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Abstrakt 
 

Cílem této bakalářské práce je  nastínit možnosti implementace marketingového mixu  

a strategických cílů podniku a upozornit na možné faktory, které by mohly ovlivnit úspěšnost 

realizace. Pro výše zmíněné procesy byly identifikovány teoretické metody a postupy, které by 

měly nejen pomoci správně analyzovat a vyhodnotit situaci, ale také navrhnout možná řešení 

jednotlivých problémů souvisejících s aplikací marketingového mixu.  

 

Klíčová slova: marketingový mix, koncepce marketingového mixu, implementace 

marketingového mixu. 

 

 

 

Abstract 

This bachelors thesis is aiming to outline the implementation options of marketing mix  

and enterprise strategic objectives as well as highlight factors which might have an affect on the 

successful implementation. 

There were identified theoretical methods and procedures for the above mentioned processes, 

which wouldn´t only help out correctly analyze and assess the situation, but also suggest possible 

solutions of the particular issues closely related to an application of the marketing mix. 

 

Key words: marketing mix, concept of marketing mix, implementation of marketing mix. 
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Úvod 
 

Marketing je v současnosti všude kolem nás. Marketing v sobě zahrnuje nesčetné množství 

činností, které významným způsobem ovlivňují náš každodenní život. V současné době již 

marketing není pouze vědou  a dynamicky se rozvíjející disciplínou, ale také uměním a je stále 

více považován za základní stavební kámen podnikatelského úspěchu, čehož jsou si společnosti 

čím dál více vědomy. Jelikož se marketing prioritně soustřeďuje na zjišťování a naplňování 

lidských a společenských potřeb a přání, stává se tak nepostradatelným prvkem pro každou 

společnost, která chce v tržním prostředí uspět. Zjednodušeně se dá říci, že se marketing 

zaměřuje na formulaci a tvorbu podnikatelské filozofie, jejímž cílem je vytvoření takové 

podnikatelské strategie, abychom dosáhli maximálních výnosů při optimalizaci zdrojů. Neméně 

důležitým prvkem, který taktéž tvoří významnou část marketingu je vyhledávání podnikatelských 

příležitostí na trzích. 

 

Marketingový mix spolu s výběrem tržních segmentů a cílových trhů vytvářejí 

marketingovou strategii firmy. 

Na marketingové strategii a schopnostech marketingových pracovníků čím dál více závisí 

finanční úspěch společnosti. Promyšlená a vhodně zvolená strategie marketingu zlepšuje 

ekonomické výsledky a posiluje konkurencischopnost podniku. Významným fenoménem  

70. a 80. let minulého století byl velmi silný důraz na snižování nákladů a zvyšování kvality, tzn., 

 že tehdejší marketing se orientoval zejména na krátkodobé cíle a to především na ziskovost. 

Současné pojetí marketingu naopak klade důraz na strategický přístup, který vychází z nutnosti 

poznání a respektování vnějšího prostředí – ekonomického, politického, právního, 

technologického, sociálního atp. Původní snaha, která se zaměřovala na maximalizaci zisku se  

přeměnila ve snahu o vytvoření maximální hodnoty pro firemní partnery a klade důraz na 

spokojenost nejen zákazníků, ale také zaměstnanců , akcionářů a společností jako celku.  

 

Současným marketingovým cílem již není pouze snaha o zvyšování tržního podílu a zisku,  

či  získávání stále nových zákazníků na úkor konkurence. Firmy, které chtějí na trhu uspět 

 a dlouhodobě se na něm udržet si jsou vědomy nutnosti dlouhodobého a strategického rozvoje 

 a plánování, založeném na týmové spolupráci a respektování vnějšího prostředí a všech subjektů, 

které podnikatelské aktivity firmy přímo či nepřímo ovlivňují. Marketing můžeme chápat jako 
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konkrétní strategii firmy se zaměřením na cílové trhy, kdy podnik realizuje výzkum trhů, 

zpracovává strategický marketingový plán, provádí segmentaci, výběr cílového trhu a realizuje 

marketingový mix. 

 

Fenoménem dnešní doby se stal tzv. RELATIONSHIP MARKETING (vztahový marketing). 

Podstatou novodobého marketingu je budování dlouhodobých pozitivních vztahů mezi 

společnostmi a jejími zákazníky na základě dokonalé znalosti individuálních zákazníkových 

potřeb. Zatímco tradičním cílem dřívějších marketingových strategií bylo získání co největšího 

podílu na trhu díky získání nových zákazníků, cílem vztahového marketingu je loajalita  

a spokojenost zákazníků. Z mnoha výzkumů vyplynulo, že pro firmy je zpravidla výhodnější  

a méně nákladné udržet si stávající zákazníky, kteří pravidelně nakupují, než vynakládat značné 

prostředky na získání zcela nových zákazníků. 

 

Marketing se stal součástí našich životů a troufám si tvrdit, že je dnes již nezbytný  pro každý 

podnikatelský subjekt, ať už se jedná o drobné živnostníky či velké společnosti. V této práci se 

zaměřuji na možnosti využití marketingu a jeho přínosy pro společnosti, které využívají 

marketingového mixu.   

 

Tato práce by měla sloužit především jako studijní materiál pro studenty a pedagogy středních 

škol. 
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1 Charakteristika marketingu 

 

Marketing se velmi intenzivně zaměřuje na zjišťování, uspokojování a naplňování lidských  

a společenských potřeb. Jedna z nejpopulárnějších definic marketingu zní takto: Cílem 

marketingu je uspokojovat přání a potřeby zákazníka se ziskem. Americká marketingová 

asociace formuluje cíle marketingu pomocí následující definice: „Marketing je důležitou funkcí 

organizace a souborem mnoha procesů k vytváření, sdělování a poskytování hodnoty zákazníkům 

a v neposlední řadě k rozvíjení vztahů se zákazníky takovým způsobem, aby z nich měla 

prospěch firma a držitelé jejich akcií. Z podstaty marketingu vyplývá, že inovační proces může 

mít řadu podob a směrů. K tomu, aby jeho orientace nebyla zaměřena samoúčelně, ale naopak 

aby inovace maximálně upevňovaly tržní postavení podniku a jeho rozvoj, je nezbytné založit 

řízení podniku na marketingovém potažmo korporátním přístupu. Prosazení marketingového 

přístupu není ani jednorázová, ani krátkodobá záležitost. Americký klasik marketingové literatury 

P. Kotler uvádí, že výstavba dobře fungující marketingové organizace trvá 5 – 10 let.[16] 

Marketing definují různí lidé různými způsoby. Mezi nejvýznamnější představitelé marketingu 

patří: 

 Philip Kotler 

 Peter Drucker 

 Theodor Levitt 

 Michael Porter 

1.1 Philip Kotler 

Philip Kotler je uznávaný světový guru marketingu. Působí mimo jiné jako emitní profesor 

mezinárodního marketingu na J.L. Kellogg Graduate School of management, severozápadní 

univerzity. Kotler ve svých publikacích dokazuje, že se ekonomika za posledních 20 let radikálně 

transformovala. Tato transformace je výsledkem kombinací několika faktorů, které z poměrně 

velké části ovlivňují marketing. Jsou to především kombinace technologického vývoje  

a konvergence a rozšíření zeměpisných trhů. Důsledkem nejen těchto vlivů dochází 

k expandování globálního marketingu, objevují se různé obchodní bloky usnadňující mezinárodní 

obchod. Politická dogmata rovněž mizí a dochází k rozvoji trhů a k velkému vzedmutí volných 

tržních ekonomik. Aby firmy co nejlépe splnily přání svých zákazníků, mění způsoby, kterými 
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řídí svůj marketing. Na sociální úrovni dochází k významným demografickým a společenským 

změnám, které významným způsobem ovlivňují životní styl spotřebitelů a jejich potřeby. Firmy 

musejí být schopny  na tyto změny reagovat. 

 

Podle Kotlera je nyní hlavním principem hodnota zákazníka. Spotřebitelé řadí výrobky podle 

hodnoty, kterou vytvářejí. Pracovníci marketingu si musejí všímat způsobu, jakým se spotřebitelé 

rozhodují.  

Organizace vedou své marketingové činnosti k: 

 Zaměření se na vysoce efektivní výrobu tak, aby prodaly své výrobky a služby za nízké 

ceny.  

 Zaměření se na výrobu kvalitnějších výrobků, které splní potřeby spotřebitele. Jejich 

marketingové snahy budou řízeny směrem k lepší kvalitě výrobků. 

 Zaměření se na prodej. Takové organizace věří, že spotřebitelé se musí přimět k tomu, 

aby výrobky koupili. Jejich zdroje se proto používají na propagaci prodeje. Cílem je 

prodat to, co vyrobily. 

 Zaměření své pozornosti na hledání toho, co zákazníci chtějí ve vztahu k cílovému 

trhu, o který se zajímají, a potom na dodávku zboží a služeb na tyto cílové trhy  

efektivnějším a účinnějším způsobem, než to dělají jejich konkurenti. Tímto způsobem se 

organizace snaží uspokojit své strategické cíle. 

