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Anotace práce 

Diplomová práce se zabývá problematikou analýzy propagačního programu společnosti 

ADOS. s.r.o. a spokojenosti jejích zákazníků. Obsahem práce je analýzování reklamy, kterou 

společnost ADOS s.r.o. uţívá a marketingový průzkum zaměřený na zjištění spokojenosti 

zákazníků. Marketingového průzkumu  je prováděn na základě sestaveného dotazníku.  

Otázky obsaţené v dotazníku jsou zaměřeny na oblast výrobků, sluţeb, komunikace, 

propagace a reference. Získané informace jsou zpracovány do tabulek a grafů. Informace jsou 

následně vyhodnoceny a jsou vyvozeny závěry. V závěru práce jsou uvedeny návrhy 

optimálních řešení. 

 

Klíčová slova: propagace, marketingový výzkum, spokojenost zákazníků, dotazník. 

 

 

Anotation 

This thesis deals with analysis of the promotion program of the ADOS. Ltd., and 

satisfaction of its customers. The research work is to analyze the ads, the company used the 

ADOS Ltd. and marketing survey to determine customer satisfaction. Marketing research is 

conducted on the basis of a questionnaire drawn up. The questions in the questionnaire is 

focused on products, services, communications, advertising and reference. The information 

obtained is processed into tables and graphs. The information is then analyzed and 

conclusions are drawn. The conclusion includes suggestions for optimal solutions.  

 

Key words: advertising, marketing research, customer satisfaction questionnaire.  
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Seznam pouţitých zkratek: 

a.s.     akciová společnost 

aktualit.    Aktualizováno 

apod.    a podobně 

atd.    a tak dále 

ČSN    Česká státní norma 

ČIŢP    Česká inspekce ţivotního prostředí 

DIN    je chráněné označení německých technických norem 

EN     Evropská norma 

Kg     kilogramů 

KÚ    Katastrální úřad 

m.     metry 

MHD    Městská hromadná doprava 

max.    maximálně 

např.    například 

ISO   Mezinárodní organizace pro normalizaci 

(International Organization for Standardization) 

PPL    přepravní sluţba 

     (Professional Parcel Logistic) 

rozš.   rozšířené 

s.r.o.    Společnost s ručním omezeným 

Sb.     Sbírky 

SWOT ekonomická metoda, jejíţ pomocí je moţno identifikovat 

silné, slabé stránky, příleţitosti a hrozby projektu  

     (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 

vyd.    vydáno 

tzv.    tak zvaně 

t     tun 

°C     stupně Celsia 
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1 Úvod, cíl práce 

Diplomová práce je zaměřena na analýzu propagačního programu společnosti ADOS, 

spol. s.r.o. pomocí marketingového průzkumu. V diplomové práce bude provedena analýza 

stávající situace ve firmě v oblasti reklamy a podpory prodeje. Výsledkem diplomové práce je 

nalezení nejvhodnějších forem propagace, které by oslovily široký okruh zákazníků, následné 

navrţení, zlepšení, případně rozšíření reklamních prostředků a podpory prodeje v rámci 

moţností firmy.  

Propagace je jedním z hlavních nástrojů, které firmy pouţívají k přesvědčování 

zákazníka, aby si jejich produkty koupil. V současné době, kdy je takové mnoţství firem 

podnikajících ve stejném, nebo obdobném oboru, je dobrá propagace firmy nezbytností. 

Propagace znamená pouţití placeného média ke sdělení a přesvědčení, ţe výrobky či sluţby, 

které firma nabízí jsou ty nejlepší.  

Práce je rozdělena do sedmi částí. První částí práce je úvod, kde je uveden název, stručný 

obsah a cíl diplomové práce.  

V druhé části práce je uvedena charakteristika společnosti ADOS, s.r.o., její struktura, a 

popis čím se jmenovaná firma zabývá.  

Ve třetí části je samotná analýza propagačního programu společnosti ADOS, s.r.o., popis 

a rozbor reklamy, kterou firma pouţívá, a také charakteristika konkurence. 

Ve čtvrté části je teoretický popis jednotlivých kroků při provádění marketingového 

průzkumu, a vyslovení 3 hypotéz.  

V páté části práce je zhodnocení provedeného marketingového výzkumu a praktická část. 

V praktické části jsou zpracovány a vyhodnoceny výsledky provedeného marketingového 

výzkumu u zákazníků společnosti ADOS s.r.o. Výzkum byl prováděn formou rozesílání 

písemných dotazníků elektronickou poštou a probíhal v období od 5. 1. 2011  do  20. 2. 2011.  

Dotazník obsahuje celkem 17 otázek, které měly za úkol zjistit, zda jsou zákazníci společnosti 

ADOS s.r.o. spokojeni s výrobky, sluţbami, propagací. Dále zda mají dostatek informací o 

firmě. Získané informace jsou zpracovány do tabulek a grafů a za kaţdou otázkou následuje 

závěr. Z výsledků dotazníků vyplývají opatření, která jsou navrhována majiteli společnosti 

k úvaze a  realizaci. Tato opatření jsou uvedena v šesté kapitole diplomové práce. 
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Výzkum byl proveden formou písemných dotazníků zaslaných elektronickou poštou 

zákazníkům firmy ADOS, s.r.o. Získané informace jsou zpracovány do grafů a následně 

vyhodnoceny. 

V šesté části jsou uvedena navrhovaná řešení na zlepšení propagace firmy. 

Sedmá část je závěr práce. 
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2 Charakteristika vybrané společnosti  

Slévárna ADOS je malá firma rodinného charakteru. Vznikla v roce 1991 jako společnost 

s ručením omezeným a od roku 2002 je majitelem pan Jaroslav Calta. Kořeny vzniku slévárny 

však sahají daleko do minulosti. Od té doby se mnohokrát změnil název a majitel. Slévárna je 

vybudována pro komplexní vyuţití od vstupu surovin po moţnost opracování odlitků.  

Obrázek č. 1: Budova slévárny ADOS s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

V současnosti se vyuţívá pro chod firmy jen část celého komplexu a to prostory skladové 

a slévárenská část. Prostory lze vyuţít pro 15 pracovníků. V roce 2010 byla kapacita vyuţita 

jen pro 6 pracovníků. 

Společnost je zaměřena na výrobu bronzových a hliníkových tvarovek. K tomuto účelu 

jsou v areálu společnosti instalovány tři kelímkové pece s objemem 300 kg/pec na výrobu 

bronzových odlitků a jedna kelímková pec s objemem 80 kg/pec na výrobu hliníkových 

odlitků. Jako palivo je v pecích pouţíván koks.  

Slévárenství barevných kovů je dosud nenahraditelným odvětvím v průmyslové výrobě. 

Slévárna zajišťuje výrobu odlitků pro potřeby: důlních provozů, energetiky, strojírenské 

výroby, výrobu náhradních dílů, generálních oprav a údrţby, odstranění havárií, v menší míře 

odlitky uměleckého a dekorativního charakteru. 

V roce 2003 ve společnosti úspěšně proběhlo zavedení certifikovaného systému řízení 

jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. [7]       
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2.1 Organizační struktura společnosti 

Majitel firmy a zároveň jednatel firmy je pan Jaroslav Calta, o administrativu se stará 

referentka odbytu a účetní. Z důvodu krize výrobu zajišťují jiţ jen dva dělníci ve funkci 

slévač a jeden brigádník. Se zbylými dvěma zaměstnanci, se musel majitel rozloučit. Dalším 

pracovníkem firmy je paní na uklízení. [7]  

 

2.1.1 Činnost firmy 

Firma ADOS, s.r.o. nabízí výrobu odlitků z neţelezných kovů. Tyto odlitky se odlévají 

gravitačně do pískových forem nebo do kovových forem tzv. kokil.  

Odlitky jsou pouţívány pro důlní povrchové provozy, energetické provozy, strojírenskou 

výrobu, chemické provozy, těţké hutní a ocelářské provozy a vodohospodářské provozy. Dále 

např. výrobu náhradních dílů, odstranění havárií, prvky stavební a mechanizační prostředky, 

vývojové a prototypové díly a pro umělecké a dekorační účely. Jedná se o různé druhy odlitků 

od nejjednodušších tyčí, pouzder, loţiskových pánví, kamenů a lišt aţ po různé druhy 

tvarových odlitků jako běţná lopatková kola, šneková kola, šneky, převodové skříně apod. [7] 

 

Obrázek č. 2: Víková pec při tavení materiálu 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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2.1.2 Výroba společnost ADOS s.r.o. 

Výrobu je moţno rozdělit do dvou hlavních sekcí – sekce na výrobu odlitků a sekce na 

výrobu odlitků ze slitin.  

V sekci výroba odlitků z bronzu se vyrábí (odlévá): 

 z bronzu, 

 cínové bronze dle ČSN 423123, 423119, 423115,  

 hliníkové bronze dle ČSN 423145, 423147, 

 červené bronze ČSN 423138,423138.  

V sekci výroba odlitků ze slitin se vyrábí: 

 hliníku dle ČSN 424331, 424330, DIN 226 .      

 

Samotná výroba odlitků probíhá ve 3 tavících víkových pecích na koks o kapacitě 300 kg. 

Pece jsou konstruovány pro roztavení materiálu na výrobu bronzových odlitků s přirozeným 

odtahem do zděného komína. Provoz těchto tří pecí je omezen na 1 den v týdnu v rozsahu 12 

hod. s ohledem na malé zakázky. Doba tavení na jednu vsázku je cca 4 – 4,5 hod., s tím, ţe 

jsou prováděny max. 3 tavby na jednu pec. Teplota tavení je 1 100 °C – 1 200 °C. Pro úpravu 

taveniny se pouţívá CuP
1
 10 k dezoxidaci. Tavenina se odlévá do připravených pískových 

forem, které jsou vysušené v sušící komoře. 

Jako palivo se ve všech pecích a v sušící komoře pouţívá slévárenský vysoko kalorický 

koks SLK od dodavatele EXPOL HK Hradec Králové. Průměrná spotřeba paliva při provozu 

kelímkových pecí je cca 71 kg/h.  

Produkované emise jsou bez jakéhokoli odlučování samovolně vedeny do zděného 

cihlového komína (výška komína 20 m) a následně do ovzduší.  

V intervalech daných vyhláškou č. 356/2002 Sb. je prováděno autorizované měření emisí. 

Četnost měření je 1x za rok, měření provádí autorizovaná měřící skupina EMITEP- 

autorizované měření emisí s.r.o., Teplice. Měření probíhá celkem cca 6 hod. a vzorky jsou 

odebírány prostřednictvím měřících přírub instalovaných v komíně ve výšce cca 9 m. Na 

                                                 

1
 CuP – přípravek k nanášení na nálitek odlitku ze slitin mědi pro zvýšení dosazovacího účinku. Vytváří 

dobře dosazený odlitek, jelikoţ si nálitek nebo stoupací trubice udrţí vzniklým teplem dlouho svou teplotu, 

zabraňuje tvorbě lunkrů a porezit v dolitku a redukuje sklon k trhlinám za horka, umoţňuje ovlivnění tuhnutí. 

