkem 

17 otázek. Respondenti mají výběr z polozavřených, uzavřených a škálových otázek. Některé 

otázky jsou dichotomické, ve které respondent odpovídá ano nebo ne. Objevují se také otázky 

více výběrové, kde respondent má možnost si vybrat z několika odpovědí. Dotazník obsahuje 

také 1 baterii.   

4.1.8. Kontrola plánu a výzkumu 

Před samotným výzkumem jsem provedl ještě „pre-test“, který měl odhalit nedostatky 

formálního charakteru, ale také správné seřazení a vhodnost mích otázek zda budou mít 

takovou vypovídací schopnost jakou očekávám. Šetření s tímto cílem bylo provedeno na 10 
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respondentech.  Následně jsem provedl korekci dotazníku. V dotazníku jsem přidal odpověď 

„jiná“ a to ve 4 otázkách, abych vytvořil prostor pro respondenty, kteří mají jiný názor 

v daném problematice. Poté jsem vytvořil konečný dotazník (viz příloha č.1). 

 Stanovil jsem dále rozpočet výzkumu, který jsem sepsal do tabulky a časový 

harmonogram, který je uveden níže.  

4.1.8.1.  Rozpočet marketingového výzkumu 

Položka Cena v Kč 

Kancelářský papír 120 Kč 

Náklady na tisk 380 Kč 

Náklady za dopravu 500 Kč 

Celkem 1000 Kč 

Tabulka 4.1- Rozpočet marketingové komunikace   

 

4.1.8.2.  Časový harmonogram 

Definice 

činnosti 

 Duben           

1.týden 2.týden 3.týden   4.týden 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 1. 2 3 4 5 6 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Definice problému 

a cíl výzkumu 
                            

Plán výzkumu                             

Pilotáž                             

Sběr údajů                             

Zpracování údajů                             

Analýza údajů                             

Příprava zprávy                             

Návrh a 

doporučení 
                            

Tabulka 4.2- Časový harmonogram   

 

4.2. Realizační fáze 

Dotazníky jsem v první fázi rozdal mezi své spolužáky. Zde jsem shromáždil asi 40 

dotazníků. Dále jsem pokračoval v dotazování na náměstí v Hlučíně a na prodejně firmi, kde 
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jsem oslovoval jednotlivě lidi a shromáždil jsem dalších 100 dotazníků během 2 dnů. 

Dotazníky jsem se snažil vyplňovat osobně s respondenty, abych zabránil případným chybám 

ve vyplňování. Dalších 70 dotazníků jsem předal členům rodiny, kteří oslovili své kolegy 

v práci. Bohužel dotazníky byly vyplňovány samostatně bez kontroly a došlo k chybám ve 

vyplňování. Některé otázky nebyly zodpovězeny vůbec a tam kde byla jen jedna možnost 

jsem se setkal s více odpověďmi. Proto jsem 20 dotazníků musel zcela vyřadit z výzkumu.  

Návratnost byla dobrá nad očekávání.  

4.2.1. Vyhodnocení a interpretace výsledků 

Vyhodnocení dat je realizováno v elektronické podobě pomocí programů balíčku 

Office 2007. Přesněji Microsoft Word a Microsoft Excel. Na základě shromážděných dat jsem 

provedl přepsání do připravené datové matice, ve které každý řádek představuje jednoho 

respondenta a sloupce obsahují jednotlivé otázky. Po kompletním doplnění matice 

následovalo třídění prvního a druhé stupně a dále vytvoření příslušných grafů, které budu 

prezentovat níže.  



25 
 

5. Analýza stávající marketingové komunikace 

V této kapitole se budu zaobírat dvou zásadních spolu souvisejících problematik. Vyčlenil 

jsem na to dvě samostatné podkapitoly, které rozeberou danou problematiku. Tento krok jsem 

učinil jelikož cílem této práce je navrhnout dokonalou komunikační kampaň pro firmu 

SNABYTEK COMPANY s.r.o. První podkapitola se týká marketingového výzkumu kde se 

dozvíme co oslovuje respondenty a jaké kroky bychom mohli učinit v komunikaci při 

vytváření budoucí kampaně.  Tedy budu se zaobírat primárním zdrojem informací. 

Další kapitola se bude zabývat problematikou stávající marketingové komunikace, kterou 

firma již má. Informace získám ze sekundárního zdroje společnosti. Rozebereme využívané 

prostředky a výsledky, kterých firma dosáhla.  

Na základě těchto údajů z obou kapitol budeme umět sestavit návrh komunikační 

kampaně. Výhodou je že spojíme praxi s teorií a můžeme tak zohlednit více faktorů, které 

mají vliv na dobrou strategii ve tvorbě kampaně.  

5.1. Primární výsledky 

V této části bakalářské práce je vypracovaná analýza jednotlivých otázek, které jsem zahrnul 

do společných okruhů. Otázky zařazené do jednotlivých okruhů spolu úzce souvisí. 

5.1.1. Segmentační otázky 

Respondentům byly položeny 3 segmentační otázky. Poměr můžu a žen byl v dotazování 

odlišný. Žen byla v dotazování nadpoloviční většina 63% tedy na otázky odpovídalo 119 žen. 

Muži, kterých bylo 71, byli zastoupeni v 37% případů.  

 

 
Graf 5.1 – Pohlaví respondentů 
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Věková struktura respondentů. Jelikož jsem dotazování prováděl na populaci starší 18 let. 

Vytvořil jsem 4 věkové hranice. Hranice byly vytvořeny na základě nákupního chování 

jednotlivých skupin dle sekundárních informací ze společnosti. Největší část tvoří respondenti 

18-30 let. Kde je zastoupeno 49% studentů. 23% jsou osoby staré 31-45 let, tato skupina mě 

zajímá nejvíce. Dle sekundárních informací tato skupina tvoří největší podíl na obratu 

společnosti. 46-60 let byla zastoupena jen 6%.  

 

 
Graf 5.2 – věková struktura 

 

Dotazování bylo provedeno na 49% studentů. 48% tvoří zaměstnaní a jen 2% nezaměstnaní. 

Toto šetření má dobrou vypovídací schopnost.  

 

 

Graf 5.3 – Pracující, Studenti a nezaměstnaní 
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5.1.2. Reakce na komunikační sdělení  

 Na začátek dotazníku jsem umístil jednoduché otázky, abych zjistil jak respondenti 

reagují na reklamu. Zda je dokáže ovlivnit. Z vyhodnocených údajů vyplívá, že většina 

respondentů je ovlivňována reklamou. Důležitým zjištěným faktorem je, že reklama je 

zdrojem informací což byl předmět otázky. Můžeme tak předpokládat, že lidé reklamu sledují 

a využívají jí ke své informovanosti. Nezkoumám zda jí studují cíleně nebo jsou spíše obětí 

útoků reklamních kampaní. Celých 75% respondentů což činí v absolutním čísle 143 osob 

odpověděli ANO, ¼  respondentů pak odpovědělo na otázku záporně.  

