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1 Úvod 

Nedávna svetová hospodárska kríza ovplyvnila mnoho malých aj veľkých 

firiem. Udrţať sa v ťaţkom konkurenčnom boji bolo pre niektoré z nich 

nezvládnuteľné, a tak skrachovali. Analýzou konkurencie je moţné odhaliť silné 

aj slabé stránky, získať prehľad o príleţitostiach a hrozbách v podnikaní. Týmto 

firma môţe nadobudnúť vedúce, príp. ţiaduce postavenie na trhu. 

V dôsledku nárastu vyuţívania Internetu, vývoju elektronických informačných 

technológií a rozvoju internetového marketingu rastie aj význam 

webhostingu.Obor webhostingu je pomerne mladý a stále sa rozvíjajúci. To isté 

platí aj o firmách, ktoré na tomto trhu pôsobia.  

Vybrala som si firmu Mediahost, ktorá je na trhu len 5 rokov a má zvyšujúci 

sa počet zákazníkov. Zameriava sa hlavne na webhosting a registráciu domén, 

ale vo svojej ponuke má aj veľký počet sluţieb ako webdesign, SEO, registrácia 

do katalógov a iné. Chcú, aby zákazník dostal všetko v jednom a neodchádzal 

tak ku konkurencii. 

Napriek tomu, ţe firma Mediahost vstúpila na trh len pred pár rokmi, zaisťuje 

si postupne stále miesto medzi poprednými firmami zabezpečujúcimi webhosting 

a presvedčuje zákazníkov o svojej kvalite a prijateľných cenách. Ide o malú 

firmu, ktorá však má v pláne narastať, nadobudnúť značné percento trţného 

podielu a neustále zlepšovať svoje sluţby. 

Cieľom mojej diplomovej práce je zistiť postavenie Mediahostu na trhu 

webhostingových firiem v porovnaní s konkurenciou. Pomocou Porterovej 

analýzy piatich konkurenčných síl získam informácie o konkurenčných firmách a  

SWOT analýzou zistím silné a slabé stránky firmy. Súčasťou marketingového 

výskumu bude vyhodnotenie dotazníkov, ktoré budú cenným podkladom pre 

zistenie informácií o vyuţívaní sluţieb na Internete, spokojnosti s firmou 

Mediahost a jej webovými stránkami.Zameriam sa aj na marketingovú 

komunikáciu, aby sa spoločnosť stala konkurencieschopnejšou. Potrebné data 

získam elektronickým dotazovaním priamo na stránke www.mediahost.sk, kde ho 

budú mať moţnosť vyplniť stávajúci, ale aj potenciálni klienti zo Slovenskej a 

Českej republiky. 
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Všetky výsledky budú spracované a následne z nich budú formulované 

návrhy a odporúčania pre firmu. Pevne verím, ţe moje návrhy povedú k 

zlepšeniu pozície firmy Mediahost na trhu a zvýšia počet zákazníkov.



2 Charakteristika firmy Mediahost.sk 

V prvej kapitole mojej diplomovej práce sa venujem firme Mediahost a 

charakterizujem jej celý marketingový mix. Zdrojom k spísaniu kapitoly boli 

webové stránky firmy www.mediahost.sk  a firemné podklady. 

2.1 História 

Pôsobenie firmy Mediahost siaha do obdobia pred rokom 2003, kedy sa 

majiteľ spoločnosti Tomáš Kapičák začal venovať vývoju webových stránok pod 

súkromnou značkou Kapicak.com. Po viacročnej spolupráci s grafikom 

a webdesignérmi sa rozhodli poskytovať klientom nielen tvorbu webu, ale aj 

sluţby webhostingu a registrácie medzinárodných domén. Tieto kompletné 

sluţby začali oficiálne poskytovať  od  októbra 2005 pod značkou Mediahost(Obr. 

2.1). 

Obr. 2.1 Logo firmy 

 

Zdroj: www.mediahost.sk 

Postupne sa zvyšoval počet nových klientov. Stratégiou bolo a vţdy bude 

poskytovanie individuálneho priateľského prístupu ku klientom. Snahou je 

porozumieť podnikaniu svojich zákazníkov, ujasniť pojmy z oblasti informačných 

technológiía hlavne s klientami konzultovať nové moţnosti ich podnikania. Práve 

toto sú hlavné vlastnosti vedúce k odlíšeniusa od konkurencie. 

V roku 2005 bola dokončená práca na prvom slovenskom hypermarkete na 

Internete. Tieto i ďalšie skúsenosti z mnoţstva vytvorených internetových 

obchodov prispeli k väčšiemu dopytu po tvorbe on-line predajní. Kaţdým rokom 

je vylepšený a upravený systém e-shopu presne podľa poţiadaviek klienta.  Na 

začiatku roka 2007 oslovila televízia TA3 firmu Mediahost ako odborníka na 
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internetové obchody, aby divákom prezradili viac o skúsenostiach z tvorby e-

shopov.  

Okrem skúseností z tvorby internetových obchodovMediahost vyuţíva 

sluţby spoločnosti Google a SEO technológiu, aby klientom vytvorili stránku, 

ktorá je zobrazovaná v popredných pozíciách internetového vyhľadávania. 

Pod značkou Mediahostbolo za 5 rokov vytvorených mnoho firemných 

prezentácií, katalógov, e-shopov, rezervačných systémov a SMS systémov. 

Registrujú viac ako 500 domén a hosťujú viac neţ 500 stránok.Neustále je v 

snahe firmy svoje sluţby i ponuku inovovať a rozširovať podľa poţiadaviek 

klienta. 

2.2 Ekonomická charakteristika 

Kaţdý rok sa vo firme zvyšuje počet zákazníkov. Momentálne vyuţíva 

sluţby Mediahostu 517 zákazníkov. Počas krízy zaznamenalizrušenie niekoľkých 

webov, pretoţe firmy mali finančné problémy a začali krachovať. Pravdou je, ţe 

firma Mediahost v poslednom období nevyvíjala dostatočnú aktivitu na zlepšenie 

webových stránok a rozvoj svojich sluţieb, zatiaľčo konkurenčné firmy sa od roku 

2005 veľmi zmenili. Momentálne po kríze sa Mediahost stretáva s rastúcim 

počtom objednávok na webové stránky a aj eshopy. Dopyt po webhostingu bol a 

aj je stále značný.  

Majiteľ spoločnosti stanovil nové vízie na najbliţších päť rokov. 

Predpokladá rast zákazníkov na 700 a v roku 2012 aţ na 1000. V roku 2015 by 

sa chceli dostať aţ na počet 3000 zákazníkov.  

 

2.3 Marketingový mix 

K charakterizovaniu firmy som pristupovala z hľadiska marketingového 

mixu v sluţbách. Sluţby sú špecifické tým, ţe marketingový mix je obohatený 

naviac o materiálne prostredie, ľudský faktor a procesy, čo bolo v obore 

webhostingu pomerne obtiaţne ohodnotiť. 



 

10 

2.3.1 Produkt 

Spoločnosť Mediahost ponúka svojim zákazníkom3 hlavné sluţbyna 

podporu efektivity biznisu svojich klientov. Okrem nich poskytuje rôzne doplnkové 

sluţby, ktoré napomáhajú k celkovej konkurencieschopnosti firmy.Poskytované 

sluţby nie sú náročné na náklady, ale na čas hlavne pri tvorbe webdesignu. 

Kvalitusvojich produktov dokladuje overenými vlastnými referenciami(Prílohač.1). 

1)Výber a registrácia domény 

Zákazník pri výbere domény (adresy webovej stránky) sa musí najskôr 

rozhodnúť, o akú doménu má záujem, zistiť, či je doména voľná, vyplniť 

formuláre pre registráciu na stránkach www.mediahost.sk, nastaviť DNS servery 

a doménu aktivovať. Je treba dať pozor na expiráciu (vypršanie platnosti) 

domény.   Firma Mediahost samozrejmepomôţe s výberom domén pre svojich 

zákazníkov a kompletne sa postará o vytvorenú doménu.[27] 

2) Prenájom priestoru pre webové stránky – webhosting 

Úspešná firma by mala dať o sebe vedieť potenciálnym zákazníkom. 

Internet denne vyuţívajú milióny ľudí na vyhľadávanie informácií. Firma 

Mediahost pomáha umiestniťstránky svojich zákazníkov do celosvetovej siete. 

Poskytuje garanciu dostupnosti aţ 99,99 %. Kwebhostingu ponúka okrem 

priestoru pre web stránky aj neobmedzený počet emailových schránok, podporu 

mnohých funkcií, špecifické podpory programovacích jazykov a scriptovania, 

ktoré uvíta kaţdý programátor, štatistiky, najvyššiu konektivitu v SR a ČR, 

technickú podporu a veľa iného. [27] 

3) Tvorba web stránok a internetových aplikácií 

Prezentácia firiem sa vytvára programovaním (zadávaním určitých kódov, 

ktoré sa v konečnom dôsledku zobrazia ako webová stránka). Mediahost zisťuje 

poţiadavky zákazníkov, tvorí analýzy, radí im osvedčenými postupmi, vytvára 

návrh stránky, kód stránky, funkcie na stránke, o ktoré majú zákazníci záujem 

(napr. vyhľadávanie, katalógy výrobkov, nákupné košíky...). Stránka sapriebeţne 

optimalizuje.[27] 

Postupy pri tvorbe internetovej stránky nemá kaţdá spoločnosť 

http://www.mediahost.sk/webdesign/referencie-webu-webdesign.php
http://www.mediahost.sk/web-hosting/objednavka.php
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rovnaké.Mediahost má s tvorbou web stránok bohaté skúsenosti, vedia ako sa čo 

najlepšie priblíţiť k politike, stratégii a potrebám svojich zákazníkov.  

4)Doplnkové služby[27]: 

Internetový obchod, eshop 

Mediahost tvorí internetové obchody priamo na mieru svojim zákazníkom. 

Stačí ak si zo zoznamu vypíšu tie poloţky, ktoré by si priali mať vo svojom e-

shope, zašlú ich na e-mail mediahost@mediahost.sk a Mediahost obratom zašle 

cenovú ponuku za tvorbu.  

Zoznam moţných poloţiek: 

- nákupný košík, modul zabezpečujúci plynulý a jednoduchý nákup tovaru; 

- hodnotenia návštevníkov, moţnosť uţívateľa internetu vyjadriť svoj názor a 

hodnotiť tovar; 

- vyhľadávanie tovaru podľa vopred definovaných kritérii a poţiadaviek;    

- porovnávanie tovaru podľa jednotlivých parametrov, ceny, hodnotenia; 

- registrácia pouţívateľov za účelom evidovania objednávok, jednoduchého a 

rýchleho nákupu. 

Tvorba internetových firemných stránok 

Hovorí sa, ţe "nie je všetko zlato, čo sa blyští" a ani pekná stránka nemusí 

byť vţdy výhra. Mediahost má dlhodobé skúsenosti s Internetom a s 

programovaním a absolútne sa prispôsobuje potrebám a prianiam zákazníka. 

Vyuţíva znalosti jazykov HTML, XHTML, PHP, MySQL, FLASH a iných. Treba 

zváţiť či ide o stránku firmy, ktorá chce pôsobiť určitým dojmom na svojich 

súčasných, ale aj potenciálnych zákazníkov a osobnou stránku slúţiacou na 

úplne iné účely.  

Optimalizácia pre vyhľadávače - SEO 

Sluţbou SEO sa Mediahost snaţí pomôcť firmám, aby ich stránky boli 

nájdené medzi prvými podobnými stránkami, keď ich zákazníci budú hľadať v 

internetových vyhľadávačoch.  

Registrácia do katalógov 

mailto:mediahost@mediahost.sk
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Na internete existujú weby, ktoré hľadajú stránky aj z katalógov, do 

ktorých sa musia stránky zaregistrovať (napr. Zoznam.sk, SuperZoznam.sk, 

Best.sk, Katalog.sk, Surf.sk, Najdes.sk, Hladaj.sk, Stranky.sk). Preto pre 

Mediahost je samozrejmosťou pri vytvorení webu aj táto sluţba, abysazákazníci 

ocitli vţdy v správnom čase na správnom mieste. 

