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1 Úvod 

Téma bakalářské práce „Analýza marketingové komunikace obchodního centra“ jsem 

si zvolil proto, že marketingová komunikace v současné době zaujímá nezastupitelnou roli při 

získávání zákazníků. Stejně tak jako většina prvků marketingového mixu se neustále vyvíjí. 

S rozvojem moderních komunikačních technik se objevují nové možnosti, jak se zákazníky 

komunikovat. Růst marketingové komunikace na Internetu nabral v současné době nebývalé 

tempo a to především díky zapojení sociálních médií. Každá společnost musí tyto trendy 

sledovat a nemůže si dovolit v těchto ohledech zaostávat za konkurencí.  

Pro praktické ověření svých teoretických poznatků jsem zvolil obchodní centrum 

Laso, které se nachází v Ostravě, třetím největším městě České republiky. K tomuto 

obchodnímu centru mám i osobní vztah. Tuto dominantu Masarykova náměstí si spojuji 

s občasnými nákupy v dětství a později jsem zde strávil několik studentských brigád. 

Zaznamenal jsem vývoj, jímž centrum v průběhu let procházelo. Obchodní centrum oslaví na 

podzim letošního roku pět let od otevření a nabízí se tak příležitost spojit výročí s různými 

marketingovými změnami. 

V první části bakalářské práce stojí v centru mé pozornosti obchodní centrum Laso 

Ostrava.  Zabývám se jeho polohou, historií, rekonstrukcí a charakterizuji marketingové 

prostředí, v němž společnost působí. Následující kapitola se zabývá teoretickými východisky 

marketingové komunikace. Důraz je kladen především na aktuálnost a význam jednotlivých 

nástrojů marketingové komunikace v současné době. V třetí části se věnuji metodice sběru dat 

a způsobům jejich analýzy. Čtvrtá část obsahuje analýzu získaných dat a samotnou 

výzkumnou činnost. Poslední kapitola vychází z výsledků primárního výzkumu a klade si za 

cíl navrhnout na jejich základě opatření k zlepšení v oblasti marketingové komunikace. 

Bakalářská práce se ve svém důsledku snaží odpovědět na otázky, do jaké míry 

zrenovovaný obchodní dům v centru Ostravy odpovídá současným standardům a požadavkům 

na moderní nakupování v 21. století, zda a jakými prostředky je schopen řešit stagnaci počtu 

návštěvníků a pokles tržeb, jaké marketingové aktivity, na jaké úrovni a jak efektivně toto 

obchodní centrum realizuje. 

Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnotit úroveň současných komunikačních 

aktivit obchodního centra a navrhnout zlepšení v této oblasti. 
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2 Charakteristika obchodního centra LASO Ostrava 

2.1 Poloha 

Obchodní centrum Laso se nachází v Ostravě, třetím největším městě České republiky 

(303 609 obyvatel k 31. 12. 2010). [19] Ostrava je hlavní metropolí Moravskoslezského kraje 

(1 243 220 obyvatel k 31. 12. 2010) [22] a má strategickou polohu v příhraničním 

trojúhelníku tří států – České republiky, Polska (15 km) a Slovenské republiky (55 km). Je 

také kulturním, vzdělávacím, politickým a obchodním centrem Moravskoslezského kraje. 

Dalšími významnými městy v těsném sousedství Ostravy jsou především Havířov, Frýdek-

Místek, Karviná a Opava. Dokončení dálnice D47 a obchodní potenciál Ostravy jistě povedou 

k rozvoji celého regionu. Dálnice zvyšuje nejen dopravní dostupnost, ale také atraktivitu 

celého regionu pro investory.  

Laso Ostrava se nachází přímo v centru města Ostravy a tvoří dominantu Masarykova 

náměstí. Obchodní centrum je lehce dostupné jak osobní, tak městskou hromadnou dopravou. 

Masarykovo náměstí je součástí městské památkové zóny Moravská Ostrava. Fotografie 

exteriéru a blízkého okolí obchodního centra přikládám v příloze č. 1. 

2.2 Historie obchodního centra 

Ve dvacátých letech minulého století, v době hospodářského rozkvětu nově vzniklé 

Československé republiky, se začal kapitál zaměřovat na obchodní podnikání s tím, že zisky 

z obchodů nabízejí velmi rychlou návratnost investic. Byly tak zahájeny stavby obchodních 

domů, případně přestavby budov na takové domy. Mezi investory patřili Baťa, Ander a syn, 

Breda a Weinstein, Brouk a Babka atd.  

Od té doby prošly obchodní domy složitým vývojem, který zahrnoval postupnou 

změnu vlastníků a také organizačního začlenění a to především v období po 2. světové válce 

(50. a 60. léta). K budovám z předválečného období přibývaly nová nákupní střediska se 

statutem obchodních domů a v roce 1965 vzniká oborový podnik Obchodní domy Bratislava, 

který působil na celém území republiky a řídil okolo 30 obchodních domů. V roce 1969 

vzniká trust PRIOR, obchodní domy s generálním ředitelstvím v Bratislavě. [36] 

V 70. letech byla vybudována řada obchodních domů PRIOR a výstavba pokračovala 

až do poloviny osmdesátých let. To je i případ obchodního domu (dále jen OD) Prior 

v Ostravě, jehož výstavba byla zahájena na konci sedmdesátých let. Vlastní stavbu provázela 

řada technických problémů. Stavba byla na dva roky zastavena a řešila se problematika 
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zvedaných stropů, které byly při výstavbě tohoto OD použity. Obchodní dům tak byl 

slavnostně otevřen až v roce 1984. Ve své době byl třetím největším obchodním domem 

v České republice.  

Po revoluci v roce 1989 se tento OD osamostatnil a vytvořil společnost Laso Ostrava 

a.s. a zároveň došlo k přejmenování OD Prior na OD Laso. Poté tato společnost prošla 

kupónovou privatizací a majoritním akcionářem se postupně stala společnost Interkontakt 

Praha a.s. Ta v rámci kupónové privatizace ovládla dalších 9 bývalých OD Prior v rámci ČR a 

v roce 1996 založila společnost Prior IK a.s., do které vložila tyto obchodní domy včetně OD 

Laso Ostrava. V tomto roce tak opět došlo k přejmenování na Prior.  

Bohužel společnost Interkontakt a.s. nezvládla další expanzi na českém trhu a nástup 

zahraničních řetězců a Prior IK se dostal do finančních problémů, které vyvrcholily 

vyhlášením konkurzu v roce 2000. V roce 2002 tento OD z konkurzní podstaty kupuje 

společnost Spectrum Stores a.s., která je zároveň současným vlastníkem. Tato společnost se 

zabývá pronájmem nebytových prostor a veškeré plochy v tomto obchodním domě pronajímá 

jednotlivým maloobchodním prodejcům. 

2.3 Společnost Spectrum Stores a.s.  

Společnost Spectrum Stores a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku v roce 2002. 

Předmětem podnikání dle obchodního rejstříku je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových 

prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem, realitní činnost 

a správa a údržba nemovitostí. Společnost má jediného akcionáře a tím je Reality 

Management a.s. Tato společnost má akcie na majitele a ti nejsou známi. [29] 

Společnost je v současné době také vlastníkem obchodního centra (dále jen OC) 

v Chomutově. Obchodní dům zde úspěšně funguje od roku 1979. Tento obchodní dům také 

patřil do sítě Prior IK a společnost jej koupila společně s OD Laso v roce 2002. V letech 

2009-2010 procházel celkovou rekonstrukcí a nyní nabízí svým zákazníkům 10 000m2 

komerčních ploch. V současné době zde nalezneme přes 30 maloobchodních jednotek a 

součástí areálu je také supermarket Tesco a parkoviště pro 150 vozidel. K slavnostnímu 

otevření nového obchodního centra Chomutovka došlo 30. září 2010. 

Výsledek hospodaření společnosti je ziskový. Výjimkou jsou roky 2006 a 2010. 

V těchto letech došlo k rekonstrukcím obchodních domů a tím pádem k hospodaření se 

ztrátou. To bylo způsobeno poklesy tržeb z nájemného z důvodu uzavření OD a hlavně 

následnou nákladnou rekonstrukcí. Rekonstrukce OC Laso stála 100 mil. Kč a část byla 



12 
 

zaúčtována do nákladů společnosti jako oprava, rekonstrukce OC Chomutovka stála 160 mil. 

Kč a i zde část nákladů byla zaúčtována do oprav. K mírným poklesům zisků došlo také 

v letech 2005 a 2009, kdy docházelo k přípravám na rekonstrukce, postupnému uzavírání 

jednotlivých částí OD a tvorbě rezerv na opravy. 

Tabulka 2.1: Hrubý zisk Spectrum Stores a.s. v letech 2002-2010 

ROK 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Zisk brutto  

(v tis. Kč) 
269 8 250 16 854 12 018 -25 217 18 599 23 461 10 685 -51 608 

Zdroj: Interní dokumentace společnosti, upraveno autorem 

2.4 Rekonstrukce OD Prior a vznik OC Laso Ostrava 

V roce 2006 byla zahájena rekonstrukce celého objektu OD. Technický stav a 

dispoziční řešení již neodpovídalo požadavkům nájemců. 

Projekt modernizace obchodního domu byl postaven na kompletní rekonstrukci celého 

objektu, výměně všech technologií, nové fasádě a rozšíření prodejních ploch ze 7 000 m2 na 

12 000 m2. Cílem rekonstrukce bylo především vytvoření takového prostředí, které odpovídá 

současným standardům a požadavkům na moderní obchodní plochy v centrech měst. V 

suterénu OC bylo vybudováno podzemní parkoviště o ploše 2 500 m2. Celkově nyní Laso 

Ostrava nabízí 110 parkovacích míst, z toho 80 v suterénu objektu. Toto parkování je 

z důvodu nedostatečných parkovacích kapacit v centru města placené. Zákazníci mají 

možnost při nákupu nad 500 Kč získat kupón k bezplatnému parkování na dobu jedné hodiny. 

Fotografie dokumentující přestavbu je možno najít v příloze č. 2. 

V současné době je v obchodním centru přes 70 obchodních jednotek ve třech 

podlažích. Kompletní seznam prodejen a plány jednotlivých podlaží přikládám v příloze č. 3. 

Přízemí a první patro je řešeno společnou obchodní pasáží, na kterou navazují jednotlivé 

obchodní jednotky nájemců obchodního centra. Druhé podlaží je řešeno jako otevřená 

prodejní plocha, kde jednotliví nájemci jsou odděleni pouze obchodním zařízením. Toto 

řešení bylo zvoleno z toho důvodu, že vlastníkovi se nepodařilo získat bonitní nájemce pro 

druhé podlaží a na toto podlaží umístil nájemce, kteří byli v obchodním centru i před 

rekonstrukcí. V roce 2006 bylo toto řešení dostačující, nicméně v současné době již není 

optimální a návštěvnost druhého podlaží je výrazně nižší než spodních pater. 
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 Sortimentní skladba obchodního centra je poměrně široká - od textilu a obuvi přes 

bytové doplňky, hračky, elektroniku, knihy, dárkové předměty až po potraviny BILLA 

(plocha 1000 m2). Kromě obchodů se spotřebním zbožím je k dispozici také směnárna, 

pobočka České spořitelny, poskytovatel telekomunikačních služeb T-Mobile.  

V přízemí obchodního domu se nachází kavárna Mozart Café. Ta je přístupná přímo 

z náměstí a v letních měsících nabízí i posezení na venkovní terase. V druhém patře se 

nachází mimo jiné GASTRO oddělení nabízející českou i světovou kuchyni, příjemné 

prostředí a jedinečný pohled na Masarykovo náměstí. Pro rodiče s dětmi je k dispozici dětský 

koutek Človíčkov. [33] 

Ve třetím patře je situováno ředitelství obchodního centra a také 2 000 m2 volných 

ploch, které mohou být využity jak pro prodejní, tak i kancelářské účely. Další dvě volné 

prodejní plochy jsou k dispozici v prvním a druhém patře. V současné době se jedná o 

pronájmu s potencionálními nájemci. 

Díky nedávné rekonstrukci nabízí OC Laso svým prodejcům všechny moderní služby 

srovnatelné s konkurencí. Samozřejmostí je centrální recepce, 24 hodinová ostraha objektu, 

úklid společných prostor a také centrální příjem zboží. Vnitřní prostor obchodního domu je 

uspořádán do moderních galerií propojených eskalátory a výtahy. V příloze č. 4 je možné 

najít současný vzhled vnitřních prostor OC. 

Nájemné je dle slov vedení OC srovnatelné s konkurencí. Nejvyšší je v přízemí 

obchodního centra a klesá směrem k vyšším poschodím. Nájemné v rámci celého obchodního 

centra se pohybuje od 300Kč do 900Kč za m2 měsíčně. Nájemní smlouvy jsou většinou 

uzavírány na pět a více let. 

2.5 Marketingová komunikace 

Kromě výše popsaných základních služeb zajišťuje OC nájemcům také marketingové 

aktivity. Ty jsou placeny jako součást nájmu (asi 8 % z celkové výše nájemného). Plán 

marketingové komunikace je vytvářen a následně realizován Agenturou Orange s.r.o., která 

působí především v Moravskoslezském kraji. 

Marketingový plán je vždy tvořen na celý kalendářní rok. Většinou zahrnuje okolo 

šesti akcí pořádaných v prostorách obchodního centra, případně na Masarykově náměstí. 

Hlavním cílem je zvyšování návštěvnosti centra a podpora prodeje. Tyto akce se zaměřují na 

významné svátky (Velikonoce, Den dětí, Vánoce), slaví se též výročí otevření obchodního 

centra. Součástí bývá program pro děti, módní přehlídky z kolekcí prodejců, zábavné 
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programy se známými osobnostmi apod. Propagace probíhá především v rámci rádií (Čas, 

Orion, Frekvence 1, Evropa 2), tištěných médií (regionální deníky jako např. 

Moravskoslezský deník, Sedmička atd.), informačními panely přímo v obchodním centru, 

venkovní reklamou v rámci Ostravy a také ve vozidlech městské hromadné dopravy. Dále 

probíhají v OC spotřebitelské soutěže, jejichž cílem je přispět ke zvýšení tržeb jednotlivých 

prodejců a podporovat opakované nákupy. 

Obchodní centrum vydává dvakrát ročně magazín Laso (jaro / léto a podzim / zima) 

v nákladu 50 000 kusů. Jedná se o přibližně dvaceti stránkový magazín ve formátu 21 x 21 

cm, který je roznášen do schránek bytů v Ostravě, je volně k dispozici v rámci informačních 

stojanů v OC a také ve formátu PDF ke stažení na webových stránkách. Najdeme zde nabídku 

produktů jednotlivých prodejců, otevírací dobu, plán akcí a případně PR články. 

