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1 Úvod 

Vliv marketingové komunikace na prodejní potenci a celkovou kondici firmy neustále 

narůstá. V dobách vyostřujícího se konkurenčního boje a nestabilního ekonomického 

prostředí se prvky marketingové komunikace stávají rozhodující v boji o zákazníka. Kaţdý 

detail v komunikační strategii firmy můţe mít za následek růst či pokles poptávky.  

Tato práce se zaobírá právě problematikou marketingové komunikace jako klíčového 

prodejního nástroje kaţdé firmy. Konkrétně se práce zabývá analýzou a následným návrhem 

marketingové komunikace Centra bezpečné jízdy LIBROS Ostrava. Toto centrum nabízí 

sluţbu, která svým charakterem můţe zachránit nejeden lidský ţivot. Jedná se o kurz 

bezpečné jízdy, jehoţ účastníci získají teoretické a praktické znalosti zásad bezpečné 

a defenzivní jízdy, prevence a řešení mimořádných událostí v provozu.  

Téma diplomové práce bylo vybráno s vizí navrhnutí vhodných komunikačních 

kanálů, klíčových komunikačních informací a přijatelné ceny. Tento návrh by měl vyřešit 

dosavadní problém s nízkou poptávkou Centra bezpečné jízdy. Cílem diplomové práce tedy je 

na základě teoretických podkladů a analýzy prostředí navrhnout prvky marketingové 

komunikace, které osloví a motivují potencionální zákazníky Centra bezpečné jízdy LIBROS 

Ostrava k nákupu poskytované sluţby. Pro splnění tohoto cíle bude nezbytné získání 

primárních informací, o které se návrh marketingové komunikace bude opírat. Tyto informace 

budou zajištěny prostřednictvím písemného dotazníkového šetření, jehoţ respondenti budou 

drţitelé průkazu profesní způsobilosti neboli profesní řidiči. Tento segment zákazníků byl 

vybrán ze dvou pohledů – lidského, obchodního. Z lidského pohledu jsou profesní řidiči 

nejvíce vystaveni riziku vzniku krizové situace na silnici a velkou měrou přispívá 

k nehodovosti (úmrtích) na silnicích. Absolvováním kurzu bezpečné jízdy by zvýšilo 

celkovou bezpečnost v silničním provozu. Z obchodního pohledu tvoří tento segment řidičů 

významnou skupinu účastníků silničního provozu a jejím vhodným oslovením by došlo 

k nárůstu poptávky a zisků společnosti.  

Práce se v úvodu zabývá teoretickými východisky marketingové komunikace, jeţ jsou 

nezbytné pro orientaci v této problematice. V následné kapitole je charakterizováno prostředí 

Centra bezpečné jízdy, které jej ovlivňuje v činnosti. Metodika výzkumu a analýza 

marketingové komunikace jsou dalšími oblastmi této práce. V poslední kapitole jsou samotné 

návrhy a doporučení pro Centrum bezpečné jízdy LIBROS Ostrava. 
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2 Teoretická východiska marketingové komunikace 

Kaţdá organizace, ať uţ velká, malá, komerční, státní, nezisková a další, potřebuje 

komunikovat s řadou zúčastněných stran. To můţe být za účelem získání materiálu a sluţeb 

při výkonu jejich podnikatelské činnosti, nebo ke spolupráci a koordinaci s ostatními pro 

zajištění vhodné distribuce jejich výrobků a sluţeb. Dále jsou tu samozřejmě zákazníci, kteří 

si mohou vybrat z mnoha stovek, tisíců nabídek produktů. Marketingová komunikace 

představuje hlavní činnost pro všechny zúčastněné strany, prostřednictvím které mají 

pochopit a ocenit hodnotu zboţí a sluţeb pro ně nabízených. [2] 

Marketingová komunikace je povaţována za klíčový prodejní nástroj pro produkty 

a sluţby. Zatímco pro prodej například rohlíků stačí poměrně málo (mít k dispozici 

distribuční cestu ke koncovému zákazníkovi), u prodeje náročnějších produktů (strojírenských 

zařízení, telekomunikačních sluţeb, informačních systémů) je toho potřeba uţ o poznání více. 

Nejprve se musí zákazník o takovém produktu vůbec dozvědět. Druhým, a ještě podstatnějším 

úkolem, je pak vzbudit v zákazníkovi o produkt zájem. Aby bylo moţné oba tyto kroky 

úspěšně naplnit, je třeba vyuţít celou škálu nástrojů marketingové komunikace. [32] 

 

V marketingovém přístupu nejde pouze o to produkt vyrobit, ale také ho náleţitě 

představit zákazníkům. Marketing je zaloţen na komunikaci, konkrétně staví na neustálé 

komunikace se zákazníkem. Proto je nutné vytvořit pro ni některé základní předpoklady. [3] 

Podnik musí nejprve mít vypracovanou a vypěstovanou podnikovou kulturu, identitu 

a příznivý image, vycházející z jasně vymezeného a podnikovou komunikací sděleného 

poslání a vize podniku. Na základě poznatků o makroprostředí a trhu musíme mít co 

nejvystiţněji definovaného zákazníka, včetně jeho socioekonomických charakteristik a co 

nejlepších znalostí jeho poţadavků a potřeb. Konkrétně stanovenou strategii, ze které 

vyplývají cíle komunikace se zákazníkem. Nabídku, která vystihuje či překonává poţadavky 

a představy zákazníka, přináší mu víc neţ očekávaný uţitek a výhody, včetně výhod zavedené 

a uznávané značky. Vymezený positioning a srovnání naší nabídky s konkurencí. Distribuci 

umoţňující zákazníkovi se seznámit s naší nabídkou a případně si ji i zakoupit. [3] 
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2.1 Komunikační proces 

 

Komunikace v obecné pojetí je předání určitého sdělení nebo informací od zdroje 

k příjemci. Důvody, metody a cíle se různí. Marketingová komunikace je spojená s pojmem 

komunikační proces, coţ znamená přenos sdělení od odesílatele k příjemci. Tento proces 

probíhá mezi prodávajícím a kupujícím, firmou a jejími potenciálními i současnými 

zákazníky, ale také mezi firmou a dalšími zájmovými skupinami. Patří sem subjekty, na něţ 

mají firmy a jejich aktivity vliv a které je naopak také mohou ovlivňovat. Řadí se k nim 

zejména zaměstnanci, dodavatelé, a obchodní partneři, média, orgány veřejné správy, 

akcionáři, investoři, oborové a profesní asociace, neziskové organizace, nátlakové skupiny 

a v neposlední řadě téţ místní komunity. [10] 

 

Model komunikačního procesu 

  

Princip komunikace vyjadřuje základní model komunikačního procesu, který sestává 

z osmi prvků: zdroj komunikace, zakódování, sdělení, přenos, dekódování, příjemce, zpětná 

vazba a komunikační šumy. Tento model komunikačního procesu zobrazuje obrázek (Obr. 

2.1). [10] 

 

 

 

Zdroj: [10, str. 22., upraveno autorem ] 

 

2.1.1 Prvky komunikačního procesu [10] 

 

Subjekt - zdrojem marketingové komunikace je organizace osoba či skupina osob, 

která vysílá informace příjemci. Informace směřuje prostřednictvím komunikačních kanálů, 

prostředků a forem k objektu komunikace Atraktivnost zdroje vytváří předpoklad pozornosti 

(herci, známé sportovní osobnosti).  

Obr. 2.1 Model komunikačního procesu 
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Účinnost sdělení je tím vyšší, čím bliţší je vztah zdroje k propagovanému výrobku. 

Obvykle se aktivně vyuţívají moţnosti psychologického působení zdroje na příjemce 

komunikace, coţ je dáno podstatou tohoto vztahu. 

Sdělení - sdělení je určitá informace nebo suma informací, které se zdroj snaţí vyslat 

příjemci prostřednictvím komunikačního média. Usiluje jimi upoutat příjemcovu pozornost 

a pokud moţno v něm vzbudit potřebu nebo přání, které pak následně budou uspokojeny, 

např. koupí produktu, sluţby nebo určitým druhem chování příjemce. 

Zakódování - jedná se o proces převodu informací, které jsou obsahem sdělení, do 

takové podoby, jíţ bude příjemce sdělení rozumět. Jedná se o slova, obrázky, znaky, hudba, 

diagramy, fotografie atd. Kódování má tři základní funkce -  upoutat pozornost, vyvolat či 

podpořit akci a vyjádřit záměr, názor, existenci či známost. 

Příjemce, objekt komunikace - příjemcem marketingové komunikace jsou zákazníci, 

spotřebitelé, distribuční články, uţivatelé, zaměstnanci, akcionáři, média, komunita, popř. 

široká veřejnost. Příjemci si mohou sdělení vyloţit různě.  

Dekódovaní a zpětná vazba - při dekódování jde o proces pochopení a porozumění 

zakódované informace příjemcem. Zpětnou vazbou je zpráva, kterou příjemce vysílá zpět 

zdroji, je určitou formou reakce příjemce na získané informace. Vyslaná zpětná vazba 

umoţňuje poznat účinnost komunikačního snaţení a dává podnět pro případné změny 

komunikace v budoucnosti. 

Šumy - marketingová komunikace je součástí komunikace v nejširším pojetí, tj. 

osobní, rodinné, profesní, společenské apod. Tato skutečnost vytváří velkou pravděpodobnost 

problémů v přijetí některých sdělení (šumy). Vzniká nebezpečí záměny, zmatení, překrývání 

apod., zvláště u produktů masové spotřeby, kde je nabídka pro zákazníka velmi často 

poměrně nepřehledná. 

 

 

2.2 Strategie marketingové komunikace 

 

V marketingové komunikaci se vyuţívají dvě základní strategie, kterými se podniky 

a prodejci při komunikaci řídí: [3] 

 

Strategie tlaku (push strategie) – tato strategie se snaţí protlačit produkt skrze 

distribuční kanály aţ ke konečnému zákazníkovi. Z nástrojů marketingové komunikace 

vyuţívá zejména podporu prodeje a osobní prodej. Na zákazníky působí prodejci, kteří jsou 
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přesvědčeni o výhodnosti a kvalitě produktu od producenta. Strategii tlaku pouţívají spíše 

velké, na trhu zavedené a kapitálově silné společnosti. Tento tlak skrze distribuční kanály 

dokumentuje obrázek (Obr. 2.2). 

 

 

 

Zdroj: [3, str. 228, upraveno autorem] 

 

Strategie tahu (pull strategie) – je zaloţena na snaze vzbudit zájem zákazníků 

a vyvolat u nich touhu po atraktivním produktu. Staví zejména na reklamě a publicitě ve 

sdělovacích prostředcích. Tyto prostředky vyvolávají zájem a ţádost zákazníků a následuje 

poptávka po produktu u maloobchodníků, kteří zase poptávají u výrobce nebo 

velkoobchodníků. Tato strategie se častěji objevuje u malých a začínajících firem. Zájem 

zákazníku, který vyvolá poptávku po produktu u maloobchodníka a následně u výrobce 

zobrazuje obrázek (Obr. 2.3). 

  

 

Zdroj: [3, str. 229, upraveno autorem] 

 

 

2.3 Marketingový komunikační mix 

 

Kaţdý producent sluţby ví, ţe v očích jeho zákazníků je pro něj nejdůleţitější, kdyţ 

sami zákazníci mluví o jeho sluţbách a produktech pochvalně. Jedná se o ústní reklamu, která 

můţe vytvořit, ale také poškodit jeho pozitivní image v očích veřejnosti. [12] 

V současné době producenti sluţeb nevystačí pouze s ústní reklamou. Musí se naučit 

komunikovat se svými současnými i potencionálními zákazníky a se širokou veřejností. 

Obr. 2.3 Schéma strategie tahu 

Obr. 2.2 Schéma strategie tlaku 
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K tomu musí vědět, jak komunikovat, jaké prostředky a nástroje k tomu pouţít, co a komu 

a také kdy sdělit. [12] 

Součástí marketingového komunikačního mixu jsou: [10] 

 

Osobní formy komunikace – jedná se o přímou (osobní) formu prezentace, komunikace 

výrobku nebo sluţby mezi kupujícím a prodávajícím. Za primární cíl povaţujeme prodat náš 

produkt, ale dále také se snaţíme o vytvoření dlouhodobých pozitivních vztahů a posilování 

image firmy a produktu. Významným faktorem osobní formy komunikace je okamţitá zpětná 

vazba. Neosobní formy komunikace – jak z názvu vyplývá, jedná se o formu komunikace, 

kdy prodávající se nedostane do osobního kontaktu s kupujícím.  Často hovoříme o masové 

formě komunikace. A také kombinace osobní a neosobní formy komunikace, jako jsou 

výstavy a veletrhy. 

 

V marketingové komunikaci definujeme pět hlavních komunikačních nástrojů. Jedná se 

o Podporu prodeje, osobní prodej, přímý marketing, public relations a reklamu. [5] 

 

2.3.1 Podpora Prodeje 

 

Zahrnuje širokou paletu nástrojů, které mají za úkol přitáhnout pozornost spotřebitele, 

poskytnout mu informace a mohou ho přivést ke koupi výrobku. Prostředky podpory prodeje 

jsou zaměřeny jak na obchod tak hlavně na koncové zákazníky. Tyto prostředky vyuţíváme 

především v situacích, kdy chceme dosáhnout rychlé a intenzivní reakce. Výsledky jsou 

většinou ovšem pouze krátkodobé a nevytváří trvalé preference k danému výrobku či značce. 

[13] 

Clow (2008, s. 264) definuje „Hlavní rolí podpory prodeje je budování silnějších 

vztahů s členy marketingového řetězce. Jestliže má maloobchodní prodejce na skladě zboží, 

které výrobce podporuje, spotřebitelé mají příležitost si jej koupit. Totéž platí pro 

distributory, velkoobchody, zprostředkovatele a obchodní zástupce. Jestliže se tito členové 

marketingového řetězce rozhodnout vést určitý produkt, pomáhají jej prosadit u 

maloobchodních prodejců.“ 
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Typy podpory prodeje 

 

Jednotlivé firmy volí techniky podpory prodeje na základě různých faktorů. Mezi tyto 

faktory řadíme povahu podnikání (výrobce nebo distributor), typ zákazníka, preference firmy, 

prodejní cíle. Kaţdý typ prodeje nabízí různé výhody. Základní typy jsou: [9] 

 

 obchodní podpora – výrobce se snaţí protlačit výrobek nejprve přes distributora, 

který má dále za úkol vyvolat poptávku u zákazníka (push strategie), 

 podpora zákazníka - poptávku „táhneme“ přes zákazníka (pull strategie), ten směřuje 

svůj zájem na maloobchod, kde ţádá daný produkt,  

 podpora prodejců – přemlouvají distributory, aby zařadili jejich výrobky do 

sortimentu, 

 podpora obchodníků – komunikace v prodejně. Podpora, kterou se obchodník snaţí 

zaujmout zákazníky. 

 

Firmy mohou tyto techniky podpory prodeje kombinovat, tak aby dosáhli maximální 

efektivity.  Jednotlivé techniky znázorňuje obrázek 2.4. 