Hodí se pro všechny slitiny pouţité pro odlévání do písku, zapálí se, kdyţ je bezprostředně po odlití naprášen na 

nálitky nebo výfuky. Reagovaný prášek zůstává aţ do úplného ztuhnutí odlitku na nálitku a můţe být následně 

lehce odstraněn. Podle průměru nálitku a výfuku by měla sála vrstvy obnášet více cm. (pravidlo: cm průměru má 

být nanesen 1 cm soli). 
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základě naměřených hodnot je vypracován měřící protokol, který je kaţdoročně předkládán 

na KÚ Ústeckého kraje a ČIŢP Ústí nad Labem. 

 

Kapacita slévárny umoţňuje odlití 5 – 8 t bronzových odlitků za měsíc a 2 – 5 t 

hliníkových odlitků za rok. V současnosti se mnoţství pohybuje okolo 2 – 4 t měsíčně.  

Při tavení bronzu jsou v provozu všechny 3 pece při max. mnoţství vsázky.Vsázku pro 

bronzové odlitky tvoří bronzové bloky dovezené ze společnosti Výzkumný ústav kovu  – 

Panenské Břeţany, měděné, bronzové a cínové výseky dovezené ze společnosti Metall Plast 

Recykling – Krupka a Minerál Metal s.r.o. – Hluk. Pro úpravu bronzové taveniny jsou do 

nataveného materiálu přidávány modifikační soli, přípravek PROBAT-FLUSS 

ALUBRONZE, PROBAT-FLUSS LUNKERPULVER CU200, MICROSAL CU T 200 od 

výrobce Schäfer Chem. Fabrik GmbH, které dodává Šebesta – sluţby slévárnám s.r.o. Brno. 

 

Pro tavení hliníkových slitin  se uţívá jedna samostatná tavící víková pec na koks o 

kapacitě 90. Provoz pece na tavení hliníku je omezen na 1-2 dny v týdnu v rozsahu 8 hod. 

Roztavené hliníkové ingoty jsou odlévány do předem připravených nevysušených (syrových) 

forem. Doba tavení na jednu vsázku je cca 3 hod. a teplota tavení je max. 750 °C. Pro úpravu 

hliníkové taveniny je do nataveného materiálu přidávána modifikační sůl, přípravek 

EUTEKTAL T 201, PROBAT-FLUSS AL224, od výrobce Schäfer Chem. Fabrik GmbH, 

kterou dodává Šebesta – sluţby slévárnám s.r.o. Brno. Vsázku pro hliníkové odlitky tvoří 

hliníkové bloky dovezené ze společnosti Výrobní D+D Metal group a.s. Brno.  

 

Pro všechny odlitky platí, ţe vsázka musí obsahovat pouze čisté hliníkové, bronzové, 

měděné a cínové materiály bez jakýchkoli nátěrových látek, olejů a dalších případných 

nečistot, aby provozem tavícího agregátu nedocházelo k nadměrnému znečišťování ovzduší. 

[7] 
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Obrázek č. 3: Odlévání materiálu do připravených forem v písku  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

2.1.3 Produkty firmy ADOS s.r.o. 

 Produkty jsou rozděleny do 2 skupin.  

Skupinu Odlitky z bronzu, mědi, mosaze a hliníku tvoří: 

 tyče kruhové, 

 tyče ploché,  

 tyče čtyřhranné, 

 tyče šestihranné,  

 trubky,  

 pásy,  

 plechy, 

 dráty, 

 výpalky.  

 

Skupinu Produkty z litiny tvoří následující výrobky:  

 kulatiny,  

 ploché tyče, 

 tyče čtyřhranné, 

 trubky. [7] 
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2.1.4 Sluţby poskytované firmou ADOS s.r.o. 

Firma ADOS s.r.o. věnuje velkou pozornost kvalitě produktů. Odlévá tvarově náročné 

odlitky jakýchkoliv rozměrů. Zajišťuje také výrobu modelových zařízení. Modely vyrábí 

v krátkých dodacích lhůtách. Tato modelová zařízení jsou firmou skladována dle potřeby i 

několik let a bez finančních úhrad. Na všechen dodaný materiál je firmou poskytnut atest. 

Samozřejmostí je balení výrobků, doprava. Doprava je zajišťována prostřednictvím přepravní 

sluţby. Pracovníci firmy zpracovávají nezávazné a bezplatné cenové nabídky.  [7] 
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3 Analýza současného propagačního programu 

vybrané společnosti. 

Při propagaci nejde pouze o to výrobek vyrobit, ale hlavně s výrobkem spotřebitele 

seznámit. Úlohou propagace je vyvolání zájmu o firmu a její výrobky, udrţení stávajících 

zákazníků a získání zákazníků nových. Komunikační strategie podniku vychází z celkového 

charakteru firmy a její marketingové strategie.  

 

3.1 Marketingová strategie  

Marketingová strategie se zabývá uspokojováním potřeb zákazníků. Stanovuje základní 

filozofii – marketingovou koncepci, která naznačuje, jak má vypadat celková strategie firmy a 

jakým způsobem budou uspokojovány potřeby významných skupin zákazníků. Součástí 

marketingové strategie je marketingový mix, komunikace, komunikační mix. [3] 

             

3.1.1 Marketingový mix 

Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, které firma pouţívá k tomu, aby 

dosáhla svých marketingových cílů na cílovém trhu.  

Marketingové nástroje – 4 P jsou znázorněny na následujícím obrázku. 

Obrázek č. 4: Marketingové nástroje 4P 

  

Pramen: [vlastní zpracování] [3] 



Petra Krchová – Analýza propagačního programu společnosti ADOS s.r.o. pomocí marketingového průzkumu. 

 

 16   

3.1.2 Marketingová komunikace 

Podstatou marketingové komunikace je přenos sdělení od zdroje k příjemci tak, aby se 

zachovalo co nejvíce informací a příjemce se mohl rozhodnout na základě důvěryhodných a 

přesných informací. Nesmíme zapomínat na zpětnou vazbu, která je důleţitým ukazatelem, 

zda informace byly správně pochopeny a příjemce se zachoval podle očekávání. 

 

Model komunikačního procesu je zobrazen na Obrázku č.2.  

Obrázek č. 5: Model komunikačního procesu  

 

  

  

 

 

 

 

   

  

Pramen: [vlastní zpracování] [6]  

 

Odesílatel - odesílatelem můţe být kaţdý jedinec nebo organizace. 

Sdělení - samotné sdělení je určité mnoţství informací, které se odesílatel snaţí 

poskytnout příjemci.  

Informační kanál - přenos je uskutečňován prostřednictvím médií.  

Dekódování - převedení zakódovaného sdělení do podoby, která je pro příjemce 

srozumitelná. 

Příjemce - příjemcem se pak stává kaţdá osoba vnímající informace obsaţené ve výše 

zmíněném „sdělení“.  

Zpětná vazba - zpětná vazba je formou reakce příjemce na sdělení.  

Komunikační šumy - ovlivňují průběh komunikačního přenosu. Jedná se o zkreslení 

přenášeného a přijímaného sdělení působením vnějších (rušení televizního vysílání, technické 

poruchy při přenosu) či vnitřních vlivů (příjemce nevěnuje vysílání pozornost). [6] 

 

 

zdroj příjemce 

zakódované 

sdělení 

informační 

kanál 

dekódované 

sdělení 

dojem 

(interpretace) 

šum 

zpětná vazba 
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3.1.3 Komunikační mix 

Standardní komunikační mix tvoří: 

- reklama, 

- podpora prodeje, 

- public relations, 

- osobní prodej, 

- přímý marketing.           

Reklama - patří mezi nejstarší, nejviditelnější a nejdůleţitější nástroje marketingového 

komunikačního mixu. Reklama je definována jako placená neosobní propagace výrobku, nebo 

sluţby. Cílem reklamy je seznámit s výrobkem co nejširší okruh spotřebitelů.  

Podpora prodeje - se zaměřuje na krátkodobé zvýšení prodeje. Jde o dodatečný prodej u 

dosavadních zákazníků a přilákání nových zákazníků na základě krátkodobých výhod. Hlavní 

vlastností podpory prodeje je omezení v čase a prostoru, nabídka vyššího zhodnocení peněz a 

vyvolání okamţité nákupní reakce.      

Public relations - neosobní, přímo neplacená forma propagace o výrobcích, sluţbách či 

aktivitách firmy. Vytváří kladné mínění veřejnosti a zákazníka.      

Osobní prodej - jde o přímou komunikaci tváří v tvář, kdy obsahem je informování, 

předvádění, udrţování či budování dlouhodobých vztahů. Jde o prezentaci prováděnou 

prodejcem směrem ke konečnému zákazníkovi za účelem prodat zboţí, nebo sluţby dané 

firmy. 

Přímý marketing - jedná se o oslovení konkrétního potencionálního zákazníka. 

Sponzoring – forma komunikace zaloţená na principu sluţby a protisluţby. Sponzor 

dává finance, nebo věcné dary a ţádá protisluţbu – reklamu. [6] 

 

3.1.4 Moţnosti propagace firmy na trhu:  

Hlavními druhy médií jsou: televize, rozhlas, tisk, on-line reklama, venkovní 

reklama. 

Televize – je médium, které působí na více smyslů (kombinace obrazu a zvuku). Velkou 

výhodou reklamy v televizi je oslovení masové skupiny lidí. Na televizi se dnes dívá kaţdý. 

Důleţité je umístění reklamy do pořadů ve vhodný čas. Pokud je reklama v televizi puštěna 

např. v průběhu večerního filmu, dá se předpokládat, ţe reklamu shlédne široký okruh lidí. 

V případě, ţe je ţádoucí oslovení vybrané cílové skupiny, jsou reklamy vysílány v době 

(čase), kdy jsou u televizních přijímačů právě tyto skupiny osob, např. matky na mateřské 

dovolené, děti. Další moţností je umístění reklamy do specifických programů, kde je moţné 
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oslovit konkrétní zákazníky např. kutily, zahrádkáře.  Mezi výhody televize patří nízké 

náklady na oslovení jednoho spotřebitele. Nevýhodou televize jako média jsou vysoké 

finanční náklady na jednu reklamu. K tomu se vztahuje omezenost vysílacího času reklamy a 

nutná stručnost reklamy (délka reklamního spotu bývá do 30 sekund).   

Rozhlas - systém rozhlasu je podobný televiznímu. Obsáhne národní stanice, regionální 

stanice a tím můţe oslovit široké masy lidí. Pokud je cílem oslovit potenciální zákazníky v 

určité oblasti, můţe být rozhlasová reklama (na rozdíl od televizní) zaměřena lokálně. 

Výhodou jsou niţší finanční náklady, neţ je tomu u televize. Další výhodou je podprahové 

vnímání. Nevýhodou je pouţívání rozhlasu jako jakési zvukové kulisy, kdy vlastně ani 

nevnímáme, co posloucháme.          

Tisk - nejčastější reklamní médium. Je potřeba rozlišit, do jakého druhu tiskoviny 

budeme svou reklamu umisťovat. Reklamu můţeme umístit buď do novin, nebo časopisů. 

Noviny se čtou nejvíce v práci, dopoledne. Noviny mají národní, regionální či přímo lokální 

charakter. Výhodou je flexibilita a společenská nebo odborná prestiţ, oslovení širokého 

okruhu obyvatelstva a pravidelnost. Nevýhodou je, ţe se povětšinou k novinovým článkům po 

přečtení jiţ nevracíme, mají spíše informativní charakter. Časopisy můţeme rozdělit do tří 

skupin, a to: spotřebitelské, zábavné a odborné. Při zadávání inzerátu do časopisu je důleţité 

zvolit na trhu ten titul, který je určen pro poţadovanou cílovou skupinu. Výhodu časopisů je, 

ţe je čteme doma o víkendu, ve volných chvílích. V časopisech listujeme a vracíme se k nim. 