Penetračný test 

Penetračný test od Mediahostu je komplexné riešenie bezpečnosti 

ponúkané pre všetkých, ktorí chcú mať istotu, ţe ich stránky sú prvotriedne 

zabezpečené, uchovávajú dôverné dáta o klientoch atď. Experti na bezpečnosť 

webových aplikácií a penetračné testy sietí zabezpečujú webové stránky podľa 

najnovších a najaktuálnejších OWASP zásad a praktík. Na základe toho ručne a 

pomocou automatizovaných nástrojov odhalia slabé miesta aplikácie, všetky 

chyby detailne zdokumentujú, navrhnú ich efektívne riešenie a zhrnú do 

prehľadného reportu. Následne zákazníci majú moţnosť si chyby opraviť sami, 

alebo s pomocou odborníkov Mediahostu. 

 

2.3.2 Ceny služieb 

Pre sluţby je najtypickejšie, ţe ceny reguluje trh. Mediahost sa nachádza 

na trhu webhostingových firiem, kde je početná konkurencia.  Pri stanovení cien 

sa firma orientuje na trţnú metódu, kde zohľadňuje ceny konkurencie. Čo sa týka 

taktiky, nerozdeľujú ceny zvlášť pre ţivnostníkov, alebo pre veľké firmy. Ceny sú 

jednotné, len pri tvorbe webdesignu  a webových stránok firma volí individuálne 

stanovenie ceny vzhľadom na náročnosť,  dĺţku tvorby a jednotlivých poloţiek, o 

ktoré má zákazník záujem. 

1)Výber a registrácia domény 

Pri poskytovaní tejto sluţby klient má moţnosť zvoliť si akúkoľvek doménu 

na 1 alebo 2 roky za rôzne ceny. Registrácia je pri všetkých ponúkaných 

doménach bezplatná.(Tab. 2.1). 

Tab.  2.1 Ceny domén 
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Zdroj: www.mediahost.sk 

2)Prenájom priestoru pre webové stránky – webhosting 

Klient má moţnosť navoliť si jednu z troch vytvorených balíčkov 

A,B,C(Príloha č. 2,3,4).Na základe porovnania cien s inými spoločnosťami ide o 

jednu z najlacnejších.Cenník webhostingu je navrhnutý v závislosti od intervalu 

platieb za webhosting. Čím dlhší interval, tým je webhosting lacnejší. Majú na 

výber z viacerých intervalov platieb (mesačne, štvrťročne, polročne a ročne). 

Nemusia sa hneď zaručovať na dlhé fakturačné obdobie ako u iných 

webhostingových spoločností.  Majú moţnosť samisi vybrať ako dlho budú vo 

firme Mediahost a potom svoje rozhodnutie môţu zmeniť alebo hosting predlţiť. 

Okrem rôznych varián webhostingu si zákazník môţe vybrať za poplatok iné 

sluţby, ako je napríklad vytvorenie samostatnej IP adresy. 

3) Tvorba web stránok a internetových aplikácií 

Ku kaţdej stránke Mediahost pristupuje ako k individuálnemu projektu a 

opäť ceny za jednotlivé sluţby webdesignu patria k tým najlacnejším na trhu (Tab 

2.2). Kaţdá tvorba www stránky je rôzna, a preto je cenník orientačný. Záujemci 

 Registrácia 1 rok 2 roky 

.sk 0,-CZK 450,-CZK 900,-CZK 

.eu 0,-CZK 450,-CZK 900,-CZK 

.cz 0,-CZK 650,-CZK 1300,-CZK 

.com 0,-CZK 280,-CZK 560,-CZK 

.net 0,-CZK 280,-CZK 560,-CZK 

.org 0,-CZK 280,-CZK 560,-CZK 

.name 0,-CZK 280,-CZK 560,-CZK 

.biz 0,-CZK 280,-CZK 560,-CZK 

.info 0,-CZK 280,-CZK 560,-CZK 

.co.uk * 0,-CZK N/A 700,-CZK 
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majú moţnosť na stránkach Mediahostu vyplniť nezáväzný formulár a zistiť tak 

presnú cenovú ponuku. V Prílohe 5 je moţné nájsť simulácie cien rôznych 

webových stránok.Zistenéceny sú konečné, neskrývajú ţiadne skryté 

poplatky.Mediahost nie je platcom DPH. 

Tab.  2.2 Ceny webdesignu 

Zdroj: www.mediahost.sk 

2.3.3 Distribúcia služieb 

Na trhu webhostingových firiem distribúcia prebieha výlučne 

elektronicky.V tomto prípade nezohráva úlohu umiestnenie provozovne, pretoţe 

sluţba je poskytnutá prostredníctvom Internetu.Sluţba tak môţe byť vyuţívaná 

kdekoľvek bez rozdielu na vzdialenosť zákazníka od prevádzky a bez vyuţitia 

dodatočných nákladov na distribúciu. 

Položka  Cena 

Grafický návrh od 1500,-CZK 

Validný kód, podľa prísnych pravidiel od 1500,-CZK 

Jazyková mutácia stránky od 15% ceny základnej mutácie 

Jedna podstránka od 200,-CZK 

Aktualizácia webu 200,-CZK - dohodou 

Flash animácia od 1000,-CZK 

Reklamný banner od 500,-CZK 

SEO (Search Engine Optimization) od 2000,-CZK 

Jednoduchý e-shop od 6500,-CZK 
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2.3.4 Marketingová komunikácia 

Komunikácia medzi poskytovateľom sluţieb a zákazníkom taktieţ 

prebieha pomocou elektronických médií, či uţ je to e-mail alebo mobilný telefón. 

Firma nemá zatiaľ vytvorenú ţiadnu komunikačnú stratégiu, ktorou by sa 

prezentovala zákazníkom a dostávala do povedomia. Webové stránky sú jedným 

z komunikačných nástrojov.V prípade Mediahostu sú veľmi prehľadné a pre 

zákazníkov jednoduché.  Po zadaní slova ,,webhosting” do internetového 

prehliadača Google bola firma Mediahost nájdená hneď na prvej stránke, čo je 

dobrý krok k tomu, aby si zákazníci vybrali práve túto firmu ako svojho 

poskytovateľa sluţieb na Internete. 

Okrem webu zákazníci mohli vidieť reklamu Mediahost v regionálnych 

novinách Všetko v Nitre.Táto reklama nepomohla zvýšiť počet zákazníkov podľa 

predstáv firmy, preto vedenie firmy rozhodlo o zrušení takejto 

reklamy.Momentálne ostáva reklama vo formáte A04 len v časopise Slovak in 

Ireland pre Slovákov ţijúcich v Írsku. Z môjho pohľadu však zacielenie nie je 

vhodné.Za najlepší komunikačný nástroj však naďalej ostáva ,,dobré slovo z úst” 

s náleţitými referenciami a reklamné bannery na sponzorovaných webových 

stránkach. 

2.3.5 Ľudia v službách 

Ľudský faktor v oblasti sluţieb tvoria zákazníci a zamestnanci.Spoločnosť 

Mediahost partí medzi malé firmy, do 25 zamestnancov, kde na čele stojí 

zakladateľ Tomáš Kapičák.Pod sebou má dve základné oddelenia, softwarové/ 

serverové a doménové. Pomocou outsourcingu má Mediahost vyriešené 

účtovnictvo a marketing. Podrobnú organizačnú štruktúru je moţné nájsť v 

Prílohe 6. 

Zamestnanci Mediahostu sú kontaktní pracovníci, ktorí komunikujú so 

stávajúcimi či potenciálnymi zákazníkmi a riešia prípadné problémy.Kontakt nie 

je osobný, ale najčastejšie cez e-mailovú komunikáciu alebo mobil.Zamestnanci 

sú motivovaní poskytovať kvalitné sluţby a rýchlu spätnú väzbu pre všetkých 

zákazníkov. Na základe komunikácie so zákazníkmi môţu pracovníci navrnúť 

určité zmeny k zlepšeniu poskytovania sluţieb. 
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Neoddeliteľnou súčasťou sú zákazníci, v tomto prípade ţivnostníci, 

výkonný pracovníci malých, stredných a veľkých firiem, ktorí sa chcú zviditeľniť a 

realizovať svoju činnosť aj na Internete.Majú dôleţitú funciu ako nositelia 

informácií, pretoţe dávajú o firme Mediahost referencie. 

2.3.6 Materiálne prostredie 

Firma Mediahost nemá stále sídlo.Sluţby sú poskytované priamo z domu 

pracovníkov, pretoţe k realizovaniu týchto sluţieb je najpodstatnejší materiálny 

prvok kvalitný počítač/server.Prostredím, ktoré vníma zákazník, sú webové 

stránky www.mediahost.sk (Obr. 2.2).Ide o podstatný prvok pri podnikaní v tomto 

obore. 

Obr. 2.2 Webové stránky 

Zdroj: www.mediahost.sk 

2.3.7 Procesy v službách 

Proces realizácie sluţby v prípade Mediahostu začína, keď si zákazník 

vyberie sluţbu na webových stránkach www.mediahost.sk. Po skontaktovaní 

pracovníkov Mediahostu sú mu poskytnuté bliţšie informácie, na základe ktorých 

sa rozhodne o zrealizovanie vybranej sluţby.Objednanie prebieha telefonicky 

alebo e-mailom.Dopyt po sluţbách Mediahostu môţe byť zvýšený pomocou 

rôznych zliav, akcií alebo zvýhodnených balíčkov.



3 Teoretické východiská analýzy konkurencie v službách 

Tretiakapitola mojej diplomovej práce je rozdelená na dve časti . Prvá 

časť je zameraná na marketing sluţieb a druhá časť je venovaná analýze 

konkurencie trhu. 

3.1 Význam a vlastnosti služieb 

Význam sluţieb neustále rastie, zatiaľčo v minulosti boli 

podceňované. Súvisí to s citlivosťou sektoru sluţieb hlavne na vývoj kúpnej 

sily, pretoţe zaznamenávame rast kúpnej sily obyvateľstva.  

Podstatu sluţieb najlepšie vystihol Kotler:1 

,,Služba je akákoľvek činnosť alebo výhoda, ktorú jedna strana môže 

ponúknuť druhej strane, je v zásade nehmotná a jej výsledkom nie je 

vlastníctvo. Produkcia služby môže, ale nemusí byť spojená s hmotným 

produktom.” 

Uţ v tejto definícii sú obsiahnuté niektoré vlastnosti sluţieb[5]: 

o  Nehmotnosť- povaţovaná za najcharakteristickejšiu vlastnosť 

sluţieb, od ktorej sa odvíjajú ďalšie. Sluţba sa nedá pred kúpou 

prehliadnuť a väčšinou ani vyskúšať, čo vyvoláva u zákazníka 

väčšie riziko pri nákupe. 

o  Neoddeliteľnosť- produkcia a spotreba sluţby sa od seba 

nedajú oddeliť a producent sluţby sa stretáva so zákazníkom 

v mieste a v čase, avšak nemusí byť prítomný po celú dobu 

poskytovania sluţby. 

o  Heterogenita- variabilita sluţieb súvisí hlavne so štandardom 

kvality sluţby. Vedie k tomu, ţe vstup na trh sluţieb je ľahší a je tu 

viac konkurentov, čo je dôsledok niţšej moţnosti patentovania 

a niţšej potreby vstupného kapitálu. 

                                            

1
KOTLER, Ph., aj. Moderní marketing. Přel. J. Langerová a V. Nový. 4. európske vydanie. 

Praha: Grada Publishing, 2007. 1048 s. ISBN 978-80-247-1545-2, str. 710. 
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o Zničiteľnosť, neskladovateľnosť- ak nie je sluţba vyuţitá, tak je pre 

daný okamţik zničená. Má to súvislosť s ťaţším reklamovaním 

sluţieb. 

o Nemožnosť vlastníctva- súvisí s jej nehmotnosťou a zničiteľnosťou, 

pretoţe pri poskytovaní sluţby nezíska zákazník za peniaze ţiadne 

vlastníctvo. Kupuje si len právo na poskytnutie sluţby. 

3.2 Marketingový mix služieb 

Marketingový mix predstavuje súbor nástrojov, pomocou ktorých sa 

vytvárajú vlastnosti sluţieb ponúkané zákazníkom. Podľa obr. 3.1 je tradičný 

marketingový mix 4P (produkt, cena, distribúcia, marketingová komunikácia) 

rozšírený o ďalšie tri nové prvky (materiálne prostredie, ľudský faktor a 

procesy)[5]. 

 

 

Zdroj:  KANTOROVÁ, K., Marketingový mix. 1.vyd., Ostavská univerzita v Ostrave, 2003, 87 str., 

ISBN 80-7042-237-8. 