Webové stránky www.laso.cz jsou přehledně rozděleny do jednotlivých sekcí a 

nabízejí všechny potřebné informace. Na úvodní straně nalezneme akční nabídky a novinky 

v OC Laso, prodejní dobu a stručné menu. V jednotlivých nabídkách se nachází seznamy 

obchodů, akce obchodního centra, kontakty a možnosti dopravy. Pro zákazníky je zde 

vytvořen jednoduchý formulář pro dotazy. Pro business trh jsou zde kontakty na vedení centra 

a nabídky volných ploch. 

2.6 Marketingové prostředí 

2.6.1 Makroprostředí 

Makroprostředí představuje nepředvídatelné nebo velmi málo předvídatelné vlivy 

okolí. Vzhledem k neustálé proměnlivosti makroprostředí nestačí pouze sledovat údaje 

k určitému datu, ale soustavně analyzovat trendy a tendence, ke kterým v tomto prostředí 

dochází. [6] 

Základním demografickým ukazatelem je velikost populace. V ČR dochází k 

jejímu mírnému růstu. Ten je však zapříčiněn především přistěhovalectvím. Přirozený 

přírůstek dosahoval od roku 1994 pouze záporných hodnot. Ke změně došlo v roce 2006 – od 

tohoto roku je přirozený přírůstek kladný. Kladné přirozené přírůstky z posledních pěti let, 

které vystřídaly období několikaletého úbytku, byly způsobeny vzestupem počtu narozených 

dětí. Po skončení současné vlny zvýšené porodnosti (až odrodí silné ročníky žen ze 

sedmdesátých let), budou počty narozených dětí klesat. [15] 
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Dlouhodobým trendem ve světě a především v Evropě je stárnutí populace. [25] 

V České republice je tomu podobně. Projekce Českého statistického úřadu předpokládají 

pokles počtu obyvatel v předproduktivním a produktivním věku a významný nárůst osob ve 

věku postproduktivním. [16] K výrazným změnám dochází sice postupně, ale už nyní je třeba 

tomuto trendu věnovat pozornost.  Situace v Moravskoslezském kraji se výrazně neliší od celé 

České republiky. Můžeme zde ale pozorovat výrazný trend stěhování obyvatel za prací do 

„bohatších“ regionů v republice.  Tento trend je dlouhodobý a postihuje především mladší 

populaci, která hledá lepší pracovní ohodnocení a možnost kariérního růstu mimo své původní 

bydliště. Mladí lidé ještě nejsou tolik vázáni na daný region, a proto je pro ně stěhování 

mnohem jednodušší. Dle dat ČSÚ došlo v období let 2000-2010 k úbytku obyvatelstva v kraji 

o 22 063 osob, přičemž největší podíl na tom měla právě migrace. Rozdíl mezi těmi, kteří se 

přistěhovali a odstěhovali, dosáhl 17 292 obyvatel. Celkově tedy poklesl počet obyvatel z 

1 265 283 (1. 1. 2000) na 1 243 220 (31. 12. 2010). [22] Dlouhodobý trend stěhování za prací 

a to především absolventů škol a lidí s vyšším vzděláním má negativní vliv na kupní sílu 

v oblasti. Tento trend se dá zvrátit pouze celkovým ekonomickým růstem kraje a s tím 

souvisejícím zlepšením podmínek na pracovním trhu. Podrobnější a velmi cenná data v této 

oblasti poskytnou výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011. 

V současné době se evropská i česká ekonomika probírá z krize, která se u nás 

projevila nejvíce v roce 2009, kdy došlo k meziročnímu propadu HDP o 4,0 %. Dle 

posledních údajů ČSÚ došlo v roce 2010 k růstu HDP o 2,2 %. [17] Mezinárodní měnový 

fond (IMF) ve své poslední zprávě z dubna letošního roku (World Economic Outlook – April 

2011) předpokládá pro rok 2011 růst české ekonomiky o 1,7 %, v roce 2012 by měla 

ekonomika zaznamenat růst o 2,9 %. Mírné zpomalení růstu je spojováno s nutnými 

rozpočtovými škrty nové vlády. [26] Míra nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji patří 

k nejvyšším v České republice a k 31. 12. 2010 činila 12,36 % (průměrná míra 

nezaměstnanosti v ČR je 7 %). [20] Ale i zde můžeme pozorovat zlepšení a dá se 

předpokládat, že bude dále docházet k růstu zaměstnanosti ve všech krajích. V České 

republice dochází k dlouhodobému růstu reálných mezd a životní úrovně. Přesto v posledních 

letech došlo k výraznému zpomalení, až zastavení tohoto trendu. Tento růst by se měl opět 

nastartovat s růstem ekonomiky. Přesto je nutné vnímat velké rozdíly mezi jednotlivými 

domácnostmi a jejich kupní sílou. Velký vliv na chování zákazníků v budoucnosti budou mít 

reformní kroky současné vlády, které však nyní není možno přesně odhadnout. 



16 
 

Problémem obchodního centra Laso Ostrava je to, že i přes neklesající návštěvnost 

významně klesají tržby prodejců. Tato tendence byla nejpatrnější v roce 2009, kdy tržby 

prodejců byly nejhorší za posledních pět let. Tento trend bylo možno sledovat ve většině 

nákupních center v České republice. [23]  

Dle slov vedení OC se situace v roce 2010 mírně zlepšila, ale nedosahuje úrovně let 

2006-2008. Hlavní příčinou změny nákupního chování návštěvníků obchodních center je 

stagnace ekonomiky a s ní související rostoucí nezaměstnanost, obavy zákazníků z budoucího 

vývoje, změna struktury nákupů a pokles spotřeby domácností. S nadcházejícím 

hospodářským oživením se dá očekávat pokles míry nezaměstnanosti, růst koupěschopné 

poptávky a také spotřeby. Dá se tedy předpokládat, že během nadcházejícího ekonomického 

oživení dojde k opětovnému růstu návštěvnosti i útrat v obchodních centrech. Toto však nelze 

brát jako samozřejmost a je tedy nutné dále usilovat o zájem zákazníků. 

2.6.2 Analýza zákazníků 

Hlavní spádová oblast OC Laso Ostrava nezahrnuje pouze město Ostravu, ale celý 

Moravskoslezský region (1 243 220 obyvatel – 488 585 domácností na konci roku 2009). [21] 

Hlavními zákazníky jsou především osoby žijící v Ostravě, lidé dojíždějící za prací a studiem 

a také návštěvníci centra (turismus, zábava). Laso Ostrava má výhodnou polohu přímo 

v centru města na rušném Masarykově náměstí. Dopravní dostupnost je výborná a to jak 

osobní, tak hromadnou dopravou. V samotném centru a také v jeho okolí je mnoho firem, 

úřadů, vzdělávacích institucí a s tím spojený vysoký výskyt osob - potencionálních zákazníků.  

V roce 2010 navštívilo OC Laso přes 3 250 000 zákazníků. Z hlediska věku jsou 

zastoupeny všechny věkové kategorie, převažují však mladší a střední věkové skupiny (osoby 

ve věku 18-45 let). Z hlediska příjmu je největší množství návštěvníků ze střední příjmové 

kategorie. Definovat typického zákazníka je poměrně složité. Na rozdíl od klasických 

návštěvníků velkých center na perifériích měst, nestráví zákazník v OC Laso tolik času. 

Zaprvé je to dáno menší velikostí centra a s tím související menší nabídkou zboží, za druhé 

menším počtem doplňkových služeb a zábavy. Vedení OC do jisté míry eliminovalo dopad 

nedostatku doplňkových služeb přidáním GASTRO oddělení, kavárny a dětského koutku. I 

přesto zde nebude mnoho zákazníků trávit celé odpoledne nakupováním. Nákupy zde budou 

více plánované a ne tolik impulzivní jako je tomu u velkých center. 

Počty návštěvníků v průběhu roku jsou relativně stálé. Nejvyšší návštěvnost 

zaznamenává OC během Vánoc a celého prosince (každoročně přes 400 tis.). V období 
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2.6.3 Analýza konkurence 

Za hlavní konkurenty na Ostravsku můžeme považovat nákupní centra Avion 

SHOPPING PARK Ostrava a FUTURUM Ostrava. Tato centra nabízejí kompletní sortiment 

zboží podobně jako OC Laso Ostrava. Dalšími konkurenty mohou být menší obchodní centra 

jako např. OC Galerie v Ostravě – Třebovicích nebo nákupní centrum Karolína. Nepřímou 

konkurenci představují samostatné maloobchodní jednotky v centru města. 

Nejsilnější konkurencí v oblasti jsou centra Avion a Futurum. Oproti nim má OC Laso 

výjimečnou polohu přímo v centru města, což poskytuje jistou konkurenční výhodu. Podle 

toho se odvíjí další specifika prodeje, především časy návštěv. Na rozdíl od OC Laso jsou 

Avion a Futurum často navštěvovány o víkendu a také v pozdějších hodinách. Zákazníci 

dojíždějí do těchto center zpravidla autem a tráví zde více času. V případě OC Laso největší 

množství zákazníků přichází pěšky, případně cestuje MHD.  

Potencionální novou konkurenci lze spatřovat v budovaném projektu Nová Karolina, 

jehož stavba byla v minulém roce opět zahájena poté, co syndikát bank ve složení Česká 

spořitelna, ČSOB, Hypo Investmentbank AG, KBC Bank poskytl syndikovaný úvěr ve výši 

98 475 000 eur (cca. 2,58 mld. Kč) společnosti New Karolina Shopping Center Development 

ze skupiny Multi Development na výstavbu nákupního centra Nová Karolina. První fáze nové 

městské čtvrti Nová Karolina zahrnuje kromě obchodně-zábavního centra (Forum Nová 

Karolina) i výstavbu infrastruktury, rozsáhlých podzemních parkovacích ploch, kancelářských 

budov a téměř dvou stovek bytů. Nová Karolina s rozlohou 32 hektarů patří mezi největší 

městské developerské projekty v zemi. Kromě hrozby nové konkurence přináší tento projekt 

také příležitost k oslovení velkého počtu potenciálních zákazníků, kteří budou pracovat 

v oblasti Nové Karoliny. Oblast Nové Karoliny se nachází v těsné blízkosti Masarykova 

náměstí (přibližně 5-10 minut chůze). [32] 

V současné době je postupně otevírána nová část Avion SHOPPING PARKU, ve které 

se nachází prodejce nábytku KIKA a v brzké se době se chystá otevření jednotky prodejce 

sportovního zboží DECATHLON. [13] Zároveň také probíhá výstavba Retail Point, který je 

součástí OC Galerie Třebovice. [30] 

Dle slov poradenské společnosti v oboru nemovitostí Cushman & Wakefield již boom 

nákupních center v České republice skončil. V letošním roce se neočekává otevření žádného 

většího obchodního centra. Developeři se opět začnou zaměřovat na centra měst a dobře 

viditelná místa. Dá se tedy předpokládat, že se postupně bude upouštět od trendu budování 
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obrovských nákupních center a developeři se budou spíše zaměřovat na menší projekty 

v centrech měst se specializovanější nabídkou. Dá se tedy předpokládat, že nová konkurence 

na Ostravsku v nejbližší době vznikat nebude. [24] 

2.7 Remodeling vnitřních prostor OC Laso 

Vlastníci OC Laso se po pěti letech provozu rozhodli pro částečnou renovaci vnitřních 

prostor. Tuto změnu vyvolaly následující skutečnosti: 

 nižší návštěvnost druhého patra a kritika ze strany návštěvníků; 

 dobrý ohlas na dispoziční řešení OC Chomutovka; 

 plánované otevření OC Nová Karolina. 

Vlastní úpravy budou spočívat ve vybudování vnitřního atria o rozměrech 6 x 9 metrů. 

Do střechy bude vložen prosklený světlík. Tím se zajistí přístup denního světla na jednotlivá 

patra a prosvětlení všech prostor. Atrium propojí všechna patra obchodního centra 

s proskleným světlíkem. Zároveň dojde k přestavbě prodejních ploch ve druhém patře a k jeho 

úpravě do podoby moderních galerií. Změní se též sortimentní mix tohoto patra.  

Cílem přestavby je zatraktivnění celého obchodního centra Laso a přilákání nových 

zákazníků do zrenovovaných prostor. Toto řešení bylo zvoleno i v OC Chomutovka. Bylo 

velmi dobře přijato po stránce architektonické i oceněno návštěvníky. Návštěvnost horních 

pater se výrazně zvýšila. 

Vlastní realizace prací je plánována na červenec a srpen letošního roku a bude probíhat 

při částečných omezeních za provozu obchodního centra. Slavnostní otevření bude spojeno s 

oslavami pátých narozenin OC Laso Ostrava. 
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3 Teoretická východiska marketingové komunikace 

3.1 Marketing a marketingová komunikace 

„Marketing je proces plánování a realizace koncepce cenové politiky, podpory a 

distribuce idejí, zboží a služeb s cílem tvořit a směňovat hodnoty a uspokojovat cíle 

jednotlivců a organizací.“ 1 

Marketing má mnoho definic, zásadním prvkem je ale vždy zákazník. Marketing 

zajišťuje, aby se správný výrobek dostal ke správnému zákazníkovi na správném místě, ve 

správné ceně, při správné komunikaci a ve správném čase. Většinou se hovoří o čtyřech 

marketingových nástrojích zvaných 4P marketingového mixu. 4P proto, že anglické 

ekvivalenty začínají písmenem P (produkt, cena, distribuce, marketingová komunikace). 

Marketingová komunikace je nejviditelnějším nástrojem marketingového mixu. Tzv. 

komunikační mix zahrnuje všechny nástroje, pomocí nichž firma komunikuje s cílovými 

segmenty, aby podpořila povědomí o výrobcích, službách, firmě a značce jako takové. 

Význam marketingové komunikace v ČR neustále roste. Trhy se stávají globálními, 

vzniká hyperkonkurence, zákazníci jsou neustále náročnější a „otrlejší“ vůči klasickým 

způsobům reklamy. Je proto důležité hledat nové a efektivnější způsoby, jak zákazníky 

zaujmout. 

Komunikace je velmi dynamickým prvkem marketingového mixu. V současné době 

dochází k růstu významnosti některých komunikačních technik – jedná se především o 

komunikaci prostřednictvím sítě Internet, která otevírá nové možnosti jak pro zákazníky, tak 

pro společnosti. V posledním desetiletí došlo v oblasti internetu k obrovskému rozvoji. 

Internet přidává masovým médiím prvek interakce. Každý nástroj marketingového 

komunikačního mixu může být použit na internetu. Ten navíc umožňuje interaktivní zapojení 

příjemců, široké pokrytí a multimediální využití. [31] 

K základnímu pochopení marketingové komunikace je třeba vysvětlit komunikační 

proces jako takový. Komunikaci můžeme definovat jako proces přenosu informace od 

odesílatele k příjemci za pomoci určitého média. Ke komunikaci dochází tehdy, pokud se 

informace dostane k příjemci a ten je schopen ji dekódovat a porozumět jí. V každé části 

                                                 
1 DE PELSMACKER, P.; GEUENS, M.; VAN DEN BERGH, J. Marketingová komunikace. 
Přel. V. Šafaříková. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 581 s. ISBN 80-247-0254-1. Str. 
23 



21 
 

procesu může docházet k tzv. šumu - jsou to všechny skutečnosti, které narušují obsah 

sdělení.  