Nevýhodou je, především u měsíčníků, delší doba mezi zadáním inzerátu a jeho následným 

vytištěním v časopisu. Toto základní rozlišení by mělo určovat charakter inzerátů. Celkovou 

výhodou reklamy v tisku je velký prostor pro inzerci, je zde dost místa pro představení 

výrobku a jeho výhod.    

On-line reklama (internet) - vzhledem k cenové a plošné dostupnosti internetu 

v domácnostech, se zvyšuje zájem českých firem o vlastní prezentaci na internetu. K tvorbě 

internetové reklamy je nutná technická znalost programátorské práce a reklamní grafiky. 

Výhodami reklamy na internetu jsou především neomezená kapacita sítě, lze zde umístit 

libovolné mnoţství materiálu a okamţité umístění reklamního textu. Další výhodou jsou nízké 

finanční náklady. Nevýhodami on-line reklamy můţe být rychlost připojení a ochranné brány 

na serverech, nemoţnost oslovení některých cílových skupin např. seniorů.     

Venkovní reklama – venkovní reklamou se rozumí billboardy, plakáty, vývěsní štíty, 

reklama na MHD, na vozidlech, reklamní plachty na domech, reklama na sportovištích, 

neonové nápisy atd. Takovéto reklamy musí být přehledné, jednoduché, dobře a rychle 

čitelné.            
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Přímé zásilky – jde o písemný kontakt zasílaný prodejcem přímo potencionálnímu 

zákazníkovi. Jedná se o nabídkové dopisy, pohlednice, broţury, letáky, ceníky, objednávkové 

listy, katalogy atd. Výhodou přímé zásilky je, ţe si prodejce můţe nechat zhotovit reklamu 

přesně podle svých potřeb, můţe dobře oslovit vybranou cílovou skupinu a navodit tak zdání 

osobního kontaktu. Nevýhodou jsou vysoké náklady. [5] 

 

 

3.2 Analýza propagace ve společnosti ADOS. s.r.o. 

3.2.1 Analýza konkurenčního prostředí 

K vytvoření konkurenční strategie je třeba mít informace o konkurenci podniku. Strategie 

by měla být vytvořena s ohledem na vnitřní zdroje podniku a vnější podmínky. 

3.2.2 Analýza odvětví a trhu 

Pro podnik je důleţitý popis konkurence, přehledně zpracovat a určit největší konkurenty 

na trhu v rámci sledovaného odvětví. Tím se určí i konkurenceschopnost zkoumaného 

podniku. Hodnotí se postavení podniku na trhu z hlediska atraktivity pro zákazníky. Analýza 

trhu by měla obsahovat i analýzu faktorů ovlivňujících nabídku produktů, prodejních cest, 

specifika prodeje, náklady atd. Stanovení příleţitostí a hrozeb, které pomohou naznačit 

skutečný stav. Hrozby podniku představují nepříznivé trendy nebo vývoj ekonomického 

prostředí. 

 

3.2.3 Analýza vnitřního prostředí 

Analýza vnitřního prostředí se provádí pomocí SWOT analýzy, neboli silných a slabých 

stránek podniku a příleţitostí a hrozeb podniku. Velký vliv na úspěšnost podniku na trhu mají 

také zaměstnanci podniku a jejich spokojenost. Spokojený zaměstnanec rád pracuje a tím 

odvádí lepší výkon. [5]  

 

V této práci se zaměřuji především na celkovou propagaci firmy ADOS s.r.o. na trhu. 

Firma ADOS s.r.o. je jedinou firmou v Ústeckém kraji, která se zabývá sléváním barevných 

kovů. Konkurence tedy není velká, ale přesto spousta společností i drobných zákazníků o 

firmě neví.  
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Prostředky které firma ADOS s.r.o. ke své prezentaci na trhu v roce 2010-11 vyuţívá, můţeme vidět 

v tabulce č. 1.  

Tabulka č. 1 přehled pouţívané reklamy firmou ADOS s.r.o. 

titul název četnost periodika náklady rozměry 

televize  x x x x 

rozhlas  x x x x 

tisk Metal 1 měsíc   

internet Zlaté stránky     

venkovní reklama 

 

744 měsíc 

54000/ro

k LCD televize 

přímé zásilky  x x x x 

osobní prodej  x x x x 

reklamní předměty  x x x x 

X znamená, ţe firma tuto reklamu neuplatňuje 

Pramen: [interní informace + vlastní zpracování] 

 

Z tabulky vyplývá, ţe se firma ADOS. s.r.o. o reklamu příliš nezajímá. Jedinou reklamu, 

kterou firma ADOS s.r.o. v současné době ke své propagaci vyuţívá, je velkoplošná reklama. 

Reklama je umístěna v prodejně JM Plasmy, spol. s r.o. se sídlem Strojnická 999/11, 17000 

Praha 7, zastoupená panem Jiřím Korešem, jednatelem společnosti. Reklama probíhá formou 

10 vteřinového spotu, který je vysílán 744 krát za měsíc. Obsahem reklamního spotu je 

ukázka Loga firmy a nabízených výrobků a sluţeb. Firma ADOS s.r.o. na tuto reklamu 

vynakládá měsíčně 54 000 Kč. Dále má umístěnou reklamu na internetových stránkách 

www.zlatéstránky.cz. Zde je uveden odkaz na firmu, e-mail, adresu. V roce 2007 aţ 2009 

firma ADOS s r.o. vyuţívala reklamy v časopise Metal.  
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4 Teoretické vymezení marketingového výzkumu 

Marketing znamená znát a dokázat uspokojovat potřeby a přání zákazníků lépe, neţ to 

dělá konkurence. Proto je pro podnikatele a manaţery tak důleţité sledovat situaci na trhu a 

především své zákazníky a konkurenty. [1] 

 

4.1 Marketingový výzkum 

Marketingový výzkum zahrnuje plánování, sběr a analýzu dat, které napomáhají 

identifikovat problémy spojené s podnikáním a nalézat jejich řešení. Výzkum poskytuje 

informace o situaci na trhu a především o našich zákaznících. Marketingový výzkum probíhá 

v pěti krocích: 

1. definice problému, 

2. analýza zdrojů, 

3. sběr informací, 

4. jejich analýza a interpretace, 

5. závěrečná zpráva, presentace výsledků.      

 

4.1.1 Příprava výzkumu 

1. Definice problému 

Definice problému je nejdůleţitějším krokem v celém marketingovém výzkumu. Na 

základě definice problému je pak zpracováván plán či projekt výzkumu. Součástí kvalitní 

přípravy výzkumu je i vyslovení hypotéz, předpokladů o povaze zjišťovaných vztahů. 

Hypotézu by měl výzkum buď potvrdit, nebo vyvrátit. Můţe se stát, ţe ji ani nepotvrdí, ani 

nevyvrátí, pak je nutné ve výzkumu pokračovat. 

 

2. Analýza zdrojů  

Analýzou zdrojů určujeme, které informace jsou potřebné, které dostupné a které je 

zapotřebí zjišťovat.  

Informace nezbytné k zodpovězení cílových otázek můţeme dělit na: 

 primární – zahrnují hodnoty získané vlastním výzkumem v terénu: 

o kvalitativní – jevy zkoumané pomocí pojmů (rozhovory), 
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o kvantitativní – jevy měření, mnoţství, velikost, objem (pozorování, 

dotazování), 

 sekundární – hodnoty, které jiţ někdo před námi shromáţdil k jinému účelu a jsou i 

nadále k dispozici. Jsou veřejně přístupné. Sekundární informace mohou být: 

o interní – údaje získané od zaměstnanců, z vlastního podniku, 

o externí – údaje získané mimo podnik, získané z nejrůznějších institucí. 

 

3. Sběr informací.  

Sběr informací představuje především získávání primárních informací. Rozhodujeme se, 

jakým způsobem informace získáme, jaký typ výzkumu pouţijeme, stanovíme časové a 

finanční moţnosti výzkumu. 

Primární informace můţeme sbírat 5 základními výzkumnými přístupy:  

 pozorováním, 

 dotazováním, 

 individuálním pohovorem, 

 skupinovým dotazováním, 

 experimentováním. 

Pro potřebu této práce bude pouţita metoda elektronického dotazování, kdy bude 

zákazníkům společnosti ADOS. s.r.o. rozeslán e-mailem dotazník. 

Dotazování - patří mezi nejrozšířenější metody marketingového výzkumu. Dotazování se 

uskutečňuje prostřednictvím dotazníků nebo ankety.  

Dotazník - je formulář určený k přesnému a úplnému zaznamenávání zjišťovaných 

informací. Jde o specifické otázky a klíčová slova. Do dotazníku jsou vybrány otázky, které 

jsou důleţité pro získání potřebných údajů. Při tvorbě dotazníku je nezbytně nutné jeho 

správné sestavení pro zjištění kvalitních informací. Mezi výhody této metody patří dostatek 

času na odpověď a nízké náklady.  Mezi nevýhody patří niţší návratnost dotazníků, 

především v případě poštovního kontaktu. Vzorek respondentů je zpravidla přesně definován. 

Pouţívají se otázky s otevřeným i uzavřeným koncem. 

Anketa - je druh zjišťování informací, při kterém osoby nemají moţnost uvést svůj názor 

na daný problém. Výsledky ankety nelze zobecnit na celý základní problém. U ankety se 

kladou zpravidla 2 aţ 3 otázky všeobecného charakteru a ptáme se obecného vzorku 

respondentů. [1] 
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Dotazovací techniky: 

 poštovní kontakt – je zasílání dotazníků poštou. Je vhodný pro respondenty, kteří 

nechtějí na otázky odpovídat osobně. Nedostatkem tohoto dotazování je velmi 

nízká návratnost dotazníků, 

 telefonní kontakt – shromaţďování potřebných informací přes telefon. 

Nejrychlejší získání odpovědí, průzkum lze provádět z jednoho místa. Dále 

umoţňuje kontaktovat široký okruh korespondentů, 

 osobní kontakt – osobní dotazování se uskutečňuje v domácnostech, na veřejných 

místech, např. na ulici nebo tam, kde se pohybuje mnoho lidí. Metoda, u které je 

moţné sledovat respondenta při pokládání otázek a sledovat jeho chování a 

reakce. Tento způsob dotazování je nejnáročnější ze všech uţívaných metod 

(časově i finančně), 

 kontakt přes internet – kontaktování respondentů přes internet či e-mail. 

 

4. Analýza a interpretace informací.  

Po shromáţdění informací následuje jejich analýza a interpretace. Analýza představuje 

statistické veličiny, četnosti výskytu, míry závislosti mezi proměnnými. Údaje jsou 

zaznamenávány do tabulek a grafů. Po analýze zjištěných informací následuje interpretace 

výsledků.  