3.2.1 Produkt 

Produkt je všetko, čo organizácia ponúka spotrebiteľovi k uspokojeniu 

Zákazník

Produkt

Cena

Distribúcia

Marketingová 
komunikácia

Ľudský 
faktor

Materiálne 
prostredie

Procesy

Obr. 3.1 Marketingový mix služieb 
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jeho hmotných i nehmotných potrieb . U čistých sluţieb sa popisuje produkt ako 

určitý proces , často bez pomoci hmotných výsledkov . Kľúčovým prvkom 

definujúcim sluţbu je jej kvalita. Rozhodovanie o produkte sa týka jeho vývoja, 

ţivotného cyklu, imagu značky a sortimentu produktov. [5] 

Vo vačšine firmiem ponuku sluţieb tvorí kľúčový (základný) produkt a 

periférny (doplnkový) produkt.Základný produkt je hlavnou príčinou ku kúpe 

sluţby a periférny produkt je ponúkaný v rámci základnej sluţby a tým pridáva k 

nej určitú hodnotu.Doplnkové sluţby sú uţ dnes takmer samozrejmosťou.[20] 

3.2.2 Cena 

Cena se stáva vzhľadom k nehmotnému charakteru sluţieb významným 

ukazateľom kvality. Neoddelitelnosť sluţby od jej poskytovateľa predstavuje 

ďalšie špecifiká pri tvorbe cien sluţieb. Pre organizáciu to znamená, ţe musí 

venovať pozornosť strane ponuky stanovenia ceny, teda nákladom.[5]  

Zákazníci sú ochotní prijať vyššiu cenu za sluţbu, ak im je ponúknutá 

vyššia uţitná hodnota sluţby.Problém však nastáva, pretoţe kaţdý zákazník 

vníma kvalitu inak. Poskytovatelia môţu za určitých okolností účtovať vyššiu 

cenu, ak vedia sluţbu dobre predať a zhmotniť. [2] 

Pri tvorbe cien sa vyuţívajú prístupy[24]: 

 cena trţnej rovnováhy, 

 nákladová tvorba cien, 

 trţne orientované metódy cien. 

 

Voľba cenovej taktiky závisí od zmien vonkajšieho a vnútorného 

ekonomického prostredia, predpokladaných reakcií zákazníkov a konkurencie. V 

literatúre sa uvádza niekoľko taktík[20]: 

 cena zlízavania smotany,  

 postupné zniţovanie ceny, 

 cena prieniku na trh, 

 elastická cena, 

 prijímaná cena, 
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 nákladová cena, 

 segmentovaná cena, 

 cena základného produktu, 

 nulová cena. 

3.2.3 Distribúcia 

Distribúcia vedie k uľahčeniu prístupu zákazníkom k sluţbe.Súvisí s 

miestnou lokalizáciou sluţby, s voľbou prípadného sprostredkovateľa dodávky 

sluţby.Okrem toho distribúcia sluţby súvisí s pohybom hmotných prvkov 

tvoriacich súčasť sluţby.[5]  

Vzhľadom k neoddeliteľnosti sluţieb od zákazníkov sa nedáuvaţovať o 

umiestnení prevádzkárne poskytujúcej takéto sluţby bez zvaţovania potrieb 

zákazníkov. Rozhodovanie o umiestnení sluţby býva často kompromisom medzi 

potrebami producenta a poţiadavkami zákazníka.[20] 

3.2.4 Marketingová komunikácia 

Mix marketingovej komunikácie sa skladá zo šiestich hlavných nástrojov 

marketingovej komunikácie: reklamy, podpory predaja, osobného predaja, 

priameho marketingu, public relation a internetový marketing. V poslednej dobe 

však dochádza k rozširovaniu tohoto mixu hlavne o event marketing, guerilla 

marketing, virálny marketing a product placement.Ako celok zvyšuje významnosť 

sluţieb a pomáha spotrebiteľom lepšie sa orientovať na trhu a hodnotiť celkovú 

ponuku sluţieb. [5] 

3.2.5 Ľudský faktor 

Pri poskytovaní sluţieb dochádza k stretu zákazníka s poskytovateľom 

sluţieb – zamestnanci.Preto sú ľudia jedným z významných prvkov 

marketingového mixu sluţieb a priamo ovplyvňujú ich kvalitu . Organizácia by sa 

preto mala zameriavať na výber, vzdelávanie, odmeňovanie, kontrolovanie a 

motivovanie zamestnancov a zároveň by mala stanovovať určité pravidlá pre 

správanie zákazníkov. Obe tieto hľadiská sú dôleţité pre vytváranie priaznivých 

vzťahov medzi zákazníkmi a zamestnancami.[5] 
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3.2.6 Materiálne prostredie 

Nehmotná povaha sluţieb spôsobuje, ţe materiálové prostredie 

prevadzkárne je prvé, čo zanechá na zákazníka buď dobrý alebo zlý dojem. 

Vzhľad budovy, zariadenie interiéru, premyslené vytvorenie atmosféry navodzuje 

u zákazníka predstavu o profesionálnom zrealizovaní sluţby a jej 

kvalite.Materiálne prostredie je spolupôsobenie hmotných a nehmotných prvkov v 

mieste, kde je sluţba realizovaná a v ktorom spolu jedná organizácia sluţieb a 

zákazník.Pri riadení prostredia má byť zachovaná jednota štýlu a charakteru 

firmy (corporate identity).[20]  

Materiálne prostredie je tvorené prvkami [20]: 

 rozvrhnutie priestoru, 

 zariadenie interiéru, 

 osvetlenie, 

 farby, 

 značenie,  

 zvuk, 

 vôňa, 

 atď. 

3.2.7 Procesy 

Vzájomné pôsobenie medzi zákazníkom a poskytovateľom sluţby behom 

procesu jej poskytovania je dôvod pre podrobnejšie zameranie sa na to, akým 

zpôsobom je sluţba poskytovaná. Ak proces nefunguje správne, výsledkom bude 

vţdy nespokojný zákazník, ktorý bude porovnávať s konkurenciou. Preto je nutné 

vytvárať analýzy procesov , vytvárať ich schémy , klasifikovať ich a postupne 

zjednodušovať jednotlivé kroky , z ktorých sa procesy skladajú . Sledovaním a 

analýzami procesov poskytovania sluţieb sa zefektívňuje produkcia sluţbieb. [5] 

3.3 Internet a elektronické obchodovanie 

 V mojej diplomovej práci sa zaoberám webhostingovými firmami, ktoré 

poskytujú sluţby ako registráciu domén, webhosting alebo webdesign. Internet a 

elektronické obchodovanie sú základné prvky, ktoré tieto firmy vyuţívajú. 
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3.3.1 Internet 

V dnešných časoch je Internet unikátne, nezávislé médium, ktoré 

nevlastní ţiadny komerčný alebo vládny orgán.Avšak Internet je tieţ sieť slúţiaca 

e-mailovým aplikáciam, diskusným serverom, prenosu súborov, atď.a často sa 

pouţíva synonymum World Wide Web (WWW). [13]  

„Internet je celosvetová sieť spájajúca počítače rôznych vlastníkov, ktorá je 

decentralizovaná a odolná voči výpadku jednej alebo niekoľkočastí a ktorá umožňuje 

prenos dát, používánie emailov, prehliadanie hypertextových dokumentova 

ďalšieslužby. Internet nekontroluje žiadna autorita, celý systém je vybudovaný tak, 

aby sariadil sám.“ 
2 

3.3.2 Web,WWW 

Vedľa e-mailu je web jednoznačne najrozšírenejšou a najvýznamnejšou 

sluţbou Internetu. Web ponúkol atraktívne a súčastne veľmi jednoduché 

prostredie, ktoré však ponúka rozsiahle moţnosti. Vyvolal obrovský záujem o 

Internet či uţ z hľadiska koncových uţívateľov, tak z hľadiska komerčného 

vyuţitia a vytvorenie nových naväzujúcich sluţieb.[10]  

WWW stránky (HTML stránky) sú textové súbory určitým definovaným 

spôsobom napísané.Vyuţívajú základné schéma klient-server, ale úloha klienta 

je oveľa viac významnejšia, aktívnejšia. Klient od serveru obdrţí poţadovaný 

HTML dokument, ktorý ďalej analyzuje, sformátuje a zobrazí uţívateľovi. Má teda 

komunikačnú a formátovaciu funkciu.[15]  

3.3.3 Webhosting 

Webhosting je prenájom priestoru pre webové stránky na cudzom serveri. 

Prenajímateľ serveru sa nazýva poskytovateľ webhostingu. Vďaka webhostingu 

si ktokoľvek môţe umiestniť svoje stránky na Internet, bez toho aby vlastnil 

                                            

2
BLAŢKOVÁ, M. Jak využít internet v marketingu: krok za krokem k vyšší 

konkurenceschopnost. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 156 s. ISBN 80-247-1095-1. Str. 

13 
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vlastný server. Ide o platenú záleţitosť, ale existuje aj bezplatná varianta, 

tzv.freehosting, ktorý však nezahŕňa ţiadne záruky ohľadne funkčnosti a má 

obmedzenú technickú podporu. Freehosting často súvisí s umiestňovaním 

reklamy na stránky. [15] 

Výhodou je, ţe pri platenom webhostingu má uţívateľ v prípade 

technických problémov samozrejmú technickú podporu.Za najväčšiu nevýhodu 

webhostingu je to, ţe jeden server poskytuje webhosting veľkému počtu 

zákazníkov a v prípade poruchy alebo preťaţenia jedného webu sú ovplyvnené 

vo veľkej miere aj ostatné weby na iných serveroch. [15]  

3.3.4 Internetový marketing 

Na trhu webhostingových firiem sa nachádza čoraz viac spoločností, ktoré 

sa snaţia vyniknúť spomedzi ostatných. Preto je nutné sa zaoberať aj 

internetovým marketingom. Internetová reklama je oproti iným médiám 

interaktívna, a teda je moţné na ňu okamţite reagovať. 

Výhody internetovej reklamy [6]: 

 Reklama na Internete je stále relatívne lacná; 

 Dá sa presne zacieliť; 

 Na rozdiel od iných médií je veľmi dobre merateľná; 

 Je interaktívna, čím umoţňuje spätnú väzbu; 

 Pôsobí stále- 7 dní v týţdni, 24 hodín denne. 

Najlacnejšou a najdostupnejšou reklamou je výmenná (reklama za 

reklamu).Firmy, ktoré majú za cieľ vyššie budovanie značky, majú moţnosť 

siahnuť po vizuálne bohatších prezentáciach.Ceny sú však v týchto prípadoch 

vyššie oproti textovým, ale značku je skutočne vidno. Najnovší formát ponúka 

spojenie oboch: za nízku cenu efektívna ,,klikacia” textová a vizuálna reklama s 

obrázkom alebo videoobsahom s poplatkami za zobrazovanie. [23]  

Formáty internetovej reklamy[23]: 

 obrázková; 

 interaktívne animácie; 
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 banner; 

 textová; 

 video. 

Meranie účinnosti reklamy 

Meranie účinnosti reklamy sa realizuje pomocou kvantitatívnych alebo 

kvalitatívnych ukazateľov, ktoré sú obtiaţnejšie. Z najvyuţívanejších ukazateľov 

sú počty ľudí, ktorí reklamu videli, miera preklikov (CTR) a veľa ďalších.[6] 

K úspešnému marketinguna Internetesú dôleţité kľúčové faktory, hlavne 

analýza návštevnosti, monitorovanie správania zákazníkov na webe, sledovanie 

prichadzajúcich odkazov, kontrola kampaní, atď. Výsledky sa môţu meniť behom 

jedného dňa. Preto je nutné mať vzorku dat za dlhšie obdobie. Odporúča sa 

minimálne 3 mesiace u nových webov a jeden celý rok u zavedených. Treba 

sledovať trendy, porovnávať vţdy rovnaké obdobia a dať pozor na štatistickú 

chybu. V prípade malej návštevnosti stránky je výsledok zaťaţený veľkou 

štatistickou chybou a nedajú sa robiť dôveryhodné závery. [6] 

3.3.5 Elektronické obchodovanie 

Za elektronický obchod povaţujeme predaj tovaru a sluţieb 

prostredníctvom Internetu.Elektronický preto, lebo zákazníci vyuţívajú k 

objednaniu a zaplateniu produktu či sluţby elektronické médium. 