 Hovoříme-li o marketingové komunikaci, jsou odesílatelem sdělení podniky a 

společnosti nabízející produkty nebo služby. Jejich úkolem je dané sdělení vhodně zakódovat 

(např. tvorba reklamy) a vybrat adekvátní přenosové médium. K dekódování sdělení dojde 

tehdy, dostane-li se sdělení k příjemci a ten mu věnuje pozornost. Poslední částí procesu je 

zpětná vazba. Ta je známkou pochopení sdělení a reakcí na něj. Jedná se například o nákup, 

dotazy, návštěvy prodejen nebo webových stránek. Pokud příjemce sdělení nezaujalo, 

případně nejeví o daný produkt nebo službu zájem, nemusí ke zpětné vazbě dojít. [2] 

Nejčastějším „šumem“ ovlivňujícím efektivitu sdělení je přehlcenost různými 

reklamními sděleními. Lidé jsou denně vystavování mnoha marketingovým sdělením a proto 

jim věnují pouze velmi malou pozornost. V současné době je tedy největší důraz kladen na 

tvorbu takových sdělení, která jsou natolik výjimečná, že dokáží potencionálního zákazníka 

zaujmout. Sdělení jsou považována za efektivnější, pokud působí na více smyslů zároveň 

(zrak a sluch u TV reklam, zrak a čich u vzorků parfémů v časopisech atd.). Současně dochází 

k hledání nových komunikačních kanálů a jejich možnému využití. 

3.2 Nástroje marketingové komunikace 

Často je pojem marketingové komunikace zužován pouze na reklamu. Tento nástroj je 

asi nejviditelnějším prvkem marketingové komunikace, ale jedná se pouze o jeden z mnoha 

nástrojů marketingového komunikačního mixu. Základními nástroji marketingové 

komunikace jsou [2]: 

 reklama; 

 podpora prodeje; 

 osobní prodej; 

 direct marketing; 

 vztahy s veřejností (Public Relations). 

Pro zjednodušení můžeme nástroje marketingové komunikace rozdělit na tzv. ATL a 

BTL komunikaci. 

ATL – Above The Line – označuje tzv. nadlinkovou marketingovou komunikaci a 

jedná se většinou o komunikaci formou masmédií. Specifickými rysy těchto druhů 
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komunikace jsou vysoké náklady a velké množství příjemců. Patří zde reklama v televizi, 

tisku, rádiích, outdoor reklama a také některé druhy internetové reklamy. Vzhledem ke svému 

masovému charakteru a obrovskému množství příjemců bývá tato reklama velmi málo 

personalizována. [34] 

BTL – Below The Line – v tomto případě hovoříme o podlinkové marketingové 

komunikaci. Rozdíl oproti nadlinkové komunikaci je v lepší možnosti zacílení na menší 

segmenty a také to, že tato komunikace většinou neprobíhá pomocí masmédií. Patří zde 

podpora prodeje, osobní prodej, direct marketing, komunikace v místě prodeje, public 

relations, sponzoring a event management. [35] 

Hranice mezi ATL a BTL komunikací je velmi křehká a nelze považovat toto 

rozdělení za neměnné. Kupříkladu dobrý event management v sobě zahrnuje jak prvky ATL, 

tak i BTL komunikace, pořádání větších akcí musí být podpořeno kvalitní komunikací 

v lokálních masmédiích. Dalším typickým příkladem je internetová reklama, která zahrnuje 

prvky klasické reklamy, direct marketingu a podlinkové komunikace. Náklady na 

internetovou komunikaci mohou být obrovské (pokud se jedná o placený prostor v rámci 

plošné reklamy), ale také téměř nulové s využitím technik online guerilla marketingu. 

Guerilla marketing je nekonvenční formou propagace s cílem vzbuzení maximálního zájmu za 

použití omezeného rozpočtu (poprvé tento termín použil Jay Conrad Levinson). 

Jak je vidět, toto rozdělení není dokonalé, ale pomáhá k základní orientaci mezi 

jednotlivými nástroji marketingové komunikace. V současné době je hlavní tendencí tzv. 

integrovaná marketingová komunikace (IMC – Integrated Marketing Communications). 

Základem této koncepce je plánování marketingové komunikace jako jednotného celku, jehož 

jednotlivé nástroje jsou kombinovány tak, aby bylo dosaženo synergického efektu. [2] 

3.2.1 Reklama 

Reklama je stále nejvýraznějším nástrojem marketingové komunikace. Na 

spotřebitelských trzích je reklama hlavním komunikačním nástrojem a jsou na ni zpravidla 

vynakládány největší částky. Další složky komunikačního mixu většinou vycházejí z reklamní 

kampaně a dotvářejí ji. Na business trhu se reklama stává méně výraznou. Nicméně i zde má 

stále nezastupitelnou roli. 

Ve slovníku marketingových pojmů je reklama definována Peterem D. Bennettem 

jako „…placená neosobní komunikace firem, neziskových organizací a jednotlivců, kteří jsou 
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určitým způsobem identifikovatelní v reklamním sdělení a kteří chtějí informovat nebo 

přesvědčovat osoby, patřící do specifické části veřejnosti prostřednictvím různých médií“ 2.  

Reklama má spoustu kladných vlastností, které je třeba zdůraznit. Tou hlavní je, že 

dokáže zasáhnout obrovské masy potencionálních zákazníků. Rozsáhlá reklama také 

vypovídá o velikosti a úspěšnosti prodejce. Díky veřejnému charakteru reklamy vnímají 

zákazníci produkty jako standardní a necítí se tolik ohroženi při jejich nákupu. Sdělení se 

mnohokrát opakuje a tak umožňuje porovnávání s konkurenty. Reklamu je možné použít 

k různým cílům – budování dlouhodobé image značky nebo produktu, iniciace prvního 

nákupu, rychlý nárůst tržeb (speciální akce, slevy, výprodeje) a další. [2] 

Největšími negativy jsou neosobnost a tudíž nižší efektivnost oproti firemním 

prodejcům nebo jiným adresnějším komunikačním nástrojům. Komunikace je jednostranná – 

zákazník většinou nemá možnost okamžité reakce a z toho plyne, že jí věnuje nízkou 

pozornost. Reklama je také velmi náročná na finanční prostředky. Televizní reklamy patří 

vůbec k nejnákladnějším nástrojům marketingové komunikace. [5] 

Reklama nejčastěji využívá tyto druhy médií: televize, rozhlas, tiskoviny (noviny, 

časopisy), kino, venkovní plochy (billboard, light-vitríny na zastávkách) a internet. 

V současné době je největším problémem reklamy přehlcenost zákazníků těmito 

sděleními. Především televizní reklamy jsou dnes vnímány jako nutné zlo, které ruší při 

sledování oblíbených pořadů. Vzhledem k nízké personalizaci sdělení u klasických médií 

(především televize), dochází k hledání nových způsobů, jak zákazníka oslovit. Jak už bylo 

výše řečeno, stále více je k propagaci využíván internet, jehož specifika budou zmíněna 

v samostatné kapitole. 

3.2.2 Podpora prodeje 

Podporou prodeje rozumíme takovou marketingovou akci, jejímž cílem je iniciovat 

zájem o výrobky či služby pomocí dodatečných podnětů. Hlavními vlastnostmi podpory 

prodeje jsou časová a prostorová omezenost, aktivní účast zákazníka a okamžitá nákupní 

reakce. Příkladem podpory prodeje jsou kupóny, spotřebitelské soutěže, věrnostní karty, 

snížení ceny, vzorky, dodatečné množství při stejné ceně atd., přičemž tyto akce většinou 

trvají pouze omezenou dobu a zákazník se jich sám aktivně účastní. Přímý efekt podpor navíc 

umožňuje velmi dobře měřit efektivitu těchto aktivit. [5] 

                                                 
2 BENNETT, P.D.; AMERICAN MARKETING ASSOCIATION Dictionary of Marketing Terms. Lincolnwood, 
Ill., USA: NTC Business Books, 1995. 316 p. ISBN 0844235989 
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Význam podpory prodeje je obrovský a to především proto, že velká část rozhodnutí 

probíhá až v místě nákupu a množství impulzivních nákupů je u spotřebitelů stále vysoké. 

Hlavním cílem těchto podpor je vyvolat pozitivní reakci spotřebitelů. Velká část podpory 

prodeje představuje spíše krátkodobé nástroje. Dlouhodobým užíváním některých z nich 

(především slev) může docházet k tomu, že je značka vnímána jako nekvalitní, příliš levná, 

neprodávaná a tedy nepopulární. Na druhou stranu jiné nástroje (věrnostní programy) jsou 

postaveny na dlouhodobých vztazích se zákazníky a snaží se budovat věrnost ke značce. [14] 

Typy podpory prodeje můžeme rozdělit podle toho, kdo je iniciuje a jaká je jejich 

cílová skupina. Iniciátorem jsou výrobci a obchodníci a cílovými skupinami mohou být 

distributoři, prodejci a zákazníci. 

 

Zdroj: převzato a upraveno dle De Pelsmacker, 2003, str. 359 

 

Z  obrázku 3.1 vyplývají dva základní druhy podpor a to zákaznické a obchodní. 

Zákaznické podpory můžeme rozdělit na 3 kategorie – finanční pobídky, podpora 

produktu (vzorky) a možnost výhry (soutěže, loterie, sázky). [2] 

Finanční pobídky mají za úkol prostřednictvím nižší ceny zlepšit vnímání vztahu 

mezi cenou a kvalitou ze strany zákazníka. Mezi finanční pobídky patří: 

 snížení cen zboží; 

Podpora obchodníků 
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Obrázek 3.1 Typy podpory prodeje 
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 kupóny; 

 refundace (vrácení peněz); 

 věrnostní karty; 

 podpora při větších objemech. 

Snížení cen je nejčastější formou finanční pobídky. Jedná se o přímé zlevnění zboží 

při nákupu. Slevy se využívají při prodeji nadbytečného zboží nebo také pro iniciování 

prvního nákupu. Sleva je pro zákazníka snadno čitelná a lehce dostupná, protože není nutno 

splnit žádnou podmínku k jejímu získání. Nevýhodou častých slev může být poškození image 

produktu. Snížení prodejní ceny znamená také pokles zisku na výrobek a je tedy nutno prodat 

větší množství daného výrobku. Při snížení ceny nemůžeme počítat s možností jejího 

opětovného navýšení. I přes tato rizika mají dnes slevy nezastupitelnou pozici v podpoře 

prodeje. 

Kupóny jsou určitými „cennými papíry“, které umožňují zákazníkovi získat slevu na 

vybrané produkty. Mají obvykle formu poukázek v tištěných reklamách, direct mailu, 

případně inzerátů v tiskovinách. Někdy jsou také nabízeny celé „kupónové knížky“ (např. 

maloobchodní řetězce Interspar, Tesco atd.). Použitím tohoto nástroje vzniká řetězcům 

dodatečná práce s kontrolou a následnou evidencí použitých kupónů. Kupóny pomáhají 

zmírnit negativní dopady přímých slev (poškození image). Nejčastějším cílem zavádění 

kupónů je vyzkoušení produktu. Nevýhodou je, že tyto kupóny často využijí pouze pravidelní 

zákazníci a nedochází k oslovení nových. To však nemusí být na škodu, pokud jsou splněny 

původní cíle (zvýšení prodeje určitého produktu, iniciace prvního nákupu, zvýšení tržeb atd.). 

Za určitou formu kupónu můžeme považovat i dárkové poukazy. Zákazník si koupí dárkový 

poukaz v určité hodnotě a poté s ním může „zaplatit“ ve vybraných obchodech. V současné 

době jsou široce využívány v nákupních centrech. 

Refundace je sleva, kterou zákazník získá až po zaplacení plné částky. To znamená, že 

zákazník nejprve zaplatí celou částku a po uplynutí předem stanovené doby a předložení 

dokladu o koupi získá zpět část peněz. Hlavní výhodou je možnost vytvoření zákaznických 

databází, které mohou sloužit k dalším komunikačním aktivitám. Pro zákazníka není tato 

forma tak příjemná jako přímé snížení cen nebo kupóny. Příčinou je to, že zákazník musí 

vyvinout dodatečné aktivity k navrácení části peněz, jako např. uchování dokladu o koupi 

nebo podání žádosti o refundaci. Získání slevy není okamžité. Tato skutečnost je však 

obvykle vyvážena vyšší slevou. 
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V případě věrnostních karet (programů) jsou zákazníci odměňováni za opakované 

nákupy. Jsou většinou vedeni k sbírání bodů, za které poté získávají slevy nebo určité 

produkty. Možnost sbírání bodů je časově omezena. Pro obchodníka opět vzniká jedinečná 

možnost vytváření databází zákazníků. Z hlediska zákazníka představují věrnostní karty dvě 

nevýhody a to nošení karet a také riziko toho, že zákazníci nestihnou během daného období 

nasbírat dostatečný počet bodů pro získání odměny. 

Podpora prodeje při větších množstvích umožňuje zákazníkům dočasně získat větší 

množství za nižší cenu. Tento typ podpory je u zákazníků oblíben, protože podobně jako 

přímé snížení cen je výhoda okamžitá a není ničím podmíněna. Obchodníkům vznikají stejná 

rizika jako při užívání přímého snížení cen. 

Podporou produktu rozumíme to, že zákazník dostane produkt zdarma jako podnět 

nebo odměnu za nákup. [2] 

Vzorky jsou nejčastějším typem podpory produktu. Vzorky mohou být přibaleny 

k nákupu, umístěny do prodejen, tematických časopisů, rozdávány během propagačních akcí 

nebo umístěny do direct mailingu. Vzorky se nepoužívají pouze u spotřebního zboží, ale také 

u služeb, zboží s dlouhodobou spotřebou a také na B2B trzích. Typickým příkladem vzorku u 

služeb jsou tarify mobilních operátorů, které si zákazník může v určitém časovém období 

vyzkoušet bez nutnosti dlouhodobého závazku. V případě drahého zboží dlouhodobé spotřeby 

je zákazníkovi umožněno produkt si vyzkoušet (pronajmout) a následně koupit. 

Dalšími druhy podpory prodeje jsou bezplatné podpory a prémie. V prvním případě 

zákazník získá dárek po předložení dokladu o koupi. Tento typ podpory je podobný peněžní 

refundaci, ale zákazník získává místo peněz dárek. V případě prémií dostává zákazník přímo 

k produktu malý dárek. 