 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V praxi se nejčastěji můţeme setkat s podporou zákazníka. Mezi typy podpory zákazníka 

řadíme zejména: finanční pobídky – slevy, kupóny, vrácení peněz (refundace), podporu 

produktu – vzorky, prémie, spořící karty a také možnost vyhrát cenu – soutěţe, loterie. [9] 

  

Obr. 2.4 Schéma podpory prodeje 
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2.3.2 Osobní prodej 

 

Osobní prodej je nejstarším nástrojem komunikačního mixu, který si, i přes nástup 

nových komunikačních médií a technologií, udrţuje významnou pozici v marketingové 

komunikaci mnoha firem. Největší výhodou osobního prodeje ve srovnání s ostatními nástroji 

marketingového komunikačního mixu je přímý kontakt mezi firmou a zákazníkem. Výhody 

tohoto přímého kontaktu jsou okamţitá zpětná vazba, individualizovaná komunikace a v 

konečném důsledku i větší věrnost zákazníků. [4] 

Prodejci, kteří jsou v intenzivním a přímém kontaktu se svými zákazníky, mohou lépe 

pochopit a reagovat na jejich přání a potřeby, individuální očekávání a motivaci. Přímý 

kontakt dále umoţňuje prodejci upravit komunikaci podle potřeb kaţdého konkrétního 

zákazníka a vyuţívat v komunikaci takové argumenty, které přivedou zákazníka ke 

správnému rozhodnutí. Okamţitá zpětná vazba umoţňuje prodejci stanovit vhodnou 

komunikační strategii, která můţe být v zásadě kdykoliv upravena na základě odpovědí 

a reakcí ze strany zákazníka. [4] 

 

Pří osobním kontaktu s potencionálním zákazníkem jsou důleţité vlastnosti či 

schopnosti prodejce, které lze povaţovat za klíčové pro úspěšnou komunikaci vyuţívající 

osobní prodej. Mezi tyto vlastnosti, schopnosti řadíme: [24] 

 

Pozitivní přístup – pozitivně naladěný prodejce, který má rád svou práci a je schopen 

samostatně rozhodnout. 

Schopnost vcítit se – prodejce by měl být schopen vcítit se do potřeb zákazníka a následně 

mu navrhnout optimální řešení. 

Motivace – prodejce by měl cítit pozitivní podporu ze strany zaměstnavatele. 

Znalost – znalost firmy, nabízených produktů, sluţeb. Přesvědčit zákazníka o znalosti daného 

problému a vhodném doporučení. 

Dlouhodobá orientace – upřednostnit dlouhodobý vztah se zákazníky před rychlým 

uzavřením obchodu, který nemusí být podle zákazníkových představ. 
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Fáze osobního prodeje [5] 

 

Rozdělení stádií (fází) osobního prodeje se liší podle autora a jeho úhlu pohledu. Dle 

Kotlera jsou fáze osobního prodeje rozděleny způsobem popisující obrázek 2.5.  

 

 

 

Zdroj: [22, str. 920, upraveno autorem] 

 

 

Typy osobního prodeje [9] 

  

Obchodní prodej – zboţí, které je určeno k dalšímu prodeji. 

Misionářský prodej – výrobci motivují odběratele, aby nabízeli výrobky svým zákazníkům 

(výrobce léků – lékař – pacient). Cílová skupina: zákazníci našich zákazníků.  

Maloobchodní prodej – zaměřen na přímé kontakty se zákazníky. Prodej v drogerii, 

supermarketu apod. 

B2B – prodej mezi firmami (průmyslový prodej). Zaměřuje se na polotovary a produkty pro 

jiné organizace. 

  

Obr. 2.5 Schéma fází osobního prodeje 
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Profesionální prodej – zaměřuje se na tzv. „ovlivňovatele“, osoby schopné ovlivňovat  

pouţívání a nabídku našich produktů. Například působíme na stavební architekty, aby naše 

produkty zahrnovali do svých projektů. 

 

 

 

Typ osobního prodeje Cílová skupina 

Obchodní prodej Supermarkety, smíšené zboží, lékárny,… 

Misionářský prodej Zákazníci zákazníků 

Maloobchodní prodej Zákazníci 

B2B (průmyslový) prodej Podniky a organizace 

Profesionální prodej Ovlivňovatelé cílové skupiny 

Zdroj: [9, str. 464, upraveno autorem] 

 

 

2.3.3 Přímý marketing 

 

Přímý marketing nebo také direct marketing můţeme definovat jako marketingovou 

komunikační disciplínu, která umoţňuje přesné zacílení, výraznou adaptaci sdělení s ohledem 

na individuální potřeby a charakteristiky jedinců a vyvolání okamţité reakce. Můţeme ho také 

označit jak všechny trţní aktivity, které slouţí k přímému, adresnému či neadresnému 

kontaktu s cílovou skupinou. [23] 

Přímý marketing je velice účinný v situaci, kdy se jiţ komunikující strany „znají“, kdy 

uţ zákazník učinil nákupní rozhodnutí a získal první zkušenost s produktem. Pravděpodobně 

nejčastěji je PM vyuţíván v oblasti průmyslového marketingu (B2B), kde je daleko menší 

počet komunikujících subjektů, tyto subjekty se dobře znají nebo data o nich jsou daleko snáz 

dostupná neţ data na spotřebitelském trhu (B2C). Navíc na průmyslovém B2B trhu 

potřebujeme předat často daleko sofistikovanější (technické) sdělení, neţ na spotřebitelském 

B2C trhu. [31] 

 

 

Charakteristické atributy [31] 

 

 zaměřený na přímou individuální komunikaci, 

 při komunikaci jsou vyuţívána individuální zákaznická data, 

Tab. 2.1 Typy osobního prodeje 
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 komunikace je vedena individuální formou, zaměřenou na zákazníkovu individualitu, 

charakteristiku (jedinečnost), 

 cílem je vyvolání přímé odezvy – reakce, 

 znalost zákaznických dat a přímý kontakt umoţňuje přesné měření reakce, 

 odezva můţe být nejrůznějšího charakteru – od získání podrobných informací, přes 

účast v různých věrnostních programech aţ po vyvolání přímé koupě. 

 

Nástroje přímého marketingu [9] 

 

neadresné  

 

Tištěná reklama s možností přímé reakce - klasická reklama v novinách nebo 

časopisech. Obsahuje kupon, který můţe zákazník odeslat na určitou adresu a firma se mu 

ozve. Můţe vyvolat přímou reakci v podobě zájmu zákazníků, kteří kontaktují firmu. Selekce 

zainteresovaných zákazníků. 

Televizní reklama s možností přímé reakce – zde řadíme teleshopping, DRTV 

(direct responds television). Typická je ukázka, jak výrobek funguje v praxi. Zákazníci jsou 

vyzýváni k zavolání a objednání produktu. Důleţité je zdůraznění kontaktu (telefon nebo 

internetové stránky), často se výzva opakuje. 

 

adresné  

 

Katalogy – vyuţíváme buďto v tištěné nebo elektronické podobě. Typický je pro něj 

tzv. „pohodlný výběr“ (věnujeme se mu, kdyţ máme čas). Nákupní proces se realizuje 

prostřednictvím zásilkového prodeje. Rozlišujeme tři druhy katalogů:  

 referenční katalogy – vyuţívají se spíše na B2B trzích. Firmy si na základě katalogu 

neobjednávají, pouze se dohodnou s osobními prodejci. 

 prodejní katalogy – na základě těchto katalogu se provádí konečná objednávka. 

 pomocné katalogy – slouţí ke zlepšení orientace v nabídce. Mohou pomoci při výběru 

přímo v prodejně. Slouţí také k vyvolání zájmu. 

Mobilní marketing – patří mezi nově se rozvíjející marketingové nástroje. Mobilní 

marketing zahrnuje všechny nástroje vyuţívající mobilní komunikaci, jejímţ prostřednictvím 

oslovujeme uţivatele či potencionální zákazníky. Hlavní nástroj, s jehoţ pomocí se marketing 
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realizuje, je mobilní telefon. Nabídka je prezentována formou reklamní SMS zprávy, MMS, 

loga operátora, vyzváněcí tóny, nebo WAP. [22] 

Vyuţívá se ke zvýšení informovanosti, podpoře značky a budování znalosti produktu, 

při lepší nabídce oproti konkurenci, motivuje ke koupi většinou prostřednictvím interakce – 

odpovědní soutěţe formou SMS, věrnostní loga, motivační kampaně a nástroje pro odměny 

a bonusy. Mobilní nástroje se většinou kombinují s internetovými nástroji. Výhodou při 

vyuţití tohoto marketingového nástroje je vysoká operativnost v čase, snadná aktualizace, 

nízké náklady v kombinaci s širokým vyuţitím. Mobilní marketing se nejčastěji uplatňuje při 

informování o slevách, aktuální nabídce zboţí, informacích o společnosti a věrnostních 

akcích. [22] 

Direct mail - jedná se o zásilku adresovanou příjemci. Aby jej zásilka zaujala, musí 

být balíček velmi dobře kreativně vyřešen. Vnitřek zásilky by měl obsahovat nabídku, která je 

pojata kreativní formou tak, aby klienta upoutala a on si ji přečetl. Čím je sdělení 

originálnější, barevně a graficky dobře zpracováno, tím více se klient zajímá. Na tento nástroj 

je ovšem v praxi malá odezva (lidé ho nemají rádi). [9] 

Telemarketing - tento způsob marketingové komunikace představuje řízený rozhovor 

buď se stávajícím, nebo potencionálním zákazníkem. Cílem je nalézt, získat a rozvíjet vztah 

se zákazníkem. Nabídka firmy se ke klientovi dostává přes operátora, na kterého jsou kladeny 

vysoké nároky. Pro svou práci vyuţívá obchodních dovedností, většinou mu k prodeji pomáhá 

manuál vypracovaný specialisty. Nejdůleţitějším prvkem je databáze. Databáze obsahuje 

kontaktní údaje klienta, někdy také předvídané reakce nebo historii jeho reakcí. Databáze 

klientů se neustále aktualizuje, coţ je povaţováno za obtíţ této formy marketingu. [9] 

 

Databázový marketing  

Tvorba databází a programy databázového marketingu se často pouţívají jako podpora 

a doplněk přímého marketingu. Tvorba databází je proces vytvářením databází slouţících 

k podpoře firmy, programů marketingové komunikace a celkových marketingových aktivit. 

[1]  
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Jednotlivé kroky tvorby databází [1] 

 

Určení cílů – cíle a role databází v marketingu a komunikačních programech určují, 

za jakým důvodem sou tyto databáze tvořeny a shromaţdovány. Tyto cíle se průběţně v čase 

mohou měnit, nicméně základní informace zůstávají relativně stejné.  

Sběr dat – pro sběr firma vyuţívá externí a interní zdroje. Data získána v rámci 

zákaznických průzkumů a zákazníky samotné řadíme mezi interní zdroje. K externím zdrojům 

patří veřejné zdroje, komerční databázové sluţby, členové marketingového řetězce apod. 

Vytvoření zásobárny dat – řádně organizovaná, shromáţděná a snadno přístupná 

data umoţňují provádět kvalitní programy vytěţování dat. 

Vytěžování dat – zahrnuje příprava modelů, které předvídají budoucí nákupní 

chování na základě historie minulých nákupů, budování profilů zákaznických skupin apod. 

Takový profil můţe pomoci k zjištění nejlepších zákazníků, pomáhá identifikovat 

perspektivní potenciální zákazníky. 

Tvorba marketingových programů – na základě kvalitní databáze dokáţe 

marketingový tým vybrat nejúčinnější typy propagačních aktivit, vhodný výběr médií a typ 

informací, které by vzbudily zájem konkrétních skupin zákazníků. 

Hodnocení marketingových programů a zásobáren dat – kvalitní zásobárna dat 

obsahuje informace o co největším počtu zákazníků. Hodnocení programů je nezbytné pro 

určení, které programy fungují a které nikoli.  

 

 

2.3.4 Public relations 

 

Public relations (PR) je metoda cílevědomého dlouhodobého úsilí, které se snaţí 

vytvářet a podporovat vzájemné pochopení mezi organizací a veřejností. Cílem je vytvoření 

příznivého klimatu, získání pozornosti, sympatií se společností a podpory veřejnosti 

a institucí, které mohou ovlivnit dosaţení marketingových záměrů. Charakteristický znakem 

je důvěryhodnost, která mnohdy ovlivní i tu část veřejnosti, která není přístupní reklamě. 

Public relations není přímá prodejní komunikace, ale ovlivňuje i kupní jednání a je jedním 

z důleţitých nástrojů integrovaného komunikačního mixu. [13] 
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Velmi důleţitou částí PR činnosti je publicita, kterou můţeme definovat jako neosobní 

stimulaci poptávky po výrobku, sluţbě, osobě nebo organizaci tím, ţe se ve sdělovacích 

prostředcích umístí významná zpráva nebo se jim dostane příznivé prezentace v rozhlase, 

tisku, televizi apod. Vţdy musí být jasné, ţe toto sdělení nefinancoval subjekt. Ve srovnání 

s ostatními prvky komunikačního mixu jsou náklady na publicitu a všeobecně na PR výrazně 

niţší. [10] 

Důleţitá je jednotnost v budování pozitivního postoje k organizaci v podniku i mimo 

něj, která vychází z dlouhodobého záměru a strategického cíle. V Public relations to zahrnuje 

zejména jednotnost v oblastech: [29] 

 

Press relations (Media relations) – práce s tiskem a médii 

Povaţována za nejviditelnější sloţku PR. Zajišťuje udrţování dobrých vztahů s 

klíčovými novináři. Důleţité je umět si poradit v krizových situacích, kvalifikovaní PR 

manaţeři nesmí propadat hysterii, naopak, je třeba mít přesně určen postup, podle kterého se 

v dané chvíli postupuje.  

Government relations – vztahy s vládními institucemi 

Podstatou government relations je vést pozitivní dialog s klíčovými vládními 

institucemi, jejími úředníky. Korektně a včas informovat o záměrech firmy, vyznat se 

v systému státní byrokracie tak, aby to pro firmu zajišťovalo co nejsnáze se v tomto prostředí 

pohybovat.  

Public affairs – vztahy s neziskovou sférou 

Public affairs slouţí firmám k ovlivňování rozhodnutí (např. vládních, sněmovních), 

která na ně mohou mít vliv, a to buď pozitivní, nebo negativní. Zde spadá i takzvaný 

lobbying, který je sice mediálně velice očerňovanou metodou, ale to není zcela objektivní. 

Zcela teoreticky můţe v praxi nastat situace, kdy nová legislativa můţe velkým skokovým 

zpřísněním určitých norem omezit podnikání a vést případně aţ ke krachu společnosti, 

nezbývá nic jiného, neţ přijít za příslušnými zástupci státní správy (popřípadě vyslat 

„lobbistu“) a vést s nimi dialog. Řízeným dialogem se můţe docílit pozvolného zpřísňování 

norem, kterému se podnik dovede v dlouhodobém horizontu přizpůsobit.  