 

5. Závěrečná práce, presentace výsledků.  

Prezentace je konečná část, jejímţ smyslem je názorným způsobem presentovat výsledky 

průzkumu. Navrhnout závěry a moţná doporučení. Závěry by se měly prezentovat nejčastěji 

vedení podniku, aby byla zajištěna jejich aplikace v praxi. [1, 4] 

 

4.1.2 Sestavení dotazníku, formulace otázek 

Při sestavování dotazníku se musí dbát na určité zásady. Při jeho tvorbě je třeba si dát 

pozor na jeho správné sestavení. Dotazník by měl obsahovat otázky, které přesně odpovídají 

tomu, co nás zajímá. Dotazník by měl na respondenta působit příjemně a vzbuzovat v něm 

chuť ho vyplnit, pokud moţno pravdivě. Dále by měl být srozumitelný a jednoznačný.  

Součástí dotazníku by měl být průvodní dopis, ve kterém je respondent osloven. Průvodní 

dopis by měl obsahovat informace typu: vysvětlení cíle výzkumu a význam jeho odpovědí 

respondenta pro řešení praktického problému. Způsob vyplnění dotazníku, zda krouţkovat, 
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nebo kříţkovat jím vybrané odpovědi. Určení termínu a způsobu odevzdání vyplněného 

dotazníku. Ujištění respondenta o zachování anonymity a slibu, ţe údaje nebudou poskytnuty 

nikomu jinému, neţ zadavateli výzkumu.        

Formulace otázek: hlavním poţadavkem na otázky je jednoznačnost a srozumitelnost. 

V dotazníku bychom se měli vyvarovat uţívání otázek typu, kdy dotazovaného nutí dlouze 

vzpomínat, např. kdy naposledy, kolikrát průměrně, jak často, atd. Za problematické se berou 

také otázky „proč“. Na takové je v dotazníku velmi těţké odpovědět. Tyto uţíváme raději jen 

při kvantitativním výzkumu. Vhodné jsou konkrétní otázky, které přesně vystihují, co 

potřebujeme zjistit. 

 Druhy otázek: rozlišují se 3 typy základních otázek. 

 otevřené (volné) - respondentovi je ponechána při formulaci odpovědi 

moţnost vlastního názoru, není mu dána moţnost výběru odpovědi. Patří sem 

otázky s otevřeným koncem asociační, volné dokončení věty, dokončení 

povídky, dokončení obrázku a dokončení technického námětu. Jsou vhodné 

pro kvalitativní výzkum, 

 uzavřené (standardizované, řízené) – otázky, které předem respondentovi 

nabízejí několik moţných variant odpovědí, přičemţ si dotazovaný jednu 

vybere. Sem patří otázeky dichotomické (dvojné), výběrové, výčtové, 

polytomické s uvedením pořadí variant. Jsou vhodné pro kvantitativní 

výzkum, 

 kompromisní (kombinace otevřených s uzavřenými) – volba jiné 

odpovědi, neţ předem definované. Respondentovi nabízí moţnost volné 

odpovědi, umoţňuje dotazovanému uvést odpověď, kterou mu ţádná 

z variant nenabídla. Mohou to být i otázky filtrační, kdyţ filtrujeme určitou 

skupinu respondentů. [1] 

 

4.2 Praktická aplikace marketingového výzkumu. 

Smyslem marketingového výzkumu bude zjistit, zda se firma ADOS s.r.o. dostatečně 

prezentuje na trhu a zda jsou její stávající zákazníci s touto prezentací spokojeni. Zda mají 

dostatek informací o firmě a zároveň jaký mají přístup k těmto informacím.  

Na základě takto vytyčeného cíle byly vymezeny hypotézy, které budou ověřeny 

prostřednictvím marketingového výzkumu. 
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Základní hypotéza 

Předpokladem je, ţe zákazníci firmy ADOS s.r.o. budou vcelku spokojeni s výrobky a 

sluţbami firmy. V otázce propagace firmy spokojeni příliš nebudou. 

 

Základní hypotéza je rozšířena o další dvě hypotézy, které budou v této práci zkoumány. 

 předpokládám, ţe většina zákazníků firmy ADOS s.r.o. bude s kvalitou a cenou 

výrobků spokojena. Je to zřejmé ze skutečnosti, ţe s firmou ADOS s.r.o. stále 

spolupracují, 

 vzhledem k tomu, ţe firma ADOS s.r.o. se propagaci firmy příliš nevěnuje, 

předpokládám ţe, budou v tomto ohledu zákazníci spíše nespokojeni, 

 dále předpokládám, ţe zákazníci budou spokojeni s obchodním oddělením i 

referencemi. 

 

4.3 Sestavení vlastního dotazníku 

Cílem práce je zjistit, jakou formu propagace firma ADOS s.r.o. pouţívá, zda je 

dostatečná a zda jsou s ní zákazníci firmy spokojeni.  

Metoda, která je pro získání informací pouţita, je písemné dotazování. Prvním krokem je 

zjištění jakou formu propagace firma ADOS s.r.o. pouţívá a poté následuje sestavení 

vlastního dotazníku. Ten má objasnit, spokojenost klientů s touto formou propagace a 

popřípadě navrhnout nová řešení.  

Součástí dotazníku je průvodní dopis, ve kterém je vysvětlen účel tohoto dotazování. 

Spolu s příslibem, ţe získané informace nebudou poskytnuty nikomu jinému neţ zadavateli 

výzkumu a osobě, jeţ výzkum provádí. Dále je v dopise uvedeno, jak má být dotazník 

vyplněn. Průvodní dopis je v příloze č. 1 diplomové práce. 

Otázky v dotazníku jsou rozděleny do pěti bloků. První se vztahuje ke komunikaci 

s firmou ADOS. s.r.o. Druhý a třetí blok se věnuje spokojenosti zákazníků s výrobky a 

zákaznickým servisem. Čtvrtý zjišťuje spokojenost zákazníků s propagací firmy a poslední 

blok hodnotí, zda firma ADOS s.r.o. splňuje očekávání zákazníků. 

Dotazník je tvořen celkem 17 otázkami,  z nichţ je 11 otázek  uzavřených, 5 otázek je 

kombinovaných a jedna otázka je otevřená. U 11 otázek je moţnost výběru odpovědi ze 4 

moţností, např. (telefonicky, osobně, faxem, emailem), nebo dvou odpovědí (ano, ne). U 

kombinovaných otázek je moţnost výběru téţ ze 4 moţností, přičemţ u jedné (většinou 
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záporné) je moţnost, kdy se zákazník můţe k otázce vyjádřit. U otevřené otázky můţe 

zákazník vyjádřit plně svůj názor a navrhnout zlepšení, nebo vhodná řešení problémů. 

Před oslovením klientů firmy ADOS s.r.o. byl dotazník prověřen u 10 respondentů pro 

srozumitelnost. Byla upravena otázka č. 11, z původního znění: „Chybí Vám webová 

prezentace firmy“, na, „Uvítali byste webovou prezentaci firmy“. Oprava byla provedena 

z důvodu, ţe mi dotazovaní respondenti na tuto otázku odpověděli, ţe kdyţ jiţ s firmou 

obchodují, webová prezentace jim nechybí, ale kdyby ji firma měla, tak by ji uvítali. Proto 

byla otázka poloţena jinak. Poté byl dotazník rozeslán samotným majitelem firmy přes e-mail 

zákazníkům Firmy ADOS s.r.o. Dotazníky nebudou obsahovat identifikační údaje 

respondentů, a to na ţádost majitele firmy. Majiteli se zdálo, ţe jde o příliš citlivá data, která 

nechtěl nikde zveřejňovat. Bylo tedy domluveno, ţe u došlých dotazníků, jím pověřená 

pracovnice tyto údaje vymaţe a dotazník mi předá. Marketingový výzkum probíhal v lednu 

2011. Dotazník byl odeslán 114 klientům firmy. Zpět se vrátilo 79 dotazníků, coţ je 69 % 

návratnost. 

Ukázka dotazníku je uvedena v Příloze č. 2 diplomové práce. 
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5 Zhodnocení provedeného marketingového výzkumu 

V této části práce budou vyhodnoceny jednotlivé otázky kladené v dotazníku. Kaţdá 

otázka bude vyhodnocena samostatně a poté v blocích. Zároveň zde buď potvrdíme nebo 

vyvrátíme vyslovené hypotézy. 

Otázkou č. 1 „Kolikrát jste byl/a v posledním roce v kontaktu se společností ADOS 

s.r.o. ať uţ z Vaší vlastní iniciativy nebo z iniciativy společnosti ADOS? Mám na mysli 

kontakt osobní, po telefonu, prostřednictvím dopisu, faxu nebo emailu, nebo jiný způsob 

kontaktu.“ jsem chtěla zjistit, jak často jsou zákazníci s firmou ADOS s.r.o. v kontaktu bez 

ohledu na to, zda zrovna objednávají výrobky, nebo se na něco pouze dotazují.  

Otázka je zodpovězena v tabulce č. 2 a grafu č. 1. 

Tabulka č. 2: Pravidelnost kontaktu s firmou ADOS. s.r.o 

odpovědi 

počet [%] 

jednou týdně 0 0 

jednou za měsíc 30 38 

jednou za půl roku 35 44 

méně často 14 18 

celkem 79 100 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Graf č. 1: Pravidelnost kontaktu s firmou ADOS. s.r.o 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Jak je na grafickém znázornění vidět, 44 % zákazníků komunikuje s firmou jedenkrát do 

měsíce. Jedná se převáţně o kontakt, kdy je učiněna objednávka. Celých 38 % zákazníků 

komunikuje s firmou jedenkrát za půl roku, kdy se jedná o objednávku a i zjišťování 
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informací o výrobcích a sluţbách. Zbylých 18 % zákazníků s firmou komunikuje jedenkrát za 

rok a méně často. Tito zákazníci více neţ předešlí zákazníci zjišťují informace o výrobcích a 

sluţbách a následně aţ poté realizují objednávku. Jednou do týdne není v kontaktu s firmou 

ţádný zákazník. Coţ se dá s ohledem na toto odvětví přepokládat. Firmy si většinou naplánují 

dopředu co budou potřebovat a tato realizace jim jedenkrát za měsíc stačí.  

 

Prostřednictvím otázky č. 2 „Jak jste se dozvěděli o firmě ADOS s.r.o.?“ jsem chtěla 

zjistit, jak firma ADOS s.r.o. své zákazníky získává.  

Otázka je zodpovězena v tabulce č. 3 a grafu č. 2. 

Tabulka č. 3: Jakým způsobem se zákazníci o firmě ADOS. s.r.o. dozvěděli. 

odpovědi počet [%] 

reference 49 62 

doporučení od známého 16 20 

reklama v tiskopisu 0 0 

jiné 1 1 

reference a doporučení od známého 13 17 

celkem 79 100 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Graf č. 2: Jakým způsobem se zákazníci o firmě ADOS. s.r.o. dozvěděli. 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Firma ADOS s.r.o. získává své zákazníky převáţeně na základě referencí. Celých 62 % 

respondentů odpovědělo, ţe se o firmě dozvěděli z referencí, dalších 20 % respondentů pak 

dalo na doporučení známých. Zbylých 17 % respondentů v dotazníku označilo obě moţnosti 

z referencí i na dopručení známého. Jeden respondent kupodivu odpověděl, ţe se o firmě 

dozvěděl z internetu, coţ nechápu, jelikoţ firma ţádné internetové stránky nemá. 
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Otázka č. 3 „Máte dostatek informací o firmě a jejích produktech?“ měla zjistit, zda 

zákazníci mají dostatek informací o výrobcích a sluţbách, které firma ADOS s.r.o. nabízí. 