K samotnému elektronickému obchodovaniu a marketingu na Internete sa 

firma nezaobíde bez kvalitných internetových stránok. Väčšinou ľudia povaţujú 

za kvalitu to, ţe stránky fungujú. Avšak kvalita stránok sa skrýva v ich vnútre. Ide 

o prvky, ktoré na prvý pohľad laik nevidí, a to bezpečnosť, prístupnosť a 

optimalizácia. [22] 

Bezpečnosť zaistí, aby kontaktné údaje na stránkach neboli pouţité k 

spamu, aby kód stránok nebol zneuţitý k rozposielaniu podvodných správ 

miliónom ľudí na Internete. 

Prístupnosť charakterizuje, ţe si stránku bude môcť ktokoľvek 

prehliadnuť.Existuje veľké mnoţstvo prehliadačov internetových stránok 
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(Explorer, Mozilla, Opera, Safari atď.) – viď Obr.3.3. Problémom je, ţe kaţdý 

prehliadač zobrazuje prvky odlišne. 

Optimalizácia pre vyhľadávače je ďalším prvkom ku kvalitným webovým 

stránkam. Pre firmu je podstatné, aby svoje stránky sa objavili medzi prvými, či 

uţ vyhľadávame na Googli, Yahoo, Centre, alebo Sezname. 

Obr. 3.2 Internetové prehliadače 

 

Zdroj: www.google.sk 

3.4 Analýza konkurencie 

K tomu, aby mohla firma efektívne plánovať svoje konkurenčné stratégie, 

musí o svojej konkurencii vedieť dostatok informácií.Je potreba neustále 

zrovnávať svoje produkty, ceny, distribučné kanále, spôsoby komunikácie. Na 

základe toho zistí, v ktorých oblastiach má konkurenčné výhody a nevýhody a 

môţe zahájiť účinnejšie marketingové kampane, alebo vytvoriť silnejšiu obranu 

voči jednaniu konkurencie. [10] 

„Konkurencia zahrňuje všetky skutočné alebo potenciál ne substitučné 

ponuky, o ktorých môže zákazník pri svojom nákupnom rozhodovaní uvažovať.“ 3 

Zisk firmy a vlastná dlhodobá aktivita závisia na intenzite konkurencie v 

danom odvetví. Cieľom konkurenčnej stratégie v podniku je nájdenie takého 

postavenia, kedy podnik môţe najlepšie čeliť konkurenčným silám alebo ich 

pôsobenie obrátiť vo svoj prospech. [10] 

                                            

3
PORTER, M. E. Konkurenční strategie: metody pro analýzu odvětví a konkurentů. Praha: 

Victoria Publishing, 1994. 403 s. ISBN 80-85605-11-2, 
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3.4.1 Konkurenčné stratégie 

,,Konkurenčná stratégia je stratégia podniku zameraná na dosiahnutie 

tržného úspechu. Stratégia obsahuje ofenzívne akcie firmy smerujúcej k 

získaniu lepšej tržnej pozície a výhody nad súperom a súčastne defenzívne 

ťahy podniku smerujúce k obrane súčasnej pozície.”4 

Existujeniekoľko známych odporúčaní pre voľbu vhodnej stratégie a 

posilnenie konkurencieschopnosti.Porter rozdelil konkurenčné stratégie na 

prvenstvo v celkových nákladoch, diferenciáciua soustredenie pozornosti. [14] 

 

Prvenstvo v celkových nákladoch znamená, ţe firma je schopná nielen 

vyrábať s minimálnymi nákladmi, ale tieţ realizovať vedu a výskum, marketing, 

a to za čo najniţšie náklady. Ak sa firma bude riadiť podľa tohoto 

strategického prístupu, má veľký „nádskok“ pred konkurenciou a určitú rezervu 

pri súperení s konkurenciou, pretoţe výnos, ktorý plynie z nízkých nákladov 

prináša zisk, zatiaľčo ostatné firmy ho vynaloţia na súperenie. 

 

Diferenciáciaznamená, ţe nami poskytovaný produkt alebosluţba je jedinečná, 

originálna a odlíšená od ostatných. Môţe ísť napr.o image, design, technológie, 

značkový servis, atď. Najlepšie je, keď firma dokáţe byť originálna v niekoľkých 

ohľadoch naraz. 

Sústredenie pozornosti na konkrétnu skupinu zákazníkov alebo 

odberateľov alebo na určitý segment trhu , napr. z geografického hľadiska. 

Táto stratégia je zaloţená na princípe dobre si vybrať objekt, ktorému sluţby 

poskytujeme a zamerať sa práve naň. Porter predpokladá, ţe firma môţe 

svojemu vybranému objektu vyhovieť vo všetkých smeroch a týmto zvýšiť svoju 

konkurienceschopnosť. 

                                            

4
Sedláčková, H., Strategická analýza. 2.prepracované a rozšírené vydanie, Praha: C.H.Beck, 

2006, ISBN 80-7179-367-1, str.48 
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3.4.2 Vyhľadávanie konkurencie v rámci Internetu 

Konkurenčné firmy v oblasti webhostingu najčastejšie nájdeme na 

Internete pomocou internetových vyhľadávačov a prehliadačov .Kľúčové slová 

zadáme do hlavných fulltextových vyhľadávačov a katalógov stráno k. Najväčšou 

konkurenciou sú pre firmu tie, ktoré sa zobrazia hneď na prvej stránke. Na tieto 

firmy je nutné sa zamerať, pretoţe zákazníci si väčšinou vyberú firmu práve 

odtiaľ a uţ nelistujú na ďalšie stránky.  

Vyhľadávače a katalógy však nestačia .Dôleţitým zdrojom súaj 

zákazníci.Je potrebné zistiť , koho povaţujú za nebezpečného konkurenta – 

predajca, od ktorého by tieţ nakúpili. Na webesa dajú zrealizovať rôzne 

prieskumy ako napr. jednoduchoúanketu alebo dotazník, ktorý môţeme 

skombinovať so zľavovými kupónmi, drobnými reklamnými darčekmi alebo 

zlosovacie súťaţekvôli zvýšeniu motivácie zapojenia sa do prieskumu. [9] 

3.4.3 Vybranémetódyanalýzykonkurencie 

Existuje veľké mnoţstvo analýz konkurencie a konkurenčného 

prostredia. Do svojej diplomovej práce som si vybrala pozičnú mapu, SWOT 

analýzu a Porterovu analýzu piatich konkurenčných síl. 

Pozičná mapa 

Pozičná mapa je jednoduchý nástroj k identifikovaniu podnikateľských 

príleţitostí. Na začiatok sa nadefinujú dve premenné v závislosti od typu výrobku, 

sluţby a organizácie. Mapa následne zobrazuje subjektívne názory zákazníkov 

rozdelené do štyroch kvadrantov podľa spokojnosti a dôleţitosti. (Obr. 3.3) Na 

základe pozície jednotlivých faktorov firma zistí, akú stratégiu má uplatňovať.[3] 

V snahe firmy by malo byť udrţať kvalitu pre motivátory a zníţiť investície 

tam, kde je vysoká kvalita a kde uţ sú investície preinvestované. V oblasti 

marginálnych príleţitostí sa investície dostatočne nevrátia, preto by sa firma mala 

zamerať na konkurenčné príleţitosti, kam by mali smerovať firemné finančné 

prostriedky. [3] 
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Obr. 3.3 Pozičná mapa 

 

Zdroj: HORÁKOVÁ,  I., Marketing  v současné svetové praxi, Praha:  Grada  Publishing,   1992. 

 368  s.  ISBN  8085424-835. 

Porterova analýza 5 konkurenčných síl 

Porterova analýza 5 konkurenčných síl je jednou z najdôleţitejších analýz 

vonkajšieho prostredia. 

,,Slúži k zmapovaniu faktorov, ktoré ovplyvňujú vyjednávaciu pozíciu firmy 

v odvetví.  Medzi analyzované faktory patrí vyjednávacia sila zákazníkov, 

vyjednávacia sila dodávateľov, hrozba vstupov nových konkurentov, hrozba 

substitútov, rivalita firiem pôsobiacich na danom trhu.”5 

Sleduje intenzitu konkurencie, ktorá závisí na maximálnej hranici zisku a 

tým aj príťaţlivosti odvetvia.Medzi jednotlivými silami (konkurencia v odvetví, 

dodávatelia, substitúty, zákazníci a potencionálne nové firmy) existujú väzby(Obr. 

3.4). Zmena jednej z piatich síl môţe mať vplyv na ostatné.[12] 

Hrozba konkurenci v odvetví-ak je na trhu väčší počet silných a agresívnych 

konkurentov alebo dochádza k poklesu tempa rastu predaja, atraktivita trhu je 

niţšia. Profil konkurencie v rámci daného oboru by mal ukázať, ako si na tom 

                                            

5
VYKYPĚL, O. , HANZELKOVÁ, A., KEŘKOVSKÝ, M., ODEHNALOVÁ, D.Strategický 

marketing: teorie pro praxi.1. Vydanie. Praha: C.H.Beck, 2009. 170 s. ISBN 978-80-7400-120-8. 

Str. 109. 
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stojí firma v oblastiach ako pokrytie trhu, počet zákazníkov, šírka a hĺbka 

sortimentu, kvalita produktov a sluţieb. Čo sa týka cien, je treba zistiť vzťah 

cena/výkon a cenovú stratégiu. Nemalo by chýbať ani zistenie pracovného a 

výrobného potenciálu, úroveň nákupu, know-how, patenty a mnoho ďalších. [19] 

Hrozba novo vstupujúcich firiem-ak sú vstupné a výstupné bariéry vysoké, 

potenciálny zisk je tieţ vysoký. Ak sú nízke, zvyčajne aj rentabilita je nízka.Nové 

potenciálne firmy dávajú oboru nové dodatočné kapacity. Firma sa musí 

zamyslieť nad potrebami kapitálu, moţnosťami úspor z mnoţstva výroby, 

potrebami nových technológií a patentov, umiestnením firmy, reakciami 

konkurenčných firiem činných v obore. [19] 

Obr. 3.4 Porterova analýza konkurenčných síl 

 

Zdroj:  KOTLER, P.; KELLER, K. L. Marketing management. Přel. Š. Černá. 12. vyd. Praha: 

Grada Publishing, 2007. 792 s. ISBN 978-80-247-1359-5. 

Hrozba substitučných produktov- substitučné výrobky nahradzujú naše 

výrobky hlavne pomocou ceny, čím ohrozujú zisky firmy. Moţnosťou, ako sa 

tomuto vyhnúť je zanalyzovať pomer kvalita/cena a hlavne zistiť citlivosť 

zákazníka na zmeny ceny. [19] 
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Hrozba rastúcej kompetencie dodávateľov- dodávatelia najviac ovplyvňujú 

ceny a objemy objednávok. Ich výhodou je ich organizovanosť, neexistencia 

iných substitútov,dôleţitosť dodávky pre nás, alebo náročnosť zmeny 

dodávateľa.[19] 

Hrozba rastúcej kompetencie zákazníkov- zákazníci tlačia na zniţovanie cien, 

kvalitnejšie výrobky. Ich výhodou je ich koncentrovanosť, organizovanosť a 

existencia substitútov. Úspešný podnik vie určiť faktory nákupného rozhodovania 

jednotlivcov či rodiny, diferencovať trh, vyrovnať sa so spoločenskými 

poţiadavkami (ekológia), ale aj process koncentrácie obchodu. [19] 

SWOT analýza 

,,Cieľom SWOT analýzy je identifikovať to, do akej miery sú súčasné 

stratigie firmy a jej špecifické silné a slabé miesta relevantné a schopné vyrovnať 

sa so zmenami, ktoré nastávajú v prostredí.”6 

Obr. 3.5 SWOT analýza 

 

Zdroj: vlastný 

Vyuţitie tejto analýzy je predovšetkým v marketingu.Vyhodnocuje 

fungovanie firmy, nájdenie moţnosti a príleţitosti rastu alebo naopak odhalenie 

problémov.Týmto môţe získať konkurenčnú výhodu oproti konkurujúcim firmám. 

SWOT analýza je kombináciou analýz S-W a O-T (Obr. 3.4).Určitým spôsobom 

sumarizuje mnoho analýz, napr.analýzy konkurencie, strategických skupín atď. 

Taktieţ sa vyuţíva k identifikácii moţností ďalšieho vyuţitia unikátnych zdrojov 

alebo kľúčových kompetencií firmy. [21] 

                                            

6
Jakubíková, D., Strategický marketing, Grada publishing, 2008, 272 str., ISBN 978-80-247-

2690-8, str. 103 
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Naproti nespočetným výhodam za najväčšiu nevýhodu je povaţovaná 

statickosť a subjektívnosť tejto analýzy. 