Investor relations – vztahy k akcionářům, investorům 

Je potřeba si uvědomit, ţe jsou to právě akcionáři a investoři, kteří stále volí mezi 

důvěrou ve vás a podezřením, ţe firmu vedete špatným směrem. Je důleţité budovat kvalitní 

investor relations. Vlastníci podílu a investoři se nebudou obávat vašich rozhodnutí, podpoří 

vás a umoţní tak společnosti překonat i těţké časy. 
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Community relations – komunikace s blízkým okolím 

Community relation je proces vzájemné výměny informací mezi firmou a okolním 

prostředím v místě, kde společnost působí. Tato forma PR se zaměřuje na dialog se 

zájmovými sdruţeními, místními zastupitelstvy a s lidmi, kteří ţijí v blízkosti podniku. 

Employee relations – vztahy s vnitřní veřejností 

Právě vnitřní veřejnost je cílová skupina, která má velký vliv business podniku, můţe 

mu dát křídla nebo jej naopak poslat k zemi. Produktivní výroba, motivovaní a spokojení 

pracovníci apod. toto jsou priority těchto vztahů. Firma díky dobré interní náladě vnitřní 

veřejností dokáţe produkovat více, rychleji, pruţněji a hlavně levněji. Tyto pozitivní vztahy 

přináší i druhý velice cenný efekt. Dobrá pověst a reference, které se šíří ústy pracovníků, 

jsou skvělými nástroji pro získání kvalitních profesionálů na nová pracovní místa. Dokonce 

je prokázáno, ţe osobní doporučení od známého, kamaráda či rodinného příslušníka, má 

mnohem větší váhu neţ jindy předraţená placená inzerce v televizi, rádiu, internetu nebo 

tisku. 

Industry relations – vztahy s partnery v daném odvětví 

Není důvod pochybovat o důleţitosti dodavatelů a odběratelů v podnikatelské činnosti. 

S oběma skupinami je vhodné udrţovat dobré vztahy a proaktivně s nimi komunikovat. U 

dodavatelů se nám můţe podařit získat niţší náklady na dodávky, a odběratelé jsou důleţití na 

zvýšení obratu, zisků a celkově efektivity podniku. 

 

 

2.3.5 Reklama 

 

Reklama patří mezi nejstarší, nejdůleţitější a nejviditelnější nástroje marketingového 

komunikačního mixu. Ţádná z dalších marketingových aktivit nevyvolává tolik veřejných 

diskuzí a rozporů. Patří také mezi nejdraţší nástroje marketingové komunikace. [8] 

Definujeme ji jako placená neosobní komunikace firem, neziskových organizací 

a jednotlivců, kteří jsou určitým způsobem identifikovatelní v reklamním sdělení a chtějí 

informovat nebo přesvědčovat osoby, patřící do specifické části veřejnosti, prostřednictvím 

různých médií. [9] 

Reklama je alternativou osobního prodeje. Reklama má schopnost doručit stejné 

obchodní poselství milionům zákazníků za zlomek nákladů a času, který by zabral osobní 

prodej. Mezi hlavní smysly reklamy patří snaha o dodání odvahy zákazníkovi ke koupi 

daného produktu či sluţby, nikoli pouze snaha získat jeho pozornost nebo ho pobavit. [6] 
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Z marketingového pohledu jako jednoho z komunikačních nástrojů umoţňuje reklama 

prezentovat produkt v zajímavé formě s vyuţitím prvků, působících na všechny smysly 

člověka. V praxi, například v inzerátu to můţe být zajímavý druh písma, titulek, pouţité 

barvy, v televizní a rozhlasové reklamě zvukový a hudební doprovod apod. [13] 

 

V praxi firmy vyuţívají různé reklamní média (médiatypy). V České republice za rok 

2011 byl odhadovaný podíl jednotlivých médiatypů na celkových reklamních výdajích 

mediálního trhu následující: [15] 

 

Zdroj: [15, str. 5, vlastní zpracování] 

 

„Průměrného člověka osloví denně více než 600 reklamních sdělení. Jak dobře ví každý 

marketingový manažer, tato sdělení se ke spotřebitelům dostávají pomocí čím dál širšího 

výběru médií“, tvrdí Clow (2008, s. 124). 

 

Dlouhodobým hitem v reklamních kampaních byli televize a rozhlas, v posledních 

letech ovšem roste počet způsobů jak oslovit potencionální zákazníky, a především roste role 

internetu. [1] 
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Obr. 2.6 Podíl reklamních výdajů podle mediatypů v roce 2011 
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Tvorba reklamní kampaně 

 

Reklamní kampaň by měla vycházet ze stanovených komunikačních cílů společnosti. 

Marketingová strategie je základnou pro stanovení komunikačních cílů a strategií. Jsou to 

reklamní, kreativní a mediální strategie, ze kterých se dále při tvorbě reklamní kampaně 

vychází. Proces tvorby reklamní kampaně osvětluje obrázek (Obr. 2.7). 

 

 

 

Zdroj: [9, str. 205, vlastní zpracování] 

 

Cíle reklamní kampaně 

 

Pro firmu je velice důleţité stanovit si reklamní cíle z důvodu vytvoření si určitého 

rámce pro další úkoly v reklamě. Cíle reklamy popř. reklamní kampaně musí být 

realizovatelné v konkrétních předem stanovených termínech. Zadavatel reklamy má mnohdy 

více neţ jeden cíl pro kaţdou reklamní kampaň. [8] 

Cíle reklamní kampaně mohou být: zvýšit povědomí a zájem spotřebitelů značku, 

změnit přesvědčení a postoje spotřebitelů ke svým produktům, ovlivňovat nákupní záměr 

svých zákazníků, stimulovat proces pouţití firemního produktu nebo sluţby, přesvědčit 

Obr. 2.7 Schéma tvorby reklamní kampaně 
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jednorázového uţivatele produktů na pravidelného kupujícího, přetáhnout zákazníka od 

konkurenční značky, zvýšení prodejů. [8] 

 

 

2.4 Marketingová komunikace na internetu 

 

Marketingová komunikace prostřednictvím internetu přináší mnoho nových moţností 

jak malým, středním tak i velkým firmám. Mezi hlavní charakteristiky internetové 

marketingové komunikace řadíme: sníţení nákladů na prodej i na propagaci, zrychlení a 

rozšíření komunikačních moţností, moderní podpora prodeje, efektivní vytvoření image, 

povědomí o značce (branding), zvýšení dostupnosti informací o firmě a dále napomáhá 

k vytváření trvalých vztahů a vazeb mezi prodejcem a zákazníkem. [3] 

 

Marketingová komunikace na internetu můţe nabývat řady forem, které se vzájemně 

liší svými cíly, podle nichţ jsou voleny nástroje, jeţ firma ke komunikaci vyuţívá. Pro 

propagaci firmy (značky) na internetu jsou obvykle pouţívány webové stránky, bannerová 

reklama, e-mail marketing, reklama ve vyhledávačích (SEM, SEO, PPC), buzz marketing. 

[10] 

 

 

2.5 Trendy v marketingové komunikaci 

 

Guerilla marketing 

Termín Guerilla se v minulosti pouţíval ve válečných konfliktech. Byli to partyzánské 

jednotky, či malé skupiny vojáků, které čelí významné převaze, ať jiţ početní či materiální. 

Z tohoto důvodu musí vymýšlet překvapivé nestandardní údery v boji. V marketingové 

filozofii to znamená, ţe můţe i malá a nevýznamná firma můţe dosáhnout úspěchů i na úkor 

velkých nadnárodních korporací. [27]  

Guerilla marketing je zvláštní (nekonvenční) forma marketingu, která zahrnuje 

investici času místo peněz a velmi neobvyklý přístup k cílené skupině. [26] 

 

Product placement 

Jedná se o reklamní metodu vyuţívající firmy k jemnému propagování svých produktů 

pomocí netradiční reklamní techniky, obvykle přes umístění ve filmu, televizi nebo jiných 
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médií. Umístění produktu je často iniciováno prostřednictvím dohody mezi výrobcem 

a mediální společnosti. Výrobní společnost často zaplatí poplatek, aby se její produktu, 

zobrazil nebo výrazně vystupoval ve filmu nebo seriálu. [18] 

 

Virální marketing  

Kotler (2007, s. 199) tvrdí, že virální marketing je internetová verze marketingu 

z doslechu, word-of-mouth – e-mailové zprávy nebo jiné marketingové akce, které jsou 

nakažlivé, že se o ně chce zákazník podělit se svými přáteli.“ 

Protoţe tuto zprávu (video, audio apod.), šíří sami zákazníci, můţe být virální 

marketing velmi levný. A kdyţ zpráva přichází od přítele, je mnohem pravděpodobnější, ţe 

si ji adresát přečte. [5] 

 

Search engine optimization (SEO) 

SEO, česky optimalizace pro vyhledávače, je dnes jiţ nedílnou součástí on-line 

marketingu. Jedná se o metodu postavenou na analýze klíčových slov a úpravách webu tak, 

aby co nejlépe vyhovoval poţadavkům vyhledávačů a současně návštěvníku. Tato metoda se 

postupně vyvíjí současně s internetovým prostředím. Rozlišujeme takzvanou on-page 

optimalizaci (odborná úprava stránek a struktury webu) a off-page (vliv zpětných odkazů). 

[14]  
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3 Charakteristika prostředí Centra bezpečné jízdy LIBROS 

Ostrava 

 

V této kapitole jsou popsána jednotlivá prostředí a jejich specifika, která ovlivňují 

Centrum bezpečné jízdy Libros Ostrava při vykonávání podnikatelské činnosti. Konkrétně 

je popsán vliv makroprostředí, mikroprostředí a také tato kapitola obsahuje popis samotného 

Centra bezpečné jízdy.   

 

 

3.1 Analýza makroprostředí 

 

Při vykonávání své podnikatelské činnosti je v prvé řadě společnost ovlivňována 

působením makroprostředí. Makroprostředí přestavuje soubor nepředvídatelných (nebo málo 

předvídatelných) vlivů okolí. Toto prostředí je charakteristické neustálým a proměnlivým 

vlivem na činnost společnosti, proto je nutné zabezpečit určitou flexibilitu (pruţnost) 

přizpůsobení se. [10] 

Cílem kaţdé společnosti by mělo být přizpůsobovat svou činnost nejlepším 

příleţitostem. Je důleţité, aby firma znala své prostředí, ve kterém působí. Tato znalost 

umoţní managementu společnosti předvídat, rychle reagovat a vyuţít vzniklé situace ve svůj 

prospěch. [7] 

Pod pojmem makroprostředí se skrývají šest základní oblastí, a to politicko-právní 

prostředí, ekonomické prostředí, sociálně-kulturní prostředí, demografické prostředí, 

technologické prostředí a přírodní prostředí.  

 

 

3.1.1 Politicko-právní prostředí 

 

Toto prostředí zahrnuje soustavu zákonů, předpisů a vyhlášek, jeţ zahrnuje vliv 

vládních a politických orgánů, odborových organizací. Vliv politických stran na 

podnikatelské prostředí je citelný. A to zejména z pohledu vytváření a prosazování legislativy, 

a také z pohledu změny politického prostředí, politických stran, které mohou firmám vytvořit 

nové příleţitosti v podnikání. [7] 
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Divize Centrum bezpečné jízdy LIBROS Ostrava spadá pod firmu s obchodním 

názvem Libor Václavík – LIBROS (dále jen „LIBROS“), která je zapsaná v obchodním 

rejstříku.   

Vlivy politického-právního prostředí mohou mít velký dopad na centrum bezpečné 

jízdy, vzhledem k povaze poskytované sluţby. Politika Evropské unie a politika České 

republiky v oblasti silničního provozu má společný cíl. Jedná se o postupné zvyšování 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Společně s touto politikou bude růst i role 

Centra bezpečné jízdy. Právě toto centrum se stává, nabídkou svých sluţeb, místem pro 

zdokonalení teoretické a hlavně praktické úrovně řidičů. 

 Centrum bezpečné jízdy LIBROS Ostrava je součástí Evropské charty bezpečnosti 

silničního provozu, jeţ vznikla jako iniciativa Evropské komise. Cílem charty, která je 

participativní platforma sloţená z podniků, asociací, vědeckých institucí a orgánu veřejné 

správy z celé Evropy, je konkrétními činy přispívat k podpoře bezpečnosti silničního provozu 

na komunikacích v Evropě. 

Účastníci mají moţnost odečtu bodů z registru řidičů dle zákona č. 374/2007 Sb. (o 

získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel) a dle 

prováděcího předpisu č. 156/2008 Sb. Po absolvování školení bezpečné jízdy a po splnění 

legislativních podmínek, si mohou řidiči odečíst 3 trestné body. Odečet bodů je moţné 

provést jednou za kalendářní rok. 

 Budoucí politicko-právní změnou, která by mohla ovlivnit podnikání v oblasti 

poskytování sluţeb pro zvýšení bezpečnosti provozu, je začlenění povinnosti absolvování 

teoretického a praktického kurzu. Tato povinnost by postupně mohla platit pro ţadatele o 

řidičské oprávnění a dále by mohla postihnout i profesní řidiče a řidiče autobusů, 

integrovaného záchranného systému apod. 

 

 

3.1.2 Ekonomické prostředí 

  

 V ekonomickém prostředí existuje mnoho faktorů, které ovlivňují na jedné straně 

moţnosti Centra bezpečné jízdy nabízet sluţby a na straně druhé působí na kupní chování 

společnosti. Mezi tyto faktory ekonomického prostředí zejména řadíme míru 

nezaměstnanosti, kupní sílu, inflaci, mzdovou úroveň aj. 

Nezaměstnanost je důleţitým ekonomickým ukazatelem pro podnikatele. Čím 

je nezaměstnanost vyšší, tím je niţší počet potencionálních zákazníků. V období 
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nezaměstnanosti občana je jeho spotřební koš tvořen zejména produkty a sluţbami, jeţ jsou 

primárně nezbytné pro ţivot (výdaje na potraviny, bydlení, teplo, el. energii apod.). Další 

výdaje spotřebního koše uţ jsou závislé na individuálním rozhodnutí občana. Všeobecně 

v období ekonomické krize (ať jiţ ve smyslu jednotlivce či státu) se zmenšují výdaje do 

vzdělání.  

Od roku 2004 postupně míra nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji klesala. 

Následkem ekonomické krize se tento trend zvrátil a nezaměstnanost v letech 2009 a 2010 

vzrostla. Nicméně, údaj z roku 2011 se zdá být příznivý a snad započne trend opětovného 

klesání nezaměstnanosti. 

 

 

Zdroj: [25, upraveno autorem] 

 

Moravskoslezský kraj je jedním z regionů z nejniţší kupní silou v České republice. To 

znamená, ţe obyvatelé tohoto kraje mají k dispozici menší mnoţství peněz pro nákup 

produktů či sluţeb.  

Inflace je dalším důleţitým ekonomickým ukazatelem. Vyjadřuje zvyšování cenové 

hladiny v čase, neboli sníţení kupní síly peněz. Průměrná míra inflace, vyjádřená přírůstkem 

indexu spotřebitelských cen v roce 2011 proti průměru roku 2010, byla 1,9 %, coţ je o 0,4 

procentního bodu více neţ v roce 2010. [25] 

Průměrná hrubá měsíční mzda představuje podíl mezd bez ostatních osobních nákladů 

připadající na jednoho zaměstnance evidenčního počtu za měsíc. Do mezd se zahrnují 

základní mzdy a platy, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, prémie a odměny, náhrady 

mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné sloţky mzdy nebo platu, které byly 

v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě.  