Otázka je zodpovězena v tabulce č. 4 a grafu č. 3. 

Tabulka č. 4: Zda mají zákazníci firmy ADOS s.r.o. dostatek informací o firmě. 

odpovědi počet [%] 

ano, mám všechny potřebné informace 77 97 

uvítal bych více informací, uveďte prosím které 2 3 

mám nedostatek informací 0 0 

celkem 79 100 

 

Pramen:[vlastní zpracování] 

Graf č. 3: Zda mají zákazníci firmy ADOS s.r.o. dostatek informací o firmě. 

  

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Na danou otázku odpovědělo 97 % respondentů, ţe mají všechny potřebné informace¸ 

pouze 3 % respondentů odpovědělo, ţe mají informací málo. Jednalo se o respondenty, kteří 

jsou s firmou v kontaktu velmi sporadicky (méně neţ jedenkrát ročně). Z tohoto vyplývá, ţe 

firma dbá na to, aby stávající zákazníci byli informovaní o všem co nabízí. 
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Otázka č. 4 „Jak získáváte potřebné informace?“ měla pomoci zjistit, jakým způsobem 

zákazníci potřebné informace získávají.  

Otázka je zodpovězena v tabulce č. 5 a grafu č. 4. 

Tabulka č. 5: Jak získávají zákazníci ADOS s.r.o. informace. 

odpovědi počet [%] 

osobně 0 0 

telefonicky 12 15 

faxem 0 0 

e-mailem 31 39 

telefonicky a e-mailem 33 42 

tel., e-mailem, faxem 2 3 

telefonicky a faxem 1 1 

celkem 79 100 

 

Pramen:[vlastní zpracování] 

Graf č. 4: Jak získávají zákazníci ADOS s.r.o. informace. 

 

 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Na tuto otázku 42 % zákazníků odpovědělo, ţe informace získávají prostřednictvím e-

mailu. 39 % zákazníků odpovědělo, ţe vyuţívají e-mailu i telefonického dotazování. 15 % 

zákazníků vyuţívá k zjištění informací pouze telefonického dotazování. Samotného faxu 

nevyuţívá nikdo a 3 % zákazníků vyuţívá všech nabízených moţností. Osobně se ve firmě 

z dotazovaných respondentů nedotazuje nikdo. Je patrné, ţe nejvíce jsou vyuţívány způsoby, 

(e-mail, telefon), kde je zaručena rychlost předání informací, coţ je v dnešní zrychlené době 

potřebné. 
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Cílem otázky č. 5 „Jak jste spokojeni s kvalitou výrobků ADOS s.r.o.?“ bylo zjistit, 

zda a jak jsou zákazníci společnosti ADOS s.r.o. spokojeni s jejich výrobky.  

Otázka je zodpovězena v tabulce č. 6 a grafu č. 5. 

Tabulka č. 6: Jak jsou zákazníci firmy ADOS s.r.o. spokojeni s kvalitou výrobků. 

odpovědi počet [%] 

zcela spokojen 52 66 

spokojen 27 34 

méně spokojen 0 0 

nespokojen 0 0 

celkem 79 100 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Graf č. 5: Jak jsou zákazníci firmy ADOS s.r.o. spokojeni s kvalitou výrobků. 

 

 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Z grafu vyplývá, ţe spokojeni jsou všichni zákazníci. Přičemţ 66 % je spokojeno zcela a 

34 % je spokojeno. Toto by mohlo vypovídat o tom, ţe společnost ADOS s.r.o. má kvalitní 

výrobky, se kterými jsou všichni spokojeni, ale přesto by se měla firma soustředit na to, aby i 

34 % zákazníků bylo zcela spokojeno. 
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Otázka č. 6 „Odpovídá kvalita výrobků ceně?“ měla pomoci zjistit, zda jsou zákazníci 

spokojeni s výrobky a zároveň jejich cenou. Zda kvalita výrobků firmy ADOS s.r.o. odpovídá 

cenám, které za ně poţadují. 

Otázka je zodpovězena v tabulce č. 7 a grafu č. 6.  

Tabulka č. 7: Odpovídá kvalita výrobků ceně. 

odpovědi počet [%] 

ano 79 100 

ne 0 0 

celkem 79 100 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Graf č. 6: Odpovídá kvalita výrobků ceně. 

 

 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Dle předpokladu odpovědělo 100 % zákazníků, ţe výrobky firmy ADOS s.r.o. jsou na 

vysoké úrovni a ceny za tyto výrobky jsou odpovídající. Ani jeden z respondentů nevyjádřil 

nesouhlas s cenami. 
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Cílem otázky č. 7 „Jakým způsobem objednáváte zboţí?“ bylo dozvědět se, jaký 

způsob vyuţívají zákazníci spol. ADOS s.r.o. k uskutečnění své objednávky.  

Otázka je zodpovězena v tabulce č. 8 a grafu č. 7. 

Tabulka č. 8: Způsob objednání zboţí. 

odpovědi počet [%] 

osobně 0 0 

telefonicky 10 13 

faxem 0 0 

e-mailem 21 26 

telefonicky a emailem 41 52 

telefonicky a faxem 1 1 

telefonicky, e-mailem, faxem 6 8 

celkem 79 100 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Graf č. 7: Způsob objednání zboţí. 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Výzkum ukázal, ţe 52 % zákazníků vyuţívá k objednání výrobků kombinaci telefonu a e-

mailu. Následujících 26 % zákazníků realizuje své objednávky prostřednictvím e-mailu, 13 % 

uţívá jen telefonu a 8 % zákazníků uplatňuje kombinaci všech moţností telefonu, e-mailu, 

faxu, mimo osobního kontaktu. Zbylé 1 % respondentů označilo, ţe k objednávání uţívají 

telefon a fax. Z dotazování vyplývá, ţe zákazníci volí taková média, která zajišťují 

dostatečnou rychlost objednávky. Osobně si výrobky neobjednává nikdo. 
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Otázka č. 8 „Jste spokojeni s rychlostí dodávek (doba od objednání po dodání 

materiálu / zboţí)?“ měla zjistit, zda jsou zákazníci spokojeni s případnými reklamacemi. 

Otázka je zodpovězena v tabulce č. 9 a grafu č. 8. 

Tabulka č. 9: Spokojenost s rychlostí dodávek. 

odpovědi počet [%] 

ano 79 100% 

ne 0 0% 

celkem 79 100% 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Graf č. 8: Spokojenost s rychlostí dodávek. 

 

 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Celých 100 % zákazníků odpovědělo, ţe jsou s rychlostí dodávek spokojeni. Příjem 

objednávky probíhá tak, ţe zákazník zavolá nebo pošle e-mail, ve kterém uvede poţadované 

mnoţství zboţí. Pokud je stálým zákazníkem a odebírá stejné výrobky, je pro něj ve firmě 

skladována dřevěná forma a objednávka je vyřízena okamţitě. V případě, ţe chce zákazník 

něco netypického, zašlě technický výkres s parametry. Podle tohoto výkresu je zhotovena 

forma a objednávka je vyřízena. Ve firmě ADOS s.r.o. reagují na kaţdou objednáku 

okamţitě. Tomuto se přizpůsobuje i četnost odlévání. V případě, ţe je objem objednaného 

mnoţství vyšší neţ bývá standardem, zůstávají pracovníci firmy v práci déle a snaţí se kaţdou 

objednávku vyřídit v co nejkratším moţném čase. Dopravu ke konečnému zákazníkovi 

zajišťuje smluvně vázaná firma PPL.  
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Otázka č. 9 „Vyhovuje Vám způsob řešení reklamací?“ měla zjistit, zda jsou zákazníci 

spokojeni s případnými reklamacemi. 

Otázka je zodpovězena v tabulce č. 10 a grafu č. 9. 

Tabulka č. 10: Spokojenost s řešením reklamací. 

odpovědi počet [%] 

ano 67 85 

většinou 12 15 

při reklamaci míváme problémy, uveďte jaké 0 0 

ne 0 0 

celkem 79 100 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Graf č. 9: Spokojenost s řešením reklamací. 

 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Na otázku č. 9 odpovědělo 85 % respondentů, ţe jsou s řešením reklamací spokojeni. 

Přičemţ 12 respondentů přímo odpovědělo, ţe reklamaci dosud řešit nemuseli. Zbylých 15 % 

respondentů odpovědělo, ţe jsou s řešením reklamací většinou spokojeni. Ţádný 

z respondentů neodpověděl, ţe by byl s reklamací nespokojen, nebo ţe měl s případnou 

reklamací nějaké problémy. Výstupní kontrolu firma nemá, kontrola je součástí procesu 

výroby odlitku. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o zakázkovou výrobu, jsou odlitky jednotlivě 

kontrolovány a tím se zamezí zmetkovitosti. Firma ADOS s.r.o. měla v roce 2010 celkem 

8 reklamací. Firma ADOS s.r.o. si kaţdý svůj výrobek označí svou vlastní raznicí, aby 

v případě reklamace mohl zákazník spolehlivě prokázat, ţe výrobek je skutečně výrobkem 

společnosti ADOS s.r.o. V případě uznání reklamace (výrobek odlit špatně, bubliny) je 

výrobek odlit znovu a špatný výrobek roztaven.  
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Otázka č. 10 „Pouţíváte internet pro vyhledávání informací o firmách?“ U této otázky 

bylo důleţité zjistit, zda si zákazníci firmy ADOS s.r.o. zjišťují informace o firmách 

prostřednictví internetu. Otázka byla důleţitá vzhledem k tomu, ţe firma ADOS s.r.o. webové 

stránky nemá. 

Otázka je zodpovězena v tabulce č. 11 a grafu č. 10. 

Tabulka č. 11: Vyuţití internetu. 

odpovědi počet [%] 

ano 77 97 

ne 2 3 

celkem 79 100 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Graf č. 10: Vyuţití internetu. 

 

 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Na tuto otázku 97 % dotázaných zákazníků odpovědělo, ţe internet k vyhledávání 

inormací o firmách vyuţívají. V dnešní době skoro platí, ţe „kdo není na internetu jako by ani 

nebyl“. Stávající zákazníci firmy ADOS s.r.o. jsou nuceni si informace zjišťovat 

prostřednictví e-mailu, nebo telefonu. Potencionální noví zákazníci nemají ani tuto šanci, 

jelikoţ o firmě neví, coţ je pro firmu špatné. Firma tímto přichází o zákazníky a tím i o trţby 

(coţ si v dnešní konkurenční době nemůţe dovolit nikdo). Zbylé 3 % dotázaných odpovědělo, 

ţe inetrnet k vyhledávání informací nevyuţívají. 
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Otázka č. 11 „Uvítali byste webovou prezentaci společnosti ADOS s.r.o.?“ V předešlé 

otázce bylo zjišťováno, zda firmy uţívají k získávání informací o firmách internet. V této 

otázce jsem chtěla zjistit, zda by stávající zákazníci uvítali, kdyby si firma ADOS s.r.o. 

webové stránky zřídila. 

Otázka je zodpovězena v tabulce č. 12 a grafu č. 11. 

Tabulka č. 12: Webová prezentace. 

odpovědi počet [%] 

ano 57 72 

ne 22 28 

celkem 79 100 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Graf č. 11: Webová prezentace. 