 SW- analýza vnútorného prostredia 

 OT- analýza vonkajšieho prostredia 

Analýza OT 

Pri postupe SWOT analýzy je nutné najprv preskúmať vonkajšie 

prostredie, ktoré firmu obklopuje. Toto prostredie sa nedá firmou kontrolovať. 

Štruktúra vonkajšieho prostredia je tvorená makroprostredím, ktoré sa skladá z 

prírodného, ekonomického, politického, technologického, kultúrneho a sociálneho 

prostredia. [20] 

Analýza SW 

Je tvorená analýzou interného a externého mikroprostredia. Interným 

mikroprostredím rozumieme výrobné, technické, technologické, finančné a iné 

podmienky, ktoré v danej firme existujú a určujú mantinely, medzi ktorými sa 

činnosť môţe pohybovať. Kaţdá firma je špecifická.Určité situácie môţu byť pre 

jednu firmu slabou stránkou, zatiaľčo pre inú silnou stránkou, preto je potrebné 

kaţdú situáciu správne analyzovať.[20] 

Externé mikroprostredie, alebo blízke okolie firmy tvoria zákazníci, 

dodávatelia, konkurencia, prostredníci a verejnosť. 

Plus/mínus matica 

Vyhodnotenie SWOT analýzy realizujeme pomocou párového zrovnania 

(plus/minus matice). Matica porovnáva vzájomné väzby medzi silnými stránkami, 

slabými stránkami, príleţitosťami a hrozbami. Rozlišujeme: 

 Silná obojstranná pozitívna väzna ++ 

 Silná obojstranná negatívna väzba – 

 Slabšia pozitívna väzba + 

 Slabšia negatívna väzba – 

 Ţiadny vzájomný vzťah: 0 
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4 Metodika zhromažďovania dát 

Cieľom mojej diplomovej práce je realizovanie analýzy konkurenčnej 

pozície webhostingovej firmy v rámci Slovenska a Českej republiky.Vyuţijem 

primárne informácie z elektronického dotazovania a sekundárne informácie 

nájdené na webových stránkach www.mediahost.sk a z firemných materiálov. 

Marketingový výskum zahrňuje prípravnú a realizačnú fázu. 

4.1 Prípravná fáza 

Definícia problému 

 Pre úspešné prosperovanie v ťaţkom konkurenčnom prostredí je dôleţité, 

aby firma poznala prostredie, na ktorom operuje, svojich konkurentov a bola 

schopná osloviť a uspokojiť zákazníkov vhodnými produktami a sluţbami. Len 

spokojný zákazník môţe podávať pozitívne referencie, a preto je nutné poznať 

názory svojich zákazníkov. 

Cieľ výskumu 

 Cieľom marketingového výskumu je analyzovať konkurenčné prostredie 

webhostingovej firmy. 

Dielčie ciele: 

- získať prehľad o konkurenčných firmách na slovenskom a českom trhu; 

- vyuţitie sluţieb na Internete dnes a v budúcnosti; 

- zistiť spokojnosť zákazníkov firmy Mediahost s ponúkanými sluţbami; 

- zhodnotiť webové stránky www.mediahost.sk; 

- zistiť slabé a silné stránky firmy. 

Metóda 

V marketingovom výskume pouţijem metóduelektronického 

dotazovania.Súčastní aj potenciálni zákaznícibudú mať moţnosť vyplniť dotazník 

vyvesený na webových stránkach firmy. Otázky sú poloţené všeobecne nasluţby 

na Internete, tak aj na sluţby spoločnosti Mediahost, ale aj na konkurenciu. 

Respondenti sabudú môcť vyjadriťaj ku grafickej úpravewww.mediahost.sk. 
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Základný a výberový súbor 

Základný súbor bude zloţený z internetovej populácie Slovenska a Českej 

republiky bez rozdielu na vek a pohlavie, čo je viac ako 7 mil. uţívateľov. 

Výberový súbor bude 100 respondentov, resp. firiem, ktoré uţ vyuţívajú sluţby 

Mediahostu, ale aj firmy, ktoré ešte len uvaţujú o registrácii domény, 

webhostingu, alebo vytvorení webových stránok.  

Spôsob zberu dát  

Na stránkach www.mediahost.sk bude po dobu 10 dní vyvesený 

štrukturovaný dotazník. Kvôli vyššej návratnosti dotazníkov bude respondentom 

poskytnutá zľava 25 % na ktorýkoľvek z balíčkov webhostingu firmy Mediahost. 

Dotazník je zloţený celkovo z 13 otázok (viď Príloha č. 7).Ide o 10 uzavretých 

otázok a 3 batérie. Keďţe sa nachádzame na B2B trhu, demografické otázky ako 

vek, pohlavie nie sú pre firmu relevantné. Zamerala som sa skôr na veľkosť firmy 

a miesto pôsobenia.  

Časový harmonogram 

Tab.  4.1 Časový harmonogram 

Vytvorenie dotazníku 3.1.2011 – 6.1.2011 

Pretest 25.1.2011 

Zber dát 27.1.2011 – 10.2.2011 

Analýza dát 11.2.2011 – 18.2.2011 

Analýza výsledkov výskumu 19.2.2011 – 28.2.2011 

Zdroj: vlastný 

Testovanie dotazníku - Pretest 

Pre správnosť a zrozumiteľnost otázok na vzorke 5 respondentov 

prevediem pretest. Celková dĺţka vyplnenia dotazníka je odhadnutá na 10 minút 

a všetko bude prebiehať anonymne. 
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4.2 Realizačná fáza 

 Zber dát prebiehal v rozmedzíod 27.1.2011 do 10.2.2011, kde respondenti 

v pohodlí domova, alebo svojej kancelárie v ktoromkoľvek čase mohli vyplniť 

dotazník vyvesený na stránkach www.mediahost.sk. Pre vyplnenie nebola 

potrebná ţiadna registrácia.Získané odpovede som vyhodnocovala v programe 

Microsoft Excel 2007 pomocou dátovej matice. Počas dotazovania som sa 

nestretla so ţiadnými problémami. Po prevedení pretestu som previedla malé 

úpravy a za pomoci majiteľa firmy bol dotazník vyvesený na webové stránky 

www.mediahost.sk.  

4.2.1 Zloženie výberového súboru 

Na webových stránkach www.mediahost.sk celkovo vyplnilo dotazník 103 

respondentov, z toho40 % nových potenciálnych zákazníkov a 17 % tých, ktorý 

okrem Mediahostu vyuţívajú aj iné konkurenčné firmy (viď. Príloha č. 8). 

Obr. 4.1 Rozdelenie respondentov podľa veľkosti firmy 

 

 

Respondenti boli rozdelení do štyroch kategórií podľa veľkosti firmy. Najviac 

zastúpenou kategóriou sú fyzické osoby, čo tvorí aţ 46 %. Najmenej zastúpenou 

kategóriou, len 4 %, sú veľké firmy, ktoré majú nad 500 zamestnancov.(viď Obr. 

4.1.) 

Druhou identifikačnou otázkou som chcela zistiť, na akých trhoch pôsobia 

jednotlivé firmy respondentov. Aţ 73 firiem operuje na slovenskom trhu, na čo 
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pravdepodobne vplýva, ţe Mediahost je slovenská firma. Na českom trhu pôsobí 

46 firiem zo všetkých opýtaných a prekvapivo 16 firiem realizuje svoje obchodné 

aktivity aj v zahraničí. (viď Obr. 4.2.) 

Obr. 4.2 Rozdelenie respondentov podľa miesta pôsobenia firmy 
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5 Analýza konkurencie spoločnosti 

 Táto kapitola je zameraná na analýzu konkurenčnej pozície firmy 

Mediahost na základe marketingového výskumu. Obsahom je vyhodnotenie 

piatich konkurenčných síl, SWOT analýza a výsledky z elektronického 

dotazovania. 

 Po dôkladnom skúmaní na Internete som na webovej stránke www.web-

hosting-top.com našla poradie najlepších webhostingových firiem, ktoré 

vypracováva spoločnosť Google. Na prvom mieste sa umietnila firma T-com, 

ktorá sa mi však nezobrazila na prvej stránke po zavedení slova ,,webhosting” do 

Googlu.Spoločnosť Mediahost sa umiestnila na 12. mieste(Príloha č. 9). 

Tab.  5.1 Porovnanie cien domén 

Rank Spoločnosť Registrovateľné domény Ceny v €/rok Priemer 

.sk .cz .eu .com  

11. T-Com sk,com,org,net,biz,info,euro,com,ua,
us,cz,ru,pl,com 

23,90 47,80 23,90 39,83 33,85 

4. Websupport sk,eu,cz,com,co,net,info,bizorg,nam
e,mobi,us,co.uk,de,org.uk,at,hu,pl,ru
,ws,cn,tv,ch,li,be,dk,lv,nl,ro,as,se,cc,j
p,to,tw,ca,tk,fr,lt 

14,76 13,14 11,94 11,94 12,94 

2. Gigaserver cz,eu,com,net,me,biz,org,name,info,
us,pro,jajsem.intoto.in,sk,in,at,co.in,
co.uk,bz,de,asia,ro,it,su,lv,mn,pl,ru,t
k,uk.com,ws,cc,mobi,tv,sl,ot,es,hu,jp
,aero,se,fr,mu,ch,li,com.hr,fo,no 

20,65 7,99 8,80 7,81 11,31 

6. Domains.sk sk,eu.sk,eu,cz,com,net,org,info,biz,w
s,name,co.uk,hu,at,pl,co,page.sk,ho
me.sk,sro.sk,firm.sk 

19,92 14,38 9,58 14,38 14,56 

7. Atlantis sk,eu,net,org,info,biz,name,cz,pl,hu,
ro,se,us,to,cc,ws,de,co.uk,org.uk,me
.uk,be,dot.sk.com.mx,ch,tv,cn,at 

19,92 19,52 15,93 15,54 17,72 

5. Nic. sk,eu,com,co,cc,net,org,biz,info,nam
e,cz,de,it,at,be,co.uk,tv,ch,pl,hu 

15,93 15,93 7,96 15,93 13,93 

8. Webglobe sk,eu,com,co,biz,info,net,org,cz 23,90 23,90 15,98 11,94 18,93 

8. Vasadomena sk,eu,com,co,biz,info,net,org,cz 23,90 23,90 15,98 11,94 18,93 

3. Euronet sk,cz,eu,com,net,org,biz,info,name,
mobi,de,co.uk,at,hu,pl,ru,com.ua,ch,
es,ca,us,fr,com.hr,me,ro,com.ar,com
.br,in,vn,jp,asia,ws,to,co,tv,be,ag,am 

14,88 11,52 8,28 10,68 11,34 

1. Slovaknet sk,eu,cz,com,net,info,org,biz,pro,mo
bi....celkovo viac ako 100 domén 

15,95 14,03 1,19 9,95 10,28 

10 Mediahost sk,eu,cz,com,net,org,name,biz,info,c
o.uk 

18,59 28,55 18,59 11,95 19,42 

Zdroj: vlastný 

Na základe tohoto poradia sme spolu s Marcelom Fronkom, ktorý 

spracováva diplomovú prácu na tému Vyuţitie virtuálneho priestoru v podnikaní, 
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vypracovali poradie týchto firiem podľa zistených cien niektorých domén- viď 

Tab. 5.1. Prekvapením pre nás bolo, ţe firma Mediahost obsadila predposledné 

miesto hneď pred príliš drahou spoločnosťou T-com. Najlepšie ceny domén 

ponúka firma Slovaknet s priemerom cien domén len 10,28 €/ rok. 

 

5.1 Porterova analýzy piatich konkurenčných síl 

1. Konkurencia medzi webhostingovými firmami 

Konkurečné firmy pôsobia na slovenskom aj českom trhu. Trh firiem 

ponúkajúcich webhosting, registráciu domén a webgesign je ešte v začiatkoch, 

ale neustále a hlavne rýchlo sa vyvíja.  

Na slovenskom trhu sa nachádza niekoľko webhostingových firiem. Môj 

výber firiem prebiehal na základe zadania slova ,,webhosting” do Googlu. 

Nájdené firmy sú pre Mediahost najväčšia konkurencia, pretoţe nový zákazník, 

ktorý nemá skúsenosti s webhostingom, si vyberie z tých, ktoré uvidí medzi 

prvými. Firma Mediahost sa nachádza na prvej stránke, presne na deviatom 

mieste.Záto pozícia dáva Mediahostu značnú výhodu. 