Soutěže, loterie a sázky jsou třetí kategorií zákaznické podpory. V soutěžích může 

účastník výsledek ovlivnit, kdežto v loteriích a sázkách je výhra ovlivněna náhodou. Podstata 

soutěží bývá různá. Může jít o tvorbu sloganů, zachycení osob s daným produktem, příběhy 

nebo také sportovní soutěže během různých propagačních akcí. Důležité je, že tyto soutěže 

lákají spíše mladší zákazníky. Tato kategorie podpor není vhodná pro získávání nových 

zákazníků, neboť neiniciuje první nákup. 

Součástí podpory prodeje je také komunikace v místě prodeje (POP – Point Of 

Purchase), která je velmi důležitým nástrojem ovlivnění zákazníka během rozhodování o 

nákupu. K 70 % rozhodnutí o nákupu značky dochází přímo v obchodě. K nástrojům 
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komunikace v místě prodeje patří prodejní stojany, regálové poutače, reklamy na vozících 

v nákupních centrech, podlahová grafika, LCD panely atd. [2] 

POP komunikace má několik cílů – přitáhnout pozornost zákazníka, připomenout 

právě probíhající reklamní kampaň, informovat o produktu či probíhající akci, přesvědčit 

zákazníka k nákupu a v neposlední řadě budovat image značky.  

Je velmi důležité, aby sdělení bylo v souladu s právě probíhající reklamní kampaní a 

aby se zákazníkovi připomněl daný produkt nebo značka. Pokud jsou tato sdělení jednotná, 

pomáhají zákazníkovi k snadné identifikaci značky nebo produktu. V současné době dochází 

k poměrně velkému rozvoji tohoto druhu komunikace v čekárnách lékáren a ordinací, kde 

poutače a také LCD panely propagují zdravotnické potřeby nebo určité služby. LCD panely 

jsou také stále častěji umísťovány do prodejen potravin. 

Jak jsem již zmínil výše, představují druhou skupinu podpor prodeje obchodní 

podpory. „Obchodní podpora má zpravidla formu dočasné slevy, slevy spojené s objemem, 

obchodní výhody, či výhody pří společné reklamě. Hlavním cílem je stimulace obchodu 

k poskytnutí většího prostoru na regálech pro existující či nový produkt.“ 3  

Nabízené výhody ovlivňují výši marží u maloobchodníků. Vyšší marže může být poté 

použita pro zákaznické podpory nebo k dočasnému zvýšení zásob. 

Distributory můžeme ovlivnit reklamou na produkty, na které získají obchodní slevu. 

Tato reklama prováděná pomocí tištěných informačních materiálů musí dokázat přesvědčit 

obchodníky o výhodnosti spolupráce. Můžeme jim nabídnout informace o očekávaném 

obratu, maržích nebo také podpůrné služby v místě prodeje (stojany, regály). 

3.2.3 Osobní prodej 

Osobní prodej je velmi účinným nástrojem především díky možnosti přizpůsobit 

sdělení aktuální situaci a specifickým potřebám konkrétního zákazníka. Na rozdíl od ostatních 

komunikačních nástrojů představuje převážně komunikaci „tváří v tvář“. K osobnímu prodeji 

dochází především v maloobchodě a také při kontaktu na business trzích. [1] 

Specifickými rysy osobního prodeje je přímá adresnost, omezený počet zákazníků a 

vysoké jednotkové náklady. Komunikace je však díky okamžité zpětné vazbě mnohem 

                                                 
3 DE PELSMACKER, P.; GEUENS, M.; VAN DEN BERGH, J. Marketingová komunikace. 
Přel. V. Šafaříková. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 581 s. ISBN 80-247-0254-1. Str. 
369 
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efektivnější a nedochází v takové míře k šumům. Dalším specifikem je to, že kvalita sdělení 

ve velké míře závisí na osobě, která se zákazníkem komunikuje. Je proto velmi důležité, aby 

se zákazníky komunikovaly osoby dostatečně kvalifikované. 

Každý osobní prodej je sice specifický, ale vždy zahrnuje několik stádií. Mezi ně patří 

přípravná etapa před navázáním kontaktu, samotná jednání se zákazníkem, prodej a další 

poprodejní aktivity. Významnou součástí osobního prodeje jsou pracovníci prodeje. Výběr 

nových prodejců je zajišťován prostřednictvím personálního oddělení nebo lze požádat o 

pomoc personální agentury. Následuje důkladné zaškolení nových zaměstnanců. Je 

prokázáno, že pečlivý výběr a příprava dokáže v budoucnosti snížit náklady firmy a také 

fluktuaci zaměstnanců. Práci prodejců je poté nutno adekvátně ohodnotit a neustále je 

motivovat k dobrým výkonům. [5] 

3.2.4 Direct Marketing 

V současné době neexistuje jednotná definice přímého marketingu. Ten prošel od 

šedesátých let dlouhým vývojem a s ním se vyvíjela také definice. Nejdříve byl chápán jako 

forma distribučního kanálu. Později se stává nástrojem pro zpětnou vazbu a optimalizaci 

reakcí na mailing. Během devadesátých let lze charakterizovat direct marketing jako budování 

dlouhodobých vztahů se zákazníky. [2] „Přímý marketing (direct marketing) znamená prodej 

produktů zákazníkům bez využití jiných členů marketingového řetězce.“ 4  

Direct marketing tedy zajišťuje přímý kontakt se současnými a potencionálními 

zákazníky s možností okamžité a měřitelné reakce. Přímost zde zajišťují média, která 

umožňují přímý kontakt – poštovní zásilky, katalogy, direct marketing v masmédiích, 

telemarketing, internet a e-mail. 

Poštovní zásilky jsou nejběžnější formou direct marketingu. Za pomoci kvalitních 

databází zákazníků umožňují přesně cílit marketingová sdělení na konkrétní zákazníky a 

stávají se tak velmi efektivními. Zároveň umožňují jednoduše měřit úspěšnost srovnáním 

odeslaných zásilek a počtem odpovědí. Mezi nevýhody patří vysoký počet těchto sdělení 

v poště zákazníků a tím pádem nízká míra odezvy.  

Katalogy obsahují většinou vizuální nabídky obchodníků v tištěné, případně 

elektronické formě. Katalogy jsou mezi zákazníky poměrně oblíbené, protože bývají 

vytvářeny na delší časová období a mohou si je tedy prohlédnout kdykoli. Typickým 

                                                 
4 BAACK, D., CLOW, K., Reklama, propagace a marketingová komunikace. 1.vyd. Brno: Computer Press, 
2008, 484 s., ISBN 978-80-251-1769-9. Str. 336 
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zasilatelem takovýchto katalogů na Ostravsku je IKEA5. Díky dlouhodobější platnosti není na 

zákazníka vyvíjen nátlak v podobě okamžité koupě, ale je mu umožněno své nákupy 

(investice) plánovat s předstihem. 

K direct marketingu v masmédiích jsou nejčastěji využívány televize, rádio a 

tiskoviny. V televizi jde především o tzv. „infomercials“ (u nás známé také jako 

teleshopping). Jedná se o delší spoty s podrobnějším představením výrobku a možností jej 

přímo objednat na uvedeném telefonním čísle. V případě rozhlasové reklamy není počet 

potencionálních zákazníků tak vysoký jako u TV, ale díky mnoha vysílacím stanicím je 

možno tato sdělení lépe cílit. Kontaktní informace by měly být během sdělení zopakovány, 

aby zákazník měl možnost si je zapamatovat, případně zaznamenat. V tiskovinách se jedná 

nejčastěji o inzeráty s možností přímé odpovědi. Nachází se zde odkaz na webové stránky 

nebo telefonní číslo. [1] 

Telemarketing představuje prezentaci a nabízení zboží a služeb prostřednictvím 

telefonu. Rozlišujeme dva základní typy telemarketingu a to příchozí (inbound) a odchozí 

(outbound). U příchozího telemarketingu zaměstnanci reagují na dotazy a objednávky 

zákazníků. Zaměstnanci tedy neiniciují hovor. V případě odchozího telemarketingu jsou 

produkty nebo služby nabízeny potencionálním zákazníkům. Telemarketing je dnes velkou 

částí veřejnosti považován za nepříjemný a snaží se mu vyhnout. K větší úspěšnosti 

telemarketingu může přispět tvorba databází s údaji o osobách a jejich zálibách atd. [7] 

3.2.5 Public Relations 

PR zahrnuje „…budování dobrých vztahů s různými cílovými skupinami díky získávání 

příznivé publicity, budování dobrého image firmy a řešení a odvracení nepříznivých fám, 

pověstí a událostí“ 6.  

Přesná definice public relations neexistuje, ale jak naznačuje překlad, jde především o 

vztahy s veřejností. Václav Svoboda rozlišuje 3 základní východiska PR: veřejné mínění, 

image a corporate identity. Veřejné mínění odráží názory a postoje veřejnosti, je vždy 

subjektivní a obsahuje prvky přibližnosti, dojmů a nálad. Pojem image spojuje určité 

představy jedince, případně skupiny veřejnosti, o určitém předmětu mínění. Může se jednat 

např. o image společnosti, případně o image jednotlivých produktů. Pozitivní image 

                                                 
5 IKEA rozesílá své katalogy s roční platností do všech domácností v určitém okruhu okolo nákupního centra. 
Výše cen je garantována po celé období (většinou jeden rok). 
6 KOTLER, P.; WONG, V.; SAUNDERS, J.; ARMSTRONG, G. Moderní marketing. 4. vyd. Praha: Grada 
Publishing, 2007. 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2. Str. 889 
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společnosti je jedním z cílů public relations. Corporate identity označuje dlouhodobou 

filozofii organizace, firemní kulturu, styl, který se projevuje chováním organizace vůči svému 

okolí, ale také zaměstnancům. PR tedy představuje soubor technik a aktivit ovlivňování 

mínění. [8] 

V současné době má velká část firem samostatné oddělení PR. Problematika, kterou 

toto oddělení řeší, spadá i do pravomocí marketingového oddělení. Tato oddělení musí 

intenzívně spolupracovat. PR aktivity je také možno přenechat specializovaným externím 

subjektům (agentury, konzultanti). Hlavní výhoda public relations spočívá v tom, že je lidmi 

vnímáno věrohodněji než reklama a taktéž působí efektivněji. Další výhodou je zpravidla 

bezplatné mediální pokrytí. [2] 

Na základě Evropského komunikačního výzkumu (European Communication Monitor 

Survey) provedeného Evropskou asociací PR, vzdělání a výzkumu (EUPRERA) v roce 2010 

význam PR neustále roste. Zároveň se předpokládá, že v příštích letech bude čím dál více 

pozornosti věnováno online komunikaci a sociálním médiím. [10] 

3.3 Internetová komunikace 

Internet je v současnosti nejrychleji rostoucím komunikačním médiem. Za posledních 

deset let došlo k obrovskému růstu počtu uživatelů internetu. Následující graf ukazuje vývoj 

počtu uživatelů internetu v posledních deseti letech včetně předpokladu ITU (International 

Telecommunication Union) pro rok 2010. Na konci ledna letošního roku bylo potvrzeno, že 

počet uživatelů sítě Internet celosvětově překročil 2 miliardy. Údaj o počtu uživatelů internetu 

na 100 obyvatel je třeba brát s rezervou, protože zatímco v Evropě činí 65 %, tak v Africe je 

to necelých 10 %. Za posledních 5 let se počet uživatelů internetu zdvojnásobil. 

V rozvinutých zemích je k internetu připojeno okolo 70 % obyvatel, v rozvojových přes 20 %. 

[27] Pro zajímavost některé země včetně Estonska, Španělska a Finska považují připojení 

k internetu za součást lidských práv. [28] 

Dle statistiky ČSÚ o „Využívání informačních a komunikačních technologií mezi 

jednotlivci v letech 2005–2010“ používalo internet v posledních třech měsících na konci roku 

2010 přibližně 5,5 mil. obyvatel, což činí necelých 62 % obyvatelstva. Nejvíce využívá 

internet věková skupina od šestnácti do čtyřiadvaceti let (92,3 %). Na základě vzdělání 

využívají internet nejvíce osoby s terciárním vzděláním (87,9 %). Míra penetrace internetu 

mezi studenty je 97,5 %. [18] 



 

Graf 3.1 Vývoj počtu uživatelů Internet

Zdroj: The World in 2010: ICT facts and figures [
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7 Jako cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka) se v protokolu HTTP ozna
WWW server pošle prohlížeči, který je uloží
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Společnosti mohou využívat mnoho nástrojů internetové komunikace. Mezi vůbec 

první způsoby prezentace patří webová stránka společnosti. Původně sloužily tyto stránky 

jako náhrada tištěných brožur, letáků atd., ale později se na nich začaly objevovat interaktivní 

prvky a také více informací. Významným prvkem je také reklama. Ta probíhá za pomocí 

bannerů, pop-up oken, zápisu do různých katalogů, PPC systémů, kontextových oken atd. 

Tato reklama je oproti reklamě v TV stále relativně levná. Součástí marketingu na Internetu je 

i direct marketing. Ten probíhá především pomocí e-mailingu, ale jsou využívány i další, 

specifičtější nástroje. Největší potenciál je spatřován v tzv. sociálních médiích, někdy se také 

hovoří o webu 2.0. 

3.3.1 Webové stránky 

Základním způsobem prezentace společnosti v prostředí Internetu je webová stránka. 

Ze závěrů výzkumu agentury Ipsos Tambor, která zjišťovala přístup tuzemských firem 

k marketingu, vyplývá, že 92 % zkoumaných firem má v současné době své webové stránky. 

[11] 

Webová stránka by měla obsahovat všechna důležitá data pro koncové zákazníky a 

také kontakty pro B2B trh. Na tyto stránky může být odkazováno na různých webech (vhodné 

je, aby tyto weby měly něco společného s produktem) nebo je možné využít služeb placené 

reklamy (např. bannery). Při tvorbě webových stránek společnosti je třeba dbát na spoustu 

detailů, které zaprvé usnadňují návštěvníkům orientaci a zpříjemňují prohlížení a za druhé 

umožňují vyhledávačům snadnou indexaci obsahu. Souhrn aktivit v této oblasti se nazývá 

optimalizací webových stránek pro vyhledávače, případně SEO (Search Engine 

Optimization). Obsah by měl být vytvářen tak, aby byl přístupný pokud možno co největšímu 

množství uživatelů s různým technickým vybavením. Důležitou součástí aktivit na Internetu 

je budování zpětných odkazů na stránky (tzv. linkbuilding). Množství a hlavně kvalita 

takovýchto odkazů zlepšuje pozici webových stránek ve vyhledávání a také umožňuje 

uživatelům přístup z jiných webů.  