Obr. 3.1 Graf míry nezaměstnanosti v MS kraji 
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Ve 3. čtvrtletí 2011 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda v národním 

hospodářství celkem 24 089 Kč, coţ je o 562 Kč (nárůst o 2,4 %) více neţ ve stejném období 

roku 2010. [25] 

V České republice kaţdoročně roste počet automobilů na obyvatele. Počet osobních 

automobilů se za rok 2011 zvýšil o 86 671 ks, to je nárůst o téměř 2% oproti roku 2010. V ČR 

bylo registrováno 4 582 903 ks osobních automobilů (2,3 obyvatel na jedno osobní auto). U 

uţitkových aut se tento trend nepatrně projevuje také (nárůst o 0,2%). [16] 

 Ekonomické faktory mají vliv na poptávku po této sluţbě potaţmo na celkovou 

výkonnost firmy. Důleţitým faktorem je také ekonomická (finanční) krize, která postihla 

celou Evropu. Její průběh můţe mít negativní dopady na společnost. 

 

 

3.1.3 Sociálně – kulturní prostředí 

 

Společnost, v níţ lidé vyrůstají, má nesmírný vliv na člověka samotného. Formuje 

jeho základní mínění, hodnoty a normy. Lidé nevědomky vstřebávají světový názor, který 

definuje jejich vztah k sobě samým a k ostatním. 

Mezi sociální faktory řadíme sociální politiku státu, roli jedince ve společnosti, 

vzdělání, význam rodiny, společenské klima. Kulturními faktory ovlivňující jedince, skupiny 

či celou společnost jsou například hodnoty, postoje, očekávání, estetické vnímání, jazyk, 

neverbální komunikace a další. Firma si musí být vědoma vlivu sociálně – kulturního 

prostředí a jak se tento vliv můţe lišit uvnitř společnosti a na různých trzích, na kterých firma 

působí.  

Otázka bezpečnosti je veřejností vnímána jako velice důleţitá. Projekt centra bezpečné 

jízdy je vítán a podporován. Svým charakterem umoţní zvýšení znalostí řidičů motorových 

vozidel. Tento projekt byl realizován společně se statutárním městem Ostrava.  

O tuto agendu (bezpečnost na silnicích) nemají zájem pouze místní politici. Otázka 

bezpečnosti je celospolečenským tématem, kterým se zabývá i vláda ČR. V oblasti prevence a 

snahy zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích přispívá Národní strategie 

bezpečnosti silničního provozu Ministerstva dopravy.  
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Cílem je postupné sniţování počtu usmrcených osob na úroveň průměru evropských 

zemí. Ačkoliv vidíme klesající křivku usmrcených, tento počet nedosahuje stanovené kvóty 

(Obr. 3.2). 

 

 

 

Zdroj: [17, upraveno autorem] 

  

Důleţitou součástí sociálně – kulturního prostředí je veřejnost. Veřejnost můţe 

výrazným způsobem ovlivnit poptávku po sluţbách. Vytváří si určité názory a postoje 

k danému podniku nejen z kvality poskytování sluţeb, ale také ze vztahu ke společnosti, 

k veřejnosti (veřejné aktivity). Podnik by měl působit uceleným dojmem ve vztahu a 

komunikaci s veřejností. 

Samozřejmě CBJ LIBROS Ostrava můţe slouţit i jako nástroj pro komunikaci a 

budování pozitivních vztahů podniku a veřejnosti. Jiţ proběhlo několik akcí, při kterých různé 

firmy, organizace a sdruţení (ČSOB, ČESMAD) vyuţili potenciál CBJ a oslovili místní nebo 

širokou veřejnost, s pozvánkou na tuto akci, jejíţ cílem bylo zlepšit vztahy s danou skupinou.  

 

 

3.1.4 Demografické prostředí 

 

Do demografického prostředí řadíme charakteristiku obyvatelstva, jeho počtu, 

osídlení, věku, pohlaví, rasy, zaměstnání, vzdělání. Tyto charakteristiky jsou důleţitým 

nástrojem při odhadu velikosti trhu, tempa růstu trhu, prognózách vývoje apod. 

 

Obr. 3.2 Graf vývoje počtu usmrcených osob na pozemních komunikacích v ČR 
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Poslední sčítání lidu, domů a bytů v České republice se uskutečnilo v roce 2011. 

Z tohoto sčítání podle předběţných výsledků ţije v ČR 10 562 214 obyvatel, coţ je o 332 tisíc 

lidí více, neţ bylo sečteno v roce 2001. Moravskoslezský kraj, ve kterém působí centrum 

bezpečné jízdy, byl nejlidnatějším krajem. Ovšem podle nového sčítání se Moravskoslezský 

kraj posunul aţ na třetí místo za Středočeský kraj a Prahu. Moravskoslezský kraj zaznamenal 

největší pokles obyvatel ze všech krajů na území ČR. [20] 

V současné době je velice důleţitým sociálním faktorem vzdělání obyvatelstva. 

Vzdělanější obyvatelstvo méně zatěţuje zdravotní systém a vykazuje menší míru 

nezaměstnanosti, čímţ nejenom šetří veřejné finance, ale také pomáhá hospodářskému rozvoji 

skrze větší míru zaměstnanosti. Vzdělání tedy sniţuje pravděpodobnost sociálních problémů, 

které poškozují ekonomický rozvoj. [28] 

 

 

 

Zdroj: [28, upraveno autorem] 

 

Mezi hlavními demografické trendy řadíme změny v mnoţství a sloţení obyvatelstva. 

Obecným trendem se stává prodluţování průměrného věku populace, celosvětově společnost 

stárne, klesá porodnost. Pokles porodnosti má za důsledek klesající počet mladých lidí na 

celkové populaci, a současně s tím stoupá podíl starších lidí. Tyto všechny faktory ovlivňují 

počet a strukturu potencionálních zákazníků CBJ. Je potřeba připravit podnikovou a 

marketingovou strategii na tyto změny, trendy. Například postupné zaměření nástrojů 

marketingové komunikace i na starší populaci vzhledem k faktu, ţe význam této populace do 

budoucna vzroste.  

 

 

 

 

 

 

Tab. 3.1 Vzdělání obyvatelstva v ČR a MS 

kraji 
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3.1.5 Technologické prostředí 

 

Zavádění nových technologií a inovace mohou být a jsou zdroje konkurenční výhody. 

Díky novým technologiím se zvyšuje produktivita práce, sniţují se náklady a také pomáhají 

uspokojovat nové (často neuvědomované) potřeby lidí. Technologické prostředí je typické 

zkracováním cyklu trţní ţivotnosti výrobku či sluţby na trhu. Změny technologií jsou čím dál 

rychlejší, důleţité jsou inovace (i během krize). [7] 

Technologie potaţmo technologický pokrok patří k významným faktorům 

přispívajícím k hospodářskému růstu země. Na poli jednotlivých trhů se stává významným 

nástrojem konkurenčního boje.  

Velké světové koncerny (VW group, General motors) se předhání ve výrobě a 

začlenění nejnovějších, nejmodernějších bezpečnostních prvků do svých automobilů. Trend 

zvyšování bezpečnosti silničního provozu zasahuje i do technologického prostředí. V tomto 

smyslu centrum bezpečné jízdy je vybaveno nejmodernější evropskou technologií pro výuku 

a nácvik chování řidičů v krizových situacích, které mohou při jízdě v automobilu (i na 

motocyklu) nastat, například v případě smyku vozidla, aquaplaningu apod. 

 Technologické trendy v posledních letech změnily a ovlivnily podnikatelské prostředí 

obrovským způsobem. Byli to změny ve vyuţívaných technologií, výrobní, dopravní, 

komunikační a informační technologie a také rychlost této změny. 

Vznikly nové druhy moţností podnikání, nové formy platebních nástrojů apod. Tyto 

globální trendy samozřejmě působí na centrum bezpečné jízdy. Ale existují i jiné méně 

známé, které významným způsobem ovlivnili právě CBJ. Jsou to nové technologie v oblasti 

simulace, výpočetní techniky, nové materiály (adhezní) aj.    

 

3.1.6 Přírodní prostředí 

 

Přírodní prostředí tvoří zdroje, které firma vyuţívá jako vstupy (energie, suroviny) a 

také faktory, které jí přímo či nepřímo ovlivní v podnikání. Zákazníci Centra bezpečné jízdy 

jsou uţivatelé dopravních prostředků (auta, motocykly atd.) a z faktorů přírodního prostředí je 

ovlivňuje zejména infrastruktura, ropa a podnebí (roční období). Kvalita dopravní 

infrastruktury ovlivňuje nehodovost a celkový počet výskytů krizových situací na silnicích. 

Dopravní infrastruktura v ČR není na příliš dobré úrovni ve srovnání s vyspělejšími 

západními zeměmi (např. Německo, Rakousko). Stát v posledních letech vynakládá značné 
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úsilí o zkvalitnění dopravní infrastruktury (např. stavba dálnice D47), nicméně celková 

kvalita (oprava silnic, městské obchvaty) je stále nedostačující.  

Ropa resp. cena ropy ovlivňuje počet uţivatelů dopravních prostředků. V poslední 

době dochází k postupnému zdraţování tohoto fosilního paliva a to zejména díky ubývání 

jeho zásob a nestabilní situaci na Blízkém východě. Toto zdraţování sniţuje počet 

potencionálních zákazníků a také výrazně ovlivňuje rozpočet těch stávajících. Posledním 

faktorem je podnebí, které mění podmínky na silnicích. Především zimní měsíce jsou typické 

zhoršenými podmínkami v dopravě na silnicích. Při velmi nízkých teplotách (mrazu) je větší 

pravděpodobnost vzniku krizové situace např. smyku na namrzlé vozovce. Centrum bezpečné 

jízdy LIBROS Ostrava poskytuje moţnost absolvování kurzů celoročně. Řidiči si mohou 

vyzkoušet situace v různých (teplotních) podmínkách.   

 

 

3.2 Struktura trhu 

 

Konkrétní trh je vymezený podnikatelský prostor, který představuje nejbliţší okolí 

firmy, na němţ se pohybuje společně s ostatními subjekty trhu. Tyto subjekty trhu podniku 

buďto pomáhají či ho omezují. [7] 

Struktura trhu představuje veškeré okolnosti, které mohou podnik ovlivnit v procesu 

dosahování stanovených cílů. Je nutné, aby podnik poznal všechny subjekty trhu a také 

vztahy mezi nimi. Mezi subjekty trhu řadíme dodavatele, zákazníky, distributory, konkurenci, 

veřejnost a samotný podnik.  

Trh, na kterém centrum bezpečné jízdy působí je trhem relativně novým (cca. 10 let 

v ČR). Jedná se o sluţbu, zdokonalování a zkvalitňování úrovně řidičů s cílem zvýšení 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Potencionální zákazníci (osoby, firmy, 

veřejnost) mají moţnost získat teoretické a praktické znalosti zásad bezpečné a defenzivní 

jízdy, prevence a řešení mimořádných událostí v provozu atd. 

 

3.2.1 Dodavatelé 

 

Dodavatelé jsou jak podniky, tak jednotlivci, kteří poskytují firmě zdroje, suroviny, 

materiál apod., na nichţ je firma závislá. Zabezpečují chod společnosti. 

centrum bezpečné jízdy poskytuje sluţby (vzdělání, výchova) jejichţ charakteristickou 

vlastností je nehmotnost, nehmatatelnost. Není zde potřeba materiální či zboţové zabezpečení 
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od dodavatelů. Mezi dodavatele, kteří zajišťují bezproblémový chod, řadíme zejména 

poskytovatelé energií a vody, finanční a marketingové sluţby, stroje a zařízení (správa), 

dopravní prostředky. Tito dodavatelé jsou například ČEZ, Ostravské vodárny a kanalizace, 

Auto Heller, Repronis. 

Vedení podniku by mělo sledovat a analyzovat moţnosti dodavatelů, aby dokázali 

rychle, pruţně a včasně reagovat na vzniklé problémy, které by mohly nějakým způsobem 

zasáhnout podnik samotný. 

 

3.2.2 Zákazníci  

 

Zákazníky můţeme rozdělit do dvou základních skupin, fyzické osoby (B2C) a firmy 

(B2B). Fyzické osoby jsou běţní občané, kteří absolvují kurz bezpečné jízdy, ať jiţ z důvodu 

vzdělání či pro odečet trestných bodů. Firmy si mohou pronajmout celý areál CBJ LIBROS 

Ostrava v různém rozsahu programu a s moţností občerstvení, prezentace, ubytování atd., dle 

poţadavků klienta a za individuálně stanovenou cenu.   

 Mezi zákazníky CBJ můţeme dále zařadit i řidiče státního či městského sektoru. Jsou 

to především řidiči autobusů, státních institucí, armády, integrovaného záchranného systému 

(hasičského záchranného sboru, policie, zdravotnické záchranné sluţby) atd. 

 Důleţitým segmentem zákazníků z hlediska zvyšování bezpečnosti silničního provozu 

jsou uchazeči o řidičské oprávnění. Právě u tohoto segmentu bychom měli pěstovat návyky na 

správné jednání (reakce) v nastalých krizových situacích vznikajících při řízení motorových 

vozidel. Investice vloţené do mladých řidičů by se do budoucna jistě kladně projevily ve 

statistikách o počtu usmrcených osob na silnicích nebo obecně o nehodovosti. 

 

3.2.3 Konkurence  

 

Za konkurenci (konkurenční firmu) povaţujeme firmu prodávající nebo poskytující 

shodný či podobný výrobek (sluţbu), a působící na stejném cílovém trhu. Jako konkurenty 

Centra bezpečné jízdy LIBROS Ostrava bereme v úvahu centra působící na trhu v České 

republice.  
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Porterova analýza konkurenčních sil v odvětví     

Porterův model určuje konkurenční tlaky a rivalitu na trhu. Rivalita na trhu je 

výsledkem působení základních sil (konkurence, dodavatelé, zákazníci a substituty). Model 

určuje stav konkurence v odvětví. [30] 

 

Ohrožení ze strany nových potenciálních konkurentů 

Pro vstup nových konkurentů do odvětví je důleţitá existence bariér (jejich síla) a také 

reakce ostatních konkurentů. Na trhu v poskytování kurzů bezpečné jízdy existuje řada bariér, 

které ztiţují vstup potencionálním konkurentům. Je to především kapitálová náročnost (areál 

s dostačující plochou, nákup technologií, vybudování a provoz), nutnost získání technologie 

a know-how, vzdělání (kurzy mohou provádět pouze certifikovaní školitelé) a znalosti dané 

problematiky.  