 
Graf 5.4 - Reklama je zdrojem informací 

V druhé otázce jsem se respondentů dotazoval zda již někdy nakupovali nějaký 

nábytek na základě reklamního sdělení. Záměrem bylo zjistit jestli reklama na nábytek je 

účelná nebo jen plýtvání prostředků. 52% respondentů odpovědělo ano z čehož je jen 22% 

respondentů studentů. Zbytek 31% tvoří zaměstnaní a nezaměstnaní. Studenti nemají 

všeobecně takovou potřebu nakupovat nábytek proto je jejich podíl na odpovědi ne značný. 

Výsledek jak ukazuje graf je tedy trošku zkreslený. V případě, že by odpovídali jen 

respondenti, kteří jsou již v mimoškolních letech dokážu si odhadnout, že poměr bude daleko 

vyšší.  

  
Graf 5.5 - Koupě nábytku na základě reklamního sdělení 
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Graf 5.6 – Poměr závislosti odpovědí z otázky č.2 na povolání.   

 

Otázka číslo šest nám navazuje na druhou otázku. 52% respondentů odpovědělo v předešlé 

otázce, že již kupovali nábytek na základě reklamy. Z toho lze soudit, že významné procento 

bude pocházet právě z této kategorie a zamíří i do firmy, která reklamní kampaň zaslala 

směrem k respondentovi a to v celých 64% případů což je nadpoloviční většina. Reklama je 

tedy významným prostředkem jak nalákat zákazníky do obchodu. Když už zákazník do 

obchodu přijde, měli bychom využít situace, kdy zákazník věnoval svůj čas k návštěvě. 

Kdyby ho nabídka nezaujala nepřišel by. 20% respondentů neví zda by je taková nabídka 

přesvědčila k návštěvě a 16% respondentů by nepřesvědčila vůbec. 

 

 
Graf 5.7 – Dokáže Vás reklama přesvědčit k návštěvě firmy 
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5.1.3. Druhy komunikace a jejich vliv 

Následující dvě otázky jsou zaměřené na jednotlivé druhy reklamních sdělení. Snahou 

bylo zjistit jak jednotlivé druhy reklam dokážou ovlivnit respondenta v jeho rozhodování. Zda 

ho dokážou oslovit případně jej přehlížejí.  

V následujícím grafu vidíme jednotlivé druhy reklam a počet respondentů, kteří 

odpovídali na otázku jaký druh reklamy je nalákal si jít kopit nový nábytek. Respondenti 

mohli kroužkovat více odpovědí čímž došlo k určitému zkreslení, ale pro naše účely zjištění 

to není důležité.  Můžeme zmínit že  61% respondentů zvolilo jen jednu odpověď. Kombinací 

dvou odpovědí volilo 25%  respondentů. Zbylých 14% volilo 3 a více odpovědí. Největší 

úspěch mezi respondenty mají letáky. Domnívám se, že je to nejčastější forma se kterou se 

respondent může setkat. Dále je to reklama v televizi. Další skupinu tvoří respondenti kteří 

pravděpodobně odpovídali v předešlé otázce „ne“. Velmi podobně si stojí internetová reklama 

s počtem 36 hlasů a „jiná forma“ reklamy kde měli respondenti možnost se vyjádřit. Ne vždy 

tak učinili, ale když se rozepsali nejčastější forma byly katalogy. Billboardy , Inzerce, Rádio a 

Prezentace si stojí na tom velmi podobně a tato forma oslovila nejméně respondentů.  

 
Graf 5.8 – Vliv konkrétní reklamy na respondenta při koupi nábytku 

 

Graf 5.9  – Procentuální zastoupení respondentů podle počtu zvoleních odpovědí. 
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Následující graf znázorňuje baterii, která hodnotí ovlivnitelnost jednotlivých druhů reklam. 

Respondenti mohli hodnotit na škále 1-5 dle vlivu reklamy na ně. Využil jsem nejběžnější 

formy reklamních prostředků a na ty se dotazoval. Vidíme potvrzení naší domněnky o velké 

ovlivnitelnosti letáků. Ze všech uvedených, letáková reklama získala největší bodové 

ohodnocení. 22% hodnotilo tuto reklamu nejvyšší známkou a 34% druhou největší. Což je 

celých 56%! Internet a televize vykázali také velmi vysoké hodnoty. Proto lze usoudit, že 

Letáky, televize a internet jsou nejlepším nositelem informací. Billboardy a inzerce vykazují 

průměrné hodnoty. Zcela se propadla reklama na rádiu, kterou respondenti hodnotili spíše 

záporně. Může to být způsobeno příliš neosobní formou prezentace. Respondent nemá 

možnost vidět hmotný výrobek což může být důležitým faktorem při rozhodování. U nábytku 

je to ještě intenzivnější, jelikož jednotlivé produkty se liší materiály a designem. Toto jsou 

právě důležité faktory jak nám ukážou následující otázky a odpovědi.  

 
Graf 5.10 – Vliv konkrétní reklamy na respondenta všeobecně 

 

5.1.4. Využití motivačních prvků v komunikaci 

Součástí marketingové reklamní kampaně bývají různé motivační akce, jako jsou například 

slevy, bonusy a další výhody pro zákazníka, které jsou návnadou, aby zákazník měl motivaci 

pořídit si produkt, který firma nabízí právě v nějaké akci. Respondenti odpovídali právě na 

tuto otázku. Nebylo překvapením, když nám ¾ respondentů odpovědělo „ano“.  Z toho lze 

soudit, že pokud připojíme nějakou akční nabídku k reklamnímu sdělení bude tato nabídka 

zajímavější pro respondenta. 16% pak odpovědělo „ne“ a 9% nevědělo zda je zajímavější.  
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Graf 5.11 – Ovlivnitelnost respondenta využitím akční nabídky 

 

5.1.5. Vlastnosti nábytku a využití při marketingové komunikaci 

V páté otázce jsme se ptali respondentů jaký faktor, vlastnost nábytku je pro ně 

rozhodující při rozhodování o koupi. Jsou to tedy vlastnosti, které nábytku přikládá výrobce 

při výrobě nebo následně při prodeji. Takovým faktorem může být vzhled nábytku tedy jeho 

design. O Na základě designu se rozhoduje 39% respondentů. Je to nejdůležitější faktor 

s největším procentuálním zastoupením. Kvalitní zpracování nábytku hodnotí 25% uživatelů 

jako nejdůležitější a řadí se tak po designu na druhou pozici. 14% zákazníků kupuje nábytek 

podle nízké ceny. Lze předpokládat, že tato skupina velmi sleduje akční nabídky a chodí 

nakupovat do velkých obchodních řetězců. 12% respondentů dá na doporučení. Co mě však 

překvapilo jen 3% zákazníků kupuje nábytek kvůli značky. Toto procento jsem očekával 

větší. 7% zákazníků volilo jiné kde se následně v komentáři mnoho vyjádřilo, že je pro ně 

důležitá kombinace většinou dvou faktorů. Zmíněny byly kombinace design + kvalita, nebo 

také kvalita + doporučení. V několika případech jsem se setkal v dotazníku i s více než 2 

faktory.  