3.3.2 Direct marketing na internetu 

Přímý marketing na Internetu představuje hlavně e-mailing. Jedná se o přímé 

rozesílání zpráv příjemcům, kteří předem souhlasili s jejich zasíláním. Tyto zprávy mohou 

obsahovat aktuální nabídku produktů, informace o dění ve společnosti, tipy na používání 

výrobků atd. Často bývají tyto zprávy personalizovány na základě charakteristik příjemce 

(věk, pohlaví atd.). Pravidelné zasílání takovýchto informací umožňuje nejen nabídku 
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produktů, ale také budování dlouhodobých vztahů s pravidelnými zákazníky. Je důležité 

odlišit e-mailing od nevyžádané pošty (SPAMu) – při rozesílání těchto zpráv je nutné 

dodržovat právní rámec zemí, ve kterých firma působí. U nás se jedná především o zákon č. 

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách 

informační společnosti. Základem dobrého e-mailingu je především kvalitní databáze 

příjemců. Tu můžeme získat dvěma způsoby. Zaprvé vytvářením vlastní databáze a za druhé 

nákupem od jiného subjektu. 

Mezi další prostředky direct marketingu na internetu patří webové semináře, online 

chat a VoIP (Voice over Internet Protocol – telefonování přes internet) telefonie. V případě 

webových seminářů (někdy také webinářů – angl. webinars z web-based seminars) se jedná o 

přímou interakci přes web mezi lektorem a posluchači. Účastníci ke komunikaci potřebují 

pouze běžný prohlížeč a sluchátka s mikrofonem. Lektor většinou využívá i webkameru pro 

přenos obrazu. Webové semináře se stávají v zahraničí velmi populární mezi odbornou 

veřejností, společnostmi a také univerzitami. Online chat umožňuje komunikaci v reálném 

čase. Do jisté míry může nahradit prodávajícího v kamenných obchodech. VoIP telefonie 

zažila v České republice rychlý růst, který byl spojen s příchodem programu Skype. Online 

chat a VoIP telefonie jsou využívány především e-shopy k okamžitému zodpovězení dotazů 

ohledně produktů, servisních informací a jiných dotazů ze strany zákazníka. [4] 

3.3.3 Reklama na internetu 

Vzhledem ke své interaktivitě a dynamickému růstu je internet vyhledávaným 

prostorem pro reklamu. Internet jako takový umožňuje oslovení velkého množství zákazníků 

v krátkém čase s relativně nízkými náklady. [3] 

Reklamu na Internetu můžeme rozdělit na několik základních druhů [4]: 

 plošná reklama; 

- reklamní proužky (bannery), 

- vyskakovací okna (pop-up), 

- tlačítka (button), 

 zápisy do katalogů; 

 reklama v PPC systémech. 
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Nejznámějším druhem reklamy na internetu je plošná reklama. Ta probíhá pomocí 

bannerů (reklamní pruhy), vyskakovacích oken (pop-up) a tlačítek (button). Bannery byly 

prvním interaktivním reklamním prvkem na internetu. Jedná se o reklamní pruhy, na které se 

dá poklepat a které uživatele přesměrují na danou stránku. Tvorba banneru zahrnuje návrh 

samotného obsahu, výběr vhodného rozměru (uvádí se v pixelech, klasický banner má 

rozměry 468 x 60) a dále volbu vhodné technologie (statický obsah, flash animace, aj.). Poté 

stačí vybrat vhodný prostor pro umístění bannerové reklamy. Největším současným 

problémem tohoto druhu reklamy je tzv. bannerová slepota. Uživatelé stránek tato sdělení do 

velké míry ignorují a bannerové kampaně se tak mohou stát velmi drahými. Průměrná 

účinnost bannerové reklamy je 0,05 % až 0,2 %. To znamená, že na bannerovou reklamu 

klikne průměrně 5 až 20 návštěvníků z tisíce. [4] 

Dalším druhem jsou tzv. vyskakovací okna, která zobrazují reklamní sdělení a 

překrývají původní text. Tato forma je z uživatelského hlediska velmi neoblíbená a navíc 

porušuje pravidla přístupnosti webových stránek. Posledním typem plošné reklamy jsou 

tlačítka, která se většinou zobrazují na konci stránek a odkazují na spřátelené weby a e-shopy. 

Dříve byla plošná reklama velmi úspěšná, ale v poslední době velká část uživatelů 

sdělení ignoruje. Moderní prohlížeče dokážou samy nebo za pomoci rozšíření většinu těchto 

reklam blokovat, aby prohlížení internetu bylo příjemnější a nebylo rušeno těmito sděleními. 

Další nevýhodou je skutečnost, že se často platí za počet zobrazení, ne za počet samotných 

kliknutí na reklamu. Díky tomu se stává reklama velmi drahou a může mít téměř nulový efekt. 

Další možností propagace jsou zápisy do katalogů. Tím nejznámějším v českém 

prostředí je katalog portálu Seznam Firmy.cz. Tento katalog je přehledně rozdělen dle 

jednotlivých oborů činnosti a také podle jednotlivých oblastí v rámci ČR. Základní zápis je 

zdarma, za příplatek je umožněn přednostní výpis v určitých kategoriích. Celosvětovým 

katalogem je poté DMOZ open directory project (http://www.dmoz.org/). Pro e-shopy jsou 

významné srovnávače cen, které vyhledávají produkt dle zadaného dotazu a umožňují další 

třídění výsledků. U nás jsou nejznámější Zboží.cz (služba poskytována portálem Seznam.cz) a 

také Heureka.cz.  

V současnosti velmi rozšířeným, účinným a také oblíbeným způsobem reklamy na 

internetu je reklama v tzv. PPC systémech (pay-per-click). Hlavní výhodou oproti klasické 

plošné reklamě je fakt, že zadavatel neplatí za prosté zobrazení reklamního sdělení, ale za 

jednotlivá kliknutí uživatelů. Vzhledem k tomu, že tato reklama se zobrazuje jako součást 

vyhledávání, je zde možnost přesně cílit reklamní sdělení podle zadaných dotazů. Další 
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reklamní sdělení se zobrazují jako tzv. kontextová reklama na konci článků souvisejících 

s danou tématikou. Možnost přesně cílit sdělení a platit pouze za skutečné návštěvníky činí 

tuto reklamu mnohem efektivnější než metody klasické plošné reklamy. Mezi nejznámější 

PPC systémy ve světě patří Google Adwords, v ČR poté Seznam Sklik (inzerce se zobrazuje 

ve výsledcích vyhledávání), ETARGET (kontextová reklama na zpravodajských portálech), 

AdFox (inzerce na portálu Centrum.cz, Volny.cz a další). [4] 

3.3.4 Sociální média 

V současné době dochází na jedné straně k poklesu účinnosti klasických médií, na 

straně druhé k rozvoji sociálních médií. V sociálních médiích se na obsahu podílejí samotní 

uživatelé. To samozřejmě neuniká pozornosti marketérů a tak dochází ke vzniku marketingu 

na sociálních médiích (někdy označován jako sociální marketing). Pro sociální média je 

typické hodnocení, hlasování, psaní komentářů a další aktivity. Lidé zde mohou komunikovat 

o čemkoli, včetně různých produktů, o službách a společnostech. Vzniká tak jakési kolektivní 

word of mouth, které má na nákupní rozhodování mnohem větší vliv než klasické formy 

propagace. Pro účely marketingu je vhodné rozdělit sociální média do několika kategorií 

(převzato z Janouch, 2010, str. 216): 

 sociální sítě (Facebook, Myspace, LinkedIn); 

 blogy, videoblogy, mikrology (Twitter); 

 diskusní fóra, Q&A portály (Yahoo! Answers); 

 wikis (Wikipedia, Google Knol); 

 sociální záložkovací systémy (Digg, Delicious, Jagg); 

 sdílená multimédia (Youtube, Flickr); 

 virtuální světy (Second Life, The Sims). 

Největší popularitě se mezi marketéry ve světě těší Facebook, Twitter a také Youtube 

(největší internetový server pro sdílení videa). Společnosti zde mají možnost vytvářet vlastní 

profily (kanály v případě Youtube) a na nich poté komunikovat se svými zákazníky. Tato 

média samozřejmě obsahují i klasickou internetovou reklamu, ale prvotním cílem profilů 

společností by měla být komunikace se zákazníkem a teprve poté reklama a propagace 

produktů. Důležité je si uvědomit, že při marketingu v sociálních médiích se výsledky 

nedostaví okamžitě a je tedy nutné dlouhodobě pracovat na jednotlivých profilech. V ČR jsou 

po Facebooku nejznámějšími sociálními sítěmi Lidé.cz, Spolužáci.cz a Líbímseti.cz. 
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V současné době zcela dominuje Facebook, což dokumentuji obrázkem 3.2 z Google Trends, 

který ukazuje počet unikátních návštěvníků za den na jednotlivých sítích. Dá se očekávat další 

propad uživatelů českých sítí a růst v případě Facebooku. 

Obrázek 3.2 Počet unikátních návštěvníků sociálních sítí v ČR za den 

 

Zdroj: Google Trends [41] 

Facebook je komunitní sítí založenou v roce 2004, která původně sloužila studentům 

Harvardovy univerzity k sdílení informací a komunikaci. Od té doby prošel raketovým růstem 

a v současné době má přes 500 mil. uživatelů po celém světě, z nichž 50 % se k této síti 

připojuje každý den. [38] V současné době je hodnota Facebooku odhadována na 85 miliard 

dolarů. V ČR jsou to odhadem 3 miliony uživatelů (údaj ke konci roku 2010). Pro zajímavost 

na začátku roku 2009 to bylo pouhých 150 000 uživatelů. [18] Základním principem 

Facebooku je vytváření profilů a získávání přátel, případně fanoušků u firem. S těmito 

fanoušky poté mohou firmy sdílet informace a komunikovat. Klíčem k úspěchu je mít natolik 

zajímavý a často aktualizovaný profil, který přitáhne dostatečný počet uživatelů – 

potencionálních zákazníků. 

Twitter je bezplatnou mikroblogovací službou, která umožňuje uživatelům posílat a 

číst tweety (krátké zprávy do 140 znaků). Tyto tweety, nebo také pípnutí, se zobrazují na 

osobní stránce autora a zároveň na stránkách odběratelů (tzv. followers). Tweety jsou 

posílány jak z osobních počítačů, tak také z mobilních zařízení pomocí aplikací a nebo SMS. 

Dá se předpokládat, že růst uživatelů bude spojen s rozvojem moderních mobilních sítí a také 

tzv. smartphonů a tabletů. Twitter nabízí ideální možnost pro jednoduchou komunikaci firem 

s širokým okruhem followers. Růst v případě Twitteru je exponenciální jako v případě 

Facebooku. Zatímco získání prvního půl milionu uživatelů trvalo přibližně rok a půl, dnes 
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Twitter roste o půl milionu uživatelů každý den. Dle blogu Twitteru došlo za poslední rok k 

nárůstu využívání služby přes tzv. chytré telefony o 182 procent. V současné době má Twitter 

přes 200 milionů uživatelů. V ČR nemá zatím takové zázemí jako Facebook, dá se však 

očekávat, že v letošním a příštím roce dojde i zde k velkému růstu. [37] 

Internet umožňuje vést diskusi o čemkoli. Je však třeba zdůraznit, že firmy, o nichž se 

vedou ostré diskuse, nemají právo požadovat po provozovateli serveru její odstranění, i když 

se domnívají, že je poškozováno jejich dobré jméno. Provozovatelé serverů mají odpovědnost 

pouze za to, aby diskuse neobsahovaly protiprávní příspěvky, například projevy rasové, či 

náboženské nesnášenlivosti nebo používání vulgarit. Na jedné straně hovoříme o svobodě 

projevu a svobodném vyjadřování názorů, na straně druhé však tato svoboda nemůže být 

zneužívána. [9] 

Marketing na internetu je dnes určitě velice významnou a nedílnou složkou 

marketingové komunikace. Nedokáže nahradit všechny ostatní prvky marketingové 

komunikace, ale její zapojení do marketingové strategie společností je nutné. Především 

mladá generace je velice ovlivňována novými médii. V době, kdy dochází k poklesu důvěry 

v klasické druhy reklamy, je internet (včetně všech svých nástrojů) médiem budoucnosti. 

Obrovský vliv sociálních médií dokazuje např. i jejich role během revolucí v arabském světě 

na začátku roku 2011. [12] 
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4 Metodika výzkumu 

4.1 Přípravná fáze 

4.1.1 Definování problému a cíle 

OC Laso Ostrava patří mezi významná obchodní centra jak v Ostravě, tak v rámci 

Moravskoslezského kraje. V současné době se však jako většina obchodních center potýká se 

stagnací počtu návštěvníků a s poklesem tržeb jednotlivých nájemců. Jako pozitivum 

hodnotím rekonstrukci budovy OC, která nyní po technické stránce odpovídá nejmodernějším 

požadavkům na nákupní centra. Také skladba obchodů vychází ze současných trendů na trhu 

(pestřejší skladba nájemců, místa pro odpočinek, zaměření na služby – pobočka České 

spořitelny, T-Mobile atd.). Pokrytí lokálních médií považuji za relativně dobré a příležitost 

vidím v levných formách komunikace na Internetu. V této oblasti vedení obchodního centra 

nepodniklo mnoho kroků. Výjimkou jsou webové stránky OC Laso.  

Nabízí se tedy poměrně mnoho možností, jak zlepšit komunikaci se zákazníky 

prostřednictvím internetu. Vedení OC si uvědomuje možnost prezentace pomocí moderních 

komunikačních prostředků, ale nemá dostatečnou znalost problematiky a také důvěru v tyto 

prostředky. Možnost zlepšení se nabízí i v rozšíření podpory prodeje, které by mohlo vést ke 

zvýšení tržeb nájemníků. 

Stanovil jsem si 3 základní cíle výzkumu: 

 zhodnotit současnou marketingovou komunikaci na Internetu (webové stránky 

obchodního centra); 

 zhodnotit možnosti další prezentace v prostředí internetu; 

 zhodnotit možnosti podpory prodeje. 

4.1.2 Zdroje informací 

Zdroje informací můžeme rozdělit na dva základní druhy – primární a sekundární.  

Sekundární informace k základní orientaci v problematice nástrojů komunikačního 

mixu a současné situaci v obchodním centru jsem získal z interní dokumentace OC Laso 

Ostrava a také neformálními rozhovory s ředitelkou obchodního centra Ing. Olgou 

Kvapilovou. Využil jsem především různé propagační materiály, rozpočty pro oblast 

marketingu, statistiky návštěvnosti atd. Externími zdroji byla především makroekonomická 

data získaná z databází Českého statistického úřadu, která jsou volně k dispozici na webových 
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stránkách organizace. Dalším zdrojem informací byly oborové časopisy a články na Internetu. 

Informace o konkurenci se mi podařilo získat pouze v omezené míře a to z jejich webových 

stránek, případně propagačních materiálů. 

Z důvodu nedostatečnosti dat ze sekundárních zdrojů, bylo nutno získat primární data 

vlastní výzkumnou činností. Zvolil jsem následující způsoby získání informací: 

 přidání sledovacího kódu Google Analytics na webové stránky obchodního 

centra (dne 19. 1. 2011); 

 dotazníkové šetření mezi pravidelnými zákazníky OC Laso Ostrava. 