 

Dohadovací schopnost odběratelů 

Vyjednávací schopnost u koncových zákazníků (fyzických osob) je nízká. Tito 

zákazníci netvoří skupinu, která by spolupracovala a vyjednávala o ceně či o různých 

podmínkách. Nicméně je třeba sledovat a analyzovat jejich potřeby, náměty či přání. U firem, 

které si pronajmou areál či zaplatí kurz pro své zaměstnance, jsou vyjednávací schopnosti 

vyšší a mohou se jim určité sluţby poskytnout individuálně. Individualizace v tomto odvětví 

je nezbytná z důvodu existence konkurenčního prostředí. Pokud by firmy nenabídly a do jisté 

míry nevyšly vstříc velkým odběratelům, mohli by se přesunout ke konkurenci.  

  

Dohadovací schopnost dodavatelů 

Síla dodavatelů je úměrná závislosti podniku na jejich dodávce. Pokud hovoříme o 

dodavatelích Centra bezpečné jízdy, tak se jedná o dodavatele elektrické energie, vody a 

finančních instituce. CBJ není závislé na dodávce materiální či technologické, která by mohla 

výrazně omezit činnost firmy. Vyjednávací resp. dohadovací schopnost dodavatelů v tomto 

případě není nijak vysoká. Firma LIBROS (pod kterou CBJ spadá) dlouhodobě spolupracuje 

se svými dodavateli a má vybudované kvalitní a dobré vztahy.  

 

Ohrožení ze strany substitutů 

 Toto odvětví není nijak příznivé pro vznik náhradních sluţeb (substitutů). Mohou 

vznikat učebny či centra pro výuku teoretických znalostí v oblasti bezpečnosti provozu na 
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pozemních komunikacích. Praktické zkušenosti - výuku ovšem nabídnout nemohou, a právě 

vyzkoušení si teorie v praktické ukázce (jízdě) na Centru bezpečné jízdy je ta vlastnost, která 

posouvá tuto výuku o několik tříd výše. Substituty tedy nepředstavují velkou hrozbu.   

 

Rivalita mezi stávajícími organizacemi 

 V Moravskoslezském kraji nenajdeme ţádnou firmu nabízející stejné či podobné 

sluţby. Na českém trhu existují pouze čtyři konkurenti, kteří mezi sebou soupeří o zákazníky. 

Jako největšího konkurenta můţeme označit Centrum bezpečné jízdy – Polygon Most, který 

má na českém trhu jiţ vybudované dobré jméno a znalost u veřejnosti. Dále jsou to firmy 

Autodrom Promotion s.r.o. v České Lípě a Polygon Jihlava. Z pohledu ceny poskytované 

sluţby, jako výrazného nástroje pro konkurenční boj, se jednotlivé centra mezi sebou příliš 

neliší. Kurz bezpečné jízdy se pohybuje okolo čtyř tisíc korun. 

V kvalitě a rozsahu poskytovaných sluţeb nelze přímo srovnávat, jelikoţ jednotlivá 

centra nabízí různé prvky (technologie) pro praktický nácvik (například CBJ LIBROS 

Ostrava jako jediné centrum nabízí smykovou desku s hmotností aţ 40 tun – pro nákladní 

automobily).  

Centrum bezpečné jízdy LIBROS Ostrava působí a rozvíjí svou reklamní činnost 

především v Moravskoslezském kraji, kde se snaţí oslovit, dostat se do povědomí 

potencionálních odběratelů sluţby (firem, fyzických osob).  

 

 

3.3 Centrum bezpečné jízdy LIBROS Ostrava 

 

Centrum bezpečné jízdy LIBROS Ostrava vzniklo jako společný investiční projekt 

dvou partnerů, statutárního města Ostrava a společnosti Libor Václavík – LIBROS Ostrava. 

Hlavním cílem tohoto sofistikovaného a významného projektu je podpora dlouhodobého 

procesu výchovy a vzdělání řidičů motorových vozidel, a tím dosáhnout zvýšení bezpečnosti 

silničního provozu. [33] 

Centrum bezpečné jízdy je moderní a komplexní systém pro zdokonalení řidičských 

dovedností, který se skládá z několika sektorů, na nichţ výuka a simulace probíhají. Jedná se 

o přímou skluznou plochu se speciálním kluzným nátěrem a smykovou deskou pro vozidla 

s hmotností aţ 40 tun, kruhovou kluznou plochu se smykovou deskou pro motocykly, 

aquaplaningovou vanou, skrápěnou plochou a zpevněnou plochou. [33] 
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3.3.1 Marketingový mix společnosti 

 

Marketingový mix je souhrn čtyř základních marketingových nástrojů. Tyto nástroje 

firma vyuţívá k dosahování stanovených cílů. Řadíme zde produkt, cenu, distribuci 

a propagaci (marketingovou komunikaci). U sluţeb se zmiňované nástroje rozšiřují o další tři, 

konkrétně o nástroje lidé, procesy a materiální prostředí.  

 

Produkt 

Produktem Centra bezpečné jízdy LIBROS Ostrava je kurz bezpečné jízdy a kurz pro 

odečet trestných bodů. Základní kurz, jehoţ doba trvání je 4 hodiny, se skládá z teoretické a 

praktické části. Teoretická část zahrnuje teorii řízení a zásady bezpečné a defenzivní jízdy, 

nejčastější příčiny dopravních nehod a důsledky protiprávního jednání řidičů motorových 

vozidel, prevenci a řešení mimořádných událostí v silničním provozu. Praktická část je 

tvořena výcvikem - jízda s motorovým vozidlem zaměřená na předcházení a řešení situací, při 

kterých je značně ztíţena moţnost ovládat vozidlo formou bezpečné a defenzivní jízdy. [19] 

Kurz pro odečet bodů trvá cca 7,5 hodiny a také se skládá z teoretické a praktické 

části. Výuka těchto částí probíhá detailněji neţ u kurzu základního bezpečné jízdy. Výstupem 

tohoto kurzu je moţnost odečtení si třech bodů z bodového systému dle silničního zákona. 

Tento projekt (CBJ) ovšem neslouţí pouze pro řidiče, ale také jako prostor pro 

simulaci dopravních nehod, výzkum a vývoj jízdních vlastností vozidel nebo pro potřeby 

analýzy fyzikálních vlastností. [33] 

 

Cena 

Ceny těchto dvou definovaných kurzů jsou odlišné. Výše ceny se liší dle časové 

náročnosti a celkového obsahu výuky jak v teoretické, tak v praktické části. Konečná cena se 

také liší podle vyuţívaného dopravního prostředku (motocykl, osobní automobil).  

 

 

 

Zdroj: [19, upraveno autorem] 

 

Tab. 3.2 Cena kurzů 
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Účastníci mají moţnost pronajmout si vozidlo na program kurzu. Za tuto sluţbu 

účastník zaplatí 1 900 Kč za pronájem jednoho vozidla. Nicméně je doporučováno vozidlo 

vlastní, které účastník pouţívá v běţném provozu.  

 

Distribuce 

Produkty (sluţby) Centra bezpečné jízdy LIBROS Ostrava jsou dostupné pouze 

v místě vykonávání této činnosti. Centrum se nachází na ulici Palackého 1114 v Ostravě 

Přívoze. Samotné centrum představuje samostatně vyčleněnou a ohraničenou plochu s 

asfaltovým povrchem, na které lze pomocí speciální technologie skrápění simulovat 

podmínky pro jízdu všech kategorií vozidel za kritických fyzikálních a adhezních podmínek.  

[33] 

 

Propagace (Marketingová komunikace) 

 

Reklama 

Marketingová kampaň firmy se skládá z různých komunikačních nástrojů. Především 

firma vyuţívá prvky outdoor (letáky, billboardy) a indoor reklamy. Indoor reklama je 

umístěna v ostatních divizích firmy LIBROS. Návštěvníci a zákazníci například divize 

doprava si mohou přečíst o sluţbách Centra bezpečné jízdy v čekárně apod. Dále firma 

LIBROS k propagaci CBJ vyuţívá spoty na různých rádiových stanicích (např. rádio Orion, 

rádio Kiss morava). Jako občasný prvek marketingové komunikace se pouţívá placená 

reklama v tisku. [33] 

 

Podpora prodeje 

K podpoře prodeje sluţby slouţí různé časově omezené nabídky sluţby za 

zvýhodněnou cenu. Mezi další vyuţívané prvky podpory prodeje řadíme soutěţe (autor 

nejlepšího sloganu) a moţnost zakoupení dárkových poukazů. Mezi aktuální nabídkou tzv. 

„firem na záţitky“ je i kurz bezpečné jízdy. K podpoře prodeje slouţí moţnost zakoupení 

sluţby formou záţitkového poukazu. [33] 

 

Osobní prodej 

Prodej probíhá na prodejním místě, to znamená v areálu firmy LIBROS v Ostravě. 

K dispozici jsou vyškolení zaměstnanci (školitelé), kteří poskytnou nezbytné informace všem 
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zájemcům. Pro lepší představu o průběhu samotného kurzu mohou zájemci nahlédnout (týká 

se u praktické části kurzů) na právě probíhající kurz. 

Dalším prvkem osobního prodeje jsou specializovaní zaměstnanci z Centra bezpečné 

jízdy, kteří mají za úkol objíţdět firmy v okolí a seznámit jejich majitele popř. kompetentní 

osoby s touto sluţbou a moţností jejího vyuţití.  

 

Public relations 

Proces budování pozitivních vztahů s veřejností probíhá především díky pořadatelské 

činnosti různých veřejných akcí. Jednalo se především o mistrovství Evropy v truck trialu. 

Dále také různé akce ve spoluprácí se sloţkami IZS (integrovaný záchranný systém), 

kaţdoroční Den otevřených dveří a mnoho dalších.  

Jedinečným prvkem tohoto nástroje marketingové komunikace je Ostravská dopravní 

školička. Tento ojedinělý produkt Centra bezpečné jízdy představuje ucelený výukový soubor, 

který přináší dětem zábavnou formou lepší orientaci v prevenci bezpečnosti a chování v 

silničním provozu. [33] 

Důleţitým médiem pro komunikaci je webová prezentace firmy. Na této webové 

prezentaci je moţno nalézt veškeré nezbytné informace o kurzech, novinkách, aktualizacích či 

o historii vzniku tohoto projektu.  

 

Přímý marketing 

Vzhledem k orientaci na spotřebitelský trh tento nástroj marketingové komunikace 

není vyuţíván.  

 

Lidé 

Lidé jsou nejdůleţitějším elementem v mnoha sluţbách. Lidé nakupují od lidí, kteří se 

jím líbí. Z toho plyne ţe, postoj, schopnosti a zevnějšek všech zaměstnanců by měl být 

dokonalý. V kontaktu se zákazníky CBJ jsou zejména lektoři (externí, interní) a denní 

manaţer. Tito lidé jsou upravení a díky pravidelným školením jsou schopní vykonávat svou 

práci dokonale.  

V Centru bezpečné jízdy LIBROS Ostrava dále pracují servisní pracovníci, pracovníci 

obsluhy zařízení a také ředitel CBJ. Jejich kontakt se zákazníky je ovšem nepravidelný.  
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Procesy 

Proces poskytování sluţby je striktně dán a neporušován. Základní kurz bezpečné 

jízdy trvá 4 hodiny, kurz pro odečet bodů potom 7,5 hodiny. V obou těchto kurzech probíhá 

teoretická i praktická výuka zákazníků. Školení zahrnuje: výuku teorie řízení a zásad 

bezpečné a defenzivní jízdy v rozsahu 30 minu, výuku nejčastějších příčin dopravních nehod 

a jejich předcházení v rozsahu 60 minut, výuku důsledků protiprávního jednání řidičů 

motorových vozidel v rozsahu 30 minut, výuku prevence a řešení mimořádných událostí v 

provozu na pozemních komunikacích v rozsahu 60 minut a dále v praktické části výuku 

chování v provozu, zvláštní jízdní úkony, zvláštní jízdní úkony nouzového brzdění na rovině 

(suchý, mokrý povrch apod.), zvláštní jízdní úkony nouzového brzdění v zatáčce a 

samozřejmě závěrečné vyhodnocení. [33] 

 

Materiální prostředí 

Materiální část poskytované sluţby tvoří zejména budovy, plocha, zařízení, 

technologie centra bezpečné jízdy a jejich dispoziční řešení. Neodmyslitelnou součástí jsou 

vyuţívané dopravní prostředky v podobě nákladních, osobních automobilů a motocyklů. Po 

úspěšném absolvování kurzu účastníci obdrţí diplom. 
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4 Metodika výzkumu 

Pro analýzu marketingové komunikace Centra bezpečné jízdy LIBROS Ostrava bylo 

provedeno dotazníkové šetření. Samotný popis výzkum je rozdělen do dvou fází. Přípravné 

a realizační fáze.  

 

4.1 Přípravná fáze 

 

Tato fáze předcházela samotnému výzkumu. Před zahájením tohoto výzkumu bylo 

nutné určit si problém, tzn. důvod výzkumu, cíl výzkumu a sním spojený přínos (porozumění, 

objasnění skutečností) a samozřejmě plán výzkumu.  

 

4.1.1 Určení problému 

 

Centrum bezpečné jízdy LIBROS Ostrava (s charakterem této sluţby) je na trhu nové.  

Toto centrum vzniklo v roce 2010. Problémem je stále převaţující neznalost a nízké 

povědomí o existence tohoto centra jak u široké veřejnosti, tak u různých skupin (např. 

profesní řidiči), pro které tato sluţba představuje důleţitý doplněk jejich povolání. S tímto je 

spojena nízká vytíţenost centra resp. nedostatečná poptávka po této sluţbě.  

Druhým problémem projevujícím se na nedostatečném počtu zákazníků je také 

„čerstvost“ tohoto trhu s poskytováním kurzů bezpečné jízdy. Tento trh vznikl v České 

republice teprve nedávno, cca před 10 lety. Mnozí obyvatelé nemají povědomí o existenci této 

sluţby (kurz bezpečné jízdy), i kdyţ počet těchto lidí neustále klesá.   

 

4.1.2 Cíl výzkumu 

 

Cílem marketingového výzkumu provedeného pomocí písemného dotazníkového 

šetření je konkrétní zjištění vyuţívaných komunikačních kanálů, médií cílovou skupinou 

a následně jejich vyuţití k šíření reklamní kampaně popř. komunikaci s nimi. Nalezení 

klíčových informací, které budou obsahem komunikační kampaně zaměřené na tuto cílovou 

skupinu. Odhalit odlišnosti v postojích a chování jednotlivých kategorií (např. věkové 

kategorie) cílové skupiny.  
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Poslední a neméně důleţitou informací z aplikovaného výzkumu bude nalezení 

přijatelné ceny a prostorou pro její stanovení (z pohledu cílové skupiny). Toto zjištění se opět 

vyuţije v komunikaci s cílovým segmentem.  

 

4.1.3 Plán výzkumu 

 

Tento výzkum bude vycházet z primárních dat získaných pomocí dotazníkového 

šetření. A také ze sekundárních dat získaných z interních zdrojů firmy Libros a z internetu 

(především webové stránky českého statistického úřadu a ministerstva dopravy). Bude se 

jednat o osobní dotazníkové šetření písemnou formou a realizované metodou vhodného 

úsudku v kombinaci s kvótním výběrem. Získaná data budou podrobena analýze v programu 

PASW statistics.  