 Zaměřují pozornost na vyhledání a uspokojení potřeb spotřebitele a organizace, ale 

dodatečně také plánují „zachování a zvýšení úrovně zákazníka a prosperitu 

společnosti“.[7] 

 

Marketing nyní ovlivňuje jak ziskové, tak neziskové organizace a řízení marketingu se stává 

nedílnou součástí všech typů organizací. Podnikatelské, potažmo marketingové aktivity se 

uskutečňují v rámci mikro a makroprostředí, které je obklopuje. Na makroúrovni ovlivňuje chod 

firmy nejen rozhodnutí vedení firmy, ale také mnoho dalších externích faktorů. Tyto faktory jsou 

nejčastěji zařazeny do kategorie sociologické, technologické, ekonomické a politické.  

Na mikroúrovni se faktory vztahují především k řetězci nabídky zboží a služeb, který zahrnuje 

spoustu subjektů. Mezi nejvýznamnější subjekty patří: dodavatelé, distributoři, obchodní partneři 

a v neposlední řadě také  zákazníci. Firmy dnes musejí vhodně kombinovat své zdroje  
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a kompetence, aby dosáhly „vhodné strategie“. Vhodnost strategie a její prostředí se mění po 

celou dobu, během které se vytváří formulace dynamického konceptu strategie každé firmy. 

1.2 Peter Drucker 

Peter Drucker je považován za otce marketingu. Zpopularizoval významné pojmy z oblasti 

marketing-managementu jako je privatizace, řízení pomocí cílů, decentralizace, znalostní dělník, 

znalostní ekonomika, které dnes  běžně  používáme. Peter Drucker je světově uznávaný 

všestranný myslitel. Již od roku 1954 píše Peter Drucker o důležitosti soustředění se  

na zákazníka, aby se dosáhlo vytýčených cílů firmy.  Drucker také zastává ten názor, že máme 

být proaktivní a klást si otázky v souvislosti s budoucím růstem. Management se musí ptát: Jaká 

bude naše firma? Odpověď na tuto otázku vyžaduje věnování pozornosti následujícím čtyřem 

faktorům: 

 

 potenciál trhu a trend trhu, 

 změny struktury trhu, 

 inovace, 

 neuspokojené potřeby zákazníka.[7] 

 

Odpovědi musejí být prioritně založeny na definici trhu, který je orientován na zákazníka. 

Drucker ve svých publikacích velmi často zdůrazňuje, že ve skutečnosti je marketing natolik 

základním stavebním kamenem každé společnosti, že nestačí mít jenom silné prodejní oddělení  

a svěřit mu marketing. Marketing nesmí být chápán jen jako rozšíření prodeje. Zahrnuje totiž 

celkový obchod, viděný z pohledu dosažených výsledků, které vycházejí z pohledu spotřebitele. 

Důležitost, starost a odpovědnost za marketing musí pronikat do všech oblastí podniku. Nový 

podnik proto potřebuje startovat s předpokladem, že jeho výrobek nebo služba může najít 

zákazníky na trzích, o kterých nikdo neuvažoval, pro použití, se kterým nikdo nepočítal, a to 

v době kdy byl výrobek nebo služba navrhován, a že je budou kupovat zákazníci vně zorného 

pole a dokonce ti, které nový podnik nezná.[7] Nový výrobek vyžaduje zaměřit se velmi 

důkladně na trh, a to obsahuje předpoklad vstupu na nové trhy a předpoklad střetů s novými 

konkurenty a především ochotu v tomto experimentu riskovat. Drucker dokazuje, že „výrobek“ 
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nebo „služba“ je určena zákazníkem, nikoliv výrobcem. Takový názor pak znamená, že podnik se 

spíše orientuje na zákazníka, než na výrobek.  

 

Největší nebezpečí pro nový podnik je „vědět lépe“ než zákazník, co výrobek nebo služba je, 

nebo čím by měla být, jak  by se měla kupovat a k čemu by se používala. A k tomu je nutno 

přijmout elementární axiom marketingu: firmy nejsou placeny za reformování zákazníka. Jsou 

placeny za uspokojování zákazníků.[7] 

 

Kreativní imitátoři výrobků nejsou podle Druckera novátory v pravém slova smyslu. Pokoušejí se 

především mapovat nové trhy a zákazníky. A tak se v důsledků svých aktivit stávají těmi, kdo 

jsou zaměřeni na trh a jsou poháněni trhem. Jednou z klíčových strategií zaměřujících se nejen  

na získání, ale také na udržení si kompetentní výhody, je nedovolit konkurentům, aby je 

jakýmkoliv způsobem napodobovali. Aby tak mohly společnosti učinit, musejí tyto organizace 

sloužit svým stávajícím trhům a spotřebitelům lépe než svým potencionální konkurenti. Kreativní 

imitátoři se velmi často stávají úspěšnými jen proto, že uspokojují stávající trhy lépe než 

průkopníci produktů. 

1.3 Theodore Levitt 

Theodore Levitt vydal mnoho odborných článků, zaměřujících se na problematiku marketingu. 

Devět klíčových článků z Harvard Business Review bylo reprodukováno v knize Marketing 

Imagination. Marketingová krátkozrakost byl název jeho populárního historického článku, který 

vycházel z jeho vlastních zkušeností u Standard Oil. Při formulování firemní strategie si kladl 

jednoduchou základní otázku, na kterou však pro spoustu společností není snadné odpovědět a to: 

„V jaké jsme firmě?“. Když na tuto otázku firmy odpovídají, drtivá většina z nich věnuje velkou 

pozornost svému průmyslovému oboru namísto trhům. Takováto orientace znamená, že je 

organizace zaměřena na výrobu, namísto toho, aby byla zaměřena na trh. Ve svém odborném 

článku Levitt dokazuje, že železnice se přestaly rozrůstat z jiných důvodů, než si ve skutečnosti 

mysleli a ne proto, že nerostla potřeba mít cestující a vozit náklad. Jejich podnikání doplatilo  

na fakt, že bylo definováno velice úzce. Jejich fatální chybou bylo, že se považovali za železniční 

firmu a ne za dopravní firmu. Hollywood rovněž tak doplatil na to, že definoval své podnikání 

velice úzce. Myslel si, že působí jen ve filmovém průmyslu, zatímco ve skutečnosti byl 
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v zábavním průmyslu. Definovat poslání firmy v podmínkách jejich schopností, spíše než 

v podmínkách potřeb trhu, znamená orientovat se na výrobu. Firma by měla být definována 

především podle potřeb a přání zákazníků. 

 

Levitt na základě svých poznatků tvrdí, že v mnoha firmách je růst ohrožen z toho důvodu, že  

na úrovni vrcholového vedení chybí představa o tom, co je marketing a jak moc je marketing pro 

společnosti důležitý. Prohlásil, že růst průmyslu jako takový v zásadě neexistoval. Podle Levitta 

existovaly pouze příležitosti růstu, o kterých mohla firma uvažovat, a které mohla kapitalizovat 

přijetím svých vlastních schopností. 

Vyzdvihl čtyři důvody, které vedly k neúspěchu firmy. Jsou to: 

 

 Přesvědčení, že růst přichází se zvyšováním počtu obyvatel a blahobytu. Růst 

populace rozšiřuje trh pro výrobek a firma si stanovuje své zdroje pro splnění požadavku. 

Firma nemá potřebu přemýšlet nápaditě, pokud nestojí před problémem. 

 Existovalo přesvědčení, že za výrobky není žádná hlavní náhrada. Toto přesvědčení 

vedlo k tomu, že firmy se zaměřovaly na zlepšování svých výrobků, místo aby se obávaly 

náhrady za své výrobky. Většina inovací, které v mnoha případech poskytly firmám 

spásu, nevznikala v průmyslu, ale mimo něj. 

 Příliš mnoho důvěry v hromadnou výrobu a snižování nákladů výrobních jednotek. 

V hromadné výrobě se klade důraz na prodej a ne na marketing. 

 Některé organizace věří, že kvalitnější výrobky se budou prodávat samy. Výsledkem 

byly významné snahy v oblasti výzkumu a vývoje. Takové organizace se proto stávají 

více orientovanými na výrobek než na trh.[7] 

 

Abychom se stali společností orientovanou na trhy a dosažení stanovených cílů, musíme 

uvažovat o následujících faktorech: 

 

 Organizace musí velmi důkladně zvažovat a přijmout podmínky trhu. 

 Mít vedoucí postavení na trhu a být přitom efektivní, znamená mít povinnost naplňovat 

potřeby zákazníků k jejich spokojenosti. 
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 Organizace musí především sama sebe vnímat jako organismus, který přináší zákazníkovi 

uspokojení. 

 Organizace si musí být v každém ohledu vědoma důležitosti svého zákazníka. 

 Získání a  především udržení si zákazníků musí být hlavním úkolem organizace. 