4.1.3 Metoda sběru údajů 

Služba Google Analytics využívá soubory cookie a kód jazyka JavaScript 

(programovací jazyk) k získávání údajů o návštěvnících. Google Analytics anonymně sleduje, 

jak návštěvníci používají webové stránky, včetně informací o tom, odkud přišli, co na stránce 

dělali, kolik zde strávili času atp. Služba je bezplatná a považována za standard pro sledování 

návštěvnosti webových stránek. 

Sběr údajů jsem se rozhodl realizovat prostřednictvím osobního dotazování za pomoci 

krátkých předtištěných dotazníků. Tento způsob má své výhody a to především vysokou 

návratnost dotazníků a možnost komunikace mezi respondentem a tazatelem během 

samotného dotazování. Komunikace během procesu vyplňování umožňuje v případě 

nesrovnalostí pomoc při vyplňování otázek a nabízí také okamžitou zpětnou vazbu. S tím 

spojené dodatečně získané informace nelze jinými neosobními metodami získat. Velkou 

nevýhodou je časová náročnost. Samotný dotazník byl poměrně jednoduchý. Dotazování 

probíhalo v prostorách OC Laso pouze mezi pravidelnými návštěvníky. Za pravidelného 

zákazníka byl považován ten, který navštěvuje OC Laso alespoň dvakrát měsíčně. Plánovaný 

počet respondentů byl 100. Vzor dotazníku je k nahlédnutí v příloze č. 5. 

Před samotným dotazováním proběhla na 20 respondentech z mého blízkého okolí 

pilotáž dotazníku. Tato data jsem však do výzkumu nezahrnoval, neboť jsem se rozhodl 

analyzovat pouze informace zákazníků OC Laso. Díky pilotáži došlo k eliminaci 

problémových otázek a přizpůsobení dotazníku laické veřejnosti. 

4.1.4 Formulace hypotéz 

Hypotézy jsem formuloval problémově na základě vlastních znalostí a sekundárních 

dat. Byly formulovány a kvantifikovány tak, aby je bylo možno jednoznačně potvrdit nebo 
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zamítnout. Hypotézy č. 1 a 2 se týkají návštěvnosti webových stránek a budou 

vyhodnocovány v prostředí Google Analytics. Hypotézy č. 3, 4 a 5 budou vyhodnoceny na 

základě výsledků dotazníkového šetření. 

Hypotéza č. 1: Největším zdrojem návštěvnosti webových stránek OC jsou vyhledávače. 

Hypotéza č. 2: Návštěvnost z odkazujících stránek činí více než 15 %. 

Hypotéza č. 3: Facebook využívají v největší míře osoby z věkové kategorie 18-34 let. 

Hypotéza č. 4: Mikroblogovací službu Twitter nevyužívá více než 5 % respondentů. 

Hypotéza č. 5: Více než 20 % respondentů je členem libovolného věrnostního programu. 

4.2 Realizační fáze 

4.2.1 Sběr údajů 

Sběr údajů prostřednictvím služby Google Analytics probíhal po dobu třiceti dnů 

v období 19. 1. – 17. 2. Tato data byla později orientačně porovnána s dalšími měsíci, aby se 

vyloučilo, že se nejedná o měsíc s extrémními hodnotami. K získávání dat po vložení kódu 

dochází automaticky a nebylo potřeba v této věci vyvíjet další aktivity. Sledovací kód byl na 

stránkách ponechán i po skončení období výzkumu z důvodu možnosti dalšího získávání dat a 

také podrobnějších analýz v budoucnosti – především možnosti sledování trendů a efektivity 

budoucích aktivit v oblasti internetového marketingu. 

Sběrem údajů jsem se zabýval po dobu jednoho týdne (21. 2. – 27. 2.) za pomocí 

osobního dotazování se zaměřením na pravidelné zákazníky OC Laso. Po skončení 

dotazování došlo k vyhodnocení sběru. Za významné považuji i data, která nebylo možno 

zachytit v dotazníku, ale vyplynula z konverzace během dotazování. Pozornost jsem věnoval i 

možným chybám při vyplňování, které by znemožňovaly bezchybné vyhodnocení dat. 

4.2.2 Metody analýzy 

K analýze a hodnocení webových stránek bylo použito bezplatných nástrojů, které 

jsou běžně dostupné na internetu. Většina těchto programů má i placené verze, ale pro 

základní analýzu stačily ty, které jsou k dispozici zdarma. K analýze byla využita volně 

dostupná webová prostředí Google Analytics a také Majestic SEO. K ověření validity kódu 

webových stránek byl použit validátor na stránkách konsorcia World Wide Web 

(http://www.w3.org) [43]. K analýze funkčnosti odkazů na stránce obchodního centra 

posloužil program Xenu's Link Sleuth [44]. Prostřednictvím nejznámějších prohlížečů 
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5 Analýza současné marketingové komunikace 

5.1 Analýza webových stránek OC Laso 

Jak již bylo popsáno v metodice, výzkum se skládá ze dvou částí. Tou první je analýza 

webových stránek obchodního centra. I přesto, že jsem v oblasti internetového marketingu a 

hodnocení webových stránek pouhým začátečníkem, existuje na internetu mnoho lehce 

dostupných nástrojů pro analýzu webových stránek, které může používat kdokoli se znalostí 

angličtiny. Rozhodl jsem se zhodnotit webové stránky ze tří základních hledisek: 

 přístupnost a použitelnost; 

 analýza zpětných odkazů; 

 analýza návštěvnosti stránek obchodního centra. 

5.1.1 Přístupnost a použitelnost 

Za přístupné stránky se dle Ministerstva vnitra České Republiky považují takové 

stránky, které: „…bude návštěvník s těžkým zdravotním postižením schopen i přes svůj 

zdravotní handicap, za pomoci prostředků, které má k dispozici, a způsobem, který mu 

vyhovuje, efektivně používat a dosáhnout svého cíle“8. V současné době to taky znamená, že 

pokud je dodržena většina pravidel o přístupnosti, není problém se zobrazením stránek na 

různých zařízeních (mobilní telefony, tablety, PDA atd.). V České republice mají webové 

stránky veřejné správy povinnost dodržovat pravidla přístupnosti dle zákona. Pro soukromé 

subjekty výše uvedená povinnost nevzniká, ale je vhodné tato pravidla preventivně dodržovat. 

Použitelnost můžeme z marketingového hlediska chápat jako souhrn vlastností, které pro 

uživatele zajišťují jednoduchou orientaci na webu, vysokou informativnost, možnosti 

vyhledávání atp. 

Vzhledem k tomu, že nepředpokládám, že by k webu přistupovalo velké množství 

zdravotně postižených, rozhodl jsem se hodnotit přístupnost webových stránek především 

pomocí různých zařízení a také prohlížečů, ale nevyužíval jsem speciální pomůcky pro 

handicapované. Během testu byla použita tato zařízení: 

 běžný osobní počítač s operačním systémem Windows Vista; 

 mobilní telefony iPhone 3GS (iPhone OS), Nokia C7 (Symbian), Samsung 

Galaxy S (Android). 
                                                 
8 Přístupný web a jak se vyvarovat chyb, Dostupný z WWW: <http://www.mvcr.cz/clanek/pristupny-web-a-jak-
se-vyvarovat-chyb.aspx> 
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Osobní počítač byl vybaven všemi nejznámějšími webovými prohlížeči (Mozzila 

Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera a Safari). Zvláštní důraz byl kladen na 

prohlížeče Internet Explorer a Mozzila Firefox, které v současné době ovládají okolo 75 % 

trhu. Mobilní zařízení byla vybavena výchozími prohlížeči, které jsou dodávány výrobcem.  

Během prohlížení na osobním počítači byly postupně použity všechny prohlížeče a 

zjišťovány odchylky, případně chybná zobrazení. Vzhledem k dobré optimalizaci stránek 

nedošlo při prohlížení k problémům se zobrazením. Pozitivním zjištěním byla také skutečnost, 

že stránky dobře fungují i na mobilních zařízeních. Neobsahují zbytečné prvky, načítání bylo 

rychlé i na pomalejších mobilních sítích. V současné době sice mnoho lidí tato zařízení 

nevyužívá, ale dá se předpokládat, že se tímto způsobem bude v budoucnu připojovat na 

různé webové stránky stále více uživatelů. 

Hodnocení použitelnosti proběhlo ve skupině tří osob. Nezávisle na sobě jsme se 

snažili na stránkách nalézt určitá data (otevírací doba, speciální nabídky, lokace obchodů, 

možnosti dopravy atd.) a poté hodnotili proces, jakým jsme se k daným informacím dostali. 

Hlavní strana nabízí základní navigační menu, aktuální nabídky a možnost vyhledávání. 

Možnost vyhledávání je praktická ze dvou důvodů – zaprvé mohou návštěvníci lehce najít 

hledané informace a zadruhé umožňuje OC zpětně analyzovat, co návštěvníci na webu 

hledají. Zklamáním byla neaktuálnost některých informací, jako např. upoutávky na akce, 

které již proběhly. 

Přestože úvodní stránka nabízí všechny potřebné informace, za problematické 

považuji umístění jednotlivých prvků. Navigační menu se nachází neobvykle nahoře 

uprostřed a při rolování zmizí z obrazovky. 

Dále bylo za použití programu Xenu's Link Sleuth zjištěno, že na stránkách OC se 

v sekci možností dopravy nacházejí neplatné odkazy na jízdní řády jednotlivých linek. To 

bylo nejspíš způsobeno změnou odkazů na straně Dopravního podniku Ostrava. Pozitivní 

ovšem je, že poté, co bylo vedení OC o této situaci informováno (prostřednictvím formuláře 

dostupného na webu OC), došlo ihned k napravení situace. Komunikaci přes kontaktní 

formulář dokumentuji v příloze č. 6. 

K ověření validity kódu webových stránek byl použit validátor na stránkách konsorcia 

World Wide Web (http://www.w3.org/). Nebyly nalezeny žádné významné chyby v kódování 

stránek. Důsledkem chyb může být to, že vyhledávací roboty mají problém s procházením 
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obsahu, což vede k horším výsledkům při vyhledávání. Špatné kódování obvykle způsobuje 

chyby v zobrazení, které uživatelům znepříjemňují prohlížení webu. 

5.1.2 Analýza zpětných odkazů 

K analýze zpětných odkazů byla použita webová aplikace Majestic SEO. Jedná se 

v současné době o jeden z nejpopulárnějších nástrojů. Zpětné odkazy hrají jednu z klíčových 

rolí při marketingu na internetu. Pomáhají ke kladnému hodnocení stránek vyhledávači a tedy 

k lepšímu umístění při vyhledávání. Taktéž přivádějí návštěvníky z webů, na nichž jsou 

umístěny. Rozhodl jsem se srovnat počet zpětných odkazů mezi OC Laso a významnými 

konkurenty v oblasti – Avion Shopping Park Ostrava, Futurum Ostrava a OC Galerie v 

Třebovicích. 

Tabulka 5.1 Počet externích odkazů a domén 

OBCHODNÍ CENTRUM Externí odkazy Odkazující domény 

oc-galerie.cz 7156 576 

futurumostrava.cz 1798 476 

ostrava.avionshoppingpark.cz 1649 194 

laso.cz 517 28 

Zdroj: Majestic SEO [42], upraveno autorem 

Ze získaných výsledků je zřejmé, že počet zpětných odkazů a především odkazujících 

domén je oproti konkurenci mnohem nižší. Domnívám se, že tento výsledek je způsoben tím, 

že: 

  stránky OC Laso jsou zatím poměrně mladé (doména byla zakoupena 

v minulém roce a došlo tak k přesunutí z www.laso-ostrava.cz); 

  na weby konkurence je mnohem více odkazováno ze stránek prodejců, 

oborově zaměřených webů a také podnikatelů v oblasti. 

Mohu konstatovat, že vedení OC nevěnovalo budování zpětných odkazů dostatek 

pozornosti a nabízí se tedy poměrně velká příležitost pro zlepšení. V současné době je na 

stránky odkazováno především z velkých katalogů firem a také od tvůrců stránek. Doporučuji 

využít možnosti výměny odkazů se současnými prodejci. Důsledkem bude dobrá provázanost 

jednotlivých webů a umožnění přístupu ze stránek prodejců na stránky OC a naopak. 
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Vzhledem k tomu, že taková aktivita je prospěšná pro obě strany, mohla by probíhat 

bezplatně.  

Pečlivé budování odkazů na vhodných stránkách dokáže významně zvýšit návštěvnost 

webu a budovat povědomí o OC. Za důležité považuji vytváření zajímavého obsahu stránek. 

Ten bude zpětné odkazy „přitahovat“.  Zajímavý obsah stránek je často sdílen na mnoha 

blozích a sociálních sítích a láká tak další návštěvníky. Jednoduchým způsobem se dají na 

stránky umístit tlačítka, která umožňují sdílet daný obsah na sociálních sítích atd. 

5.1.3 Analýza návštěvnosti 

Stránky OC byly sledovány v období 19. 1. – 17. 2. Analýza se zaměřila na dvě 

základní kategorie, které byly později podrobněji prozkoumány. Zaprvé to byla analýza 

zdrojů návštěvnosti a zadruhé analýza chování návštěvníků na webu OC. K zjištění trendů je 

však třeba podrobnějších analýz v delším časovém období. I přes to je možné využít data 

z tohoto orientačního výzkumu jako základ pro další práci na webu a také pro práci s Google 

Analytics.  

Existují 3 základní zdroje přístupu na stránku: 

 přístup přes výsledky vyhledávání z vyhledávače; 

 návštěvy z odkazujících stránek; 

 přímý přístup (vstup zadáním přesné URL do prohlížeče, přes záložky, 

poklepáním na odkaz v dokumentu, e-mailu atd.). 

Ve sledovaném období byly stránky navštíveny celkem 3307krát. V naprosté většině 

se jednalo o přístup prostřednictvím vyhledávačů (2646 návštěv). Z odkazujících stránek to 

bylo 380 návštěv a došlo ke 281 přímým návštěvám.  
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 Nejnavštěvovanější stránkou je seznam obchodů a poté hlavní stránka. To 

pravděpodobně znamená, že návštěvníci hledají své oblíbené obchody a také základní 

informace o OC, které se zde nacházejí. Uživatelé průměrně navštíví 3,41 stránek a stráví na 

webu 1 minutu a 52 sekund – to přibližně odpovídá nalezení konkrétního obchodu a 

prostudování jeho nabídky. To znamená, že návštěvníci už se tolik nezajímají o další 

informace od jiných prodejců, případně o informace o právě probíhajících akcích. V 46,75 % 

případů dokonce návštěvníci opouštějí webové stránky během 0 – 10 sekund. Míra opuštění 

činila 43,36 %. Tento údaj procentuálně vyjadřuje množství návštěvníků, kteří opustí webové 

stránky na první navštívené stránce. Domnívám se, že k vylepšení v této oblasti pomůže 

zatraktivnění obsahu stránek. 