Cílovou skupinu tohoto šetření budou tvořit profesní řidiči neboli drţitelé průkazu 

profesní způsobilosti, vykonávající svou činnost v Moravskoslezském kraji. Cílová skupina 

bude oslovována zejména na školeních profesních řidičů po sjednané domluvě s jejími 

organizátory, školiteli. Velikost výběrového souboru je plánována na 100 aţ 120 respondentů. 

Při realizaci výzkumu se bude spolupracovat s firmou Auto EDU s.r.o., jejíţ tým provádí 

odborná školení. Základní soubor tvoří řidiči, kteří jsou drţitelé průkazu profesní způsobilosti 

a vykonávají svou činnost v MR kraji. Výběrový vzorek respondentů byl osloven na základě 

metody vhodného úsudku. Pro tento výběrový soubor byly záměrně vytýčeny kvóty, které by 

měli odpovídat celkovému rozloţení cílové skupiny, a měli by zabezpečit věrohodnost 

a objektivnost analyzovaných dat. Zvolené kvóty:  

 Cílová skupina bude tvořena 85 % muţů a 15 % ţen. 

 Cílová skupina bude tvořena 60 % profesních řidičů pracujících v hlavním pracovním 

poměru a 40% ţivnostníků.  

Tento kvótní výběr byl konzultován s experty, kteří se této oblasti věnují. Jednalo se o 

školitele společnosti Auto EDU s.r.o., se kterými se spolupracovalo na této práci. 

Dotazník se skládá z dvaceti otázek. V úvodu je respondent seznámen se základními 

informacemi nezbytnými k jeho vyplnění. Úvod dále obsahuje stručné představení sluţby, ke 

které se tento dotazník váţe. Dotazník je sestaven převáţně z uzavřených otázek s moţností 

volby jedné či více odpovědí. Dále zahrnuje holandský test cenové citlivosti. V samotném 

závěru dotazníků se nachází šest identifikačních demografických otázek.  

Dotazník je zaměřen na zjištění optimální ceny, vyuţívaných komunikačních kanálů 

(rádio, internet, tisk) a informací (nejčastější přestupek), znalost konkurence, přítomnost na 
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sociální síti a zjištění dalších nezbytných informací (sluţba jako benefit) pro návrh 

marketingové komunikace. Tento dotazník je v příloze č. 1.  

Obsah dotazníku byl sestaven tak, aby došlo k naplnění cíle tohoto výzkumu. 

Harmonogram jednotlivých aktivit výzkumu znázorňuje následující tabulka (Tab. 4.1).  

 

 

    

 

4.1.4 Hypotézy 

 

Pro marketingový výzkum byly vytýčeny 4 hypotézy. Tyto hypotézy stanovil autor 

této práce metodou kvalifikovaného odhadu.  

 

Hypotéza č. 1:  

„Cena služby je nejdůležitější faktor ovlivňující respondenty v procesu rozhodování o koupi 

služby.“  

 

Hypotéza č. 2:  

„Pro respondenty s nižším měsíčním příjmem bude cena významnějším faktorem než 

pro respondenty s vyšším měsíčním příjmem.“  

 

Hypotéza č. 3:  

„Internetové stránky společnosti se stanou hlavním nástrojem pro získání více 

informací o službě.“ 

 

Hypotéza č. 4:  

„Řidiči s dobou držení řidičského průkazu do 10 let budou lépe informování o 

existenci služby než řidiči s dobou držení řidičského průkazu 10 a více let.“ 

 

Tab. 4.1 Harmonogram výzkumu 
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Pilotáž 

Před samotným sběrem dat bylo provedeno pilotní šetření s cílem zjistit formální či 

stylistické nedostatky vytvořeného dotazníku. Tohoto šetření se zúčastnilo deset respondentů. 

Těchto deset respondentů tvořila skupina kaţdodenních řidičů z okolí autora této práce a byli 

osloveni na konci měsíce Listopadu 2011. Na základě jejich připomínek byly provedeny 

drobné korektury dotazníku.   

 

 

4.2 Realizační fáze 

 

Realizační fáze započala sběrem primárních dat, dále jejich zpracováním s ohledem na 

zvolenou strukturu (kvóty) cílové skupiny a následně byly interpretovány problémy, se 

kterými se autor setkal.  

 

4.2.1 Sběr dat 

 

Fáze sběru dat probíhala od konce listopadu 2011do ledna 2012. Sběr dat probíhal 

pomocí písemného dotazníkového šetření. Cílový segment (profesní řidiči neboli drţitelé 

průkazu profesní způsobilosti) byl oslovován zejména na školeních zaměřujících se na 

prodlouţení jejich profesního průkazu. Při sběru dat byla vyuţita spolupráce s firmou Auto 

EDU s.r.o., která zaštiťovala tato školení. Dalším skupina respondentů byla oslovena přímo 

v místě jejich pracoviště, po domluvě se zaměstnavateli. 

 Celkem bylo vyplněno 120 tištěných dotazníků od cílové skupiny. Při zpracování a 

přípravě vzorku k analýze, byla zjištěna 14% chybovost u vyplněných dotazníků, coţ 

zapříčinilo, ţe z původních 120 dotazníků se mohlo pouţít pouze 103 správně vyplněných 

dotazníků. Nejčastější chybou byla záměrně či nezáměrně neoznačená odpověď u některé 

z otázek v dotazníku.  
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Například otázka týkající se zjištění hrubého měsíčního příjmu se projevila jako velice 

citlivá pro určité respondenty. Návratnost vytvořených dotazníků byla 100% díky zvolenému 

osobnímu písemnému dotazování. 

 

4.2.2 Struktura výběrového souboru 

 

 Základní soubor tvoří řidiči, kteří jsou drţitelé průkazu profesní způsobilosti (profesní 

řidiči). Pro zjištění velikosti tohoto souboru byl osloven s dotazem Český statistický úřad 

a Ministerstvo dopravy ČR. Tento údaj se bohuţel nepodařilo získat.  

Vzhledem ke struktuře respondentů bylo nutné sloučení některých kategorií z důvodů 

malého zastoupení respondentů v nich. Byly spojeny proměnné v kategorii věk, hrubý měsíční 

příjem a vzdělání. U kategorie věk došlo ke spojení respondentů ve věku 18 – 26 let + 27 – 35 

let a také 46 – 55 let + 56 a více let, vţdy do jedné kategorie. Kategorie hrubý měsíční příjem 

byla spojena hrstka respondentů do 10 tis. Kč + 10,5 – 15 tis. Kč a 20,5 – 25 tis. Kč + 25,5 tis. 

Kč a více. V poslední kategorii vzdělání se spojili respondenti se vzděláním základní + 

vyučen a také středoškolské + vysokoškolské. Finální strukturu výběrového souboru 

dokumentuje tabulka (Tab. 4.2). 

 

 

  

 

Tab. 4.2 Struktura respondentů 



 

 

45 

 

Pro sběr dat byl určen také kvótní výběr, jehoţ parametry byly nastaveny na údaj 

pohlaví a pracovněprávní vztah. Podrobnější popis kvót je popsán v přípravné fázi výzkumu. 

Plán a skutečné naplnění kvótního výběru dokumentuje následující tabulka (Tab. 4.3). 

 

 

 

 

4.2.3 Zpracování dat 

 

 Před samotnou analýzou získaných dat, bylo nutné převést tato data do digitální 

podoby, formou vytvoření datové matice v programu Microsoft Office Excel. Takto 

vytvořená datová matice byla vstupní bránou pro testování dat v programu PASW statistics. 

V tomto programu probíhaly veškeré úkony s cílem zjištění statisticky významných závislostí 

v datech. Ke zpracování dat bylo vyuţito testů ANOVA, kontingenčních tabulek s chi-kvadrát 

testem a frequencies. Na závěr byl vyhodnocen Holandský test cenové citlivosti.   

 

 

Tab. 4.3 Kvóty 
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5 Analýza marketingové komunikace 

V Následující kapitole je popsána provedená analýza a prezentace zjištěných 

skutečností z provedeného dotazníkového šetření. Získaná data od vzorku respondentů byla 

testována na zjištění statisticky významných závislostí či nalezení odlišností v postojích, 

chováních, názorech. Podrobněji jsou metody popsány v předešlé kapitole (kapitola 4). 

Analýza je rozdělena na oblasti: cenová citlivost respondentů, znalost konkurence, důleţitost 

faktorů atd., a jejich závislost s demografickými proměnnými.  

 

 

5.1 Seznámení se službou 

 

Cílem této otázky bylo zjistit, který z uvedených komunikačních kanálů slouţí 

nejčastěji jako prvotní zdroj informací o sluţbě. Respondenti mohli v dotazníku volit pouze 

jednu odpověď resp. jeden komunikační kanál. Celková data dokumentuje obrázek (obr. 5.1). 

Nejčastější způsob, prostřednictvím kterého se dotazovaní respondenti seznámili se 

sluţbou, je zaslechnutí či doporučení sluţby v určitých sociálních skupinách např. přátelé 

a rodina. Tuto variantu volilo 36 % respondentů.  Prostřednictvím internetu se s touto sluţbou 

seznámilo 29 % dotázaných. Reklamní spot v rádiu zaslechlo 17 % respondentů a o sluţbě si 

přečetlo v tisku 8 % respondentů. Důleţitým zjištěním bylo, ţe 10 % respondentů před 

vyplňováním dotazníku nikdy o zmiňované sluţbě neslyšeli. 
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Analýzou kontingenčních tabulek podle hodnoty Pearsonova chí-kvadrátu byla 

odhalena statisticky významná závislost této otázky s proměnnou doba držení řidičského 

průkazu. (viz tabulka 4.3, Příloha 4) 

Adjustovaná rezidua odhalují skutečnost, ţe nikdy předtím s touto sluţbou nebylo 

seznámeno 60 % respondentů s dobou drţení řidičského průkazu do 4 let. Naopak všichni 

řidiči s dobou drţení řidičského průkazu od 11 do 20 let vědí o existenci sluţby. Dosavadní 

propagace zasáhla spíše zkušenější generaci řidičů.  Řidiče, do 4 let drţení řidičského 

oprávnění, a řidiče, od 31 a více let drţení oprávnění, reklamní spoty v rádiích nezasáhly. 

Svědčí to o typu vyuţívané rádiové stanice, ve které se reklamní spoty vysílaly.  

Jelikoţ zvolený Pearsonův chí-kvadrát test nepoukázal na další významné závislosti, 

vyuţijeme pouze hodnoty adjustovaných reziduí. Tyto hodnoty (pokud se vymykají intervalu, 

se kterým se porovnávají) vypovídají o výraznějších rozdílech v postojích, názorech 

a odpovědí respondentů.  Adjustovaná rezidua odhalila hned několik těchto odlišností.  

O této sluţbě se dozvěděli díky inzerci v tisku respondenti v kategorii s niţším 

a vyšším hrubým měsíčním příjmem (do 15 tisíc a nad 20,5 tis. Kč). Tyto dvě kategorie 

dohromady tvořily 100% zásah reklamy v tisku. Z toho vyplývá, ţe respondenti s hrubým 

měsíčním příjmem v rozmezí 15,5 aţ 20 tisíc korun nebyli o této sluţbě informováni z tisku 

vůbec.   

Adjustovaná rezidua dále odhalila význam této otázky ve vztahu k pohlaví. Existují 

odlišnosti u informování muţů a ţen prostřednictvím reklamních spotů na rádiových 

stanicích. Reklamní spoty prvotně informovaly o sluţbě pouze 14 % muţů, poněkud více bylo 

informováno ţen (33 %). 

Tato otázka poukázala na významné komunikační kanály, prostřednictvím kterých se 

respondenti seznámili se sluţbou. Nejčastěji se respondenti seznámili s touto sluţbou díky 

členství v určité sociální skupině (přátelé, rodina). Struktura těchto skupin bývá různorodá, 

není proto moţné přesné zacílení marketingové komunikace. Naopak by se firma měla 

zaměřit na ostatní komunikační kanály, které se ukázaly jako významné. Je to především 

internet a rádio. Posílením těchto kanálů dojde k většímu zasaţení cílové skupiny. Rádiové 

spoty by se měli vysílat v různých typech rádiových stanic, dle jejich poslechovosti určité 

demograficky odlišné skupiny posluchačů.   

Z dosavadní marketingové komunikace bylo informováno poměrně málo mladých 

řidičů. Větší zaměření komunikace na tento segment řidičů, by se mělo stát jedním z hlavních 

cílů budoucí komunikační strategie firmy.  



 

 

48 

 

Z výsledků tohoto výzkumu je moţné vyhodnotit efektivnost doposud vloţených 

finančních prostředků do jednotlivých komunikačních kanálů dle firemní marketingové 

strategie.  

 

5.2 Využití služby 

 

 Respondenti zde vybírali jednu z moţností, týkající se očekávání jejich budoucího 

zájmu o tuto sluţbu. Při zkoumání tohoto názoru byla zjištěna převáţně kladná odezva pro 

nákup sluţby. Nejčastější volená moţnost byla asi ano s 38 %.  Okolo 20 % se srovnatelně 

umístili odpovědi určitě ano, nevím, asi ne. Negativní očekávání budoucího zájmu o sluţbu 

projevila pouze necelá 2 % dotázaných.  

 

 

 

 

Tato otázka byla podrobena detailnějšímu testování pro zjištění závislosti v datech. 

Podle hodnoty Pearsonova chí-kvadrátu nebyla zjištěna statisticky významná závislost mezi 

volbou vyuţití sluţby v budoucnu a testovanými proměnnými věk, vzdělání, pohlaví, hrubý 

měsíční příjem, pracovněprávní vztah. Jelikoţ nebyla zjištěna závislost, byly data podrobeny 

analýze adjustovaných reziduí. Hodnoty těchto reziduí poukázaly na výraznější odlišnosti 

v odpovědích u proměnné pracovněprávní vztah a vzdělání. 

Nejznatelnější odlišnosti odpovědí byly zaznamenány v moţnosti určitě ne 

a proměnné pracovněprávní vztah. Respondenti pracující na ţivnostenský list počítají s tím, 

ţe by se v budoucnu bez této sluţby obešli mnohem lépe, neţ respondenti v hlavním 
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pracovním poměru. Tuto moţnost odpovědi volili dva ţivnostníci, coţ tvořilo 100 % 

odpovědí určitě ne. 

Dalším zjištěním vyplývající z provedené analýzy je, ţe 62 % odpovědí určitě ano 

tvořili respondenti s dosaţeným vyšším vzděláním (středoškolské a vysokoškolské). 

A respondenti s niţším dosaţeným vzděláním si nebyli v této odpovědi tak jistí 

(pouhých 38 %).  

Z výsledných dat vyplývá poměrně kladné očekávání hovořící pro vyuţití této sluţby 

v budoucnu. Je zde i velké procento respondentů, kteří si v této otázce nebyli zcela jisti 

a volili moţnost odpovědi nevím. Tato skupina by se mohla přidat k těm, kteří očekávají svůj 

budoucí zájem, pokud by byla zvolena vhodná marketingová komunikace. Ta by dokázala 

změnit jejich dosavadní nerozhodný postoj. U respondentů s niţším dosaţeným vzděláním 

byla naměřena vyšší míra nejistoty, nerozhodnosti. Cílené oslovení tohoto segmentu by vedlo 

ke zvýšení kladného očekávání a budoucí poptávky.  