 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Na tento dotaz 72 % zákazníků firmy ADOS s.r.o. odpovědělo, ţe by zřízení webových 

stránek uvítalo. Zbylých 28 % dotázaných odpovědělo, ţe ne. Ze 100 % je 72 % je poměrně 

vysoké číslo, takţe si myslím, ţe zřízení webových stránek by bylo pro firmu jen přínosem. 

Stránky by slouţily stávajícím zákazníkům pro doplnění informací, či sledování aktuálního 

stavu skladových zásob. Zároveň by stránky mohly přilákat nové zákazníky. V dnešní době, 

kdy platí, „ Pokud něco sháním, jako první na co se podívám je internet“ je hrubou chybou v 

podnikání nemít internetové stránky. Firma v současné době své vlastní webové strábky nemá 

a nemá ani odkaz na jiných webových stránkách. 
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Otázka č. 12 „Jak jste spokojeni s podporou prodeje firmy ADOS s.r.o.?“ 

Prostřednictvím této otázky jsem chtěla zjistit, zda jsou zákazníci spokojeni s podporou 

prodeje, reklamními předměty a propagací. 

Otázka je rozdělena do dvou častí, kdy v první části tazatel odpovídá zda je spokojen či 

nikoliv. A v druhé části hodnotí, jak hodně je spokojen. 

Otázka je zodpovězena v tabulce č. 13 a grafu č. 12. 

Tabulka č. 13: Spokojenost s podporou prodeje. 

odpovědi počet [%] 

ano 77 97 

ne 2 3 

celkem 79 100 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 12: Spokojenost s podporou prodeje. 

 

 

 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

S podporou prodeje je kupodivu spokojeno 97 % zákazníků. I kdyţ firma ADOS s.r.o. 

nemá ţádné reklamní předměty, ţádné propagační letáky, prospekty, reklamu, nemá ani 

obchodního zástupce. Zbylé 3 % zákazníků spokojeno není. I zde bych viděla moţnost firmy 

zlepšit komunikaci mezi stávajícími zákazníky a popř. novými zákazníky. 
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Otázka spokojenosti zákazníků firmy ADOS s.r.o. je zodpovězena v tabulce č. 14 a grafu 

č. 13. S tím, ţe je 1 = výborně a 5 = nedostatečně. 

Tabulka č. 14: Spokojenosti zákazníků.  

odpovědi počet [%] 

1 47 59 

2 32 41 

3 0 0 

4 0 0 

5 0 0 

celkem 79 100 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Graf č. 13: Spokojenosti zákazníků. 

 

 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Zde mohli respondenti hodnotit jako ve škole, jak jsou s podporou prodeje společnosti 

ADOS s.r.o. spokojeni. Celých 59 % respondentů hodnotilo prodporu prodeje na výborně. 

Zbylých 41 % dalo známku 2. Ostatní známky nebyly respondenty uţity. Podle tohoto 

výsledku by měla být propagace vcelku úspěšná. Přesto si myslím, ţe v tomto ohledu je 

potřeba, aby firma o sobě dala vědět i jinak neţ doporučením, nebo referencemi. Řešení 

budou uvedena v navrhovaných řešeních. 
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Otázka č. 13 „Co je pro Vás při výběru zboţí nejdůleţitější?“ Cílem této otázky bylo 

zjistit, co zákazníci společnosti ADOS s.r.o. preferují. Zda kvalitu, cenu, rychlost dodání, 

nebo servis. 

Otázka je zodpovězena v tabulce č. 15 a grafu č. 14. 

Tabulka č. 15: Preference zákazníků ADOS s.r.o. 

odpovědi počet [%] 

cena 1 1 

kvalita 14 18 

servis 0 0 

rychlost 2 2 

cena a kvalita 22 28 

kvalita a rychlost 10 13 

cena, kvalita, servis a rychlost 7 9 

cena, kvalita a rychlost 23 29 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Graf č. 14: Preference zákazníků ADOS s.r.o. 

 

 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

V této otázce bylo moţné označit více odpovědí. Z grafu vyplývá, ţe největší procento 

zákazníků preferuje cenu, kvalitu a rychlost dodání a to 29 %, o něco méně procent 28 % 

preferuje cenu a kvalitu, 18 % upřednostňuje kvalitu, 13 % kvalitu a rychlost dodávek, 9 % 

vše tedy kvalitu, cenu, rychlost dodávek i servis a pouze 1 % jen cenu a na kvalitě nezáleţí. 

Z tohoto vyplývá, ţe firma by se měla zaměřit hlavně na kvalitu výrobků. Z předešlých 

odpovědí je patrné, ţe si s tím firma poradila dobře a i cenu s tímto sladila, viz otázka č. 6.  
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Cílem Otázky č. 14 „Pomůţe obchodní zástupce firmy ADOS s.r.o. Vašemu 

podnikání v oblasti: informovanosti a podpory prodeje?“ bylo zjistit, zda by si zákazníci 

firmy ADOS s.r.o. přáli, aby je navštěvoval obchodní zástupce firmy ADOS s.r.o. Při 

pravidelných návštěvách by zákazníky informoval o aktuálních výrobcích či sluţbách firmy. 

Otázka je zodpovězena v tabulce č. 16 a grafu č. 15. 

Tabulka č. 16: Pomoc obchodního zástupce v oblasti informovanosti. 

odpovědi počet [%] 

ano 46 58 

ne 33 42 

celkem 79 100 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Graf č. 15: Pomoc obchodního zástupce v oblasti informovanosti. 

 

 

 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Otázka pomoci v oblasti podpory prodeje je zodpovězena v tabulce č. 17 a grafu č. 16. 

Tabulka č. 17: Pomoc obchodního zástupce v oblasti podpory prodeje. 

 

     

 Pramen: [vlastní zpracování] 

 

odpovědi počet [%] 

ano 46 58 

ne 33 42 

celkem 79 100 
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Graf č. 16: Pomoc obchodního zástupce v oblasti podpory prodeje. 

 

 

 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Otázka byla rozdělena do dvou dílčích podotázek, kdy se první dotazovala, zda by 

zákazníkům pomohl obchodní zástupce v oblasti informovanosti. Druhá otázka se týkala 

pomoci v oblasti podpory prodeje. Na tyto dvě otázky respondenti odpověděli procentuelně 

stejně, kdy 58 % respondentů by návštěvy obchodního zástupce uvítali. Zbylých 42 % 

respondentů má pocit, ţe by jim obchodní zástupce v ničem nepomohl. Vzhledem 

k vysokému procentu zákazníků, kteří by obchodního zástupce uvítalo, je na zváţení majitele 

firmy, zda přijmout na pozici „obchodní zástupce“ jednu pracovní  sílu. Obchodní zástupce 

můţe velmi výrazně ovlivnit spokojenost zákazníků a taktéţ můţe být velkým přínosem při 

získávání nových zákazníků. 
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Otázka č. 15 „Splňuje firma ADOS s.r.o. Vaše očekávání?“ měla zjistit, zda firma 

ADOS s.r.o. splňuje očekávání jejich zákazníků. 

Otázka je zodpovězena v tabulce č. 18 a grafu č. 17. 

Tabulka č. 18: Splnění očekávání. 

odpovědi počet [%] 

ano 61 77 

spíše ano 18 23 

ne 0 0 

ne nesplnili 0 0 

celkem 79 100 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Graf č. 17: Splnění očekávání. 

 

 

 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Na otázku, zda firma ADOS s.r.o. splňuje očekávání svých zákazníků vesměs všichni 

odpověděli kladně. Z celkového počtu dotazovaných odpovědělo 77 % zákazníků, ţe jsou 

s firmou spokojeni a 23 % zákazníků v dotazníku zaškrtlo, ţe jsou spokojeni, ale jen spíše. 

Ne, nebo ţe firma nesplnila očekávání zákazníků v dotazníku neoznačil ţádný z dotazovaných 

respondentů. Toto hodnocení je pro firmu kladným signálem, ţe svou práci odvádějí dobře. 

Přesto by měla firma pracovat na tom, aby i výše zmíněných 23 % zákazníku bylo spokokjeno 

úplně. 
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Otázkou č. 16 „Doporučili byste naše produkty dalším zájemcům?“ jsem chtěla zjistit, 

zda by si zákazníci opětovně vybrali firmu ADOS s.r.o. jako svého dodavatele. 

Otázka je zodpovězena v tabulce č. 19 a grafu č. 18. 

Tabulka č. 19: Doporučení dalším zájemcům. 

odpovědi počet [%] 

ano 79 100 

ne 0 0 

celkem 0 0 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Graf č. 18: Doporučení dalším zájemcům. 

 

 

 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Vzhledem k předchozím otázkám a odpovědím zákazníků se jeví firma ADOS s.r.o. jako 

spolehlivá s kvalitními výrobky i sluţbami. Odpovědi na tuto otázku, mou doměnku jen 

potvrdili. Celých 100 % zákazníků by svou objednávku realizovalo opět u firmy ADOS s.r.o. 
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Otázka č. 17 “Pokud máte nějaké konkrétní komentáře, připomínky, nápady a 

návrhy na zlepšení, uveďte je prosím zde“ měla dát respondentům moţnost vyjádřit své 

připomínky, návrhy či nápady jak zlepšit činnost firmy, aby plně uspokojovala jejich potřeby. 

Otázka je zodpovězena v tabulce č. 21 a grafu č. 19. 

Tabulka č. 20: Komentáře, připomínky, nápady.  

odpovědi počet [%] 

zodpovězená otázka 14 18 

bez odpovědi 65 82 

celkem 79 100 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Graf č. 19: Komentáře, připomínky, nápady. 

 

 

 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Na tuto otázku 82 % dotazovaných vůbec neodpovědělo a těch zbylých 18 % uvedlo, ţe 

ţádné připomínky, návrhy či nápady nemají. 

Uvedené odpovědi:  

Odpovědi respondentů byly typu, ţe „nemáme ţádné připomínky, bez komentáře, 

nemáme připomínky ani návrhy a jsme spokojeni“.  



Petra Krchová – Analýza propagačního programu společnosti ADOS s.r.o. pomocí marketingového průzkumu. 

 

 46   

5.1 Zhodnocení jednotlivých bloků otázek 

Blok A – komunikace.  

Z výsledků dotazníků je patrné, ţe se firmě ADOS s.r.o. v komunikaci se stálými 

zákazníky daří. Pouze 2 zákazníci z celkového počtu 79 odpovědí,  uvedli, ţe mají informací 

o firmě ADOS s.r.o. málo. Firma pouţívá k informování svých zákazníků médií, která 

zaručují rychlost, úplnost a včasnost předání informací.  

 

Blok B – sluţby a výrobky. 

Z vyhodnocení tohoto bloku vyplývá, ţe 100 % zákazníků je s výrobky a sluţbami 

firmy ADOS s.r.o. spokojeno. Plných 66 % zákazníků je spokojeno zcela, zbylých 34 % 

zákazníků je pouze spokojeno. Nikdo z dotazovaných respondentů neodpověděl, ţe je 

s výrobky nespokojen. Firma ADOS s.r.o. klade důraz na kvalitu svých výrobků. Taktéţ 

s cenami bylo spokojeno celých 100 % zákazníků. Ceny výrobků nabízených firmou ADOS 

s.r.o. se pohybují rozmezí běţných trţních cen. Ceny jsou vţdy konzultovány se zákazníkem 

uţ při realizaci objednávky.  

 

Blok C – zákaznický servis. 