5.2 Analýza výsledků dotazníkového šetření 

Druhá část výzkumu byla zaměřena na dotazníkové šetření mezi pravidelnými 

zákazníky OC. Cílem dotazování bylo zjistit, do jaké míry návštěvníci využívají internet a 

různé formy podpory prodeje. Během analýzy výsledků jsem se zamýšlel nad tím, kdo je 

vlastně klíčovým zákazníkem obchodního centra. Zjistil jsem, že významnou roli sehrává věk 

a pohlaví, které ovlivňují chování zákazníků na internetu a využívání jednotlivých forem 

podpory prodeje. Nejvýznamnějšími věkovými skupinami jsou 18-34 let a 35-54 let. Tyto dvě 

skupiny tvoří 72 % respondentů. 

5.2.1 Zákazníci OC Laso a využití internetu 

Ze 100 respondentů používá internet 74. Ve věkových kategoriích můžeme pozorovat 

významné rozdíly (viz Graf 5.2). Všechny dotazované osoby ve věku do 18 let a 18-34 let 

internet aktivně používají. Jedná se sice o extrémní hodnotu, ale i využívání internetu u těchto 

osob v rámci celé ČR se pohybuje okolo 90 %.  S rostoucím věkem můžeme sledovat pokles a 

to na 58,14 % uživatelů ve věku 35-54 let a na 33,33 % ve věku 55 let a více. Všechny osoby, 

které se připojují k internetu, používají také e-mail. Z konverzace během vyplňování 

vyplynula zajímavá skutečnost, že zatímco většina mladých osob se připojuje k internetu 

nejčastěji ve škole a doma, starší osoby se připojují převážně v práci. 
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všeobecně budou navštěvovat webové stránky obchodních center v mnohem menší míře než 

ženy. 

Velký zájem projevili zákazníci o možnost zasílání pravidelných informačních e-mailů 

(27,03 % uživatelů internetu by souhlasilo se zasíláním takovýchto sdělení). Zájem napříč 

celým spektrem zákazníků je vyrovnaný, s výjimkou osob do 18 let a osob ve věku 18–34 let. 

Tyto osoby nejspíše už nepoužívají e-maily k odběru komerčních sdělení v takové míře, jako 

tomu bylo dříve. Největší zájem je o aktuální nabídku zboží a služeb a aktuální slevy, které by 

si přálo dostávat shodně 18 respondentů. Podstatně menší zájem je o informace o 

plánovaných zábavných akcích pořádaných obchodním centrem, nově otevíraných 

obchodních jednotkách a také změnách otevírací doby. Zájem o akce pořádané obchodním 

centrem vyjádřila především střední věková kategorie. 60 % zákazníků by tyto e-maily chtělo 

dostávat dvakrát měsíčně, čtvrtina byla pro zasílání informací každý týden a 15 % zákazníků 

by ráda tato sdělení přijímala jednou měsíčně.  

Výsledky průzkumu dokazují, že o pravidelné zasílání informačních e-mailů je velký 

zájem. Nejvíce se lidé zajímají o nabídku zboží a slev a přejí si zasílání těchto sdělení dvakrát 

měsíčně. Možnost přihlášení se k odběru těchto sdělení doporučuji umístit na webovou 

stránku obchodního centra. Zde by se mohli zákazníci registrovat a začít tak dostávat 

informační sdělení. 

5.2.3 Zákazníci OC Laso a sociální sítě 

Vzhledem k rostoucí popularitě sociálních sítí a obecně sociálních médií jsem se 

rozhodl zkoumat využití těchto sítí zákazníky OC a zhodnotit tak další možnosti komunikace. 

Zajímalo mne především, jaké sítě zákazníci využívají a jaký zaujímají postoj k prezentaci 

společností v tomto prostředí.  

Rozhodl jsem se do zkoumání nezařadit dříve populární české sítě Lidé.cz, 

Líbímseti.cz a Spolužáci.cz. Jejich popularita ve srovnání se světovými sítěmi neustále klesá a 

nevidím v nich tedy velký marketingový potenciál. Dále jsem se nezabýval profesionální sítí 

LinkedIn, i když vím, že neustále roste a to i v České republice. Jedná se o síť zaměřenou 

k setkávání a diskusím profesionálů v různých oborech (především IT). Firmy si zde mohou 

zakládat profily, ale děje se to primárně za účelem B2B komunikace a získávání zaměstnanců. 

Svou pozornost jsem zaměřil na v současné době nejpopulárnější Facebook, 

mikroblogovací službu Twitter a také MySpace. MySpace jsem se rozhodl zařadit z důvodu, 
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že jsem nikde nenalezl průzkum mapující počet českých uživatelů a také proto, že velká část 

mých známých tuto síť využívá i přestože dochází k celosvětovému úbytku jejích uživatelů. 

Výsledky výzkumu nebyly překvapivé. Aktivními uživateli Facebooku je 60,81 % 

osob, které používají internet, resp. 45 % respondentů. Naopak u Twitteru jsou to 

zanedbatelná 4,05 % (konkrétně 3 uživatelé ze 74) a k používání MySpace se přihlásily pouze 

2 osoby (2,7 %). Určitým překvapením pro mne bylo, že z oslovených zákazníků Lasa 

využívají Twitter a MySpace pouze ženy. Domnívám se, že zcela zodpovědně mohu 

konstatovat, že zjištěné údaje neodpovídají reálné skutečnosti. Hodnoty v rámci celé populace 

budou zcela odlišné. Tabulka 5.3 dokazuje, že největší skupinou uživatelů Facebooku jsou 

osoby ve věku 18-34 let (72,41 % respondentů).  U osob mladších 18 let se jedná o 50 % 

respondentů, u osob ve věku 35-54 let o 34,88 %. Za překvapivý výsledek nepovažuji ani to, 

že v kategorii nad 55 let užívá Facebook pouze jedna osoba z dvanácti. 

Tabulka 5.3 Počet uživatelů Facebooku 

Věková skupina do 18 let 18-34 let 35-54 let Nad 55 let 

Počet respondentů 16 29 43 12 

Uživatelé Facebooku 8 21 15 1 

% resp. na Facebooku 50 % 72,41 % 34,88 % 8,33 % 

 

Dále jsem se uživatelů těchto sítí ptal, jaký názor mají na prezentaci výrobků, služeb a 

společností na těchto sítích. Žádný ze zákazníků nebyl výrazně proti, spíše převažovaly 

kladné názory. To se také potvrdilo v následujícím dotaze, zda jsou oslovení uživatelé 

sociálních sítí fanoušky některého produktu, služby nebo společnosti. 

V dotazníku byla vložena otevřená otázka, která umožňovala zákazníkům objasnit, 

proč jsou fanoušky daného produktu, služby nebo společnosti. V odpovědích zákazníků se 

objevovaly především tyto názory: 

 mám přístup k informacím a aktuálním informacím o značce; 

 chci patřit do komunity přátel značky; 

 mohu se dělit o své názory s dalšími uživateli produktu; 

 mohu přímo komunikovat s danou společností; 

 mohu se účastnit soutěží pořádaných danou společností; 

 používám produkty dané společnosti. 



 

Tyto názory dokazují, že zákazníci stojí o další informa

s oblíbenými produkty, společnostmi a také dalšími uživateli.
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nejvíce používá věková kategorie 18-34 let a to 72,41 % respondentů. Hypotézu č. 4 přijímám 

na základě toho, že mikroblogovací síť Twitter využívají pouhá 3 % respondentů.  

Hypotéza č. 5 se snažila kvantifikovat množství respondentů, kteří jsou členy 

libovolného věrnostního programu. Hypotézu přijímám, protože 32 % respondentů je členy 

věrnostních programů. 
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6 Návrhy a doporučení k zefektivnění marketingové komunikace 

Za pomoci analýzy dat získaných sledováním webových stránek a vyhodnocením 

dotazníků od respondentů jsem dospěl k závěrům, které shrnu v této kapitole. Na jejich 

základě se pokusím stanovit několik návrhů a doporučení na zlepšení. 

6.1 Doporučení v oblasti marketingové komunikace v síti Internet 

6.1.1 Doporučení týkající se obsahu webu 

Na základě výzkumu mohu konstatovat, že webové stránky jsou dobře 

naprogramované a tedy velmi dobře přístupné ze všech zařízení. Dále nabízejí poměrně 

jednoduchou formou všechny potřebné informace. Větší pozornost je třeba věnovat 

aktuálnosti a atraktivitě obsahu. Toho lze docílit několika způsoby: 

 častěji aktualizovat nabídku prodejců; 

 častěji aktualizovat novinky o dění v centru; 

 nabídnout návštěvníkům možnost sdělit svůj názor. 

Doporučuji motivovat samotné prodejce k aktivnímu vytváření obsahu stránek. 

V současné době jsou poměrně často informace zastaralé nebo se jedná o nezajímavé nabídky. 

Prostřednictvím zajímavých společných akcí pořádaných prodejci tohoto OC lze podpořit 

jejich spolupráci a zájem na společné propagaci na webových stránkách OC. Spojení sil v této 

oblasti přináší výhody oběma stranám. 

Dále by se vedení OC mělo snažit více informovat o dění ve svých prostorách. Na 

stránkách se obvykle nachází pouze aktuální katalog a právě připravovaná akce. Bylo by 

vhodné vytvořit sekci nazvanou např. „Ze života OC“, ve které by se objevovaly zajímavosti 

a novinky, tiskové zprávy, chystané změny, články třetích osob atd. K atraktivitě obsahu by 

jistě napomohly i galerie s fotografiemi vnitřních prostor, prodejních ploch a podobně. 

Za velmi důležité považuji zapojení návštěvníků webu do tvorby obsahu. Toho lze 

dosáhnout například tím, že jim umožníme komentovat jednotlivé akce, obchody a události 

v OC. V úvahu přichází vytváření anket a průzkumů. Cílem takového postupu je vtáhnout 

návštěvníky do děje a především získat téměř zadarmo informace o zákaznických 

preferencích. Na stránkách je sice k dispozici formulář pro dotazy a připomínky, ale forma 

ankety je pro návštěvníka mnohem příjemnější. 
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6.1.2 Doporučení v oblasti budování zpětných odkazů 

Jak vyplynulo z analýzy, vedení OC nevěnovalo budování zpětných odkazů příliš 

pozornosti. Jedná se o jednu z nejdůležitějších aktivit na internetu a nabízí se zde velký 

prostor pro zlepšení. Doporučuji několik základních kroků, jak s budováním odkazů začít: 

 požádat o spolupráci obchodní partnery; 

 registrovat se do dalších katalogů; 

 analyzovat, kdo odkazuje na konkurenty. 

Nejjednodušším způsobem, jak s budováním zpětných odkazů začít, je požádat 

obchodní partnery, aby na stránky OC začali odkazovat na svých webech. Jak bylo zmíněno 

v samotné analýze, dojde tak k provázání jednotlivých webů a zákazníkům se umožní přístup 

ze stránek prodejců.  

Doporučuji také zápis do jiných katalogů než Firmy.cz. Velká část z nich umožňuje 

základní zápis zdarma a je vhodné této možnosti využít. 

Dalším dobrým způsobem, jak zjistit, kam odkazy vkládat, je analyzovat, kdo 

odkazuje na naši konkurenci. Pokud se jedná o stránky relevantní k webu OC Laso, pak je 

vhodné se pokusit odkazy i zde umístit. Relevance je v tomto případě velice důležitá, protože 

právě podle toho vyhledávače hodnotí významnost odkazu. 

Je ovšem důležité podotknout, že kvalita hraje významnější roli než kvantita. Pokud 

budou umístěny odkazy na nesouvisející weby, jejich hodnota bude prakticky nulová. 

Důležité je vyhnout se některým podvodným praktikám, jako jsou tzv. link farmy a free for all 

weby. Link farmy jsou obrovské systémy navzájem nesouvisejících odkazů. FFA stránky zase 

umožňují komukoli na ně umístit odkaz. Vyhledávače většinou odkazy z těchto stránek 

ignorují a snaží se je i za tyto praktiky trestat. 

Jak už bylo několikrát řečeno, nejdůležitější je tvorba dobrého obsahu webu. Pokud 

bude natolik zajímavý, že bude sdílen na různých webových stránkách, blozích a sociálních 

sítích, dojde k jednoduchému a bezplatnému budování odkazů. Takovému způsobu se říká 

linkbaiting, což doslova znamená přitahování odkazů. 

6.1.3 Doporučení v oblasti e-mailingu 

Poměrně velká skupina zákazníků projevila zájem o pravidelné zasílání informačních 

e-mailů. Rozesílání e-mailů považuji za velmi účinnou formu internetové komunikace. E-

mailing umožňuje jednoduchým způsobem oslovit velké množství zákazníků. Je ideálním 
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prostředkem k budování dlouhodobého vztahu se zákazníkem. Základem dobrého e-mailingu 

je především kvalitní databáze příjemců. Tu můžeme získat dvěma způsoby. Zaprvé 

vytvářením vlastní databáze a za druhé nákupem od jiného subjektu. Malé vlastní silou 

budované databáze jsou mnohem lepší volbou než nákup velkých databází. Nejlepšími 

způsoby, jak takovou databázi tvořit, je umístění přihlašovacího políčka na vlastní web, 

ankety, soutěže aj. Za přihlášení k odběru je možné také nabízet různé výhody – slevy, dárky 

apod. Proces tvorby vlastní databáze je sice časově mnohem náročnější, ale nabízí kvalitní 

seznam odběratelů za velmi nízké náklady. 

Při rozesílání těchto e-mailů je nutné dbát na právní rámec České republiky a tedy na 

zákony, které tento styk upravují. Vzhledem k tomu, že zákazníci OC Laso měli v největší 

míře zájem o informace o aktuální nabídce zboží a služeb a také slev, je nutné při tvorbě 

těchto sdělení velmi intenzívně spolupracovat s prodejci a obsah e-mailů vytvářet spolu s 

nimi. 

6.1.4 Doporučení v oblasti sociálních sítí 

Výzkum potvrdil, že velké množství zákazníků aktivně využívá sociální síť Facebook 

a současně zde sledují své oblíbené produkty, společnosti a značky. Nabízí se zde možnost 

nového komunikačního kanálu. Nelze ovšem ihned spustit profil na Facebooku a očekávat, že 

fanoušci sami přijdou. Připojit se k Facebooku je samozřejmě otázka několika minut, ale 

doporučuji si předem rozmyslet dlouhodobější strategii pro sociální sítě. 

Vedení OC Laso si musí předem rozvrhnout lidské zdroje, dobře promyslet, jaké 

informace a jak často bude ve svém profilu zveřejňovat. Hlavním předpokladem úspěchu je 

aktuálnost a ochota mnohem více komunikovat se zákazníky resp. fanoušky než dosud. 