Konkurenčné webhostingové firmyna slovenskom trhu: 

www.superwebhosting.sk 

 Tento portál patrí medzi najväčšie firmy v tomto obore so 40 

tis.registrovanými doménami. Prevádzkuje najväčší svetový registrátor .sk 

domén.Prekvapením je pre mňa veľký počet poriadaných akcií a zliav 

napr.registrovanie domény k webhostingu na celý rok zdarma. 

Superwebhosting garantuje 100% dostupnosť serveru a v prípade výpadku ako 

odškodné predĺţia predplatené obdobie o 1000-násobok trvania samotného 

výpadku. Od spolupráce s touto firmou by ma odradili nie príliš lákavé webové 

stránky (Príloha č. 10). 

www.websupport.sk 

Spoločnosť Websupport pôsobí na trhu uţ 8 rokov a má vyše 20 tis. 

klientov.Poskytujú najrýchlejšie rastúci webhosting.Realizujú rôzne projekty pre 
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svojich klientov a potrpia si na excelentný prístup k zákazníkom. Za najväčšiu 

výhodu povaţujem, ţe na .sk doménu je jedna z najniţších cien.Zaujali ma 

prehľadné webové stránky – viď Obr.5.1. 

Obr. 5.1 Webové stránky firmy Websupport 

 

Zdroj: www.websupport.sk 

www.webhostingy.sk 

 Firma Webhostingy zaujme zákazníkov mnoţstvom ponúkaných balíčkov 

webhostingu hneď pri otvorení ich webových stránok, ale aj moţnosťou vytvoriť 

si webhosting na mieru. Venujú sa aj registrácii domén a webdesignu. V ponuke 

majú viac ako 20 000 webdesign šablón a vytvorenú stránku doručia za niekoľko 

minút. 

www.kongo.sk 

 Patrí medzi menšie webhostingové firmy, pretoţe hosťujú pribliţne 2150 

webových stránok.Spolu s lacnýmicenami sluţieb ponúkajú aj rôzne zľavy a 

akcie na webhosting.Kongo však nedisponuje prehľadnými webovými stránkami 

(Príoha č. 11). 

www.webhosting.inet.sk 

 Spoločnosť Inet.sk ponúka registráciu domén a webhosting zatiaľ len 

piaty rok a pri tejto príleţitosti pripravili pre svojich zákazníkov rôzne akcie a 

zmeny.Na prvý pohľad si klienti všimnú nový design web stránok.(Príloha. 

č.12).Firma vyuţíva stratégiu nízkych cien. 
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www.slovaknet.sk 

 Od roku 1997 zákazník môţe vyuţívať sluţby Slovaknet-u, ktorý prenikol 

na trh hlavne kvalitnými sluţbami vyuţívajúcimi najnovšie technológie. Je 

moţnosť vybrať si z veľkého počtu domén a pouţívať webhosting v prvých troch 

mesiacoch zdarma. Pre nového zákazníka je určite atraktívna akcia, pri ktorej k 

novému objednaniu webhostingového programu získa aj registráciu novej 

domény na celý rok zdarma. 

www.exohosting.sk 

 Na trhu táto firma nie je dlho, avšak ponúka kompletné produktové balíčky 

podľa potrieb zákazníkov.Spravuje okolo 17 tis.domén. Nedávno spustili nové 

webové stránky, ktoré vyzerajú veľmi prehľadne (Obr. 5.3). Postupne rozvíjajú 

svoju činnosť aj do zahraničia. 

Obr. 5.2 Webové stránky firmy Exohosting 

 

Zdroj: www.exohosting.sk 

www.euronet.sk 

 Nosnou činnosťou spoločnosti Euronetje profesionálny webhosting uţ od 

roku 1999. Webhostingové sluţby ponúkajú v šiestich základných programoch v 

rôznych cenových reláciách. 

www.domain.sk 

Jednou z najväčších spoločností je Domain, ktorá má uţ vyše 30 
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tis.klientov a dlhodobé skúsenosti. Ponúka registráciu domén, webhosting, 

webdesign, avšak za vyššie ceny.Neponúkajú ţiadne akcie a zľavy a webové 

stránky mi prídu príliš jednoduché s nepríťaţlivým designom (Obr. 5.4). 

Obr. 5.3 Webové stránky firmy Domain 

 

Zdroj: www.domain.sk 

www.yegon.sk 

Firma Yegonsa nachádza na slovenskom trhu uţ od začiatku, čo sa 

odzrkadľuje v počte zákazníkov okolo 26 tisíc. Preto si môţu dovoliť aj vyššie 

ceny za ponúkané sluţby.Okrem registrácie domén a webhostingu, poskytujú aj 

serverhosting a virtuálny server.Zameriavajú sa na SR, ČR, ale aj zahraničie. 

 

Konkurenčné webhostingové firmyna českom trhu: 

www.hostingy.cz 

Portál hostingy.cz prevádzkuje spoločnosť Two bits s.r.o.Pri šesťročných 

skúsenostiach a 19 tis.zákazníkoch ponúkajú pomerne lacný webhosting, 

serverhosting spolu s registráciou domén.Webové stránky mi však neprišli príliš 

prehľadné pre zákazníka. 
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Obr. 5.4 Webové stránky hostingy.cz 

 

Zdroj: www.hostingy.cz 

www.neomezeny-webhosting.cz 

Tento portál prevádzkuje plzeňská firma Fortion Networks s.r.o.Hosťujú 

viac ako 1 tis.domén. Po prezretí nových webových stránok zákazníka upúta 

akcia, kde pri objednávke webhostingu na dva roky získajú ešte jeden rok naviac 

zdarma.  

www.cesky-hosting.cz 

 Spoločnosť Český webhosting ponúka komplexné sluţby v oblasti 

webhostingu, registrácie domén a webdesignu.Na svojich profesionálne 

pripravených webových stránkach, zákazník nájde, všetky potrebné informácie. 

(Príloha č.13) Môţe sa stať členom Partnerského program a vyuţívať tak pridané 

výhody. 

www.banan.cz 

 Portál je prevádzkovaný od roku 2004 a odvtedy si získal uţ 11 tis. 

klientov. Opäť hlavnými ponúkanými sluţbami je webhosting, registrácia domén 

a webdesign.Veľmi lákavý portál banan.cz je obľúbený kvôli svojim lacným 

cenám sluţieb (Príloha č. 14).Zakladatelia spoločnosti si dávajú záleţať na 

kvantite a kvalite ponuky.Sluţby spoločnosti banan s.r.o vyuţíva aj VŠB-TU 

Ostrava. 
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2. Potenciálne nové webhostingové firmy 

 Významnou hrozbou sú novo vznikajúce firmy v tomto obore. Zaloţenie 

webhostingovej firmy nie je náročný proces hlavne na počiatočný kapitál. 

Realizácia sluţieb na Internete je moţná aj z domu prevádzkovateľa, pokiaľ 

vlastní kvalitný počítač/server a disponuje potrebnými IT znalosťami.Taktieţ 

výstupné bariéry sú nízke. 

3. Zákazníci 

 Webhosting a ostatné sluţby na Internete vyuţívajú majitelia rôzne 

veľkých firiem, zamestnanci IT oddelení pri tvorbe firemného webu, ale aj fyzické 

osoby pre vlastné účely. Zákazníci poţadujú vysokú kvalitu sluţieb na Internete a 

nízke ceny, čo Mediahost na trhu webhostingových firiem spĺňa a získava si tým 

verných zákazníkov. Jedine ceny domén sú o niečo vyššie ako u konkurencie. 

4. Substitúty 

 V tomto smere neexistuje veľa substitútov.Webhosting môţe byť 

nahradený freehostingom, avšak zákazník uţ k tomu nedostane technickú 

podporu a nonstop servis.Webdesign si môţe zrealizovať aj sám zákazník, 

pokiaľ má vhodné znalosti v oblasti IT a designu. 

5. Dodávatelia 

Poskytovatelia webhostingových sluţieb získavajú svoje skúsenosti na 

rôznych školeniach, kongresoch, veľtrhoch a výstavach, kde sa dozvedia o 

novinkách z informačných technológiach. Známa je napr.výstava CeBIT v 

Hannoveri – najväčšia výstava počítačovej techniky na svete. Nové informáciesa 

dajú samozrejme zistiť aj priamo z Internetu, alebo špeciálnych časopisov 

zameraných na IT.
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5.2 Vyhodnotenie výsledkov získaných z dotazníkov 

Súčasťou mojej praktickej časti bolo elektronické dotazníkové 

šetrenie.Celkovo odpovedalo 103 respondentov, ktorí uţ sú klientami 

Mediahostu, alebo opýtaní vyuţívajúci sluţby konkurenčných firiem. Výsledky z 

dotazníkov som rozdelila do jednotlivých podskupín. 

5.2.1 Služby na Internete 

Sortiment služieb 

Z výskumu bolo zistené, ţe najviac pouţívanou sluţbou na Internete je 

webhosting, ktorú vyuţíva 88 % zo všetkých 103 respondentov. V malom závese 

je registrácia domén, čo označilo 78 % opýtaných.Tieto dve sluţby sú 

najponúkanejšie aj u iných spoločností a často z nich vytvárajú balíčky výhodné 

pre zákazníkov.Za najmenej vyuţívanú alebo málo známu sluţbu vyšiel 

penetračný test, ktorý vyuţívajú len 3 % respondentov.Zo všetkých respondentov 

5 % opýtaných zatiaľ nevyuţíva ţiadnu sluţbu– viď Obr.5.5. Z iných sluţieb 

respondenti uviedli ešte serverhousing. 

Obr. 5.5 Najvyužívanejšie služby na Internete 
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Vyuţitie webhostingu a registrácie domén najviac pouţívajú fyzické osoby 

(44 respondentov) a malé firmy (36 respondentov).Samozrejme to ovplyvňuje 

celkový počet opýtaných (Príloha č.15). 

Využitie služieb v budúcnosti 

Zistila som, ţe len 53 % respondent bude vyuţívať sluţby na Internete aj v 

budúcnosti. Z môjho pohľadu je to príliš málo, pretoţe tento obor sa stále vyvíja. 

Určite ich vyuţívať uţ nebude 7 % opýtaných.Dôvodom môţe byť nespokojnosť 

s doterajšími poskytovateľmi sluţieb (Príloha č. 16). 

Respondenti mali moţnosť ohodnotiť dôleţitosť jednotlivých faktorov pri 

výbere sluţieb na stupnici od 1 (najmenej dôleţitý) aţ 5 (najviac dôleţitý)- viď 

Obr. 5.6. Výskum dokázal, ţe najdôleţitejší faktor zohrávajúci úlohu pri výbere 

sluţieb na Internete je cena sluţieb. Tento výsledok sa dal očakávať, pretoţe 

väčšina firiem stále hľadí na svoje finančné moţnosti. Hneď v závese skočnila 

kvalita sluţieb a prekvapivo aj rýchlosť spätnej väzby. 

Obr. 5.6 Dôležitosť faktorov pri výbere služieb 

 

Využitie služieb Mediahostu podľa veľkosti firiem 

 Najviac respondentov bolo fyzických osôb, čo malo vplyv aj na mnoţstvo 

zákazníkov Mediahostu, ktorých z celkového mnoţstva fyzických osôb bolo 52 

%. Najväčšou skupinou sa stali aj v prípade tých, ktorí vyuţívajú konkurenčné 

spoločnosti, a to 45 %. Prekvapením bolo, ţe veľké firmy nad 500 zamestnancov 

zatiaľ nie sú klientami Mediahostu. Tieto firmy preferujú väčšie webhostingové 
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firmy s dlhším pôsobením na trhu. Početnou skupinou sú aj malé 

firmy/ţivnostníci, ktorí disponujú menším finančným obnosom a vyuţívajú tak 

menšie webhostingové firmy,ako je Mediahost. 

Obr. 5.7 Využitie služieb Mediahostu podľa veľkosti firiem 

 

Využitie služieb Mediahostu podľa miesta pôsobenia firmy 

 Na základe výskumu bolo zistené, ţe najviac firiem vyuţívajúcich sluţby 

firmy Mediahost pôsobí práve na Slovensku. Na druhej strane najviac 

zákazníkov, ktorí spolupracujú s konkurenčnými firmami, je z Českej republiky. 

Je to preto, lebo spoločnosť Mediahost sa zatiaľ viac orientuje na slovenský trh. 

S tým súvisí aj nízky počet firiem pôsobiach v zahraničí a súčastne vyuţívajúcich 

Mediahost (Príloha č.17). 