Se zákaznickým servisem jsou zákazníci firmy ADOS s.r.o. spokojeni. S rychlostí 

vyřízení objednávek je dokonce spokojeno celých 100 % zákazníků. V tomto směru je vidět, 

ţe firma ADOS s.r.o. ví, co má vyrábět a jak. Polovičním úspěchem firmy na trhu je 

zaměstnávání kvalitních a spolehlivých lidí. Z výsledků průzkumu vyplynulo, ţe s tímto firma 

problém nemá. Svých zaměstnanců si cení, jelikoţ všeobecně platí „spokojený zaměstnanec, 

dobře pracující zaměstnanec“.  

 

Blok D – marketingová podpora. 

Nejslabším místem firmy ADOS s.r.o. je její propagace. Se stávajícími zákazníky umí 

firma komunikovat bez problémů. Informace podává prostřednictvím e-mailu a telefonu. Jako 

dnes jiţ většina firem, i firma ADOS s.r.o. uţívá pro získávání informací o firmách internet. 

Sama firma však internetové stránky zřízené nemá. Na toto reagovalo 72 % zákazníků, kteří 

by webovou prezentaci firmy ADOS s.r.o. uvítali. Propagační prostředky, jako reklamní 
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prostředky firma vůbec nevyuţívá, přesto zákazníci odpověděli, ţe jsou s podporou prodeje 

spokojeni. Zřízením webových stránek má firma velkou šanci přilákat nové zákazníky a 

zároveň poskytnout stávajícím zákazníkům aktuální informace o svých produktech či 

sluţbách bez toho, ţe by zákazníci sami museli informovat. Moţnost zmíněných reklamních 

prostředků, by firma také mohla vyuţít. Reklamní předměty osloví velký počet obyvatel a 

slouţí jako nejlepší způsob propagace firmy za dostupnou cenu. Příkladem propagačních 

předmětů mohou být tuţky, kalendáře, diáře, hrnky, klíčenky, ţetony do nákupních košů a 

mnoho dalších.  

 

Blok E – obchodní oddělení.  

Vyhodnocením bloku obchodního oddělení bylo zjištěno, ţe zákazníci jsou s firmou jako 

takovou spokojeni. Z dotazníku vyplynulo, ţe přesto, ţe je většina zákazníků spokojena, 58 % 

dotázaných by uvítalo, kdyby je pravidelně navštěvoval obchodní zástupce. Pravidelnost 

návštěv by si musel obchodní zástupce stanovit individuálně u kaţdé firmy, dle přání 

zákazníka.  

 

Zhodnocení hypotéz. 

 Základní hypotéza – „Zákazníci firmy ADOS s.r.o. budou spokojeni s výrobky,  

sluţbami, ale s propagací příliš ne, se potvrdila. 

První doplňková hypotéza – ţe „většina zákazníků firmy ADOS s.r.o. bude s kvalitou a 

cenou výrobků spokojena“ se také potvrdila. S kvalitou a cenou výrobků je zcela spokojeno 

66 % dotázaných respondentů. Pouze spokojeno je 34 % zákazníků. Z celého vzorku 

respondentů ţádný neodpověděl, ţe je nespokojen. Dále z průzkumu vyplynulo, ţe pro 28 % 

zákazníků je právě kvalita a cena při realizaci objednávky nejdůleţitější. 

Druhá doplňková hypotéza – „vzhledem k tomu, ţe firma ADOS s.r.o. se propagaci firmy 

příliš nevěnuje, budou v tomto ohledu zákazníci spíše nespokojeni“, se potvrdila jen částečně. 

Respondenti odpověděli, ţe jsou s podporou prodeje spokojeni. Zároveň se 72 % zákazníků 

vyjádřilo, ţe by uvítalo webovou prezentaci firmy a 58 % zákazníků si přálo, aby je 

pravidelně navštěvoval obchodní zástupce firmy. Reklamních předmětů (kalendářů, diářů, 

tuţek či letáků) firma ADOS s.r.o. neuţívá. Taktéţ neuţívá ţádné viditelné reklamy např. 

billboardů. 
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Třetí hypotéza – ţe s referencemi budou zákazníci spokojeni, se potvrdila. Firmu ADOS 

s.r.o. by si opět vybralo všech 100 % dotázaných respondentů. 
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6 Navrhovaná řešení 

V následujících podkapitolách jsou uvedeny návrhy, které vyplývají z provedeného 

marketingového výzkumu. Jedná se o následující návrhy, které jsou charakterizovány níţe. 

 

6.1 Webová prezentace firmy ADOS s.r.o. 

Webové stránky jsou dnes standardní formou prezentace firmy na trhu. Jsou základním 

kamenem reklamy. V současnosti platí, ţe kdo nemá prezentaci na internetu, pro zákazníka 

jako by neexistoval! Kaţdý, kdo má byť jen v omezené míře přístup k internetu, vyhledává 

sluţby, zboţí či cokoliv jiného právě na internetu. Originální vzhled webu má přímý dopad na 

budoucí zakázku. Neatraktivní web můţe dokonce klienty či zákazníky odradit. Nicméně 

ţádný web znamená ţádný zákazník. Webové stránky pomohou informovat stálé zákazníky o 

sluţbách a produktech firmy a pomohou získávat nové klienty a zákazníky. Pro stávající 

zákazníky jsou webové stránky tím nejefektivnějším prostředkem komunikace, díky němuţ se 

mohou pravidelně dozvídat o nových produktech, sluţbách, skladových zásobách či jiných 

aktivitách firmy. Výhodou webových stránek je moţnost uloţení velkého mnoţství informací. 

Při tvorbě stránek také záleţí na tom, jak je web udělaný, zda se bude jednat o stránky statické 

(naprogramované beze změn), nebo zda půjde o stránky na bázi redakčního systému CMS 

(content management systém - systém pro správu obsahu), kde si uţivatel pomoci 

administrace (speciálního programu) dokáţe editovat obsah webu bez cizí pomoci. Pokud si 

to vlastník stránek administruje sám, pak by mela byt cena, za vytvoření stránek jednorázová, 

pokud ne, firma si většinou říká o poplatky za změny.  

Na zkoušku jsem nakontaktovala dvě firmy, které by webové stránky vytvořili a starali se 

o chod stránek v nákladech.  

První firma - POINT, se sídlem v Bílině. (Stránky na tuto firmu -  

http://www.point.zaridi.to/info.htm). Přehled sluţeb nabízených firmou POINT se nalézá  

v tabulce č. 21.  

 

 

 

 

http://www.point.zaridi.to/info.htm
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Tabulka č. 21: Sluţby nabízené firmou  

název úkonu Cena [Kč/úkon] 

vytvoření základních webových stránek 2 000 

v případě potřeby výroby loga 500 

hosting na stránky včetně domény 1 000 

administrace webu 500 

celkové náklady 4 000 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Celkové prvotní investice by se tedy pohybovali okolo 4 000 Kč. Následné roční náklady 

by byly pak jiţ jen za správu, a uhrazení hostingu a domény, tedy max. 1 500 Kč/rok.  

 

Druhá firma – Computer Department s.r.o., majitelem společnosti je Ing. Daniel 

Francouz, pod nímţ je BilinaNET.CZ provozován. (Stránky na tuto firmu - 

http://www.bilinanet.cz). Sluţby nabízené firmou Computer Department s.r.o. jsou uvedeny 

v tabulce č. 22. 

Tabulka č. 22: Sluţby nabízené firmou  

název úkonu Cena [Kč/úkon] 

vytvoření základních webových stránek 5 000 

v případě potřeby výroby loga 1 000 

hosting na stránky 1 000 

doména CZ, EU 300 

administrace webu 1 500 

celkové náklady 8 800 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Celkové prvotní náklady by se pohybovaly kolem 7 300 Kč. Následné roční náklady by 

byly pak jiţ jen za správu, a uhrazení hostingu a domény, tedy max. 2 500 Kč/rok. 

 

Na internetových stránkách www.webnode.cz (web, kde je moţné si webové stránky 

zdarma vytvořit) jsem firmě ADOS s.r.o. laicky internetové stránky navrhla.  

Webové stránky jsou rozděleny do 5 sekcí. V první částí – “úvodní stránka” jsou uvedeny 

údaje o firmě, adresa, kontakty, stručný popis, čemu se firma věnuje a výběr materiálů. V 

druhé části – “o nás” je něco málo o vzniku firmy. Ve třetí části je zmíněn přehled sluţeb, 

http://www.bilinanet.cz/
http://www.webnode.cz/
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které firma ADOS s.r.o. nabízí. Čtvrtá část je věnována fotogalerii a v páté části se nalézá 

kontaktní formulář firmy. Při tvorbě stránek je důleţité i barevné provedení samotných 

stránek. Pro reklamu je psychologický význam barev velmi důleţitý. Vhodným výběrem 

barev, eventuálně jejich kombinací je moţné ovlivnit chování a rozhodování zákazníků. Pro 

stránky firmy ADOS s.r.o. jsem zvolila barvy černou – podklad stránek, zelenou – jednotlivé 

záloţky a bílou pro písmo, aby dostatečně vyniklo na černém pozadí.  

Černá barva - symbolizuje pocit ušlechtilosti, elegance a luxusu. Tato barva je barvou 

formální, zvýrazňuje ostatní barvy. Pro kombinaci barev platí, ţe nepestré barvy (černá, bílá, 

šedá) stupňují intenzitu barev pestrých.  

Zelená barva - symbolizuje naději, bezpečí a jistotu. Posiluje a zkvalitňuje mezilidské 

vztahy. Je tichá, vyrovnaná, ochraňující a hrdá. Poukazuje na princip přirozeného, zdravého 

růstu a schopnost vyţivovat rostoucí věci. 

Bílá barva - je spojená s čistotou, osvobozením, novým začátkem. V reklamně je přesto 

často uţívána, právě třeba jako protipól k barvě černé.  

V reklamní praxi jsou barvy vyuţívány jako nástroje, pomocí kterých se reklama 

zviditelňuje. Je důleţité věnovat pozornost celkovému působení, tedy jak reklamě, tak i 

prostředí, ve kterém bude umístěna. Reklama by měla působit viditelně, neměla by splývat 

s okolím, nebo v něm zanikat něm. Nejhorší reklama je ta, které si nikdo nevšimne. 

 

V případě, ţe by se majitel firmy rozhodl pro zaloţení webových stránek, doporučila bych 

mu, aby se obrátil na profesionální firmu. 

 

Navrţené webové stránky jsou zobrazeny na obrázku č. 16. 
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Obrázek č.6: Návrh webové stránky. 

 

 Pramen: [vlastní zpracování] 

  

6.1.1 Hosting 

Další moţností pro firmu je hosting. Jde o „místo“ kdesi na serveru, kde prezentace leţí, 

je zálohovaná a je přístupná návštěvníkům z internetu. Cena se pohybuje od cca 100 Kč do 

několika tisíc Kč. Záleţí na sloţitosti prezentace, např. databáze, více místa na disku atd . 
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6.1.2 Odkaz na mateřských stránkách 

Jednou z moţností, jak zviditelnit dceřinou společnost, je umístit na mateřských stránkách 

odkaz na tuto společnost. Na mateřských stránkách pana Calty je pouze zmínka, ţe nějakou 

dceřinou společnost ADOS s.r.o. mají, ale není zde uveden jediný kontakt, adresa, nic. 