Samozřejmostí je přidání různých fotografií, základních informací, odkazu na vlastní stránky 

apod. Doporučil bych využít i funkci Facebook Questions, která umožní pořádání 

jednoduchých anket na libovolné téma. Vedení OC tak získá jednoduchý nástroj pro zjištění 

zákaznických preferencí, názorů, myšlenek. 

Spuštění profilu by bylo vhodné spojit s významnou akcí. Jak jsem již v úvodu uvedl, 

obchodní centrum oslaví na podzim 2011 páté výročí otevření po své rekonstrukci. Na této 

akci doporučuji oznámit spuštění profilu na Facebooku. Pozitivním výsledkem by mohlo být 

získání prvních fanoušků. 
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6.2 Doporučení v oblasti podpory prodeje 

V současné době OC Laso nabízí v oblasti podpory prodeje zákazníkům kupóny a také 

dvě menší spotřebitelské soutěže. Doporučuji doplnit tuto nabídku o dárkové poukazy. 

Z analýzy dat vyplynulo, že tato forma je mezi zákazníky velmi oblíbená, navrhuji zavedení 

dárkových poukazů v hodnotě 200 Kč, 500 Kč a 1000 Kč. 

Z dotazníků vyplynulo, že velká část návštěvníků využívá různé věrnostní programy. 

Při hodnocení důležitosti výhod jednotlivých věrnostních programů dávali přednost 

okamžitým výhodám před nejistou výhrou v soutěži, lepší péčí atd. I zde se nabízí prostor 

k získání loajálních zákazníků. Vracející se zákazník má pro OC Laso význam ze dvou 

důvodů. Zaprvé utratí oproti běžným zákazníkům v OC více peněz a zadruhé často 

doporučuje výhody programu svým přátelům a známým. Možností nastavení věrnostního 

programu je mnoho a na základě mého výzkumu nelze navrhnout jeho konkrétní podobu. 

Doporučuji vedení OC Laso věnovat této problematice dlouhodobější pozornost a zhodnotit 

přínos konkrétní formy věrnostního programu. 
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7 Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem aplikoval teoretické poznatky z oblasti marketingové 

komunikace na konkrétní obchodní centrum. Cílem práce bylo zhodnotit současnou 

marketingovou komunikaci a pokusit se navrhnout opatření k jejímu zefektivnění. 

V druhé kapitole charakterizuji obchodní centrum Laso Ostrava a zabývám se jeho 

marketingovým prostředím. Třetí kapitola popisuje jednotlivé nástroje marketingové 

komunikace a stala se teoretickým základem mé výzkumné činnosti. Následující část byla 

věnována metodice výzkumu. Tu tvořily dvě fáze – přípravná a realizační. V přípravné fázi 

jsem definoval problémy obchodního centra Laso, stanovil cíl výzkumných prací 

a formuloval hypotézy. Realizační fáze popisovala postup při sběru dat a charakterizovala 

respondenty, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření.  

V páté kapitole se věnuji analýze a vyhodnocení dat. Při této činnosti jsem se opíral o 

teoretické poznatky, formulované v třetí kapitole. Prostřednictvím analýzy dat jsem získal 

relevantní informace, které se staly základem pro vlastní soubor návrhů a doporučení 

k zefektivnění marketingové komunikace. 

Domnívám se, že všechny návrhy a doporučení k zefektivnění marketingové 

komunikace, které jsem ve své bakalářské práci předložil, jsou reálné. Marketingová 

komunikace na internetu a budování vztahu se zákazníky je dlouhodobou záležitostí a 

nemůžeme očekávat, že se výsledky navrhovaných řešení dostaví ihned. 

Jsem přesvědčen, že renovace vnitřních prostor plánovaná na červenec a srpen 

letošního roku a aplikace mých návrhů a doporučení přispějí k zatraktivnění tohoto 

obchodního centra v očích zákazníka. 

Na závěr chci podotknout, že pozice obchodního centra Laso Ostrava není 

jednoduchá. Výstavba projektu Nová Karolina představuje pro vedení OC novou výzvu a je 

na něm, jak v této konkurenci obstojí. Možné dopady otevření nového konkurenčního 

obchodního centra v těsné blízkosti OC Laso lze jen velmi obtížně předpokládat. 
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DALŠÍ ZDROJE 

Interní dokumentace společnosti Spectrum Stores a.s. 

 



 
 

Seznam zkratek 

ATL  – Above The Line, nadlinková marketingová komunikace 

B2B – business to business, obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi 

BTL – Below The Line, podlinková marketingová komunikace 

ČSÚ  – Český statistický úřad 

IMF  – International Monetary Fund, Mezinárodní měnový fond 

IT  – Information Technology, informační technologie 

ITU  – International Telecommunication Union, Mezinárodní telekomunikační unie 

OC  – Obchodní centrum 

PPC  – Pay-Per-Click, zaplať za klik 

PR  – Public relations 

SEM  – Search Engine Marketing, marketing ve vyhledávačích 

SEO  – Search Engine Optimization, optimalizace pro vyhledávače 

SMO  – Social Media Optimization, optimalizace pro sociální média 

SPSS  – Statistical Package for the Social Sciences 

VoIP  – Voice over Internet Protocol, technologie, umožňující přenos digitalizovaného hlasu 
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Přílohy 

Příloha č. 1 – Fotografie exteriéru OC Laso Ostrava 

 

Pohled na OC Laso Ostrava z Masarykova náměstí 

 

         OC Laso ve večerních hodinách 

 

Boční vchod do prodejny BILLA (dříve Delvita) 



 
 

Příloha č. 2 – Fotografie přestavby OC Laso Ostrava 

 

Původní zvedané stropy a zaoblení budovy 

 

         Budování podzemního parkoviště 

 

Přístavba na terase 



 
 

 

Pohled z vnitřní části budovy na Masarykovo náměstí 

 

           Příprava na stavbu fasády na čele budovy 

 

Dokončování prací na čele budovy 



 
 

Příloha č. 3 – Seznam prodejen a plány podlaží 

PŘÍZEMÍ 

 

  
01 Česká spořitelna 

02 JUPITER 

03 Pierre Cardin, Glenfield 

04 Plocha k pronájmu 

05 Orchidea 

06 Mozart café 

07 Dárkové potraviny 

08 TIME OUT 

09 Jean's store 

10 ENVY 

 

11 FAnn parfumerie 

12 Směnárna 

13 Achát 

14 Wow 

15 Čaj a káva 

16 INSPIRACE-Dárková síň 

17 PRÉSENCE 

18 Bijou Adrianne 

19 Hodiny 

20 Alema 

21 Fotolab 

22 Sazka, noviny 

23 NATURHOUSE 

24 Copy centrum 

25 BILLA 

26 Mama snack, suché plody 

27 SCHLECKER 

28 T-MOBILE 

 



 
 

PRVNÍ PATRO 

 

  
01 Atlantic 

02 Zlatnictví, Valentyne fashion 

03 Prestyž 

04 HOT LABELS 

05 Knihy Bux.cz – Knižní klub 

06 John Garfield 

07 KARA 

08 Vše pro klidný spánek 

09 DIM 

10 Daniela prádlo 

 

11 EVI 

12 Schneider móda 

13 Nelly 

14 Bellinda 

15 Nari 

16 Laura 

17 Žertovné předměty 

18 TUTTI CALZE 

19 Scan Quilt 

20 Sfinga Shop 

21 Plocha k pronájmu 

22 Hračky, papír 

23 PRESTIŽ XXL 

24 PRESTIŽ ELEGANCE 

25 HI-TEC 

26 MOIRA 

27 PARK AVENUE 

28 Plocha k pronájmu 

29 Plocha k pronájmu 

30 Fullsport 



 
 

DRUHÉ PATRO 

 

  
01 GIGACOMPUTER 

02 Oční studio Gabriella 

03 AMJ 

04 Gracie 

05 Rosenbaum 

06 Quick Shoes 

07 Inspirace 

08 Dětský vláček 

09 Dětský vláček 

10 Dětský vláček 

 

11 Design Haad 

12 Fashion SĎ 

13 UAX 

14 UAX 

15 Vestavěné skříně 

16 Kožená galanterie 

17 EURONICS 

18 TESCOMA 

19 Človíčkov 

20 GASTRO 

Zdroj: www.laso.cz 



 
 

Příloha č. 4 – Fotografie interiéru OC Laso Ostrava 

 

Vzhled galerií v přízemí 

 

Galerie v prvním patře 



 
 

 

Plochy v druhém patře a obchod EURONICS 

 

Supermarket BILLA v přízemí 



 
 

Příloha č. 5 – Vzor dotazníku 

Dobrý den, 

jmenuji se Martin Pilich, jsem studentem ekonomické fakulty VŠB-TU. Rád bych Vás 
požádal o vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit k vypracování mé bakalářské 
práce. Při vyplňování dotazníku označte jednu odpověď, pokud není uvedeno jinak. 

 
 
 

1. Používáte internet? 
1.1. Ano 
1.2. Ne (přejděte na otázku č. 10) 

 
2. Navštěvujete webové stránky OC Laso? Jaké informace zde nejčastěji hledáte? 

2.1. Ne 
 

2.2. Nabídku zboží a služeb 
2.3. Aktuální slevy 
2.4. Akce pořádané obchodním centrem 
2.5. Jiné (uveďte jaké ……………………………………………………………………) 

 

3. Používáte e-mail? 
3.1. Ano 
3.2. Ne (přejděte na otázku č. 7) 

 
4. Uvítali byste možnost zasílání pravidelných informací o dění v OC Laso Ostrava na Váš 

e-mail? 
4.1. Ano 
4.2. Ne (přejděte na otázku č. 7) 

 
5. Jaké informace by měly tyto e-maily obsahovat? Můžete označit více odpovědí. 

5.1. Aktuální nabídka zboží a služeb 
5.2. Aktuální slevy 
5.3. Akce pořádané obchodním centrem 
5.4. Nově otevřené obchody 
5.5. Změny otevírací doby 
5.6. Jiné (uveďte jaké………………………………………………………………………) 

 
6. Jak často byste chtěli dostávat tyto informační emaily? 

6.1. 1x týdně 
6.2. 2x měsíčně 
6.3. 1x měsíčně 
6.4. 1x za čtvrt roku 
6.5. 1x ročně 

  



 
 

7. Jste v současné době aktivními uživateli některých z těchto sociálních sítí? Můžete označit 
více odpovědí. 
7.1. Ne (přejděte na otázku č. 10) 

 
7.2. Facebook 
7.3. Twitter 
7.4. Myspace 

 
8. Myslíte si, že by společnosti, produkty nebo služby měly mít profily na sociálních sítích? 

 
8.1. Rozhodně ano 
8.2. Spíše ano 
8.3. Nevím / Neumím se vyjádřit 
8.4. Spíše ne 
8.5. Rozhodně ne 

 
9. Jste v současné době na sociální síti fanouškem nějaké společnosti, produktu nebo služby? 

Pokud ano, proč jste se stal fanouškem tohoto produktu, nebo služby? 
 
9.1. Ano (………………………………………………………………………) 
9.2. Ne 

 
10. Nakupujete dárkové poukazy? Pokud ano, v jaké hodnotě je kupujete nejčastěji? 

10.1. Ne 
 

10.2. 100-500 Kč 
10.3. 501-1000 Kč 
10.4. 1001-2000 Kč 
10.5. 2001 Kč a více 

 
 

11. Jste v současné době členem libovolného zákaznického věrnostního programu? 
 
11.1. Ano 
11.2. Ne (přejděte na otázku č. 13) 

 
12. Pokuste se ohodnotit důležitost jednotlivých výhod věrnostních programů pro Vaši osobu. 

(1 nejméně důležité, 5 nejvíce důležité) 
1 2 3 4 5  

12.1. Sleva na kompletní sortiment   �  �  �  �  �  
12.2. Bonusy za časté nákupy   �  �  �  �  �  
12.3. Pravidelné zasílání informací o nabídce �  �  �  �  �  
12.4. Další výhody (soutěže, dárky atd.)  �  �  �  �  �  
12.5. Lepší péče o zákazníka   �  �  �  �  �  

  



 
 

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
13.1. Základní vzdělání 
13.2. Střední vzdělání s výučním listem 
13.3. Střední vzdělání 
13.4. Střední vzdělání s maturitní zkouškou 
13.5. Vyšší odborná škola 
13.6. Vysoká škola 

 
14. Jaký je Váš průměrný měsíční příjem? 

14.1. Do 10 000 Kč 
14.2. 10 001–20 000 Kč 
14.3. 20 001–30 000 Kč 
14.4. 30 001–50 000 Kč 
14.5. Nad 50 000 Kč 
14.6. Nechci odpovídat 

 
15. Váš věk? 

15.1. Méně než 18 let 
15.2. 18–34 let 
15.3. 35–54 let 
15.4. 55 a více let 

 
16. Pohlaví 

16.1. Muž 
16.2. Žena 

 
17. Chtěl byste něco dodat případně vzkázat vedení OC? 

 
 
 
 
 
 
Děkuji za Váš čas a přeji příjemné nakupování. 

  



 
 

Příloha č. 6 – Komunikace s vedením OC prostřednictvím formuláře na webových stránkách 

Dobrý den, 

děkujeme za upozornění. Pokusila jsem se vše napravit. Snad je to tak dobré. 

 S pozdravem a přáním  hezkého dne 

 Ing. Taťána S ý k o r o v á 

Reality management, a.s. 

 tel:         596 273 188 

e-mail:     XXX@laso.cz 

  

From: OC LASO Ostrava [mailto:sekretariat@laso.cz]  

Sent: Wednesday, March 9, 2011 7:42 AM 

To: XXX@laso.cz 

Subject: FW: Vzkaz z formuláře Napište nám (http://www.laso-ostrava.cz) 

From: XXX@gmail.com [mailto:XXX@gmail.com]  

Sent: Tuesday, March 8, 2011 4:47 PM 

To:sekretariat@laso.cz 

Subject: Vzkaz z formuláře Napište nám (http://www.laso-ostrava.cz) 

Vzkaz z formuláře Napište nám (http://www.laso-ostrava.cz) 

Jméno a 

příjmení: 
 Martin Pilich 

Email:  XXX@gmail.com 

Dotaz:  Dobrý den, odkazy na dopravní info DPO nejsou funkční, nejspíše z důvodu změny odkazů ze strany 

DPO. http://www.laso.cz/www/cz/jak-nas-najdete-doprava-mapa/ 

  

Čas odeslání:  8.3.2011 16:47 

 Odesláno 9.03.2011 16:47 z http://www.laso-ostrava.cz 



 

Příloha č. 7 Grafické vyhodnocení dotazník
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Graf 7.6 Využívání sociálních médií mezi respondenty
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Graf 7.8 Zájem o profily produktů

 

 

 

Graf 7.9 Nákupy dárkových poukazů
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