 
Graf 5.12 – Vlastnosti nábytku 
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5.1.6. Internetový marketing 

V následujících pěti otázkách jsem se věnoval internetu a jeho problematice. Hned 

v první otázce týkající se internetu v dotazníku otázka č.8, jsem zjišťoval zda respondenti 

využívají internetové prostředí k nákupům. Jelikož firma SNABYTEK COMPANY s.r.o., 

také vlastní internetový obchod a jeho rozvoj patří k dlouhodobým cílům společnosti. 

Z výzkumu vyplynulo že 91% všech dotázaných respondentů odpovědělo kladně, že využili 

již internet k nákupům a nakupovali by zase. Přitom 6% respondentů zatím na internetu 

nenakupovalo, ale uvažují o to tom. 2% respondentů nikdy nevyužilo tuto možnost a ani o 

tom neuvažuje a pouze 1 dotázaný již nakupoval, ale již nikdy by to neopakoval. 

Pravděpodobně došlo k nějaké ztrátě důvěryhodnosti způsobenou nepoctivým obchodníkem.  

 

 
Graf 5.13 – Nakupování na internetu 

 

Devátá otázka řešila zdroj informací o firmách v prostředí internetu. Respondenti zde 

mohli označit více možných odpovědí. Ačkoliv všechny průzkumy vykazují, že 

nejpoužívanějším vyhledávaček v ČR je server Seznam.cz v našem průzkumu respondenti 

označili jako nejvýznamnější zdroj informací o firmách Google.cz 52%. Vyhledávač Seznam 

je na druhém místě s 44%. Významným zdrojem informací jsou také srovnávače cen. Celých 

30% respondentů vyhledává zboží a následně firmy pomocí srovnávačů, které jim poskytnou 

informace o ceně zboží a rovnou je odkážou na stránky prodejce. Reklama na internetu 

formou baneru či prokliku zaujme 20% respondentů. Katalogy firem, kterých je na internetu 

mnoho sleduje 18% respondentů přitom tyto katalogy jsou pro získání informací úplně 
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nejlepší. 16% respondentů se o firmě dozví v článcích, které jsou umístěny někde na 

internetu. 4% respondentů Využívá jiné zdroje.  

 
Graf 5.14 – Zdroje informací na internetu 

 

Desátá otázka zkoumala četnost nákupů respondentů na internetu. Tuto otázku jsem do 

výzkumu zařadil z důvodů zjištění kolik respondentů a jak často využívá internet k nákupům. 

28% procent nakupuje na internetu více než 9x což činní největší procentuální zastoupení. 

Velmi často se také objevovala odpověď 3-5x ročně. 23% pak 1-2x ročně. Lze soudit, že 

nakupování na internetu je velmi populární a toto obchodování se bude hojně 

rozšiřovat.Investice do e-obchodu budou klíčové a určitě se vyplatí. K pořízení E-shopu není 

potřeba velký kapitál. Mnoho lidí řeší takové obchodování jako přivýdělek k zaměstnání. Což 

však mnohdy poškozuje trh. Tito prodejci prodávají za minimální marže jelikož nemají 

prakticky žádné náklady. Odlišit se od těchto pochybných prodejců bude velmi důležité a 

jeden z klíčových cílů.  

 
Graf 5.15 – Četnost nákupů na internetu 
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Z níže uvedeného grafu, který jsem provedl v rámci třídění druhého stupně můžeme vyčíst, že 

nejvíce v nákupech jsou aktivní lidé od 18-30 let. 19% procent takových nakupuje na 

internetu 3-5x a 9 a více krát ročně. Ve věkové struktuře 31-45 let nakupují lidé nejčastěji 

rovněž 3-5x a  9 a více krát ročně. Starší 46 let nakupují na internetu spíše 1-2x ročně. 

 

 

Graf 5.16 – Četnost nákupů na internetu dle věkové struktury 

 

Dále jsem zkoumal důvod proč lidé nakupují na internetu. Tyto důvody můžeme poté 

využít v marketingové komunikaci a podpořit tak myšlenku potencionálních zákazníků. 45% 

respondentů si myslí, že největší výhodou nakupování na internetu je nákup z domů. Další 

část respondentů 27% nakupuju na internetu kvůli nejlepší ceně. 17% respondentů hodnotí 

nejlepší výběr za nejdůležitější faktor. 7% respondentů jiné a 4% hodnotí rychlost dostupnosti 

zboží.  

 
Graf 5.17 – Názor respondentů na nákupy na internetu 
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Je velmi zajímavé pozorovat v jakých cenových relacích lidé nakupují na internetu. 

Nejvíce respondentů 63% nakupuje položky v hodnotě 1000-10.000 Kč. V těchto cenových 

relacích se pohybuje většina spotřebního a klasického zboží. I v internetovém obchodě 

SNABYTEK COMPANY s.r.o., je většina zboží v této hodnotě a většina uzavřených zakázek 

se pohybuje v cenových relacích, které označili respondenti nejčastěji. Do tisíce koruny 

nakupuje 27% respondentů. 8% nenakupuje což se téměř shoduje s odpovědí z otázky číslo 

10. Tato hodnota by měla být stejná. Liší se však jedním % . Jeden respondent odpověděl 

pravděpodobně jinak než měl.  

 
Graf 5.18 – Kolik utratí respondenti při nákupech na internetu 

5.1.7. Prodejní místa 

 V následujícím grafu můžeme sledovat tři poměrně odlišné výsledky výzkumu. 

Favoritem jsou velké prodejny s obrovským výběrem pro které hlasovala absolutní většina 

57% respondentů. Vliv těchto super marketů je v ČR obrovský a z výsledků je patrné jaké 

místo na trhu zaujímají. Druhou skupinu tvoří s 39% specializované prodejny se zaměřením 

na určitý sortiment, kde se také řadí firma SNABYTEK COMPANY s.r.o., 39% procent je 

v celku velký prostor pro rozvoj společnosti. A pokud se firma bude rozvíjet správným 

směrem má prostor kam. Jelikož ne všichni respondenti jsou zastánci levnějšího a 

hromadného nakupování v řetězcích. Jen 4% respondentů by zamířilo k malému 

živnostníkovi. Pokud se podíváme do historie firmy tak rozhodnutí o rozšíření firmy a 

transformaci na s.r.o., bylo s porovnáním s těmito výsledky určitě správným rozhodnutím. 4% 

je velmi malý prostor pro rozvoj společnosti.  
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Graf 5.19 – Porovnání prodejců z hlediska oblíbenosti  Graf 5.20 – Muži a ženy a jejich preference 

5.1.8. Známost firmy 

Z jedné z posledních otázek výzkumu jsem se dotazoval na známost firmy SNABYTEK 

COMPANY s.r.o., abych zjistil jak je tato firma známá mezi lidmi. 25 procentní známost 

mezi respondenty byla předpovídána již na začátku celé práce. Proto mě ani tento výsledek 

nepřekvapil. Proto se výzkum nezabývá současnou marketingovou komunikací jelikož by 

nebylo pořádně co vyzkoumat. Postup, který jsem zvolil si myslím bude nejlepší. 75% 

respondentů firmu SNABYTEK nezná což může být motivujícím faktorem.  