Navrhuji alespoň odkaz na e-mailovou poštu, telefon, či adresu.  

 

6.2 Reklamní předměty 

Reklamní předměty jsou nedílnou součástí image firmy. Výběr z reklamních předmětů a 

jejich vyuţití je široký. Prezentačním předmětem jsou např. tuţky, propisky, bločky, diáře, 

čepice, dresy s logem společnosti, trička, společenské hry, dárkové předměty atd. Výběr je 

opravdu veliký.  

V současné době firma ADOS s.r.o. reklamy prostřednictví reklamních předmětů 

nevyuţívá. Cílem firmy ADOS s.r.o. je oslovit nové potencionální zákazníky a současně 

udrţovat dobrý vztah se zákazníky stávajícími.  

Pro nové zákazníky jsou vhodné tzv. rozdávací reklamní předměty, určeného pro 

rozdávání při nejrůznějších příleţitostech. Jde o levnější reklamní předměty typu kuličkových 

per, odznaků, samolepek, nebo škrabek na auto u kterých, je důleţité co nejmasovější 

rozšíření mezi širokou veřejnost.  

Pro stálé zákazníky je vhodný reklamní dárek. Jedná se drobnější dárkové předměty, 

vybavených logem společnosti kontaktem, kterými klientovi nebo zákazníkovi děkujeme za 

jeho zájem.  

Pro výběr reklamní předmětů jsem našla na internetových stránkách firmu BESS MaM se 

sídlem v Teplicích, ul. Míru 417 – (kontakt www.bess.cz). To z důvodu, ţe zde sídlí i firma 

ADOS s.r.o. a tudíţ není problém do prodejny reklamních předmětů osobně zajít a reklamní 

předměty si přímo vybrat. Jelikoţ firma ADOS s.r.o. ţádných reklamních předmětů 

nevyuţívá, zvolila jsem ty nejběţnější typy. Pro skupinu nových zákazníků, s potřebou oslovit 

co největší mnoţství lidí, jsou vhodné tuţky, ţetony do nákupních košíků, nákupní tašky. 

Přehled vybraných reklamních předmětů je uveden v tabulce č. 23. 

http://www.bess.cz/
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Tabulka č. 23: Přehled vybraných reklamních předmětů pro nové zákazníky. 

 

 

druh reklamního předmětu 

minimální mnoţství 

[ks] Kč/ks 

cena celkem 

[Kč] 

kuličkové pero 500 4,5 2 250 

ţetony do nákupního koše 1000 4,4 4 400 

nákupní taška 100 27,9 2 790 

celkem     9 440 

 

Pramen: [vlastní zpracování] [8] 

 

Pro stávající zákazníky jsem zvolila diář a stolní kalendář. Přehled reklamních předmětů 

je uveden v tabulce č. 24. 

Tabulka č. 24: Přehled vybraných reklamních předmětů pro stávající zákazníky. 

druh reklamního předmětu potřebné mnoţství [Kč] Kč/ks 

Celkem 

[Kč] 

diář denní 100 78 7 800 

kalendář stolní 150 35 5 250 

celkem     13 050 

 

Pramen: [vlastní zpracování] [8] 

 

Stolní kalendář je vhodným dárkem před koncem roku a budí pozornost po celý další rok. 

Diář je také vhodným dárkem ke konci roku. Pokud ho obdarovaný bude pouţívat, má 

společnost zajištěnou reklamu na celý další rok. Stávajícím zákazníkům můţeme věnovat i 

dárky určené pro nové zákazníky.  

Celkové náklady na reklamní předměty činí 22 490 Kč. 

Dalším vhodným reklamním předmětem pro stávající zákazníky je zasílání novoročních 

PF přání. 

 

6.3  Obchodní zástupce 

Je na zváţení majitele firmy, zda přijme pracovní sílu na pozici obchodního zástupce. Dle 

mého mínění by obchodní zástupce firmě jen pomohl. A to se zákazníky, které firma jiţ má, 

ve smyslu zlepšení sluţeb zákazníkovi. Zároveň by byl tento pracovník velkým přínosem při 

hledání nových zákazníků. Náklady na nového pracovníka by mohly být 12 000 Kč/měsíčně 

základního platu. Pracovník by byl k základnímu platu odměněn procentuálně z prodaného 
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mnoţství produktů. Výše procentuelní odměny by byla na majiteli firmy a pracovníkovi, na 

jakých podmínkách by se dohodli. 

 

6.4 Provádění hodnocení spokojenosti zákazníků  

Dalším návrhem jak zlepšit činnost firmy je opakování marketingového výzkumu 

v dalších letech.  Firma tím získá potřebné informace, zda se vydává správným směrem, zda 

jsou i nadále zákazníci spokojeni s výrobou a drţí krok s konkurencí. Současně by si firma 

mohla ověřit, zda navrhovaná opatření (pokud budou přijata) byla pro ni přínosem. 

 

Mezi účinnou propagaci patří např. i reklama na vozidlo, nebo reklama na rádiu. Pokud 

firma vlastní sluţební vozidla, je vozidlo ideálním nosičem reklamy. Firma ADOS s.r.o. 

sluţební vozidlo nemá, k dopravě výrobků vyuţívá pouze přepravní sluţby. 

Reklamy na rádiu vyuţívá spousta firem. Je to efektivní způsob, jak o sobě dát vědět. 

Některé firmy vyuţijí reklamy v rádiu jen na konci roku, kdy tímto prostřednictvím děkují 

svým zákazníků. Vše záleţí na finančních moţnostech firmy.  
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7 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat propagační program společnosti ADOS s.r.o. a 

zjistit, zda jejich propagace na trhu je dostatečná. V případě, ţe by byl propagační program 

firmy ADOS s.r.o. nedostatečný, navrhnout řešení na zlepšení. Pro tento účel bylo uţito 

marketingového výzkumu, metody dotazování. Byl sestaven dotazník, ve kterém zákazníci 

firmy ADOS s.r.o. odpovídali celkem na 17 otázek. Byly vysloveny hypotézy, jedna hlavní a 

tři doplňkové. 

Základní hypotéza – „Zákazníci firmy ADOS s.r.o. budou spokojeni s výrobky a 

sluţbami, s propagací ne“, se potvrdila. 

První doplňková hypotéza – ţe „většina zákazníků firmy ADOS s.r.o. bude s kvalitou a 

cenou výrobků spokojena“ se také potvrdila. S kvalitou a cenou výrobků je zcela spokojeno 

66 % dotázaných respondentů. Pouze spokojeno je 34 % zákazníků. Z celého vzorku 

respondentů ţádný neodpověděl, ţe je nespokojen. Dále z průzkumu vyplynulo, ţe pro 28 % 

zákazníků je právě kvalita a cena při realizaci objednávky nejdůleţitější. 

Druhá doplňková hypotéza – „vzhledem k tomu, ţe firma ADOS s.r.o. se propagaci firmy 

příliš nevěnuje, budou v tomto ohledu zákazníci spíše nespokojeni“, se potvrdila jen částečně. 

Respondenti odpověděli, ţe jsou s podporou prodeje spokojeni. Zároveň se 72 % zákazníků 

vyjádřilo, ţe by uvítalo webovou prezentaci firmy a 58 % zákazníků si přálo, aby je 

pravidelně navštěvoval obchodní zástupce firmy. Reklamních předmětů (kalendářů, diářů, 

tuţek či letáků) firma ADOS s.r.o. neuţívá. Taktéţ neuţívá ţádné viditelné reklamy např. 

billboardů. 

Třetí hypotéza – ţe s referencemi budou zákazníci spokojeni, se potvrdila. Firmu ADOS 

s.r.o. by si opět vybralo všech 100 % dotázaných respondentů.  

V kapitole č.6 jsou uvedena navrhovaná řešení pro zlepšení propagace společnosti, která 

vyplynula z marketingového průzkumu. Prvním řešením je zřízení internetových stránek 

společnosti. Firma ADOS s.r.o. v současnosti internetové stránky nemá. V diplomové práci 

jsem doporučila dvě firmy, které by webové stránky navrhly, zřídily a aktualizovaly. Jako 

další variantu jsem vybrala internetové stránky, kde je dána moţnost navrhnout si webové 

stránky samostatně, bez pomoci profesionálů na internetových stránkách www.webnode.cz. 

Této moţnosti jsem vyuţila i já a webové stránky jsem laicky navrhla. Jsou součástí příloh. 

http://www.webnode.cz/
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Přesto doporučuji v případě, ţe by se majitel rozhodl stránky zřídit, vyuţít sluţeb 

profesionálů. A to z důvodu, ţe kaţdý, kdo má v dnešní době byť jen v omezené míře přístup 

k internetu, vyhledává sluţby, zboţí či cokoliv jiného právě na internetu. Originální vzhled 

webu má přímý dopad na budoucí zakázku. Neatraktivní web můţe dokonce klienty či 

zákazníky odradit. Nicméně ţádný web znamená ţádný zákazník.  

Druhým návrhem je nákup reklamních předmětů. Jelikoţ společnost ADOS s.r.o. 

nevyuţívá této moţnosti propagace, k vylepšení situace jsem navrhla nákup některých těchto 

předmětů. Doporučila jsem nákup reklamních předmětů pro nové zákazníky i stávající 

zákazníky. Reklamní předměty určené pro nové zákazníky, jsou předměty běţného typu 

rozdávané při nejrůznějších příleţitostech. Jde o levnější reklamní předměty typu kuličkových 

per, ţetonů do nákupních košů a nákupních tašek. Pro stávající zákazníky jsem vybrala téţ 

běţné typy reklamních předmětů, jako jsou diáře a kalendáře. Tyto předměty v případě, ţe 

jsou obdarovanými uţívány, plní funkci celoroční reklamy. V práci jsou rozepsané náklady na 

jednotlivé poloţky. Celkové náklady na tyto reklamní předměty činí 22490,- Kč.  

Třetím návrhem je, přijetí dalšího pracovníka na pozici obchodního zástupce. Dle mého 

mínění, by obchodní zástupce firmě jen pomohl. A to se zákazníky, které firma jiţ má, ve 

smyslu zlepšení sluţeb zákazníkovi. Zároveň by byl tento pracovník velkým přínosem při 

hledání nových zákazníků. Náklady na nového pracovníka by mohly být 12 000 Kč/měsíčně 

základního platu. Pracovník by byl k základnímu platu odměněn procentuálně z prodaného 

mnoţství produktů. Výše procentuelní odměny by byla na majiteli firmy a pracovníkovi, na 

jakých podmínkách by se dohodli. 

Čtvrtým návrhem jak zlepšit činnost firmy je opakování marketingového výzkumu 

v dalších letech.  Firma tím získá potřebné informace, zda se vydává správným směrem, zda 

jsou i nadále zákazníci spokojeni s výrobou a drţí krok s konkurencí. Současně by si firma 

mohla ověřit, zda navrhovaná opatření (pokud budou přijata) byla pro ni přínosem. 

Tato doporučení byla vybírána s ohledem na jejich finanční dostupnost. Majitel se 

vyjádřil, ţe do reklamy finanční prostředky příliš investovat nechce. Firma ADOS s.r.o. je 

malou firmou rodinného typu. Přesto byla doporučení majiteli společnosti ADOS s.r.o. 

předána a nyní je na jeho zváţení, zda nějaké bude chtít ve svém podniku zavést.  
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