Ţivnostníci, kteří byli skeptičtější neţ řidiči v hlavním pracovním poměru, by se mohli 

nechat ovlivnit nějakým druhem podpory prodeje, který by je přiměl tuto sluţbu zakoupit. 

V praxi by to mohl být sníţení ceny, částečná refundace při koupě většího počtu kurzů apod.   

 

 

5.3 Analýza důležitosti faktorů  

 

V dotazníku respondenti hodnotili jednotlivé faktory dle toho, jak by pro ně byly 

důleţité v rozhodování se o vyuţití sluţby. Jedná se o faktory cena, získání zkušenosti, 

bodová tíseň a zvýšení bezpečnosti provozu. Tyto faktory hodnotili na škále od 1 

(nejdůleţitější) do 4 (nejméně důleţitý). Pro vyhodnocení byl pouţit test ANOVA, který 

slouţí k porovnání průměrů jedné proměnné v několika nezávislých průměrech. Jinými slovy, 

jedná se o zjišťování statistické významnosti.  

 

 

 

 

Tab. 5.1 Důležitost faktorů - celkem 
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Z analyzovaných dat můţeme konstatovat, ţe respondenti shledávají faktor cena jako 

nejdůleţitější, který je ovlivní v procesu rozhodování se o koupi sluţby. Další faktory se 

umístili z hlediska důleţitosti v tomto pořadí - bodová tíseň, získání zkušenosti/vzdělání a jako 

nejméně důleţitý faktor zvýšení bezpečnosti provozu. 

Demografický údaj věk respondenta a jednotlivé faktory byly podrobeny testu na 

zjištění shody rozptylů. Tento test, byl předpokladem pro vyuţití metody ANOVA. Rozptyly 

jsou stejné, pokud je hodnota ve sloupci Sig. vyšší neţ 0,05. Pokud je hodnota vyšší, můţeme 

dále vyhodnocovat, zda existuje závislost či nikoli.  

U faktoru získání zkušenosti/vzdělání nebyla nalezena shoda rozptylů s nezávisle 

proměnnou věk. U zbylých faktorů byly nalezeny shody rozptylů, tudíţ byl splněn předpoklad 

pro pouţití ANOVY. (viz tabulka 3.29, Příloha 3) 

Dle výsledků testu ANOVA nebyla nalezena závislost mezi věkem a analyzovanými 

faktory.  Pouţitá data tedy prokázala, ţe věk nemá statisticky významný vliv na ţádný 

z analyzovaných faktorů.  

Přesto při porovnávání průměrů byly nalezeny odlišnosti, ze kterých vyplývá, ţe 

u respondentů ve věku 46 a více let se jeví faktor zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích 

jako nejméně důleţitý. Tento faktor se naopak jeví jako důleţitý pro „mladou generaci“ 

(respondenti ve věku 18 – 35 let). Cenu vnímají respondenti věkem 36 – 45 let, jako 

nejdůleţitější faktor. Respondenti 18 – 35 let jsou nejméně cenově citliví. Stav bodové tísně, 

by respondenty (18 – 35 let) nejvíce ovlivnil v procesu nákupu sluţby.  

Při analýze závislosti pohlaví na definovaných faktorech se zjistila shoda rozptylů 

u muţů i ţen. Z dalšího testování pomocí ANOVY se ukázalo, ţe muţi ani ţeny se při 

hodnocení faktorů nechovali nijak nadmíru odlišně. U pohlaví nebyla zjištěna na dané 95% 

hladině významnosti zjištěna statistická závislost.  

 

 

 

Tab. 5.2 Charakteristiky - pohlaví 
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Z tabulky 5.2, ve sloupci Mean (průměr) zjišťujeme odlišnosti v datech získaných od 

muţů a ţen. Největší odchylky nalézáme u faktorů cena, zkušenost/vzdělání a u zvýšení 

bezpečnosti provozu.  

Ţeny se projevily jako méně cenově citlivé neţ muţi (cena je pro obě pohlaví 

hodnocena jako velice důleţitý faktor), důleţitější je pro ţeny také faktor všeobecného zvýšení 

bezpečnosti provozu na silnicích. Muţi, ve srovnání se ţenami, povaţují za důleţitější získání 

zkušeností a vzdělání v této oblasti.  

U faktoru bodová tíseň se důleţitost u pohlaví lišila minimálně, povaţují ho jako 

důleţitý faktor. Bodovou tíseň můţeme povaţovat za stejně důleţitý faktor pro muţe i ţeny.  

Z výzkumu vyplynul faktor zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích, jako nejméně 

důleţitý z pohledu pohlaví.  

 

Analýza faktorů z pohledu dosaţeného vzdělání respondentů ukázala shodu rozptylů 

u obou stupňů vzdělání (základní a vyučen, středoškolské a vysokoškolské). Následný test pro 

zjištění závislosti ukázal statisticky významnou závislost u faktoru zvýšení bezpečnosti 

provozu. (viz tabulka 3.36, Příloha 3) 

U faktoru zkušenost/vzdělání byla naměřena hodnota Sig. vyšší neţ 0,05. S ohledem 

na testování na 95% hladině významnosti, nemůţeme tento faktor povaţovat za statisticky 

významný.  

Dle porovnávání průměrů můţeme konstatovat, ţe respondenti se základní školou či 

výučným listem povaţují získání zkušeností a vzdělání v oblasti bezpečnosti provozu jako 

méně důleţitý faktor. Jako nedůleţitý se ukázal i faktor zvýšení bezpečnosti provozu na 

silnicích pro respondenty s niţším dosaţeným vzděláním. Profesní řidiči, kteří dosáhli 

vyššího vzdělání, povaţují předchozí dva zmíněné faktory za více důleţité (ve srovnání 

s řidiči s niţším vzděláním), nicméně nepatří mezi nejdůleţitější faktory.  

Z analyzovaných dat dále vyplývá, ţe faktor cena se stal nejdůleţitějším faktorem. 

Respondenti s niţším vzděláním jsou více cenově citliví neţ respondenti s vyšším vzděláním. 

Výsledky analýzy faktoru bodová tíseň poukazují na shodu v důleţitosti pro obě skupiny 

respondentů.  Tento faktor se stal druhým nejdůleţitější pro respondenty.  

 

Další testování této baterie proběhlo ve vztahu k proměnné hrubý měsíční příjem. 

Z provedené analýzy vyplývá, ţe u všech analyzovaných dat byla nalezena shoda rozptylů 

u proměnné hrubý měsíční příjem. Faktor zvýšení bezpečnosti provozu se ocitl na samé hranici 

shody, nicméně statistická shoda rozptylů byla nalezena. (viz tabulka 3.38, Příloha 3) 
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Z následujícího testování ovšem nebyla objevena, na základě ANOVY, statisticky 

významná závislost mezi analyzovanými daty. Výše hrubého měsíčního příjmu respondentů 

je nijak statisticky významně neovlivňuje při rozhodování o důleţitosti jednotlivých faktorů 

pro vyuţití této sluţby. Proto vyuţijeme metodu porovnávání průměrů.  

 

 

 

 

Tab. 5.3 nám popisuje odlišnosti ve vnímání důleţitosti jednotlivými skupinami 

respondentů rozdělených dle výše jejich měsíčního příjmu.  

U faktoru cena zjišťujeme skutečnost, ţe cenově nejcitlivější je skupina respondentů 

s hrubým měsíčním příjmem pohybujícím se v rozmezí 15,5 – 20 tis. Kč. Jinými slovy pokud 

se cena sluţby změní, nejvíce na tuto změnu zareaguje tento segment respondentů. U zbylých 

segmentů resp. skupin jsme naměřili téměř shodnou cenovou citlivost (důleţitost tohoto 

faktoru).  

Další významnější odlišnost v datech se nachází u faktoru bodová tíseň. Zde data 

vypovídají o rozdílném vnímání tohoto faktoru u skupiny respondentů s příjmem do 20 tisíc 

a s příjmem nad 20 tisíc korun. Pro první kategorii (do 20 tisíc korun) je faktor bodová tíseň 

důleţitější při vyuţití této sluţby neţ pro kategorii s měsíčním příjmem 20 tisíc korun a více.  

 

V procesu rozhodování o koupi sluţby cílovou skupinu, tedy profesní řidiče nejvíce 

ovlivní nastavená cenová hladina, za kterou si tuto sluţbu mohou koupit. Cena sluţby je tedy 

výrazný faktor, který ovlivňuje výši poptávky po této sluţbě. Pokud by firma chtěla 

stimulovat poptávku, změna ceny sluţby se stává jedním z nejdůleţitějších úkonů pro tuto 

stimulaci. Druhým nejdůleţitějším faktorem se stal stav bodové tísně.  

  

Tab. 5.3 Charakteristiky - hrubý měsíční příjem 



 

 

53 

 

V případě, kdy respondentovi hrozí odnětí řidičského průkazu z důvodu nasbírání 

většího počtu trestných bodů, byl by ochoten si tuto sluţbu zakoupit. Jako méně důleţitý 

respondenti hodnotili faktický přínos této sluţby, coţ je vzdělání v oblasti bezpečnosti 

provozu a multiplikačně i zvýšení celkové bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.  

Samozřejmě jednotlivé skupiny respondentů se lišili v názorech na důleţitost těchto 

faktorů. Více vzdělaní občané více slyší na otázku bezpečnosti a jakéhosi nadstandardního 

vzdělání v této oblasti. U ţen se ukázalo, ţe jsou méně cenově citlivé neţ muţi, a ţe je pro ně 

důleţitější všeobecné zvýšení bezpečnosti provozu.  

 

 

5.4 Znalost konkurence na trhu 

 

Zjištění znalosti konkurenčních firem na trhu bylo cílem této otázky.  Respondenti 

odpovídali, zdali znají firmu nabízející podobnou sluţbu a pokud ano, kolik takových firem 

znají. Respondenti volili vţdy jednu moţnost odpovědi.  

Analýza znalosti konkurenčních firem působících na trhu s poskytováním této sluţby 

vypovídá o více jak poloviční (51%) znalosti jedné popřípadě dvou konkurenčních firem. 

Neznalost ţádné firmy poskytující tuto sluţbu uvedlo 32 % respondentů. Toto zjištění 

koresponduje s určitou neznalostí této sluţby a tohoto trhu, které bylo prezentováno v kapitole 

5.1 seznámení se sluţbou.  Dostatečné povědomí o konkurenci na tomto trhu má pouze 17 % 

dotázaných.  

 

 

 

 

Z hodnoty Pearsonova chí-kvadrátu (Sig. 0,04) byla zjištěna statisticky významná 

spojitost mezi znalosti konkurence a pohlavím (viz tabulka 4.9, Příloha 4). Adjustovaná 
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rezidua vypovídají o poměrně silných rozdílech v neznalosti konkurence. U ţen byla 

naměřena vysoká (60%) neznalost konkurenčních firem, muţi si v této odpovědi vedli lépe, 

„pouhých“ 30 % muţů nezná jinou firmu nabízející tuto sluţbu. Vědomost o konkurenci 

maximálně dvou firem uvedlo 55 % muţů a 33 % ţen.  

Můţeme tedy dojít k vyhodnocení, které se zjištěnou statisticky významnou závislostí 

vypovídá o malém povědomí konkurenčního prostředí u ţen, neboli muţi jsou více 

informování o adekvátní konkurenci nabízející podobnou sluţbu 

Dále dle výsledků adjustovaných reziduí můţeme říci ţe, respondenti s niţším 

dosaţeným vzděláním (základní, vyučen) vědí spíše o existenci jedné popř. dvou firem 

poskytující odpovídající sluţbu (60 %) a pouhých 11 % ví o existenci tří a více firem. U 

respondentů s vyšším dosaţeným vzděláním byla naměřena vyšší znalost tří a více firem  

(22 %), o existenci 1 – 2 firem ví 42 % respondentů v této kategorii. 

Více informováni o existenci jedné či dvou konkurenčních firem na trhu jsou 

respondenti ve věkové kategorii 46 a více let (67 %). Mladá generace řidičů (18 – 35let) se 

dle výsledků vyznačuje poměrně velmi vysokou neznalostí konkurenčních firem nabízející 

podobnou sluţbu (42 %). O počtu třech a více konkurenčních firem vědí respondenti téměř 

totoţně z kaţdé věkové kategorie. 

 

Více neţ polovina respondentů zná jednu popřípadě dvě firmy nabízející tuto sluţbu, 

v důsledku to znamená, ţe pokud se tito respondenti rozhodnou pro zakoupení této sluţby 

budou vybírat z maximálně tří poskytovatelů. Bude záleţet na různých faktorech (cena, 

podpora prodeje aj.), které rozhodnou ve prospěch toho či onoho poskytovatele. Je zde 

i nezanedbatelná neznalost konkurence, která můţe vést k poměrně snadnému získání 

zákazníků. Ţeny, jsou dle rozloţení základního souboru pouhou „menšinou“ u cílové skupiny, 

nicméně se u nich vyskytuje vysoká neznalost konkurenčního prostředí. Oslovení profesních 

řidiček a jejich přesvědčení je efektivní způsob jak dosáhnout zvýšené poptávky. To samé 

platí i u mladých řidičů (18 – 35 let).  

 

 

5.5 Nástroj pro získání podrobnějších informací 

 

V dotazníku byla otázka zaměřená na zjištění místa resp. nástroje, který by 

respondenti vyuţili pro účel získání podrobnějších informací o sluţbě (kurzu bezpečné jízdy). 
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Analýza získaných dat vypovídá o důleţitosti internetové prezentace (webových 

stránek) společnosti, jako významného nástroje, na kterém by nejvíce respondentů (46 %) 

hledalo informace o sluţbě.  

Dalšími častými informačními nástroji jsou internetové vyhledávače, na nichţ by se 

snaţilo získat podrobnější informace 23 % respondentů. Reference okolí (rodina, přátelé) jsou 

dalším nezanedbatelným zdrojem informaci, u kterého by je hledalo 19 % respondentů.  

Poměrně mále procento respondentů označilo moţnost telefon společnosti (9 %) a tisk (3 %), 

jak dokumentuje obrázek (Obr. 5.4). 

 

 

 

 

Testování dat v kontingenčních tabulkách odhalil významnou závislost s proměnou 

hrubý měsíční příjem (viz tabulka 4.12, Příloha 4). U zbylých testovaných proměnných 

nebyla nalezena hodnota Sig. menší neţ 0,05. U respondentů s příjmem do 15 tisíc korun 

měsíčně je statistickým významným zdrojem informací rodina, přátelé a známí (reference 

okolí). Celkově by tuto moţnost vyuţilo 35 % respondentů v této kategorii. Opačně by jednali 

respondenti s příjmem nad 20 tisíc korun, u kterých tato moţnost získala pouze 8 %. Tito 

respondenti upřednostňují internetové stránky firmy (54 %) a internetové vyhledávače (32 %).  