 
Graf 5.21 – Známost firmy 

5.2. Vyhodnocení hypotéz 

1. Vyhodnocení první hypotézy: 3/5 respondentů nakupuje nábytek na základě reklamy. 

Na tuto hypotézu nám odpovídá z velké části otázka č.2, která se dotazovala zda 

respondenti nakupují nábytek na základě reklamy. Tato hypotéza se nám bohužel nepotvrdila.  
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Jelikož na odpověď ano nám odpovědělo 52% respondentů. Není tak splněna podmínka 

hypotézy. Domnívám se však jak již jsem uvedl výše, že tento výsledek je z velké části 

skreslen studenty, kteří odpovídali v dotazování. Kdyby procento studentů bylo nižší troufnu 

si odhadnout, že by hypotéza byla splněna. Nemůžu tak bohužel přesně určit zda lidé nakupují 

nábytek na základě reklamy. 52% je však také významná část populace. 

Můžeme také přihlížet částečně k otázce číslo 1 a 6. Kde nám nejprve respondenti odpověděli, 

že je pro ně reklama zdrojem informací a následně je dokáže také přilákat do firmy. Tyto 

odpovědi ač nepřímo souvisejí s touto hypotézou potvrzují tendenci vlivu reklamy ne ně 

z větší části než připouštějí v otázce dva.  

 Možná se zákazník nerozhodne jen na základě reklamy koupit si nábytek, ale je to právě 

reklama, ze které se nejčastěji o firmě dozví. Proto je vhodné do reklamy investovat.  

2. Druhá hypotéza: Nejvýznamnějším faktorem při rozhodování o koupi nábytku  pro 

zákazníka je Kvalita. 

Tato hypotéza se nám také nepotvrdila. Nejvýznamnějším faktorem se ukázal být design 

nábytku. Až na druhém místě zákazníky zajímala kvalita. Domnívám se, že kvalitu nelze až 

tak snadno hodnotit a je to spíše podvědomí faktor, jelikož zákazník, který se nevyzná 

v materiálech a v provedení se tak může jen domnívat o skutečné kvalitě provedení. Zákazník 

vidí především design, díky kterému může hodnotit zda je daný kus nábytku vizuálně pěkný 

či škaredý, zda se mu do interiéru hodí či ne. Z vyzkoumaných odpovědí lze také vyčíst u těch 

respondentů, kteří volili jinou možnost, že tyto respondenty zajímá především kombinace 

designu a kvality. Lze tedy doporučit firmě, aby propagovala designový nábytek, zabývala se 

jeho výrobou. Tato práce začíná už u designéra společnosti, který nábytek navrhuje.  

 

3. H3: Respondenta nejvíce ovlivňuje letáková reklama.  

Otázka č.3 a č.7 vyhodnocovala poměr kvalit jednotlivých druhů reklam. Jako nejúspěšnější 

se jeví letáková reklama což potvrzuje hypotézu. Ačkoliv je jí všude plno a lidé mnohdy 

letáky ani neprohlížejí a rovnou je vyhazují má u respondentů největší úspěch. Tato reklama 

vychází v pořizovacích nákladech nejvýhodněji ze všech a má největší úspěšnost. Lidé 

v letákové reklamě vidí hmotný výrobek, který má své parametry dokážou proto ihned 

ohodnotit zda se jím daný typ nabízeného zboží líbí nebo naopak je nezaujal. Leták dokáže 

také pojmout několik nabídek najednou což z něho činí levným a velmi názorným 

prostředkem komunikace. Určitě doporučuji využívat především letákovou reklamu 

k propagaci firmy. 
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4. H4: Více než polovina respondentů využívá internet k nákupům, alespoň 2x ročně. 

Z výsledků otázky č. 10 vyplívá, že internet k nákupům využívá přes 90% všech oslovených 

alespoň respondentů. Což tvoří absolutní většinu. Nerozlišuji již četnost nákupů. Překvapilo 

však množství respondentů, kteří nakupují na internetu více než 9x. Internet se stává hlavní 

tržnicí světa a doporučení zní jednoznačně. Využít příležitosti a investovat do internetového 

marketingu a podporovat reklamou eshop. Jako vhodné prostředky se jeví pro kliková PPC 

reklama na různých serverech jako je například Google nebo Seznam, které vyšli z hlediska 

vyhledávání informací o firmách nejlépe v průzkumu.  

5.3. Sekundární výzkum  

Tato část se bude zabývat analýzou již proběhlé marketingové komunikace, kterou firma 

v minulosti již měla. Využiji nástroje Google analytics k zjištění její účinnosti. Dále mám 

k dispozici materiály, které firma využila při komunikaci. Zejména pak reklamní letáky.  

5.3.1. Analýza současných nástrojů marketingové komunikace 

Stávající komunikační mix byl vytvořen na základě aktuální činnosti a nabídky zboží, které se 

nachází aktuálně v nabídce společnosti.  

5.3.1.1. Komunikační mix 

5.3.1.1.1. Reklama 

SNABYTEK COMPANY s.r.o., využívá hned několik typů reklam. V prvé řadě je to 

exteriérová reklama. Označení prodejny velkým nápisem. Dále několik banerových plachet 

umístěných u vjezdu na parkoviště prodejny. Několik plachet je také rozmístěno v Hlučíně na 

smluvních místech. Zejména jsou využity plochy fasád domů stojících kolem hlavní silnice 

I56 procházející Hlučínem a dále banery umístěné na plotech.  

Firma vyzkoušela i v rámci akce na vestavěné skříně a ložnice vyrobit několik banerových 

reklam v hodnotě 5 tis. Kč, které byly umístěny v okolních vesnicích na plotech u hlavních 

silnic. Tato reklama se však ukázala jako bezvýznamná. Návštěvnost na prodejně se nijak po 

této reklamě nezvedla.  

Další forma, kterou firma využila v rámci barteru s firmou Marketing media service byla 

reklama na rádiu. Pro tuto marketingovou firmu, která vlastní hned několik rádií v ČR, 

SNABYTEK navrhnul a vyrobil kompletní nábytek a dodal židle do vysílacího studia rádia 

Helax. Díky barteru pak získal volný reklamní prostor. Za tímto účelem byl vytvořen 

reklamní spot, který běžel 2 týdny dalších 14 dní se poté ještě přikupovalo. Spot se vymýšlel 
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ve spolupráci vedení společnosti a specialistů z rádia. Konečná znělka zněla: „Stavíte dům? 