 

Marketingová krátkozrakost se stala  Levittovým historickým článkem, protože poprvé donutila 

organizace, aby si uvědomily, že se nachází v podnikatelském a tržním prostředí, které vytváří 

hodnotu spotřebitelů. Tato publikace nabývá na významu právě proto, že  tvoří nový rozvoj pro 

stratégy při zvažování povahy firmy. Článek vytvořil motivaci pro zamyšlení v marketingových 

termínech při sestavování strategických cílů společností. 

1.4 Michael Porter 

Michael Porter je dobře známý představitel marketingové strategie. Je významným a nejmladším 

doživotním profesorem na Harvardské univerzitě. Téměř každý student marketingové strategie je 

schopen vyjmenovat jeho „pět sil“ modelu konkurenceschopnosti. Porter říká, že abychom mohli 

vybudovat strategii zaměřenou proti konkurenci, musí organizace dobře odhadnout, ideálně 

vědět, co se pravděpodobně stane na trzích, na které organizace dodává své výrobky a služby. 

Musí také pravidelně mapovat tržní prostředí a dobře vědět, kdo jsou její konkurenti v konkrétní 

struktuře průmyslu. 

 

V každém průmyslovém oboru jsou pravidla konkurence řízena pěti konkurenčními silami.  

Jsou to: 

 potencionální konkurent, 

 konkurenční rivalita, 

 substituční výrobky, 

 síla kupujícího při vyjednávání o ceně, 

 síla prodávajícího při vyjednávání o ceně. 

 

Těchto pět sil je odpovědí na otázku proč jsou některé trhy atraktivnější než jiné. Společná síla 

těchto pěti kompetitivních sil určuje schopnost firem v určitém průmyslovém oboru vydělat si 

v průměru návratnosti investice nad vynaložené kapitálové náklady.[7] 
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 Potencionální konkurenti 

Potencionální konkurenti musí překonat různé překážky a nástrahy, které na ně na trhu čekají. 

Tyto překážky vznikají mimo jiné také z důvodu úspor, které přináší zavedení velkovýroby, 

výrobkové diferenciace, kapitálových požadavků s přístupem k distribučním kanálům, přesunu 

nákladů, vládní politiky, zkušeností, silou značky a odvetnými opatřeními. 

 Substituční výrobky 

Jedná se o přímé i nepřímé substituce. Platí zde pravidlo, že čím více substitučních výrobků 

existuje, tím bude mít konkurence menší sílu. 

 Konkurenční rivalita 

Síla a intenzita konkurence mezi firmami značně závisí na počtu firem, které působí v daném 

průmyslovém sektoru. Faktory, které významným způsobem ovlivňují konkurenci jsou: počty 

firem a klíčoví hráči, soustředěná pozornost prodeje, relativní velikost firem, podíl trhu, 

ziskovost, výdělkové marže, přidaná hodnota, dostupnost nadbytečné kapacity a síla značky.  

 Síla kupujícího při vyjednávání o ceně 

Tyto faktory v sobě zahrnují spoustu požadavků a to zejména požadavky na kvalitu,  

podněcování konkurentů,ale také soustředěnou pozornost nakupujícího. Otázkou je, zda jsou 

výrobky významným prvkem v nákladech kupujícího? Důležité je zaměřit pozornost na citlivost 

kupujícího k ceně, kdy s růstem ceny klesá ochota nakupovat. Nesmíme však opomenout ani  sílu 

dodavatelů vzhledem k nakupujícím. 

 Síla dodavatelů při vyjednávání o ceně 

Zde hraje klíčovou roli počet společností dodávajících zboží či služby zákaznickým firmám, 

důležité postavení má také ziskovost dodavatelů a kapacita, jejich využití. 

Při použití konstrukce Porterových pěti sil může organizace analyzovat a pochopit konkurenci 

v konkrétním průmyslovém oboru. Efektivní marketing závisí na provádění řádného 

spotřebitelského výzkumu a také na vedení analýzy o průmyslu a konkurenci. Proto se 

konkurence pěti Porterových sil stává užitečným nástrojem při plánování marketingové strategie. 

Kromě provádění analýzy průmyslu a konkurence Porter také radí soustředit se na konkurenty. 

Organizace musí analyzovat, kdo jsou její klíčoví konkurenti, jaké mají kapacity, a jaké jsou 

jejich budoucí záměry.[7] 
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1.5 Zhodnocení 

Základem pro úspěšné pochopení marketingové strategie je pochopit marketing jako vědu. 

Marketing lze zjednodušeně chápat jako proces, který se soustřeďuje na zdroje a cíle organizace, 

na příležitosti prostředí a na potřeby zákazníků. Prvotním a nejzákladnějším faktem o marketingu 

je, že je to univerzální věda, která čerpá znalosti z mnoha oborů. Marketing jako vědu lze 

aplikovat stejným způsobem od Spojených států až po Českou republiku. Marketing je tedy 

soubor pojmů, nástrojů, teorií, praktik a postupů a zkušeností, které se firmy snaží co nejúčinněji 

aplikovat v praxi. Tyto prvky tvoří společně základní kostru marketingu, kterou lze vyučovat,  

a kterou se lze také naučit. Globální marketing je členitým procesem, který zaměřuje především 

na  zdroje a cíle společnosti, ale také na globální marketingové příležitosti. Společnosti se čím dál 

více angažují v globálním marketingu a to ze dvou důvodů: chtějí mít výhodu příležitostí pro růst 

a expanzi a výhodu přežití na trhu. Společnosti, které neuspěly a nevyužily globálních 

příležitostí, s velkou pravděpodobností ztratí i své domácí trhy, protože budou dříve či později 

vytlačeny silnějšími a ctižádostivými globálními konkurenty. Dnešní význam a strategie 

globálního marketingu má podobu dynamické souhry několika řídících a několika omezujících 

sil. Řídící síly se soustřeďují na přání a potřeby trhu, technologii, zlepšení dopravy, nákladů, 

kvality, růstu světové ekonomiky a poznání příležitostí, aby se jejich investiční financování 

vyvíjelo v globální působnosti. Omezující síly jsou charakterizovány jako rozdíly trhu, 

krátkozrakost managementu, organizační kultura a národní regulace.  

Globalizace v pravém slova smyslu znamená transformaci základních struktur a povahy 

mezinárodního obchodu. Proces globalizace ovlivňuje nejen způsob, jakým obchodujeme, ale má 

také silný vliv na naše obchodní partnery, kvalifikaci potřebnou k tomu, abychom mohli 

konkurovat v nějakém prostředí, inovaci organizace, pohyb pracovní síly, kultury a hodnot. 

V mnoha zemích způsobilo zhroucení komunismu a téměř univerzální podpora tržních ekonomik 

společně se zrychleným technologickým vývojem a explozí informací nebývalý rozvoj tohoto 

trendu směrem ke globalizaci více, než se dalo očekávat.  

 

Z výše uvedených názorů těch největších guru marketingu lze odvodit, že každá strategie má své 

výhody i nevýhody a ideálním řešením by bylo tyto názory a zkušenosti sjednotit do jednoho  

a ten pak aplikovat v praxi.  
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2 Koncepce marketingového mixu 

Marketingové aktivity nevyvíjejí nejen prodávající, ale značnou mírou na těchto aktivitách 

podílejí i kupující. Zákazníci se čím dál více sjednocují, vytvářejí různá spotřebitelská hnutí, 

jelikož mají společné zájmy, řeší obdobné situace či a vyvíjejí společné aktivity. 

Moderní marketingová koncepce je založena na co nejtěsnějším přiblížení se firmy zákazníkům  

a nabízení mnohem uspokojivějšího řešení jejich potřeb a přání,než konkurence. Marketingová 

koncepce vychází z hypotézy že firma jako celek by měla zaměřit své úsilí na uspokojování 

cílového zákazníka se ziskem. Marketingová koncepce spočívá ve čtyřech základních pilířích: 

soustředění se na trh, orientaci na zákazníka, koordinovaném marketingu a výnosnosti. [5] 

 

 

Obr. 1_Klíčové prvky marketingové koncepce [5] 

 

Existuje pět koncepcí, které firmy používají pro své marketingové aktivity: výrobní, výrobková, 

prodejní, marketingová a koncepce společenského marketingu. 

2.1 Výrobní koncepce 

Výrobní koncepce vychází z předpokladu, že spotřebitelé většinou upřednostňují výrobky, které 

jsou levné a široce dostupné. Management by se tedy měl kromě jiných marketingových aktivit 

zaměřit prioritně na zefektivněním výroby a distribuce. Tato koncepce je jednou z nejstarších 

filozofií marketingu.Výrobní koncepci lze efektivně využít ve dvou typech situací. První situace 

nastane když poptávka po výrobku převyšuje nabídku na trhu. V tomto případě je potřeba se 

orientovat prioritně na výrobu hledat způsoby jak ji co nejefektivněji zvýšit. Druhá situace 

nastane, když výrobní náklady na produkt jsou příliš vysoké a je potřeba je snížit. Typickým 

příkladem byla filozofie Henryho Forda, zaměřená na zdokonalení výroby modelu T tak,  
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aby jeho náklady byly co nejnižší a mohlo si jej dovolit co nejvíce lidí. Společnosti fungující dle 

této výrobní strategie však riskují, pokud se soustředí pouze na svůj provoz. Po nějaké době se 

tak Fordova strategie přestala vyplácet.  