5.2.2 Konkurencia Mediahostu 

Konkurenčné webhostingové firmy 

 Z výsledov som zistila, ţe 40 % zo všetkých repondentov vyuţíva sluţby 

konkurenčných firiem a 17 % vyuţíva okrem iných aj sluţby Mediahostu (Príloha 

č.8).Najviac opýtaných spolupracujúcich s konkurenčnými firmami je fyzických 

osôb, čo vyplýva z toho, ţe najviac respondentov patrilo do tejto skupiny. Štyria 

opýtaní boli z veľkých firiem, avšak ani jedna z nich nemá Mediahost ako 

prevádzkovateľa svojich sluţieb na Internete (Obr. 5.6). 
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 Čo sa týka miesta pôsobenia firmy najviac konkurenčných spoločností 

pôsobí v Českej republike. Je to dôsledok toho, ţe firma Mediahost ešte nie je 

tak vyuţívaná v ČR.Opýtaní malitaktieţ moţnosť vyjadriť sa k tomu, kto im 

poskytuje sluţby na Internete, ale nie vţdy boli ochotní uviesť konkrétnu firmu.V 

tabuľke č. 5.1 uvádzam firmy, ktoré uviedli viac ako dvaja respondenti. 

Tab.  5.2 Konkurenčné firmy 

Názov firmy Počet respondentov 

Websupport.sk 7 

Savana.cz 3 

Prezentuji.cz 2 

Wedos.com 2 

GoDaddy.com 2 

 Najviac respondentov vyuţiva sluţby spoločnosti Websupport, ktorá sa aj 

na základe Porterovej analýzy umiestnila na predných miestach pri vyhľadávaní 

v Google. Ostatné konkurenčné firmy, ktoré boli spomenuté pri vypĺňaní 

dotazníkov je moţné nájsť v Prílohe č.18. 

5.2.3 Spokojnosť s firmou Mediahost 

Spokojnosť s faktormi 

 Zaujímavou časťou v diplomovej práci bolo získanie informácií ohľadom 

spokojnosti zákazníkov s firmou Mediahost.Toto je nesmierne dôleţité poznať, 

aby firma vedela, v ktorých oblastiach má zapracovať.Inak zákazníci odídu ku 

konkurencii, alebo noví potenciálni klienti si nevyberú práve Mediahost. 

Respondenti hodnotili na škále od 1- najmenej spokojní do 5- najviac spokojní. – 

viď Obr. 5.3 

Veľmi pozitívnym zistením pre Mediahost je, ţe všetky faktory sa 

nachádzajú v kladne hodnotenej polovici škály. Klienti sú najmenej spokojní s 

poriadanámi zľavami a akciami. Ide však o faktor, ktorý nie je tak ťaţké 

zlepšiť.Stačí byť kreatívny a vymyslieť pre zákazníkov pútavé akcie. 
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Obr. 5.8 Spokojnosť zákazníkov Mediahostu s ponúkanými službami 

 

Väčšie úpravy by boli prospešné aj pri známosti firmy.Taktieţ treba 

získavať viac pozitívnych referencií od spokojných zákazníkov. Firmu Mediahost 

však môţe tešiť spokojnosť s rýchlosťou spätnej väzby a cenou sluţieb s čím boli 

zákazníci najspokojnejší. 

Pozičná mapa 

V pozičnej mape sú zakreslené jednotlivé faktory podľa dôleţitosti a 

spokojnosti. Spokojnosť je zachytená na ose X a dôleţitosť na ose Y. Celkom 

bolo znázornených 8 faktorov do dvoch kvadrantov - viď obrázok č. 5.2. 

Kvadrant motivátori zachycuje 4 faktory: sortiment, cena, kvalita a rýchlosť 

spätnaj väzby. S týmito faktormi sú zákazníci Mediahostu spokojní a rovnako sú 

pre nich aj dôleţité. Čiastočne by sa mohla zlepšiť kvalita a sortiment 

ponúkaných sluţieb. 

V kvadrante faktorov marginálnych príleţitostí boli zaradené ďalšie štyri 

faktory. Ako najmenej podstatné a s najniţšou spokojnosťou zákazníkov vyšli 

poriadané zľavy a akcie a známosť firmy. Doplnkové sluţby môţeme zaradiť 

medzi neutrálne faktory a na hranici dôleţitosti a spokojnosti sa nachádzajú 

referencie.  
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Obr. 5.9 Pozičná mapa 

 

Odporúčanie Mediahostu známym 

 Kladné referencie zohrávajú dôleţitú úlohu v oblasti sluţieb.Spokojný 

zákazník môţe prilákať nových klientov.Firma Mediahost sa však môţe tešiť 

priaznivým výsledkom, pretoţe aţ 53 % jej zákazníkov by ju určite odporúčilo 

svojím známym a 40 % klientov by ju skôr odporúčilo. Aj cez takéto kladné 

referencie, je stále pár tých, čo sú nespokojní, preto by sa mali snaţiť uspokojiť 

práve túto skupinu (Príloha č.19). 

 Z marketingového výskumu som zistila, ţe kto odporúča Mediahost, sú 

väčšinou firmy operujúce na slovenskom trhu. Vyplýva to z toho, ţe väčšina sú 

slovenské firmy. Zaujímavosťou je, ţe len jedna firma, ktorá realizuje svoju 

obchodnú činnosť na Slovensku a aj v zahraničí by absolútne neodporúčila firmu 

Mediahost. Je treba zistiť o akého klienta ide a snaţiťsa o jeho spokojnosť - viď. 

Obr. 5.9 

Sortiment

Cena

Kvalita

Známosť firmy

Referencie

Rýchlosť spätnej 
väzby

Zľavy, akcie

Doplnkové služby

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

D
ô

le
ž
it

o
s
ť

Spokojnosť



 

49 

Obr. 5.10 Referencie podľa miesta pôsobenia firmy 

 

 Z hľadiska veľkosti firiemaţ 67 % respondentov z celej skupiny ,,Fyzická 

osoba” by doporučila Mediahost. Z malých firiem a ţivnostníkov by firmu 

Mediahost tieţ prevaţne odporúčili, avšak traja respondenti by skôr nedali 

referencie na túto firmu ako áno. Jeden opýtaný má pravdepodobne negatívne 

skúsenosti s firmou Mediahost a určite by ju neodporúčil. Ide o fyzickú osobu 

(Príloha č.20). 

5.2.4 Marketingová komunikácia 

Zdroj informácií 

 Aby sa potenciálni zákazníci stali reálnymi klientami, musia sa najprv o 

firme dozvedieť. V dnešnej dobe je veľa spôsobov, ako firma môţe osloviť 

zákazníka. Respondenti mali moţnosť uviesť, kde sa dozvedeli o svojom 

súčastnom poskytovateľovi sluţieb.Podľa očakávaní, 49 % respondentov, 

uviedlo moţnosť doporučenie známych a Google - viď Obr. 5.10 

 Doporučenie známych je jeden z najdôleţitejších  a najjednoduchších 

spôsobov, ako získať nových zákazníkov. Mediahost to vie, pretoţe  31 

opýtaných, ktorý vyuţívajú túto firmu, sa o spoločnosti dozvedeli od svojich 

známych (Príloha č.21). Čo sa týka Googlu, je to prevaţne pre tých, ktorí nemajú 

moţnosť získať kladné referencie. Po zadaní slova ,,webhosting” do Googlu 

hneď na prvej stránke sa nachádza aj firma Mediahost a zaznamenalo jupresne 

29 respondentov. 
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Obr. 5.11 Možnosti získavania informácií o webhostingových firmách 

 

Prekvapením bolo, ţe ţiaden z opýtaných nemá informácie z Facebooku 

alebo reklamy na aute. Facebook je stále vo vývine a firmy hlavne na Slovensku 

a Čechách ho ešte moc nevyuţívajú k prezentácii svojej firmy a na oslovovanie 

zákazníkov. Tieto dva zdroje v prípade Mediahostu doplňujú bilboardy, ktoré 

firma nevyuţíva.Nie je to však príliš častý spôsob oslovovania zákazníkov v 

oblasti webhostingu. 

Obr. 5.12 Získavanie informácií podľa veľkosti firiem 
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Z výskumu som zistila, ţe najpreferovanejšia moţnosť získavania 

informácii pre fyzické osoby je doporučenie známych a vyhľadávanie pomocou 

Googlu.V ôsmych prípadoch vyuţili aj reklamný banner alebo diskusné fórum. 

Malé firmy alebo ţivnostníci sa o webhostingových firmách najviac dozvedajú od 

svojich známych a 16 respondentov vyuţilo Google - Viď Obr. 5.12. 

Obr. 5.13Hodnotenie webových stránkok www.mediahost.sk 

 

Hodnotenie webových stránok 

 Webové stránky firmy sú súčasťou marketingovej komunikácie, avšak pri 

webhostingových firmách webové prostredie je pre zákazníka jediný zdroj 
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Výsledky vyšli niečo lepšie ako priemer, čo nie je príliš uspokojivé.Celkový graf je 

zachytený v Obr.5.13. Všetky atribúty budú zohľadnené pri tvorbe nových 

webových stránok, ktoré chce Mediahost uviesť uţ tento rok. 

 Najhoršie vyšli grafická a farebná úprava, čo by som ohodnotila tým, ţe 

kaţdý má iný vkus.Niekomu vadí farebná kombinácia bordovej, sivej a bielej, pre 

iného je príťaţlivá.Určite však Mediahost bude pri tvorbe nového webu 

ponechávať túto trikolóru farieb. 
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5.3 SWOT analýza 

Ako posledná časť mojej analýzy je SWOT analýza, ktorá rozoberá 

vonkajšie a vnútorné prostredie firmy Mediahost a následné vytvorenie 

konfrontačnej matice plus-mínus. Vďaka spolupráci s majiteľom spoločnosti a 

Marcelom Fronkom, ktorý spracováva diplomovú prácu na tému Vyuţitie 

virtuálneho priestoru v podnikaní,sme identifikovali faktory –viď Tab. 5.3. Tieto 

faktorysa najviac dotýkajú podnikania s webhostingom a registráciou domén a 

zoradili sme ich do prehľadnej tabuľky. Ná základe SWOT analýzy následne v 

návrhoch a odporúčaniach vytvorím vhodnú marketingovú stratégiu. 

Na vyhodnotenie týchto jednotlivých faktorov som vyuţila maticu 

plus/minus. Táto metóda porovnáva vzájomné väzby medzi predom určenými 

silnými a slabými stránkami a medzi príleţitosťami a ohrozeniami. 

 

Tab.  5.3 SWOT analýza 

Silné stránky (S) 

S1  – individuálny prístup ku klientom 

S2  – spôsob komunikácie 

S3  – spokojnosť klientov  

S4  – poskytovanie komplexných služieb 

S5  – znalosti a skúsenosti v obore  

S6  – prijateľné ceny služieb 

 

 

Slabé stránky (W) 

W1  –  image firmy  

W2  –  nedostatočný servis 

W3  –  nízka miera investícií  

W4  –  vyššie ceny domén 

W5  –  nedostatočný marketing 

W6  –  administračné rozhranie 

W7  –  pozícia na trhu 

W8  –  grafické oddelenie 

 

Príležitosti (O) 

O1 – modernizácia ponuky  služieb na trhu 

O2 – vznik nových služieb na Internete 

O3 – rozšírenie trhu webhostingu 

O4 – zvyšovanie počtu dílerov 

O5 – nájdenie nových dodávateľov 

 

Ohrozenia (T) 

T1 – rastúca konkurencia 

T2 – výpadky serverov  

T3 – podnikanie popri štúdiu 

T4 – poruchovosť počítačov 
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Z nasledujúcej tabuľky Tab. 5.4 som určila kľúčové prvky, na ktoré by sa 

firma Mediahost malavo svojej marketingovej stratégii zamerať: 

 Poskytovanie komplexných sluţieb S4 

 Nízka miera investícií W3 

 Modernizácia ponuky sluţieb na trhu 01 

 Rozšírenie trhu webhostingu 03 

 Podnikanie popri štúdiu T3 

 Rastúca konkurencia T1 

Tab.  5.4 Konfrontačná matica 

  S - Silné stránky W – Slabé stránky 

Σ Poradie 

  S1 S2 S3 S4 S5 S6 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 

O
 –

 P
rí

le
ž
it

o
s
ti

 

O1 0 + + ++ + 0 + 0 - 0 0 - + + 6 1 

O2 + + + ++ + 0 0 0 - 0 0 - + 0 5 2 

O3 + + 0 0 + + + - - 0 ++ 0 + 0 6 1 

O4 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 + 0 + 0 1 4 

O5 0 0 0 + 0 + 0 + 0 + 0 0 0 0 4 3 

T
 –

O
h

ro
z
e
n

ia
 

T1 0 0 0 + + - 0 - - - 0 - - - -5 2 

T2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 -2 4 

T3 - 0 - - - 0 0 - - 0 - 0 - 0 -8 1 

T4 0 - - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 -3 3 

Suma 1 2 -1 5 3 1 1 -2 -7 0 2 -3 2 0 X 

Zdroj: vlastný
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6 Návrhy na zvýšenie konkurencieschopnosti 

V tejto kapitole som sa zamerala na návrhy a odporúčania firme Mediahost 

k posilneniu konkurenčnej pozície na trhu webhostingových firiem. Jednotlivé 

návrhy vychádzajú z výsledkov marketingového výskumu, ktorý tvorila 

Porterova analýza, SWOT analýza a dotazníkové šetrenie na webových 

stránkach firmy.Pre lepšiu prehľadnosť som návrhy rozdelila podľa 

marketingového mixu. 