Rekonstruujete byt? Vyrábíme, dodáváme v esnábytku všechno máme! Dveře, podlahy, 

kuchyně, schody i skříně v esnábytku v Hlučíně. Více na www.snabytek.com!“  Reklamní 

spot běžel na dvou rádiích najednou na rádiu Hej a rádi Orion, které byly vybrány jako 

nejvhodnější z hlediska segmentačního výběru dle věkové struktury posluchačů. Jiná rádia 

nebyla tak poslouchaná nebo nevyhovovala cílová skupina posluchačů. Pro srovnání uvádím 

dva grafy, které porovnávají dvě rádia Orion a Helax. Můžeme vidět obrovský rozdíl ve 

věkové struktuře. Rádio Orion poslouchá denně 153 tis. lidí a Helax 77 tis. lidí. [17] 

  
Graf 5.22 Týdenní poslechovou v tis. rádio vlevo rádio Orion a vpravo rádio Helax, Zdroj:[17] 

Investice činila cca 50 tis. Kč.  Tato reklama měla svůj přínos pro firmu, ale bohužel nelze 

změřit kolik bylo uzavřených zakázek na základě této reklamy. Lze ale podle nástrojů Google 

změřit jaký měla vliv tato reklama na zákazníky.  

Níže uvádím dvě tabulky zobrazující v číslech počet návštěvníků, kteří na stránky měsíčně 

chodili před reklamními spoty to bylo v období od 1. Září - Říjen 2010 kdy se návštěvnost 

pohybovala na hlavních firemních stránkách kolem 125 osob za týden , v době kdy začali 

běžet spoty na rádiu od 24. Října 2010 návštěvnost skokově vzrostla na 2-3 násobek obvyklé 

návštěvnosti. Což ukazují grafy. Reklamní spot na rádiu měl určitě svůj efekt. Návštěvnost 

díky tomu jednoznačně vzrostla což podtrhuje i poziční mapa ČR. Příliv lidí byl hlavně z MS- 

kraje kde se reklama vysílala. Pokud se podíváme na jiné měsíce tak největší návštěvnost 

bude z oblasti Praha. Po ukončení spotu křivka zase klesla zpět, ale ne už na své  
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Graf 5.23 – Google Analytics – návštěvnost serveru snabytek.com 1.9-31.12.2010, Zdroj:[10] 

 

 

Graf 5.24 – Google Analytics – poziční mapa návštěvnost serveru snabytek.com 1.9-31.12.2010, Zdroj: [10]  

 

obvyklé hodnoty, ale zůstala výš na hranici 150 návštěv za týden. Zajímavý obrat přišel 

po novém roce, kdy se návštěvnost serveru opět zvedla bez jakýchkoliv podpůrných 

prostředků.  

V únoru 2011 se firma rozhodla vyzkoušet letákovou reklamu. Grafický návrh letáku byl 

zpracován firmou, nestál prakticky žádné přímé náklady. Jednalo se o formát A3, který byl 

přelomen pro snadnou manipulaci na formát A4. Viz příloha č.2. Firma si nechala zpracovat 

hned několik cenových nabídek, aby si zajistila výhodnou cenu tisku. Náklad 22 tis letáku stál 

15 tis. Kč. Roznos letáku zajišťovala agentura, specializující se na roznos reklam. Roznos stál 

7 tis. Kč. Návštěvnost v týden roznosu okamžitě skokově stoupla. Jak můžeme vidět na 
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přiloženém grafu. Tato návštěvnost činila v daném týdnu 580 unikátních IP adres. Z čehož 

65% příchozích na naše stránky vstoupilo přes vyhledávače. Toto číslo je vždy největší, 

jelikož lidé používají především vyhledávače k nalezení toho co potřebují. Návštěvník pak na 

těchto stránkách strávil průměrně 2,29 minuty. Čím bude doba prohlížení větší tím je větší 

pravděpodobnost, že jsme jedince zaujali což je naším cílem. 80% příchozích návštěv bylo 

nových, to značí, že si nás našlo 80% nových potencionálních zákazníků.  

Velký nárůst byl však pozorován na prodejně v Hlučíně. 3 týdny po roznosu byla 

návštěvnost obrovská. Bohužel tyto návštěvy nebyly evidovány. Dle pozorování, které bylo 

provedeno a množství příchozích objednávek jsem stanovil nárůst 500% klasické 

návštěvnosti. Tuto reklamu lze hodnotit jako velmi vydařenou. Dle průzkumu, který se 

prováděl dotazováním zákazníků na prodejně byl leták velmi vydařený. Mnozí příchozí vůbec 

netušili, že se v Hlučíně taková prodejna nachází. 

Graf 5.25 – Google Analytics – návštěvnost serveru snabytek.com 1.1-30.4.2011, Zdroj: [10]  

5.3.1.1.2. Podpora prodeje 

Firma využívá několik podpůrných prostředků, které jsou vyhlašovány většinou v 

závislosti na dodávajících firmách. Jedná se o Pull strategii, kdy dodavatelé vynakládají své 

prostředky na reklamu a propagaci výrobku. Je-li strategie úspěšná poté míří zákazníci do 

SNABYTKU požadovat propagovaný výrobek, tento výrobek pak firma požaduje po 

dodavateli. Těží z toho tak obě dvě firmy.  

Pro konečné spotřebitele jsou vyhlašovány slevové akce například na dveře a zárubně, 

plovoucí podlahy nebo také na drátěný program do kuchyňských linek. Kde mohou klienti při 

nákupu využít slev.  
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Dále bývají akce kdy zákazník dostane k nákupu něco zdarma. Můžeme se setkat s akcemi 

dveře + kliky zdarma. 1+1 matrace zdarma. Tyto akce bývají velmi oblíbené. Mezi 

nejpopulárnější prostředek patří nákup spotřebičů od jedné značky, kde klient pokud vytvoří 

stanovený obrat a vybere si příkladem troubu, mikrovlnku, varný panel a digestoř obdrží od 

firmy zcela zdarma myčku na nádobí v hodnotě několika tisíc zdarma.  

Firma využívá možnosti nákupu vestavných spotřebičů od velkoobchodů, které nabízejí 

velmi výhodné podmínky. Využívá tak výhodných cen nákupů a konečnému zákazníkovi  

díky tomu může nabídnout spotřebiče za cenu, kterou by jim klasický obchod nenabídl. Tyto 

ceny jsou mnohdy i několik tisíc pod úrovní obchodů, které se zabývají prodejem spotřebičů.  

Zajímavou možností je také pro klienty využití globální slevy. Firma má vytvořené 

slevové tabulky, které využívá v případech kdy jedná s klientem, který bude zařizovat či 

rekonstruovat celý dům, byt nebo realizuje projekt většího rozměru. Globální slevou je 

myšlena procentuální sleva na celý projekt dle vytvořeného obratu.  

5.3.1.1.3. Public relations 

Zde má firma značné rezervy. Momentálně se neangažuje v žádných aktivitách, které 

by mohli sloužit k vytváření vztahů s veřejností.  