Ačkoli byly jeho vozy levné, zákazníci je nepovažovali za příliš atraktivní. Ve snaze snížit ceny 

si společnost přestala uvědomovat, že její zákazníci mohou chtít i něco jiného. Mezera, kterou 

Ford na trhu zanechal využila společnost General Motors.[12] 

Výchozím principem každé výrobní koncepce by mělo být procesní řízení, zaměřující se  

na rozdělení procesů do jednotlivých činností, které přinášejí užitek zákazníkovi. Přidaná hodnota 

tohoto procesu vychází z orientace na zákazníka a znalosti potřeb, požadavků, přání a představ 

zákazníků, které se na tvorbě výrobku významným způsobem podílejí a účastní.  

 

 

Obr. 2_Procesní model [20] 

 

Procesní orientace, včetně procesního pohledu na přidanou hodnotu nám umožňují vhodně 

posoudit nejen účelnost, ale také účinnost procesů a odhalit případné nedostatky, kterými 

nejčastěji jsou: 

 Odhalení činností, které jsou vykonávány zbytečně, tudíž nepřinášejí žádný přínos pro 

zákazníka. 

 Odhalení činností, které přinášejí velmi nízký přínos pro zákazníka, ale náklady na tyto 

činnosti jsou příliš vysoké. 

 Zjištění zcela chybějící, nebo nedostatečně vykonávaných procesů. 
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2.2 Výrobková koncepce 

Výrobková koncepce zase vychází z předpokladu, že spotřebitelé budou kupovat výrobky 

s nejvyšší kvalitou, výkonem a v neposlední řadě s moderními vlastnostmi. Společnosti by se 

tedy měly co nejvíce zaměřit na neustálé zlepšování produktů a jejich kvality. Orientace  

na výrobek a jeho vlastnosti však velice často vede k posedlosti technologiemi a inovacemi, 

protože manažeři a vedoucí pracovníci věří, že technická dokonalost je klíčem k obchodnímu 

úspěchu, což není vždy pravdou. Výrobková koncepce však také může vést k „marketingové 

krátkozrakosti“ a proto je nutné brát zřetel i na ostatní marketingové koncepce a strategie. 

Rozhodování o managementu produktů je významnou součástí výrobkové politiky, která tvoří 

jednu ze základních skupin nástrojů marketingového mixu. Tato koncepce se snaží dosáhnout co 

nejefektivnějšího uspokojení požadavků a potřeb zákazníků. 

 

 

Obr. 3_Koncepce managementu produktu [18] 

2.3 Prodejní koncepce 

Mnoho společností využívá prodejní koncepci, jen proto, že si myslí a vycházejí z předpokladu, 

že spotřebitelé nebudou kupovat dostatečné množství jejich produktů, pokud firma nepodnikne 

rozsáhlé prodejní a reklamní kampaně. Tato koncepce se obvykle využívá u nevyhledávaného 

zboží, které na trhu bojuje o přežití – tedy zboží, které by si kupující běžně nekoupili. Tato 

odvětví však musí umět efektivně vyhledávat případné zákazníky a přesvědčit je o výhodách  
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a přednostech produktu. Většina firem používá prodejní koncepci ve chvíli, kdy mají nadbytečné 

kapacity a potřebuje se produktů co nejrychleji zbavit. Cílem této koncepce je prodat to co firmy 

vyrábějí, nikoliv vyrábět dle potřeb a přání zákazníků a orientovat se tak na to co chce trh. Tento 

marketingový přístup s sebou nese velká rizika, protože se zaměřuje na realizaci krátkodobých 

prodejních transakci místo na budování dlouhodobých vztahů se zákazníky. 

Z výzkumu prodeje, který byl prováděn v USA vyplynulo, že 67,2 %  rozhodnutí o nákupu 

značky se uskutečňuje přímo v prodejně.[22] 

 

Obr. 4_Rozhodování spotřebitele na místě prodeje [22] 

2.4 Marketingová koncepce 

Marketingová koncepce vychází z předpokladu, že společnost může dosáhnout svých vytýčených 

cílů, pokud dokáže správně rozpoznat potřeby a přání cílových trhů a poskytnout požadované 

uspokojení potřeb svých zákazníků lépe než konkurence. V praxi však velmi často dochází 

k zaměňování prodejní a marketingové koncepce, které jsou ve skutečnosti velmi odlišné. 

Prodejní koncepce je charakteristická tím, že používá perspektivu zevnitř -> ven, tzn., že samotný 

proces začíná již v továrně, soustředí se na existující produkty a jejím cílem je dosáhnutí 

ziskových prodejů pomocí efektivně zvolené  reklamy. Zaměřuje se velmi úzce na dobytí 

zákazníka a získání pouze krátkodobého obratu bez ohledu na to kdo a proč nakupuje. 
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Marketingová koncepce naopak používá perspektivu zvenčí -> dovnitř, tzn. že začíná u správně 

definovaného trhu, zaměřuje se na potřeby a přání zákazníka, koordinuje veškeré marketingové 

aktivity týkající se zákazníka a vytváření hodnoty pro zákazníka s cílem dosažení zisku a obratu. 

 

 

Obr.5_Kontrast prodejní a marketingové koncepce [12] 

2.5 Koncepce společenského marketingu 

Koncepce společenského marketingu vychází z předpokladu, že by si každá společnost měla 

nejprve zjistit potřeby, přání a zájmy zákazníků a cílových trhů a zajistit požadované uspokojení 

potřeb a přání lépe a účinněji než konkurence takovým způsobem, aby byl zachován, případně 

zvýšen užitek nejen zákazníka, ale celé společnosti. 

Podstata společenského marketingu: 

 základním cílem podnikání je uspokojit potřeby zákazníků v souladu se zájmy 

společnosti, 

 úsilí podniku je permanentně orientováno na hledání nových produktů, které by lépe 

uspokojovaly potřeby zákazníků, 

 podnik nevyrábí a nerealizuje produkty, které jsou v protikladu se zájmy zákazníka a celé 

společnosti, 

 kromě své základní (produkční) činnosti a obchodní činnosti rozvíjí podnik aktivity, které 

mají za úkol zajistit mu celospolečenskou prestiž a image.[5] 
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Společenský marketing se opírá o tři pilíře: 

 

 

Obr.6_Tři pilíře společenského marketingu [5] 
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3 Marketingový mix 

Jakmile si společnost zvolí celkovou marketingovou strategii, může začít plánovat a následně 

implementovat podrobnosti marketingového mixu. Marketingový mix je soubor taktických 

marketingových nástrojů, které společnosti využívají k úpravě nabídky podle potřeb cílových 

trhů. Marketingový mix zahrnuje vše co firma může udělat, aby ovlivnila poptávku po svém 

produktu a byla v očích zákazníka zajímavých subjektem. Marketingové nástroje lze rozdělit do 

čtyř základních skupin, všeobecně známých jako 4P: produktová politika (product), cenová 

politika (price), komunikační politika (promotion) a distribuční politika (price). 

3.1 Produkt 

Základem každého podnikání je produkt nebo nabídka, která by měla co nejlépe vystihovat přání 

a potřeby zákazníků. Cílem podniku je dosáhnout toho, aby své produkty odlišil od konkurence  

a zlepšil nejen užitní vlastnosti produktu takovým způsobem, kterým přiměje cílový trh,aby je 

preferoval, a dokonce za ně zaplatil i vyšší cenu. Produkt je jedním z nástrojů marketingového 

mixu, což znamená, že jde o jednu z ovlivnitelných marketingových proměnných, kterými firma 

reguluje své úsilí o obrat a zisky. Pochopení potřeb zákazníka a kvalitní produkty jsou 

předpokladem úspěchu firmy na trhu. V konkurenčním úsilí je nutné vyvíjet prvotřídní produkty, 

inovovat, vylepšovat a zvyšovat přidanou hodnotu produktů stávajících. Firmy by  měly 

soustředit svou pozornost na  postavení konkurenčních produktů na trhu, které jsou mnohými 

odborníky považovány za rozhodující faktor ovlivňující celkovou prosperitu firmy.Výrobci, 

producenti i ostatní subjekty zapojené do procesu obchodního a tržního prostředí si často vůbec 

neuvědomují, že zákazník se dívá na produkt jinak než oni. Ideálem je, pokud zákazník vnímá 

produkt stejným způsobem jako výrobce, což znamená, že výrobce pochopil potřeby zákazníka.  

 

Komplexní produkt se skládá ze tří úrovní: 

 

 Jádro produktu představuje řešení přání a potřeb zákazníka a splnění jeho očekávání. 