Produkt 

Spoločnosť Mediahost ponúka svojim zákazníkom široký sortiment sluţieb, 

od základných ako je webhosting, registrácia domén a webdesign, aţ po 

doplnkové (SEO, registrácia do katalógov, penetračný test, tvorba 

internetového obchodu atď.). Z Porterovej analýzy som zistila, ţe všetky firmy, 

ktoré povaţujem za najväčšiu konkurenciu, zaisťujú rovnaké základne sluţby 

líšiace sa v parametroch a hlavne v cenách. Šírka sortimentu vo firme 

Mediahost je jedna z najobsiahlejších zo všetkých konkurenčných firiem. 

Navrhla by som ešte rozšírenie ponuky domén na registráciu. Je však 

treba sledovať nové trendy na tomto trhu a v prípade noviniek ich uvádzať 

medzi prvými a predbehnúť tak väčšinu konkurencie. 

Na základe toho, ţe sortiment a kvalita sluţieb sa umiestnili na treťom 

mieste v hodnotení spokojnosti zákazníkov Mediahostu, by som odporúčila 

firme skvalitniť hlavne základné sluţby. Vychádza to aj z toho, ţe tieto faktory 

povaţujú respondenti za jedny z najdôleţitejších pri výbere sluţieb na 

Internete.Okrem hlavných poskytovaných sluţieb odporúčam Mediahostu  

zatraktívniť a priblíţiť ostatné sluţby pre svojich zákazníkov, aby sa odlíšili od 

konkurencie, ktorá sa zameriava tieţ len na hlavné sluţby.Ďalším argumentom 

je, ţe najviac opýtaných by odišlo od svojho súčastného poskytovateľa sluţieb, 

ak by neboli spokojní s kvalitou. Je nutné brať tento fakt ako veľmi významný. 

Z hľadiska konkurencie časť zákazníkov Mediahostu vyuţíva aj iné 

konkurenčné firmy. Najviac respondentov má ako svojho poskytovateľa sluţieb 

firmu Websupport, ktorá patrí medzi top firmy na tomto trhu.Riešením by bolo 
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nahliadnuť na najlepšie konkurenčné webové stránky a spraviť si prehľad 

o sortimente, cenách, akciách, designe webu tých najlepších. 

Spoločnosť Mediahost by sa mala zamerať hlavne na tri faktory – cena, 

kvalita sluţieb a rýchlosť spätnej väzby, ktoré respondenti ohodnotili ako 

najdôleţitejšie, pokiaľ chce, aby si ju zákazníci vybrali z početnej konkurencie aj 

v budúcnosti. 

Ceny 

Z výskumu bolo zistené, ţe ceny zohrávajú dôleţitú rolu pri výbere 

sluţieb.Klienti Mediahostu sú prevaţne spokojní s cenou sluţieb. Čo sa však 

týka domén, z môjho porovnania cien vyšla firma Mediahost ako druhá 

najdrahšia. Navrhujem preto, aby sa vo firme preanalyzovalo, či nie je 

možné znížiť ceny domén spolu s rozšírením ponuky. 

Mediahost nerealizuje príliš vela zľavových akcií a to zapríčinilo najväčšiu 

nespokojnosť zákazníkov firmy s týmto faktorom.Odporúčila by som, aby 

firma poriadala viac výhodných akcií pre nových, ale aj potenciálnych 

klientov pri rôznych príležitostiach, tak ako to bolo aj v prípade vyplnenia 

dotazníka za zľavu 25 % na webhosting. Určite by na zákazníkov zapôsobili aj 

výhodné balíčky. 

Distribúcia  

Distribúcia v prípade webhostingu sa realizuje výlučne elektronicky. Je 

nutné preto dať pozor na prípadné výpadky elektriky alebo Internetu. V prípade 

určitých porúch by mala firma mať pripravenú stratégiu, ako odškodniť 

svojich zákazníkov, resp. ponúknuť im nejaké náhrady. 

Marketingová komunikácia 

Je treba sa zamerať na marketingovú komunikáciu a dostať firmu do 

popredia, pretoţe ide o malú firmu. Byť pri vyhľadávaní v Googli na prvej 

stránke nestačí. 

Mať konkurenčnú výhodu na trhu znamená mať aj výborne poriešenú 

marketingovú komunikáciu. Z výskumu som sa dozvedela, ktoré formy 
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marketingovej komunikácie sú v tomto obore najpouţívanejšie a teda aj majú 

najväčší dopad.Rozhodne by firma mala pri každom novom zákazníkovi 

zistiť, odkiaľ získal informácie o firme, napr.na objednávkovom liste. 

 Doporučenie známych/referencie 

Dobré referencie sú jeden z najdôleţitejších faktorov súvisiacich so 

spokojnosťou zákazníkov.Respondenti boli priemerne spokojní s referenciami 

Mediahostu.Navrhla by som uviesť viac referencií na webové stránky firmy 

a hlavne novšie reference ako z roku 2008. Pokiaľ nedisponuje kladnými 

referenciami, treba sa pokúsiť ich od spokojných zákazníkov získať. Z klientov 

Mediahostu, ktorý vyplnili dotazník, je to značná väčšina. 

 Google 

Ako ďalšia dôleţitá forma marketingovej komunikácie v tomto obore, kde 

hľadá takmer polovica opýtaných respondentov.Mediahost má však SEO veľmi 

dobre poriešené, takţe túto značnú výhodu si musí jednoznačne ponechať. 

 Diskusné fórum 

Časť respondentov hľadá informácie nadiskusných fórach. Tu získajú 

uţitočné informácie a referencie na rôzne webhostingové firmy.  Mediahost 

saešte v minulosti zapájal do rôznych diskusií napr. na weboch 

www.jakpsatweb.cz alebo www.jaknaweb.com. Navrhujem túto činnosť 

obnoviť a pravidelne sledovať známe fóra. 

 Reklamný banner 

Usudzujem podľa výsledkov z výskumu, ţe reklamné bannery uţ nie sú tou 

najvhodnejšou formou propagácie.Niektorým pouţívateľom Internetu dokonca 

prekáţajú.Napriek tomu, by som odporúčila Mediahostu, aby dal pár 

reklamných bannerov na vhodné webové stránky, poprípade weby svojich 

spokojných klientov. 

Ostatné formy ako Facebook, bilboardy, atď.nie sú príliš vyuţívané v tejto 

oblasti. Myslím si, ţe sociálne siete ako Facebook sa viac vyuţívajú na 

prezentáciu firiem v zahraničí. Kaţdopádne má to svoju budúcnosť aj v ČR a na 
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Slovensku. Navrhujem Mediahostu vytvoriť si aj tento typ komunikácie so 

zákazníkmi, ktorý v podstate nič nestojí. 

Z iných foriem by som odporúčila firma vyskúšať napr.kontextovú reklamu 

platenú za preklik.Mediahost zadá slová ako webhosting, domény, webdesign a 

vytvorí svoj textový inzerát. Ten sa zobrazí v kontexte so stránkou, ktorú si 

návštevník daného webu prehliada.  

Ďalšia moţnosť je vyuţitie provizných systémov, ktoré fungujú na princípe 

partnerstva medzi stránkami prodajcov výrobov alebo sluţieb a stránkami, ktoré 

tieto produkty odporúčajú a odkazujú na ne.Taktieţ ma zaujali formy ako 

blogovanie alebo microsite. Odporúčam Mediahostu sledovať trendy nových 

formiem marketingovej komunikácie 

Ľudské zdroje 

Síce v oblasti sluţieb zohrávajú ľudia veľkú úlohu, v tomto prípade ide 

hlavne o kontakt cez e-mail alebo mobil.Výskum dokázal, ţe rýchlosť spätnej 

väzby, ktorú poskytujú zamestnanci je výborná. S týmto faktorom boli 

najspokojnejší, preto by si to firma mala udrţať na rovnakej úrovni. Práve toto 

dáva firme veľkú konkurenčnú výhodu. 

Jeden z hlavných cieľov firmy je získanie väčšieho počtu zákazníkov, čo 

však obnáša aj potrebu rozširovania zamestnaneckého kolektívu.Firme 

odporúčam starostlivý výber nových zamestnancov.Musia byťvybavení IT 

znalosťami a tzv.,,obchodným duchom”, ktorý je potrebný k získavaniu nových 

klientov. Nesmieme zabudnúť na motiváciu zamestnancov pomocou rôznych 

benefitov. Keďţe Mediahost je malá firma, tak ide o rôzne odmeny a prémie, 

školenia v oblasti IT atď. 

Materiálové prostredie 

V oblasti webhostingu je materiálovým prostredím kvalitný počítač/server s 

rýchlym pripojením na Internet. S rýchlym vývojom IT technológií sa musí 

vyvíjať výpočtová technika vo firme. 

Webové stránky firmy zhmotňujú poskytované sluţby.Pre respondentov 

nebolo aţ tak dôleţité ako web vyzerá, aj keď v následnom hodnotení 
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webových stránok Mediahostu neboli príliš spokojní s farebnou a grafickou 

úpravou webu.V chystanej renovácii webových stránok by firma mala 

zohľadniť tieto zistené skutočnosti. 

Procesy 

Prevádzková doba webhostingovej firmy by mala byť nonstop, aby v prípade 

porúch bol problém čo najskôr odstránený.Z výskumu je ale jasné, ţe s 

rýchlosťou spätnej väzby sú respondent spokojní, tak by si túto úroveň mala 

firma ponechať. 
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7 Záver 

Cieľom mojej diplomovej práce bolo zistiť konkurenčnú pozíciu firmy 

Mediahost na trhu webhostingových firiem. Pre dosiahnutie tohoto cieľa som 

zrealizovala marketingový výskum zloţený z Porterovej analýzy konkurenčných 

síl, dotazovania a SWOT analýzy. 

V Porterovej analýze som spísala zoznam firiem, ktoré povaţujem za 

najväčšiu konkurenciu firmy Mediahost. Dotazníkové šetrenie prebiehalo 

elektronicky priamo na stánkach firmy www.mediahost.sk. Respondenti mali 

moţnosť vyjadriť sa napr. k vyuţivaniu sluţieb na Internete, konkurenčným 

firmám, spokojnosti s Mediahostom, webovým stránkam firmy atď. Vo SWOT 

analýze som spolu s majiteľom firmy a Marcelom Fronkom určila silné/slabé 

stránky  a príleţitosti a ohrozenia. 

Z výsledkov SWOT analýzy bolo zistené, ţe by si firma určite mala 

ponechať svoju veľkú výhodu, a to poskytovanie komplexných sluţieb, kde 

zákazník dostane všetko a nemusí tak hľadať inú firmu na zabezpečenie 

sluţieb na Internete. Postupne by mali viac investovať do rozvoja, rozširovania 

firmy a nových sluţieb. V budúcnosti sa treba vyvarovať rýchlo rastúcej 

konkurencie a priebeţne ju sledovať. 

Na základe výskumu boli spísané návrhy a odporúčania pre firmu 

Mediahost, ktoré som rozdelila podľa marketingového mixu.Mediahost by mal 

neustále monitorovať situáciu na trhu webhostingových firiem, zisťovať si trendy 

v tomto obore a realizovať prieskumy trhu, aby sa dozvedeli o spokojnosti 

svojich zákazníkov a ako si stoja v porovnaní s konkurenciou. 

Bude mi veľkým potešením, ak tieto návrhy vychádzajúce z výskumu budú 

pre firmu Mediahost istým prínosom, zaistia lepšiu konkurenčnú výhodu a 

spokojnejších a verných zákazníkov. 
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