5.3.1.1.4. Osobní prodej 

Velmi významný nástroj společnosti. V tomto oboru daleko více prodávají argumenty 

než v jiných oborech. Prodej je uskutečňován prostřednictvím prodejců, kteří mají díky 

osobnímu kontaktu na zákazníka velký vliv. Mají odborné znalosti a dovednosti, které mohou 

využít při jednání s klientem a tedy ho přesvědčit argumenty proč by si daný produkt měl 

pořídit či doporučit vhodný produkt na základě konverzace. Důsledkem pak je dobrá 

informovanost zákazníka, který se odchází s koupeným produktem nebo aspoň s užitečnou 

informací, kterou může později zhodnotit.  

5.3.2. Internetový marketing 

Společnost SNABYTEK COMPANY s.r.o., má své prezentace umístěné na serverech 

www.snabytek.com nebo na www.eshop.snabytek.com. Design stránek je proveden v černých 

barvách, ladné kulaté křivky navozují pocit plynulosti a žádného násilí. Web je obohacen o 

fotografie s ukázkami práce. Černá barva navozuje pocit luxusu a výjimečnosti.  

Obsah prvních stránek splňuje veškeré standardy. Nalezneme zde informace o firmě, důležité 

kontakty. Dvě přehledná menu, kde si uživatel vybírá z hlavního menu a podmenu. Kategorie 
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jsou roztřízeny dle hlavních činností firmy. Nalezneme zde kategorie kuchyně, dveře, 

podlahy, altány a další. Druhý web je zaměřen na internetový prodej. Zde jsou kategorie 

rozděleny dle sortimentního výběru.  

Co se týče marketingu na internetu firma využívá zápisů v různých katalozích firem, 

výměnných odkazů, lze jí vyhledat na klíčové slova ve vyhledávačích. Důležité je zmínit se o 

zápisech ve srovnávačích cen, kde tyto stránky mají největší podíl na návštěvnosti webu.  
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6. Návrhy na zlepšení komunikace  

Na základě zjištěných údajů se v této kapitole budu zabývat návrhem marketingové 

komunikace. Záměrem je vytvořit komunikační kampaň, která zlepší dosavadní pozici na trhu 

společnosti SNABYTEK COMPANY s.r.o., tím pádem přilákat nové zákazníky. Jak nám 

vyplynulo z průzkumu za 1,5 roku svého působení v Hlučíně zná firmu SNABYTEK jen 25% 

respondentů, což je kriticky málo. Toto číslo je potřeba určitě zvýšit. Zároveň bych rád 

navrhnul kampaň, která by mohla oslovit nové trhy, tím je myšleno získat nové zákazníky 

v oblasti velkoobchodu.  

Z hlediska návrhu komunikace bych tento návrh rozdělil na několik fází, které bych doporučil 

aplikovat společně.  

6.1. Stanovení cílové skupiny  

Základní požadavek je zacílení marketingové komunikace na cílovou skupinu zákazníků 

v produktivním věku a to 30-60 let. Tato skupina disponuje největším kapitálem a zároveň 

největší potřebou zařídit bydlení.  

Za zvážení také stojí oslovení konkurenčních firem s velkoobchodní nabídkou.  Tím, že 

společnost disponuje obrovským sortimentem a kvalitními smluvními partnery může 

nabídnout okolním truhlárnám sortiment. Díky tomu se zvýší obraty a následně možné zisky. 

Díky větším obratům se společnost pravděpodobně dostane na lepší rabatové stupně u svých 

dodavatelů což navýší zisky. Zároveň bude mít skrytý dohled nad konkurenčními firmami, 

které by nakupovali u společnosti SNABYTEK COMPANY s.r.o.. 

6.2. Výběr komunikačních cest 

Výběr vhodných komunikačních cest docílíme maximální účinné marketingové komunikace. 

Doporučuji se zaměřit na reklamu a osobní prodej.  

6.3. Komunikační mix 

Reklama 

Tištěná reklama 

Letáková reklama se ukázala být nejúčinnějším prostředkem k oslovení zákazníků. 

Navrhoval bych vytvořit kampaň, která by oslovovala domácnosti 3 po sobě jdoucí měsíce. 

Z materiálu, kterými disponujeme viz příloha. Jsme zjistil, že na oslovení spádové oblasti 

Hlučínsko potřebujeme 22100 ks letáků. Tento náklad na tisk činí 15 tisíc korun. Pokud 
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budeme počítat, že v jedné domácnosti žije průměrně 4 členná rodina, oslovíme tak najednou 

88 tisíc potencionálních zákazníků. Toto číslo je však daleko větší. Poté bych doporučoval 

udělat prodlevu a vyhodnotil dosažené výsledky. Na základě výsledků bych se rozhodoval co 

dál. Všeobecně se doporučuje kampaně opakovat a stále se připomínat zákazníkům.  

Inzerci v novinách bych firmě nedoporučoval. Tato forma reklamy se zdá být neúčinná dle 

výsledku výzkumu Graf 5.5  nám vyšlo, že  taková reklama neslovuje nebo jen minimálně 

oslovuje 59% respondentů. Tento výsledek lze chápat jako dostačující argument proč do této 

reklamy neinvestovat.  

 

Rozhlasová reklama 

U této formy reklamy si nejsem jist její přímou účinnosti. Co se týče reklamních spotů 

v rádiu tato reklama přilákala velké množství posluchačů na internetové stránky kde byl velký 

nárůst nově příchozích. Avšak velmi malý růst byl zaznamenán na prodejně. Kde sice několik 

zákazníků přišlo poptávat vestavěné skříně, na které byla akce zaměřena, ale v konečném 

součtu nebyla realizována ani jedna zakázka. Proto doporučuji využít reklamu na rádiu jen 

v krajním případě a zaměřit jí spíše jen na internetový obchod, kde toto vysílání spojíme 

s nějakou akční nabídkou. Příkladem pokud bude léto mohli bychom vyhlásit reklamu na 

zahradní nábytek, slunečníky a spojit tuto reklamu s akční nabídkou na před sezóním 

výprodej. Televizní reklamu nedoporučuji kvůli finanční náročnosti.  

 

Billboardy 

Doporučoval bych firmě investovat do Billboardové reklamy, ale jen v rámci firemní 

působnosti to znamená u vjezdů do města. Investice do Billboardu činní v průměru 4,5 tis kč 

měsíčně. Existují však také možnosti nechat si vyrobit vlastní reklamní plochy. Nechal jsem si 

vypracovat od Ostravské firmy zabývající se prodejem hutního materiálu zpracovat nabídku 

na zhotovení takovýchto poutačů. V případě oboustranného panelu by investice činila 28 tis. 