 Vlastní produkt je souborem charakteristických vlastností, které zákazník od produktu 

očekává a vyžaduje (kvalita, značka, styl, image, design, obal, balení). 
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 Rozšířený produkt obsahuje další doprovodné služby k produktu, které představují 

dodatečné užitky pro zákazníky (servis, záruční lhůty, garanční opravy, leasing, 

poradenství).[6] 

 

Obr.7_Komplexní produkt a jeho tři úrovně [6] 

3.2 Cena 

Podstatnou a velmi významnou součástí marketingové politiky je politika cenová. Zde je důležité 

správně rozhodnout za jakých podmínek a jakých cen má být výrobek zákazníkům nabízen. 

Každá společnost by měla mít vypracovanou takovou cenovou politiku, která je orientována 

strategicky a dlouhodobě, přičemž jejím kritériem není minimalizace cen, ale taková volba 

souhrnných nákupních a obchodních podmínek, která zajistí maximální možný přínos pro plnění 

dlouhodobých strategických cílů společnosti. Významnou roli zde hrají také marketingové cíle 

společnosti,marketingové strategie, náklady organizace a tvorba cen. Obrovský význam na tvorbu 

cen má také charakter trhu, poptávky a konkurence. Cenová strategie má značný vliv na dosažení 

cílů společnosti, protože cena může být stanovena podle různých parametrů jako jsou např. místo, 

čas, náklady, konkurence apod. 
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Nejčastější chyby při stanovení cen produktů: 

 cena je velmi úzce zaměřena na náklady, 

 cena není užívána taktickým způsobem (není průběžně upravována dle situace na trhu), 

 cena je stanovena bez ohledu na její vztah s marketingovým mixem a strategií 

společnosti, 

 cena produktů nebo služeb je velmi málo diferencovaná, 

 cena je zaměřena pouze na obranu proti konkurenci, místo aby na ni útočila, 

 cena je zbytečně vyšší než ceny konkurentů a navíc neodpovídá nabízené kvalitě. 

 

A proto je potřeba soustředit pozornost při tvorbě cen na tyto aktivity: 

 proaktivní cenovou politiku (musí být schopna reagovat na rychle se měnící  

podnikatelské prostředí), 

 správné stanovení cenových cílů, 

 analýzu konkurenčních cen a tržního prostředí. 

 

Na tvorbu cen má významný vliv životní cyklus výrobku. 

Životní cyklus výrobku má na cenu produktu značný vliv, neboť v jednotlivých fázích životního 

cyklu výrobku využívají firmy různou cenovou politiku tak, aby dosáhly co nejlepších 

hospodářských výsledků. 

 

 Většina produktů prochází na trhu cyklem, který se člení do několika fází:  

 Vývojová fáze 

 Zaváděcí fáze 

 Rozvojová fáze 

 Fáze zralosti 

 Fáze úpadku 

 

Při fázi, kdy se nový výrobek zavádí na trh se cenová politika zaměřuje především na ziskovost  

a klade důraz na rychlou návratnost investic a okamžitou tvorbu zisku. Ve fázi růstu většinou 

není důvod cenu snižovat. V této fázi rovněž dochází k růstu objemu prodejů. Ve fázi zralosti 

produktu je nutné zaměřit pozornost na konkurenci, protože konkurenti mohou uvádět na trh 
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nejen obdobné, ale také inovované produkty a to mnohdy za nižší ceny. V závěrečné fázi 

životního cyklu výrobku se firmy snaží o minimalizaci nákladů. Většina společností používá 

v této fázi životního cyklu produktu politiku nízkých cen , přičemž nejčastěji používají taktiku 

slev a výprodejů, jejíchž cílem je doprodej zásob.  

 

Obr.8_Životní cyklus výrobku [21] 

 

 

3.3 Propagace (marketingová komunikace) 

Marketingová komunikace zahrnuje veškeré marketingové a komunikační nástroje, jejichž 

prostřednictvím firma komunikuje s cílovými skupinami, aby podpořila prodej výrobků a image 

firmy. Existuje celá řada komunikačních nástrojů, které lze pro tyto účely využít a které  mají své 

typické znaky, silné i slabé stránky.  

 

 Reklama – je velmi často používaným marketingovým nástrojem a je součástí neosobní 

masové marketingové komunikace, využívající média (televize, rozhlas, noviny, časopisy, 

billboardy apod.). 

 Podpora prodeje – je marketingová kampaň stimulující prodej, tržní prostředí a chování 

zákazníků a to např. snížením cen, programy pro loajální zákazníky, soutěženi, vzorky 

zdarma atd.  
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 Sponzorování – činnost požívaná především u větších a nadnárodních společností, při níž 

sponzor poskytuje fondy, zboží, služby a sponzorovaný mu pomáhá v dosahování cílů 

v komunikaci, jako je např. posílení značky, zvýšení povědomí o značce. Nejčastěji 

bývají sponzorovány sportovní aktivity, umění, média, vzdělávání, věda a společenské 

projekty.  

 Public relations – jsou vztahy s veřejností, zahrnující veškeré marketingové činnosti, 

jejíchž prostřednictvím firma komunikuje se svým okolím. Okolí představuje všechny 

subjekty působící na trhu se kterými chce mít firma dobré vztahy. Publicitu významným 

způsobem podporují také tiskové konference a diskuze v médiích. 

 

Komunikační nástroje bývají v praxi kombinovány, tak aby bylo dosaženo synergického 

efektu a komunikace byla co nejvíce homogenní. Komunikace by tak na základě 

synergického efektu měla být co nejefektivnější. 

 

 
Obr. 9_Marketingový mix a integrovaná marketingová komunikace[4] 
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3.4 Distribuce 

Úkolem distribuce je co nejvíce přiblížit vyrobené produkty cílovým zákazníkům. Nejvíce se 

distribuce zaměřuje na atributy jakou jsou  místo, čas a množství. Distribuční cesty jsou díky své 

povaze vnímány jako zdroj efektivity, neboť redukují počet transakcí nutných pro zajištění toku 

zboží směrem od výrobce k zákazníkům. Cestu produktů od výrobce ke spotřebiteli nebo 

zákazníkovi zajišťují tzv. mezičlánky.  

 

Tyto mezičlánky členíme zjednodušeně do dvou skupin: 

 Prostředníci – subjekty, které nakupují a vlastní zboží. 

 Zprostředkovatelé – subjekty, které zboží nevlastní, ale zprostředkovávají obchody. 

 

Prostředníci, jakožto vlastníci zboží a služeb na sebe přebírají veškerá rizika spojená se zbožím 

jako takovým a to především se ztrátami, poškozením, neprodejností apod. Klasickými 

prostředníky jsou velkoobchody a maloobchody. 

 Velkoobchody – velkoobchody s komplexní nabídkou služeb, velkoobchody s omezenou 

nabídkou služeb, velkosklady. 

 Maloobchody – supermarkety, specializované prodejny, diskontní prodejny, obchodní 

domy a další. Mezi netradiční maloobchody patří přímý podomní prodej, pyramidové 

systémy a prodejní automaty. 

 

Zprostředkovatelé pracují za provizi, mohou být uživateli produktu, ale nikdy se nestanou jeho 

legálními vlastníky. Patří sem například obchodní zástupci, komisionáři, makléři. 

V současné době neprodává většina výrobců své výrobky přímo konečným spotřebitelům,  

ale využívají různé typy zprostředkovatelů, kteří zabezpečují výrobcům multifunkční obchodní  

a prodejní procesy. Rozhodování o marketingových distribučních cestách patří mezi velmi 

důležité, ale také nejvíce rizikové rozhodovací procesy. Volba distribučních cest totiž 

bezprostředně ovlivňuje veškerá další marketingová rozhodnutí a další aktivity, které jsou 

bezprostředně provázány se ziskovostí společnosti. Budování distribučního systému je  velmi 

rozsáhlá a především dlouhodobá záležitost, která trvá někdy i několik let a je velmi obtížné tento 

proces měnit. V oblasti distribuce totiž existuje velmi silná tendence k neměnnosti distribučních 

cest. Proto musejí firmy při výběru vhodných distribučních cest brát v úvahu nejen současné,  
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ale i budoucí prodejní prostředí a situaci na trhu. Marketingovou cestu lze chápat jako soubor na 

sobě  nezávislých subjektů, podílejících se na procesu, který umožňuje cílovým zákazníkům užití, 

nebo spotřebu výrobku či služby.  

 

3.5 Výhody a nevýhody marketingového mixu 

Obrovským přínosem pro marketingový mix je v dnešní době využití moderních technologií, 

díky kterým je již možné shromažďovat a využívat obrovská množství dat, týkající se jak cen 

produktů, místa prodeje, způsobu distribuce, ale také produktů samotných. S využitím 

novodobých technologií tak putují dodávky od dodavatele přímo k zákazníkům a dochází tak 

cílenému zaměření se na vybrané skupiny zákazníků.  

Marketingový mix nám tak přináší řadu výhod: 

 

 Efektivně vynaložené náklady jsou jednou z hlavních výhod, neboť pokud efektivně 

zmapujeme tržní prostředí, chování cílových zákazníků a místo prodeje, můžeme na 

základě těchto výsledků zvolit vhodnou strategii pro implementaci marketingového mixu, 

což nám v budoucnu přinese vyšší zisk. 

 Rychlost a pružnost jsou neméně důležitými prvky v oblasti marketingu, kterých lze 

poměrně snadno dosáhnout kombinací vhodných marketingových praktik, které nám 

umožňují okamžitou reakci ze strany zákazníka. Typickým příkladem je např. 

telemarketing. 

 Tvorba databáze zákazníků je pro podniky obrovskou konkurenční výhodou. Na 

základě shromažďovaných informací je možno jednat s každým zákazníkem individuálně 

a poznat tak co nejlépe jeho potřeby. 

 Multifunkčnost je nejspecifičtější výhodou marketingu, neboť nám umožňuje 

segmentovat zákazníky do jednotlivých skupin a zároveň poskytovat zákazníkům 

produkty či služby. Nejčastěji se pro tyto účely využívá taktéž telemarketingu. 

 

Všechny výše zmíněné výhody jsou specifické především pro větší nadnárodní a průmyslové 

podniky, u kterých se klade důraz na monitorování nákladů, pružnost odbytu a víceméně stálou 

databázi zákazníků. Pro průmyslové podniky je typické, že mají většinou menší množství 
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velkých odběratelů, kteří svými zakázkami zajišťují odbyt. U spotřebního zboží je tomu naopak. 

Pro klasické spotřební zboží je typickou vlastností a zároveň výhodou marketingu výše zmíněná 

multifunkčnost, která nemá v oblasti průmyslu takový efekt jako v oblasti spotřebního zboží  

a  služeb. Pokud bychom se zaměřili na rozšířený marketingový mix došli bychom k závěru, že 

pro oblast průmyslu jsou nejsilnější konkurenční výhodou zaměstnanci společnosti a také kvalita 

produktů a výrobních procesů. V oblasti spotřebního zboží a služeb hraje naopak významnou roli 

balení a programování. 

 

S výše uvedenými výhodami a technikami marketingového mixu úzce souvisejí i nevýhody 

uvedené níže: 

 

 Přesycenost. S velkým množstvím informací a nabídek roste u některých zákazníků 

paradoxně averze k jednotlivým produktům. Proto je potřeba umět vhodně zkombinovat 

propagaci produktů ve vztahu k vnímavosti zákazníků. Zde někdy platí nepsané pravidlo, 

že všeho moc škodí. 

 Problémy s distribucí. I kdybychom zpropagovali produkt co nejlépe, nikdy 

nedosáhneme požadovaných zisků bez spolupráce a zapojení všech článků 

marketingového mixu. Klíčovou roli v této etapě hrají především distributoři, kteří by se 

měli ztotožnit se zvolenými strategiemi a postupy a pokud možno dále rozšiřovat trh. 

V praxi je tato oblast kamenem úrazu a mnohdy celá práce ztroskotá na nekvalitně 

odvedené práci distributorů, kteří tak někdy mohou dělat společnosti špatné jméno. 

 Vysoké počáteční náklady vnímají některé společnosti jako hlavní nevýhodu marketingu 

a marketingového mixu obecně. Některé společnosti si marketing z důvodů vysokých 

nákladů nemohou dovolit.  

 

S výše popsanými nevýhodami se můžeme setkat jak v oblasti průmyslu, tak v oblasti služeb, či 

spotřebního zboží. Nevýhody které z marketingového mixu plynou jsou vyjma vysokých 

počátečních nákladů způsobeny špatnou kombinací a implementací marketingového mixu. 
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4 Rozšířený marketingový mix 

V souvislosti s řízením vztahů se zákazníky je často marketingový mix 4P podrobován kritice, 

neboť reflektuje výhradně pohled podniku, jenž je charakteristický především pro výrobkové 

koncepce marketingu. Z pohledu zákazníka však musí každý marketingový nástroj s sebou 

přinášet jistou výhodu a přidanou hodnotu. Robert Lauterborn nahlíží na marketingový mix 4P 

z pohledu spotřebitele a představuje tak koncept 4C: Customer (zákazník – jeho potřeby  

a přání), Cost (náklady zákazníka), Convenience (dostupnost), Communication (komunikace). 

Marketingoví pracovníci by se v zájmu rozvoje firmy měli prioritně zaměřovat na 4C  

a na základě těchto vstupních veličin budovat koncept 4P. Jelikož dochází v jednotlivých 

průmyslových odvětvích k neustálému rozvoji, začíná být členění dle 4P nedostatečné. Vzniká 

tedy potřeba rozšířit koncept 4P na 9P přidáním těchto pěti konceptů: People (lidé), Process, 

Packing (balení), Partnership (partnerství), Programming (programování). 

4.1 People 

Hlavním důvodem zařazení lidí do marketingového mixu je neoddělitelnost služby či výrobku od 

jejich poskytovatele, neboť při poskytování služeb či výrobků dochází ve větší či menší míře  

ke kontaktu zákazníka se zaměstnanci poskytovatele zboží či služeb. Proto jsou lidé jedním 

z významných prvků marketingového mixu a mají přímý vliv na kvalitu poskytovaných služeb  

i výrobků. Moderní organizace proto kladou velký důraz na výběr a vzdělávání zaměstnanců, 

jejich profesní rozvoj i motivaci, neboť kvalitní a spokojený zaměstnanec je pro každou 

společnost obrovskou konkurenční výhodou.  

 

Pro kvalitní personál jsou charakteristické tyto vlastnosti: 

 kvalifikace, 

 zdvořilost, 

 důvěryhodnost, 

 spolehlivost, 

 vnímavost, 

 komunikativnost. 
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Role zaměstnanců a jejich vliv na zákazníky 

 

Kontaktní pracovníci jsou v častém a většinou  pravidelném styku se zákazníky a významně 

podílejí na marketingových činnostech.. Musí být zkušení v oblasti podnikových marketingových 

strategií, dobře vyškolení, motivovaní a připravení reagovat na potřeby a přání zákazníků. 

Koncepční pracovníci  sice ovlivňují prvky marketingové strategie, ale do kontaktu se 

zákazníkem přicházejí jen zřídka. Jedná se o pracovníky marketingového výzkumu a vývoje 

nových produktů. 

Obsluhující pracovníci se  nepodílejí na marketingových aktivitách, ale přicházejí často do 

kontaktu se zákazníkem. Předpokladem jsou výborné  komunikační schopnosti. 

Podpůrní pracovníci nemají pravidelný kontakt se zákazníky, ani se nepodílejí  

na marketingových činnostech. Svou činností však významně ovlivňují veškeré činnosti 

organizace. 

4.2 Process (procesní inovace) 

Procesní inovace spočívá v zavedení zcela nové nebo významně zlepšené produkce,  

či dodavatelských metod. Může se jednat například o podstatné změny v zařízení, software, 

 nebo přidružených podpůrných činností jako jsou např. účetnictví, údržba apod. Tyto inovace 

mohou vést k významnému snížení materiálové spotřeby, mzdových nákladů, energetické 

spotřeby, zlepšení životního prostředí či ke snížení zmetkovosti. Pokles výrobních nákladů 

nabývá na významu u výrobků založených na nových technologiích, což vede nejen k růstu 

zisku, ale potažmo také ke zvýšení podílu na trhu na úkor konkurence.  

Každý podnik snažící se udržet si a upevnit své postavení na trhu musí realizovat vhodnou 

inovační politiku, která mu umožní dosáhnout výhodnějšího postavení na trhu v porovnání 

s konkurencí. Tato konkurenční výhoda může mít diferenciační charakter v podobě nabídky 

dokonalejších, popř. rozmanitějších výrobků, které lépe vyhovují potřebám a přáním zákazníků, 

případně může spočívat ve zlevňování či zefektivňování výrobních postupů. Inovace jsou 

výsledkem celé série vědeckých, technických, organizačních, finančních či obchodních činností, 

které komplexně tvoří inovační proces, který se skládá z invenční a inovační fáze. Inovačním 

činnostem předcházejí tvůrčí aktivity v podobě vynálezů, zlepšovacích návrhů, projektů apod. 

Tuto tvůrčí aktivitu vedoucí ke změnám nazýváme invencemi. Ne všechny nové myšlenky  

a nápady, které jsou rozpracovány v invenční části inovačního procesu jsou se dočkají realizace. 
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Jako inovace označujeme pouze ty výsledky vědeckých a výzkumných činností, které se ve své 

konečné fázi dočkají realizace. 

4.3 Packing (obal, balení) 

Obal výrobku plní dvě základní funkce: 

 Funkci ochrannou – chrání výrobek před poškozením při dopravě, během skladování, při 

prodeji či opakovaném používání výrobku. 

 Funkci komunikační – na obalu jsou uváděny důležité informace pro spotřebitele  

a zároveň plní komunikační funkci marketingového pojetí,tzn. že podporuje prodej 

produktu. 