Kč a jednostranného panelu 18 tis Kč. Pokud by panely byly 4 jednorázová investice by činila 

v případě oboustranných panelů 112 tis. Kč plus případné nájmy pozemku, která činí v městě 

Hlučín 10 Kč za m2/den pronájem by tedy činil za měsíc 1000 kč.[18] Musíme také započítat 

výrobu polepu, která činí dle kvality tisku cca 1000 kč na jeden billboard/měsíc. Pokud by 

firma investovala do nájmu poutačů za cenu 112 tis by měla reklamu na 6 měsíců. Navrhuji 

než si billboardy pronajímat raději investovat jednorázově. Billboardy může firma následně 

na 4 měsíce v roce pronajmou a investice by se mohla i v takovém případě vrátit. Pronájmem 

docílíme také toho, že kolem jedoucí řidiče bude poutat jiná reklama a v konečném důsledku 



46 
 

docílíme toho, aby si této reklamy všimnul. Při počtu průjezdu 10-20 tis. aut denně, které 

projedou po hlavní silnici I/56 vedoucí přes Hlučín je to slušný základ oslovených. Pokud 

budeme počítat, že v průměru jedou v autě 2 osoby tak oslovíme za měsíc relativně 600.000 

potencionálních zákazníků. Samozřejmě, že osoby se opakují, proto reálné číslo bude 

menší.[16]  

 

Internet 

V této oblasti jsem si nechal vypracovat nabídku od společnosti Seznam.cz. Tato firma 

vypracovala cenovou nabídku na firemní zápis pro společnost do katalogu firem, který 

obsahuje 1 hlavní sekci a stál by 7000 Kč plus 3000 Kč další 2 sekce. Prokliková reklama 

umístěná v horních pozicích vyhledávačů by stála 3000 kč. Na založení  a zpracování PPC 

kampaně 1000 Kč a následné koupení kreditu za 8000 Kč, který se bude čerpat při klikání 

potencionálních zákazníků na reklamní odkazy. Celá investice tak vyjde na 22 tis. kč plus 

příslušné dph celkem tedy 26,4 tis Kč.  

Společnost SNABYTEK také doporučuji optimalizovat webové stránky, provést takzvanou 

SEO optimalizaci. Využitím analýzy klíčových slov zjistíme nejpopulárnější slova, slovní 

spojení, které lidé na internetu využívají ve vyhledávačích. Tyto slova využijeme na našem 

webu. Využijeme jak v Hlavičce webu tak v článcích, nadpisech a prakticky všude tam kde 

budou mít význam. Vyhledávače pracují na principu indexování obsahu stránek webů, pokud 

firemní web bude obsahovat slova, které zadal do vyhledávače uživatel a robot tyto slova 

nalezne u nás na webu budeme mít přednost před jinými weby, které tyto slova na stránkách 

nemají. Taková optimalizace webu stojí cca 1-5 tis kč na slovo. Většinou se optimalizuje na 1 

až maximálně 5 slov.  

6.3.1. Náklady na marketingovou komunikaci - Reklama 

Položky Náklady za 

jednotku 

Počet 

opakování 

Náklady 

celkem 

Relativní počet 

oslovených ročně 

Výroba a tisk 

letáků 

15.000 Kč 6 90.000 Kč 528.000 lidí 

Billboardy 34.000Kč 4 136.000 Kč 600.000 lidí 

Reklama na 

rádiu 

50.000 Kč 1 50.000 Kč 3.060.0000 lidí 

Internet 26.400 Kč 2 52.800 Kč 100.000 lidí 

Celkem 125.400 Kč  328.800 Kč 4.338.000 lidí 

Tabulka 6.7 – Celkové náklady na reklamu  
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Z tabulky je patrné, že roční investice do reklamy by byla 304.800 Kč. Tato suma by však 

další rok byla nižší o pořizovací náklady za billboardy 112 tis. Kč. Dále bychom inkasovali za 

pronájem plochy jiným společnostem, ročně by zisk na pronájmech mohl dosáhnout 40 tis. 

Výsledná investice by tak činila do 200 tis Kč, kde bychom v relativním čísle oslovili přes 4 

mil. potencionálních zákazníků. Pokud mám uvést reálné číslo bude to část žijících obyvatel 

na území města Ostravy, Opavy a Hlučínska cca 200.000 lidí jak. Pokud by se nám podařilo 

oslovit úspěšně 1% obyvatel je to 2.000 obyvatel.  

Budeme-li počítat, že průměrná cena zakázky je 15.000 Kč, které se ve firmě uskuteční. Pak 

roční obrat by měl být na základě reklamy 30.000.000 Kč.  

Podpora prodeje 

Na oslovené zákazníky reklamní kampaní aplikovat poskytování slev, bonusy a můžeme 

případně i vyhlásit nějakou soutěž na podporu prodeje. Tyto slevy a bonusy bych zahrnul do 

všech forem reklamních sdělení.  

Hlavním sortimentem společnosti jsou dveře. Proto bych domluvil případnou akci 

s dodavateli dveří k navýšení jednorázových slev na vybrané druhy dveří. Tuto slevu bych 

nechal běžet v intervalu. Jelikož konečné datum možnosti uplatnění slev bude motivovat lidi 

k využití slevy v čas.  

V případě podlahových krytin navrhuji vytvořit bonus pro zákazníka ve smyslu každý 

5 čtvereční metr krytiny za poloviční cenu nebo zvýhodněnou cenu. Případně zdarma. Vše je 

nutno propočítat, aby se taková akce vyplatila. Nebo při zakoupení podlahy podložka mirelon 

pod podlahu zdarma.  

Při zavádění nového zboží na prodejnu doporučuji aplikovat zaváděcí  ceny.  

Nic se však nemá přehánět a pokud by bylo vše ve firmě se slevou nebo zadarmo asi by to 

budilo spíše rozporuplné dojmy.  

Public relations 

Výstavy 

Výstavy a veletrhy všeobecně přitajují mnoho návštěvníků. Tito návštěvníci míří na výstavu  

s nadšením a z vlastní vůle. Většina výstav je tematicky zaměřena. Doporučuji firmě se 

zúčastnit takových to meetingů. Je to vhodná příležitost propagovat výrobky a zviditelnit se. 

O vystavovateli také vypovídá, že jeho výrobky jsou na takové úrovni, že se nebojí je 

vystavovat široké veřejnosti, která by mohla výrobky i veřejně komentovat.  
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Sponzorství 

Dobrá forma propagace. Avšak doporučuji být opatrný. Ne všechny sponzorované akce 

nabídnou vhodnou propagaci. Doporučuji firmě se podílet na různých koncertech kde jsou 

sponzoři i vyjmenovávání. Nejen tedy vytištěni na plakátech. Takovou možnou akcí je 

festival Hlučínská štěrkovna, který se pořádá každý rok a je nejnavštěvovanější akcí 

v Hlučíně.  

Osobní prodej 

Doporučení směřuje směrem k investicím do kurzů a odborného vzdělávání zaměstnanců. 