 

Spotřební balení by mělo být výrazné, pohodlné pro spotřebitele a v neposlední řadě musí být 

v souladu s marketingovou strategií a odrážet image produktu. Obal musí dodržovat základní 

komunikační prvky z hlediska používaného písma, barevného provedení, designu apod. Při 

rozhodování o koncepci balení je potřeba vědět, zda se jedná o produkt, který je nakupován 

impulzivně, či zda se jedná o produkt, u kterého převládá spíše racionální kupní chování.   

U impulzivně nakupovaných výrobků je obal nesmírně důležitý, neboť hraje podstatnou roli při 

rozhodování o výběru výrobku. Barva obalu je rovněž velmi důležitá, protože plní nejen 

estetickou funkci, ale velice často bývá spojena s výrobkem či firmou a tvoří tak nedílnou součást 

image. U řady výrobků může dokonce obal do určité míry zastínit obsah a být jedním z hlavních 

faktorů při rozhodování některých spotřebitelů.  

4.4 Partnership (spolupráce) 

Aliance i strategická partnerství představují volné smluvní spojení dvou či více podniků s cílem 

výměny vlastních významných aktiv ostatním partnerům za získání jiných aktiv, které podnik 

nevlastní za účelem dosažení synergického efektu.  Zmiňovaným aktivem může být duševní 

vlastnictví, pozice na trhu, značka, kapitála apod. Hlavní výhodou těchto spojení je, že jeden 

z partnerů může poskytnout potřebný kapitál a druhý například výzkumné pracoviště. Aliance  

a strategická partnerství se v praxi realizují na základě smluv o společném podnikání, investicích, 

výrobě a výzkumu. Pomocí aliance tak můžeme dosáhnout zvýšení konkurenceschopnosti  

a snížení rizik, která mají přímý dopad na podnik. Důležitým předpokladem je vzájemná 
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spolupráce partnerů, společné jednání a cíle. Každá aliance je riziková a je založena na vzájemné 

důvěře.  

Mezi nejčastější příčiny selhání aliancí patří: 

 Nekompatibilnost partnerů – především v podnikové strategii a cílech. 

 Změna postojů jednoho z partnerů – jeden z partnerů sleduje vlastní cíle. 

 Nerovnováha v reciprocitě – jeden z partnerů se snaží získat více. 

 Změna vlastníka jednoho z partnerů – nový vlastník mají jiné představy, strategie  

a cíle. 

4.5 Programming (tvorba programů) 

 

Programovou specifikaci produktu lze chápat jako rozšíření produktu propojením a kombinací 

produktů a služeb dle potřeb zákazníků, pomocí využití specializovaných činností či programů. 

Programování úzce souvisí s tvorbou paketů a zaměřuje se na sestavení vzájemně se doplňujících 

služeb či produktů do komplexní nabídky za jednotnou cenu. Programování a tvorba paketů jsou 

velmi specifické způsoby tvorby produktu, které se vzájemně doplňují. Většina paketů sice 

obsahuje programy, ale programování jako takové se neváže výhradně na tvorbu paketů, neboť 

speciální akce se mohou konat samostatně, nezávisle na paketu. Programování je vynikající 

marketingová příležitost k podpoře prodeje. Větší využití však nachází v oblasti služeb. 

Programování a tvorba paketu se využívají pro stimulaci poptávky a růst prodeje, a to především 

v mimosezónních obdobích. Hlavní výhodou pro poskytovatele a zprostředkovatele služeb je 

snazší predikce vývoje prodeje a zlepšení efektivnosti, které dosáhneme opakovaným využíváním 

služeb.  

4.6 Shrnutí 

 

Marketingový mix je nutné vždy přizpůsobit dle aktuální situace na trhu, odvětví či oboru 

podnikání. Na volbu marketingového mixu má vliv velká spousta faktorů, které působí  

na společnosti jak zevnitř, tak zvenčí a úlohou marketingových pracovníků je umět na tyto 

podněty pružně reagovat. Klasické spotřební produkty nejčastěji využívají klasický 

marketingový mix 4P, v oblasti služeb je žádoucí rozšířit mix na 6P a využít tak dalších 

atributů jako jsou procesy a lidé, kteří v tomto oboru hrají klíčovou roli. Obdobná situace bude 

také v oborech jako jsou obchod či bankovnictví, kde můžeme také využít rozšíření 
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marketingového mixu na 6P. V oblasti průmyslové výroby, bych rozhodně volila rozšířený 

marketingový mix minimálně s 9P, neboť ve výrobních oborech je nutné dbát na procesní 

inovace a spolupráci a lidé jsou zde velmi důležitým prvkem, stejně tak jako tvorba 

specifických programů a doplňkových produktů. 
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5 Aplikace marketingového mixu 
 

Tvorba marketingového mixu je ve společnostech klíčovou funkcí z několika důvodů: 

 Představuje základní funkci pro účelné rozmístění nejen finančních, ale také lidských 

zdrojů. 

 Vytváří vhodný základ pro podnikovou analýzu. 

 Usnadňuje komunikaci uvnitř i vně společnosti. 

 Přináší vhodné strategie při vymezování zodpovědnosti. 

Jelikož jsou prvky marketingového mixu na sobě navzájem závislé a ovlivnitelné, musí být 

marketingová strategie koncipována společně s taktikou a marketingovým plánem. Pro každou 

společnost je nesmírně důležité vhodně zvolit strategii marketingového mixu. Na marketingový 

mix má vliv mnoho faktorů. Ovlivňují jej všechny faktory prostředí s různou intenzitou. 

Marketingový mix musí být sestaven co nejlépe a nejflexibilněji, aby odpovídal změnám 

prostředí, vedl k plné spokojenosti zákazníka a umožnil splnit nejen marketingové,  

ale i strategické cíle firmy.  Analýza marketingového mixu by měla být považována  

za nepřetržitý a dynamický proces, neboť na jejím základě může být marketingový mix 

smysluplně upravován.[6] 

5.1 Stanovení strategie podniku 

 

Každá firma by si nejdříve měla stanovit cíle, kterých chce dosáhnout a na základě těchto cílů 

stanovit základní podnikovou strategii. Strategii lze zjednodušeně chápat jako schéma, které 

obsahuje soubor všech činností, kterých je zapotřebí k dosažení vytýčených cílů. Všechny 

podnikové i marketingové cíle musejí být SMART: 

 

 Specific = jednoznačné 

 Measurable = měřitelné 

 Achievable = realizovatelné 

 Relevant = důležité 

 Time blound = časově ohraničené 
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 Stanovení podnikové strategie je důležitá fáze. Kvalita této fáze závisí na kvalitě analýz  

a prognóz a na schopnosti vrcholového managementu správně se rozhodovat mezi možnými 

alternativami, které se nabízejí.[2] 

 

Vzájemné propojení ukazuje následující obrázek. 

 
Obr. 10_Souvislost mezi strategickým rozhodováním a strategickou analýzou[2] 

 

 

Strategická analýza se zaměřuje na analýzu prostředí,portfolia,atd. 

Volba strategie je složitý proces, který má návaznost na investice a zaměřuje se především  

na tyto aktivity: 

 identifikaci variant, 

 zúžení výběru, 

 zhodnocení možností, 

 rozpracování a zohlednění všech přínosů a rizik, 

 výběr vhodné alternativy. 

 

Implementace strategie patří mezi nejsložitější úkoly. Po samostatném výběru strategie je 

potřeba ji aplikovat v praxi a převést ji do konkrétních organizačních akcí. Kvalitní strategie 

dosáhneme tehdy, pokud se nám podaří efektivně zkombinovat zdroje s činnostmi tak, abychom 

dosáhli vytýčených cílů. V podmínkách kdy podnik disponuje všemi potřebnými zdroji je 

rozhodování o směrech rozvoje poměrně snadné. Složitější situace nastane v případě potřeby 

získání nutných zdrojů z vnějšku.  

 

Mezi podnikové zdroje řadíme:  

 

 Finanční zdroje – peněžní prostředky, bankovní úvěry, apod. 

 Lidské zdroje – počet zaměstnanců a jejich kvalifikace. 
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 Fyzické zdroje – výrobní.  

 Nehmotné zdroje – pověst firmy, značka. 

5.2 Marketingová situační analýza 

Marketingová situační analýza se zaměřuje na systematický průzkum marketingové situace 

jednotlivých subjektů trhu a tržního prostředí ve třech časových horizontech: dosavadní vývoj, 

současný stav a odhad budoucího vývoje. Hlavními výstupy situační analýzy jsou identifikace 

silných a slabých stránek firmy a jejich konkurentů, profil firmy včetně vymezení příležitostí  

a problémů přicházejících z vnějšího prostředí. Výsledky provedené analýzy určují firemní 

schopnosti i jedinečnosti a slouží jako podklad pro stanovení marketingových cílů, určení 

marketingových strategií a k vyhotovení marketingových plánů. Aby byla situační marketingová 

analýza účinná, musí zahrnovat veškeré marketingové aktivity firmy, tzn. že musí být komplexní. 