Díky argumentům, které získají na školení dojde k lepšímu vyobrazení obchodníka a celé 

firmy před zákazníkem s tím úzce souvisí schopnost prodat, zvýšení zisků společnosti a 

v poslední řadě zákazník odejde s dojmem, že mu byli sděleny důležité informace, které 

potřeboval.  
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7. Závěr 

Cílem mého snažení v této práci je vytvořit návrh marketingové komunikace pro firmu 

SNABYTEK COMPANY s.r.o., která působí v dřevozpracujícím průmyslu. Základem pro 

zpracování návrhu byly teoretické znalosti marketingové komunikace, ale také teoretické 

znalosti, které jsem v praxi již vyzkoušel a proto jsem mohl zohlednit i zkušenost.  

 

V první části práce jsem představil krátce společnost, její historii a současnou situaci, 

zaměření a výhled do budoucnosti. Věnoval jsem se také mikrookolí a markrookolí 

společnosti. Popsal jsem veškeré vlivy a činitele, které působí na firmu a na trh. V další části 

byly rozebrány teoretická východiska marketingové komunikace.   

Ve čtvrté části popisuji metodiku výzkumu a postup při sestavování a plánování výzkumu. 

Marketingový výzkum byl zaměřen na marketingovou komunikaci s obyvateli města, ve 

kterém společnost působí a na studenty VŠB. Výsledek tohoto výzkumu může sloužit jako 

podklad pro návrh a doporučení ke zlepšení dosavadních komunikačních aktivit společnosti.  

 

V závěru práce jsem zpracoval doporučení pro společnost. Vypracoval jsem podrobně návrh 

marketingové komunikace. Zmiňuji také přibližné náklady, které společnost bude muset 

vynaložit pokud se bude řídit uvedenými postupy a doporučeními. Následně by se měli 

projevit výsledky komunikace. V případě, že by společnost využila doporučení, doporučuji do 

budoucna další výzkum výsledků komunikace a vyvedení dalších opatření a návrhů. 

Zdůrazňuji však, že výsledek této práce je jen teorie a návrh, který může vést ke zlepšení 

pozice na trhu.  
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Seznam zkratek 

 

s.r.o. společnost s ručením omezeným  

ČR Česká republika 

Kč korun českých 

% procent 

ČSU Český statistický úřad 

ks kusy 

PR public Relations  

tis. tisíc 

mil. Milion 

mld. Miliardy 
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Příloha č.1 
Dotazník 

Vážený respondente, 
Jmenuji se Jan Miketa a jsem studentem VŠB-TUO OSTRAVA. Dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto 
krátkého dotazníku, který bude sloužit k vypracování bakalářské práce na téma: Návrh marketingové 
komunikace firmy na trhu nábytku. V tomto dotazníku zodpovíte pár otázek spojených s tématikou reklama a 
vlivu reklamy na Vás. Dotazník je anonymní a Váš názor bude zpracován pouze pro potřeby vypracování BP. 
Děkuji Vám za Vaši ochotu a čas strávený nad tímto dotazníkem. 
 

1) Je pro Vás reklama zdrojem informací? 
1. Ano 
2. Ne 

 
2) Už jste někdy kupovali nábytek na základě reklamního sdělení? 

1. Ano 
2. Ne  

 
3) Jaký druh reklamy Vás nalákal jít si koupit nový nábytek? (můžete označit více odpovědí) 

1. Tištěný Leták ve schránce 
2. Billboard u cesty 
3. Inzerát zařazený v inzerci 
4. Reklama v rádiu 
5. Reklama v televizi  
6. Internetové reklamy vyskakující na stránkách, na které chodíte 
7. Předváděcí akce 
8. Žádný 
9. Jiné (napište jaký):___________________________________ 

 
4) Je pro Vás reklama spojená s nějakou akční nabídkou zajímavější než bez ní? 

1. Ano  
2. Ne 
3. Nevím 

 
5) Rozhodující faktor při výběru nového nábytku je ? (jedna možnost) 

1. Nejnižší cena 
2. Vysoká kvalita 
3. Značka 
4. Doporučení 
5. Design 
6. Jiné (napište jaký):___________________________________ 

 
6) Dokáže Vás reklama přesvědčit, aby jste navštívili firmu a podívali se na jejich zboží? 

1. Ano dokáže 
2. Ne nedokáže 
3. Nevím 

 
7) Ohodnoťte známkami jak Vás jednotlivé druhy reklam dokážou ovlivnit.  

 (1-velmi ovlivňuje, 2-celkem hodně, 3-částečně, 4-minimálně, 5-vůbec) 
Tištěný leták     1 2 3 4 5 
Reklama na rádiu  1 2 3 4 5  
Reklama v TV  1 2 3 4 5  
Billboardy   1 2 3 4 5 
Inzeráty v novinách  1 2 3 4 5 
Internetová reklama  1 2 3 4 5 



 

8) Nakupovali jste někdy na internetu (cokoliv)? (jedna možnost) 
1. Ano již jsem nakupoval a nakupoval bych zase 
2. Ano již jsem nakupoval, ale nikdy bych už to neudělal 
3. Ne nikdy jsem nenakupoval a ani o tom neuvažuju 
4. Ne nikdy jsem nenakupoval, ale uvažuji že to vyzkouším 

 
9) Kde na internetu se nejčastěji dozvídáte o firmě (jakékoliv)? (označte všechny vyhovující) 

1. Katalog firem 
2. Srovnávače cen 
3. Vyhledávač Seznam.cz 
4. Vyhledávač Google.cz 
5. Reklama umístěná někde na internetu formou baneru, prokliku 
6. Články, texty kde je odkaz 
7. Jiné (napište jaký):___________________________________ 

 
10) Jak často ročně využíváte internet k nákupům (čehokoliv) ? 

1. nevyužívám 
2. 1-2x 
3. 3-5x 
4. 6-8x 
5. Více než 9x 

 
11) Co si myslíte o tom, proč nakupovat na internetu? (jednu možnost) 

1. Vždy nejlepší cena 
2. Vždy nejlepší výběr 
3. Rychlost dodávky 
4. Nákup z domů 
5. Jiné (napište jaký):___________________________________ 
 

12) Na internetu kupujete položky spíše v hodnotě? (jeden interval) 
1. Nulové/nenakupuji 
2. 1-999 
3. 1.000-10.000 
4. 10.001-20.000 
5. 20.001 a více 

 
13) Do které prodejny/firmy půjdete raději nakupovat nábytek? (jedna možnost) 

• Velké prodejny s obrovskou nabídkou všeho druhu 
• Specializované prodejny se zaměřením na určitý sortiment 
• K malému živnostníkovi 

 
14) Znáte firmu SNABYTEK COMPANY s.r.o.? 

• Ano znám 
• Ne neznám 

 
15) Jakého jste pohlaví? 

• Muž  
• Žena 

 
16) Kolik je Vám let? 

• 18-30 
• 31-45 
• 46-60 
• 61 a více 

17) Jste?: 
• Student 
• Zaměstnán 
• Nezaměstnán 
• Důchodce



 

 

• Reklamní leták      Příloha č.2 

 

 