Jedině tak mohou být odhaleny příčiny marketingových problémů a potíží. Nejjednodušší 

provedení situační analýzy je využití tzv. SWOT analýzy. [13] 

 

Cílem SWOT analýzy je identifikovat to, do jaké míry jsou současná strategie firmy a její 

specifická silná a slabá místa relevantní a schopné se vyrovnat se změnami, které nastávají 

v prostředí.  SWOT analýza obsahuje analýzu silných a slabých stránek, vztahujících se k vnitřní 

situaci firmy i analýzu příležitostí a hrozeb, vyplývajících z vnějšího prostředí. SWOT analýza 

může být výsledkem komplexní analýzy,nebo může být zcela samostatným prvkem. 

Na obrázku je zobrazena SWOT analýza jako výsledek komplexní analýzy. 

 

 

 

Obr. 11_SWOT analýza jako výsledek komplexní analýzy[5] 
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SWOT analýza může být velmi užitečným způsobem sumarizace mnoha analýz (analýzy 

konkurence, analýzy strategických skupin, atd.) a jejich kombinování s klíčovými výsledky 

analýzy prostředí firmy a jejími schopnostmi. [4] 

 

5.3 Strategický marketingový plán 

Vypracování strategického marketingového plánu je vyvrcholením marketingového plánovacího 

procesu.  

Kvalitní strategický plán by měl splňovat tato kritéria: 

 

 Musí být jasný a pochopitelný. 

 Musí být přesný a detailní. 

 Musí být snadno přizpůsobitelný případným změnám.  

 Musí být realistický. 

 Musí obsahovat detailní identifikaci úkolů. 

 

Při sestavování strategického plánu se používají metody SWOT analýzy, portfolio analýzy, PLC 

analýzy, aj. Každý produkt  (výrobek, služba, myšlenka, místo aj.) musí být podložen 

marketingovým plánem. Tento plán má logickou strukturu, prokazuje návratnost investovaného 

času a finančních prostředků. Marketingový plán v sobě zahrnuje SWOT analýzu, strategii, 

taktiku, rozpočty a kontrolní mechanismy. I dobře sestavený, hodnotně vypracovaný 

marketingový plán nemusí být zárukou úspěchu. Selhat lze v jeho realizaci. Marketingoví 

pracovníci proto průběžně sledují naplňování plánu. Pokud dochází k odchylkám, musejí hledat 

jejich příčinu. Ta může spočívat v chybně vypracovaném plánu, nedostatečném výzkumu, 

v protichůdných záměrech v segmentaci, targetingu, positioningu či v nedostatečném propojení 

prvků marketingového mixu.[5] 
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Strategický marketingový plán musí stejně jako marketingové strategie vhodně zkombinovat níže 

zobrazené procesy.  

 

 
 

Obr. 12_ Obsahové vymezení strategie marketingu [8] 

 

 

5.4 Implementace strategie 

Implementace vhodné strategie a marketingového mixu podniku je závislá na vhodné kombinaci 

dvou faktorů, kterými jsou organizační struktura a řídící systém, které nám pomohou dosáhnout 

stanovených cílů podniku. Organizační struktura slouží především ke specifikaci, diferenciaci  

a integraci dílčích úkolů a činností. Strategie sama o sobě nám však nevytváří účinný 

mechanismus pomocí kterého bychom mohli vhodně stimulovat motivaci pracovníků. V podniku 

vzniká potřeba řídicího systému, který nám pomůže udělat tuto strukturu  strukturou funkční. 

Zvolenou organizační strukturu je však nutné doplnit vhodným integračním mechanismem, který 

koordinuje činnost různých funkcí a jednotlivých divizí a umožňuje tak efektivní fungování 

podniku jako celku. Strategický řídicí systém nám slouží ke stanovení cílů podniků a sledování 

dílčích výstupů a zpětných vazeb, které nám podávají důležité informace o tom, zda strategie 

podniku i jeho organizační struktura jsou v souladu se změnami probíhajícími uvnitř i vně 

podniku. Bohužel neexistuje žádný návod jakou kombinaci strategie, organizační struktury  

a systému řízení zvolit. Volba výše uvedených prvků závisí na konkrétní situaci v podniku i jeho 
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okolí. Manažeři volí poslání podniku a jeho cíle takovým způsobem, aby bylo možné zajistit 

maximální rozvoje podniku, ale také posílení konkurenceschopnosti. Všechna strategická 

rozhodnutí jsou prováděná pomocí kompromisů, dohod a jednání, proto je při jejich prosazování 

nutné zvolit vhodnou podnikovou politiku. Neustálé změny probíhající v celosvětovém prostředí 

vedou podniky k tomu, aby stále více kladly důraz na svou strategii. Podniky proto musejí 

neustále hledat způsoby jak si udržet své postavení na trhu a jak posílit svou konkurenční 

schopnost. Pro úspěšnou implementaci firemní strategie je potřeba najít rovnováhu mezi 

obrannými a expanzivními strategiemi, mezi rozhodováním na centrální a regionální úrovní  

a také mezi standardizací a adaptací. Podniky proto musejí být schopné efektivně využívat svých 

zdrojů a pružně reagovat na podněty přicházející zvenčí.  
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Závěr 

 
Každý podnik tvoří základní článek tržní ekonomiky. Podniky procházejí v průběhu své existence 

různými fázemi, které nazýváme životní cykly podniku. Aby podnik ve složitém a neustále se 

měnícím tržním prostředí nezanikl, musí být schopen reagovat na změny a permanentně 

upravovat strategii i taktiku. Promyšlená strategie marketingu nám pomáhá zlepšovat 

ekonomické výsledky i konkurencischopnost podniku. Významnou roli v této oblasti hraje čím 

dál více internacionalizace podniků, která nám mimo jiné umožnila prudký rozvoj mezinárodního 

podnikání a to nejen v oblasti výroby. Internacionalizace s sebou přináší podnikům nové 

příležitosti a umožňuje efektivně snižovat náklady (např. formou přesunu některých aktivit do 

zemí s výhodnějšími podmínkami, levnější pracovní silou apod.), ale také se významně podílí  

na nárůstu tržeb a zisku, které jsou způsobeny prodejem výrobků a služeb na zahraničních trzích.  

 

Tato práce se zaměřuje na implementaci marketingového mixu, který hraje v podnicích 

strategickou roli v návaznosti na firemní strategie, konkurencischopnost podniku a i zvýšení 

ziskovosti. Některé společnosti si ještě stále neuvědomují jak důležitou roli marketing v tomto 

ohledu má. Již dávno není pravdou, že marketing a jeho implementace je záležitostí pouze 

velkých nadnárodních korporací. Marketing dnes hraje klíčovou roli pro všechny typy podniků, 

ať se jedná o malé, střední či velké firmy. Bez kvalitně zpracované strategie a vhodné kombinace 

marketingového mixu dnes nemohou společnosti na trhu přežít. Některé firmy si ještě stále myslí, 

že se jich marketing a mezinárodní trhy netýkají. Opak je pravdou. Pokud chceme být na trhu 

úspěšní, konkurenceschopní a své postavení si udržet, musíme být zaměřeni na celosvětový trh, 

neboť konkurence je téměř všude. Bylo by velmi krátkozraké si myslet, že nemůžeme mít 

konkurenci na opačné straně zeměkoule. Proto by si každá společnost, která vstupuje na trh měla 

uvědomit důležitost marketingu jakožto součásti celofiremní strategie a tuto strategii včetně 

marketingového mixu by měla ctít.  

Na to jak zvolit správnou strategii marketingového mixu však neexistuje žádný recept a každý 

podnik na to musí přijít sám. Marketingový mix je potřeba zvolit s ohledem na vnější i vnitřní 

prostředí podniku tak, aby co nejlépe odpovídal změnám prostředí, umožnil dosáhnout 

strategických cílů společnosti a v neposlední řadě také spokojenosti zákazníků. Jednotlivé prvky 

marketingového mixu však plní svůj cíl, pokud jsou vhodně kombinovány a integrovány. 
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 Proto je potřeba, aby všichni, kteří se na jeho tvorbě podílejí spolu vzájemně komunikovali a 

kooperovali. 

 

Cílem této bakalářské práce bylo nastínit možnosti implementace marketingového mixu  

a strategických cílů podniku a upozornit na možné faktory, které by mohly ovlivnit úspěšnost 

realizace. K tomuto účelu jsem zpracovala teoretický a metodologický základ vedoucí  

k objasnění důležitých pojmů, vazeb a postupů z oblasti strategického řízení.  Dále jsem se 

zaměřila na objasnění funkcí a použitelnosti jednotlivých metod a strategických analýz 

nezbytných pro strategické řízení podniku a implementaci marketingového mixu. Výsledkem 

byla identifikace možných variant vedoucích ke směřování strategického vývoje a určení 

předpokladů potřebných pro úspěšnou implementaci.  
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