Provedenou analýzou dat, metodou porovnáváním adjustovaných reziduí dále 

zjišťujeme odlišnosti v odpovědích u různých skupin respondentů. Skupinu mladých řidičů, 

kterou tvoří řidiči s dobou drţení řidičského průkazu 1 aţ 4 roky, hodnotí tisk jako významný 

zdroj informací. Celkem 31 % profesních řidičů s dobou drţení řidičského průkazu 11 aţ 20 

let upřednostňuje faktor reference okolí. Nicméně všechny kategorie s minimálně 40 % 

povaţují internetovou prezentaci za nejdůleţitější nástroj pro získání dalších informací.   
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U věkově starších profesních řidičů (46 a více let) se stal faktor reference okolí 

druhým nejvýznamnějším s 28 %, umístil se hned za nejčastěji voleným faktorem napříč 

všemi kategoriemi (internetové stránky firmy). Řidiči nedosahující této kategorie (tzn. do 

věku 46 let) podle očekávání preferují internet jako dominantní informační zdroj. 

Výsledky výzkumu odhalují důleţitost internetu, jako informačního média. 

Prostřednictvím internetu by se informovalo 69 % odpovídajících. Důleţitosti tohoto média 

by měly odpovídat i investice na propagaci, zviditelnění se na něm. Naopak tisk by neměl 

slouţit jako zdroj detailnějších informací, ale spíše jako poskytovatel prvotní informace 

o existenci této sluţby.  

 

Internet by jako zdroj informací volili spíše skupiny s vyšším hrubým měsíčním 

příjmem. I tato skutečnost hovoří o internetu jako o vhodném médiu pro informování či třeba 

komunikaci s potencionálními zákazníky. Právě u vyšších příjmových skupin je 

pravděpodobnější zájem o tuto sluţbu. Podle očekávání starší generace řidičů (46 a více let) 

se faktor reference okolí stal velice významným a v praxi vyuţívaným zdrojem informací.  

 

 

5.6 Nejčastější přestupek 

 

Respondenti hodnotili dle svého názoru a zkušenosti nejčastější přestupek proti 

pravidlům silničního provozu, za který jsou řidičům odebírány resp. připočítány trestné body. 

Odpovídající mohli označit pouze jednu odpověď.  
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Analýza těchto názorů a zkušeností týkajících se nejčastějšího přestupku, za který jsou 

odebírány body z bodového systému silničního provozu, poukázala na přestupek překročení 

rychlosti jakoţto na nejvíce opakovaného páchaného přestupku. Shodlo se na tom 85 % 

dotázaných. Jako další přestupky uvedli respondenti telefonování za jízdy (7 %), nezapnutý 

pas (5 %) a řízení pod vlivem alkoholu (3 %). Pro tyto provinění bylo výrazně méně 

respondentů, jak dokumentuje obrázek (Obr. 5.5). 

Na výběr měli respondenti další dvě varianty (nezastavení na červenou a nezastavení 

před přechodem), ale u nich nebyla zaznamenána ţádná odpověď.  Z provedeného testování 

(Pearsonův chí-kvadrát) nebyla nalezena významná statistická závislost s proměnnými věk, 

hrubý měsíční příjem, vzdělání, pohlaví, doba držení řidičského průkazu a pracovněprávní 

vztah. 

Jelikoţ nebyla zjištěna závislost, byly data podrobeny analýze adjustovaných reziduí. 

Hodnoty těchto reziduí poukázaly na výraznější odlišnosti v názorech respondentů. 

Respondenti ve věkové kategorii od 18 do 35 let tvořili 71 % všech, kteří volili moţnost 

odpovědi telefonování za jízdy. Naopak přestupek řízení pod vlivem alkoholu ani jeden 

respondent z této kategorie nepovaţuje jako nejčastější páchaný.  

Provinění řízení pod vlivem alkoholu shledávají jako velice opakované řidiči s niţším 

dosaţeným vzděláním (základní a vyučen). S tímto proviněním se neztotoţňuje ţádný řidič 

s vyšším vzděláním (středoškolské a vysokoškolské).  

Přestupek telefonování za jízdy nepovaţuje za nejčastější ţádná ţena. Všechny 

odpovědi na tuto moţnost (telefonování za jízdy) volili muţi. Drtivá většina ţen (93 %) 

souhlasí s celkovým výsledkem výzkumu, který hovoří o jasně většinové (85%) shodě 

profesních řidičů, ţe nejčastější přestupek, za který jsou odebírány body z bodového systému 

silničního provozu, je překročení povolené rychlosti. 

 

Výsledky této otázky dopadly takřka jednoznačně. Přestupek překročení povolené 

rychlosti shledává drtivá většina jako jednoznačně nejčastější. Tato informace by se mohla 

stát jedním z faktů budoucí marketingové komunikace. Došlo by ke značnému ztotoţnění 

s touto informací cílovou skupinou. U mladých řidičů by to dále mohl být faktor telefonování 

za jízdy a pro řidiče s niţším dosaţeným vzděláním faktor řízení pod vlivem alkoholu.  
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5.7 Poslech rádiové stanice 

 

Respondenti v této otázce měli na výběr moţnost odpovědi z různých rádiových 

stanic, které lze naladit v Moravskoslezském kraji, a měli označit tu, kterou poslouchají 

nejvíce. Rádio Impuls se dle analýzy získaných dat stalo nejposlouchanějším rádiem u 

dotázaných profesních řidičů. Impuls, jako nejčastěji naladěné rádio, uvedlo 30 % 

respondentů, coţ je dvakrát více neţ u druhého nejposlouchanějšího rádia Frekvence 1  

(15 %). Na rádiu Evropa 2 se shodlo 14 % respondentů a pomyslnou hranici deseti procent 

uzavírá Čas a Hey rádio s 11 %. Viz Obr 5.6. 

 

 

 

 

V analýze závislostí pomocí kontingenčních tabulek a Pearsonova chí-kvadrátu nebyla 

nalezena významná statistická závislost. Následně byla u dat sledována hodnota 

adjustovaných reziduí, která poukázala na rozdíly v odpovědích u různých skupin 

odpovídajících. Respondenti ve věku 18 – 35 let volili rádio Evropa 2 a Impuls, jako vůbec 

nejčastěji poslouchané (25 % a 22 %). Respondenti ve věku 36 – 45 let preferují rovněţ 

Impuls (25 %), ale také rádio Čas (21 %). Poslední věkovou kategorii tvořili respondenti nad 

46 let. U této kategorie dominuje rádio Impuls (45 %), výší hodnota byla také naměřena 

u rádia Frekvence 1 (21 %). Můţeme tedy shrnout, ţe rádio Impuls je nejposlouchanější rádio 

napříč věkovými kategoriemi, a ţe poslech dalších rádií se liší dle věku posluchače. Zaměřím-

li se na rádio Impuls z pohledu pohlaví, toto rádio poslouchá 35 % muţů a 14 % ţen. Další 
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zjištění je, ţe 37 % všech dotázaných ţivnostníků poslouchá rádio Impuls. Struktura 

poslechovosti rádiové stanice. 

Profesní řidiči s hrubým měsíčním příjmem nad 20,5 tisíc korun nejčastěji poslouchají, 

vedle rádia Impuls (31 %), Český rozhlas (19%) a Evropu 2 (14%). Respondenti s příjem 15,5 

aţ 20 tisíc korun volili hned za rádiem Impuls, rádio Čas (18 %) a Frekvenci 1 (12 %). 

Respondenti v kategorii s nejniţším hrubým měsíčním příjmem (do 15 tis. Kč) nejčastěji 

poslouchají rádio Impuls (38 %), Frekvenci 1 (28 %) a Evropu 2 (17 %). 

Další analyzovaná data jsou z otázky, která se týká poslechu rádia při řízení. 

Respondenti odpovídali, jestli poslouchají rádio a pokud ano zdali jednu či více rádiových 

stanic. Nejvíce respondentů (47 %) poslouchá pouze jednu rádiovou stanici. Moţnost 

přeladění mezi svými oblíbenými dvěma aţ třemi stanicemi uplatňuje 36 % dotázaných. 

Často mění stanici 12 % a rádio vůbec neposlouchá 5 % respondentů, jak dokumentuje 

obrázek (Obr. 5.7).  

 

 

 

 

Hodnota Pearsonova chí-kvadrátu prokázala významnou shodu s proměnou hrubý 

měsíční příjem. Nalezená hodnota byla nepatrně zvýšená (Sig. 0,051), nicméně tuto závislost 

můţeme povaţovat za statisticky významnou. Adjustovaná rezidua poukazují na skutečnost, 

ţe respondenti s příjmem do 15 tisíc korun měsíčně významně preferují poslech jedné rádiové 

stanice (66 %). Ţádný z této kategorie nepreferuje časté měnění stanic a všichni respondenti 

(této kategorie) rádio poslouchají. Faktor rádio neposlouchám, volilo 11 % respondentů 

s příjmem 15,5 – 20 tis. Kč.  

Data, u kterých nebyla nalezena shoda s podmínkami chí-kvadrát testu, byla pouze 

podrobena porovnání hodnot adjustovaných reziduí. Významnější odlišnosti v postojích 
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Obr. 5.7 Poslech rádia při řízení 
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respondentů se ukázaly v souvislosti s jejich věkem. Kategorie mladých řidičů (18 – 35 let) se 

vyznačuje častým měněním poslouchané rádiové stanice (24 %). Naopak věkově starší řidiči 

(46 a více let) se projevují neměnným stanoviskem, celých 62% preferuje poslech jedné 

rádiové stanice. 

U respondentů, kteří upřednostňují poslech jedné rádiové stanice, se nejvíce objevuje 

rádio Impuls (35 %), Frekvence 1 (18 %), Evropa 2 (14 %) a Český rozhlas (12 %). Zbylé 

rádiové stanice, které lze naladit v Moravskoslezském kraji, nedosáhli ani 10 % poslechovosti 

u tohoto faktoru. Můţeme říci, ţe rádio Impuls, má nejvíce konzervativní posluchače 

analyzované cílové skupiny.   

 

Profesní řidiči při řízení poslouchají rádio, v dotazníku to označilo 95 % respondentů. 

Odpovědi si lišili pouze v postojích, zdali poslouchají jednu popř. dvě aţ tři rádiové stanice 

nebo tyto stanice často mění. Nejposlouchanějším rádiem u profesních řidičů se stalo rádio 

Impuls. Toto rádio poslouchá téměř kaţdý třetí profesní řidič v Moravskoslezském kraji a je 

nejposlouchanější napříč všemi analyzovanými kategoriemi (dle věku, pohlaví atd.). 

Marketingová komunikace, vyuţívající rádio Impuls, jako kanál k zaujetí profesních řidičů, 

by se stala nejefektivnější z celé nabídky rádiových stanic. Rádio Impuls má také 

nejkonzervativnější posluchače, u kterých je minimalizován efekt přeladění v době 

probíhajících reklam na rádiu. Posluchače další rádiových stanic lze diverzifikovat například 

dle věku, měsíčního příjmu, pohlaví apod. Firma proto můţe zvolenou rádiovou stanicí 

vhodně oslovit cílovou skupinu potencionálních zákazníku, dle aktuálních potřeb.   

 

   

5.8 Služba jako benefit 

 

Důleţitou otázkou bylo zjištění zájmu respondentů o sluţbu, pokud by jí jim nabízel 

zaměstnavatel jako součást programu zaměstnaneckých výhod (benefitů). Respondenti 

označovali pouze moţnosti ano, pokud by měli zájem a ne, pokud by ho neměli.  Z výsledků 

je zřejmé, ţe většina dotázaných by nabídku sluţby, jako součást systému ohodnocení 

zaměstnanců, přivítala. Z obrázku (Obr. 5.8) je patrná převaha (86%) pro moţnost ano, oproti 

odpovědi ne, která získala pouze 14% podporu respondentů.   

Pro zjištění závislosti byla opět vyuţita hodnota Pearsonova chí-kvadrátu, který zjistil 

statisticky významnou závislost s proměnnou pracovněprávní vztah (viz tabulka 4.16, Příloha 

4). Zájem o tuto sluţbu, jako o benefit, projevilo 92 % profesních řidičů v hlavním pracovním 
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vztahu. U ţivnostníků také převaţovala moţnost odpovědi ano. Ţivnostník, z povahy jeho 

pracovněprávního vztahu, nemá zaměstnavatele, jak je to obvykle chápáno u zaměstnance 

(HPP), nicméně v praxi jsou vyuţívány dlouhodobé smlouvy o spolupráci a součástí můţe být 

i podpora prostřednictvím benefitů. 

 

 

 

 

Dále, dle hodnot adjustovaných reziduí by ¼ (25 %) respondentů s hrubým měsíčním 

příjmem do 15 tisíc korun o tuto sluţbu zájem neměla, tato kategorie tvořila celých 50 % 

odpovědí na moţnost ne. U respondentů s příjmem 15 a půl tisíc korun a výše (ostatní dvě 

kategorie) by tuto nabídku sluţby jako benefitu přivítalo 90 % dotázaných.  

 

Z výsledků vyplývá značný zájem o tuto sluţbu, jako o benefit, ze strany profesních 

řidičů. Ocenili by, kdyby tato sluţba byla součástí programu zaměstnaneckých výhod jejich 

zaměstnavatele. Pouze u skupiny s nejniţším zkoumaným měsíčním příjmem (do 15 tisíc Kč) 

bylo znatelnější zastoupení záporné moţnosti odpovědi. Dá se předpokládat, ţe tato skupina 

respondentů upřednostňuje spíše benefity finančního charakteru (např. prémie). 

 

 

5.9 Účet na sociální síti 

 

 K otázce, zjišťující počet respondentů, kteří vlastní zaloţený účet na sociálních sítích 

(Facebook, Motomail) byla zjištěna poměrně překvapivá data.  Více neţ polovina oslovených 

respondentů (68 %) nevlastní účet na vybraných sociálních sítí. Zaloţený účet na Facebooku 

vlastní celkově 32 % respondentů. Motomail (sociální síť určená výhradně pro motoristy) má 
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Obr. 5.8 Zájem o službu jako benefit 
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pouhých 9 % dotázaných. Ţádný respondent nemá zaloţený účet pouze na sociální síti 

Motomail. Tyto čísla dokumentuje obrázek (Obr. 5.9). 

 

 

 

 

V analýze závislostí pomocí kontingenčních tabulek a Pearsonova chí-kvadrátu byla 

nalezena závislost mezi vlastnictvím profilu na definované sociálních síti a proměnnou věk. 

V testovaných datech byla nalezena nepatrně zvýšená hodnota Pearsonova chí-kvadrátu 

(Sig. 0,051), nicméně tuto závislost můţeme povaţovat za statisticky významnou. 

Nejvíce zastoupenou skupinou vlastníků účtu na obou sociálních sítí tvoří respondenti 

ve věkové kategorii od 18 do 35 let. Přesněji 18 % má účet na Facebooku i Motomailu. 

Celkově má zaloţený účet na Facebooku 50 % respondentů věkové kategorie 18 aţ 35 let. 

Z analýzy získaných dat vyplývá, ţe čím více je člověk starší, tím je menší pravděpodobnost, 

ţe má profil na sociální síti. Pouze 27 % respondentů ve věku 36 aţ 45 let a 20 % respondentů 

starších 46 let má zaloţený účet na sociální síti Facebook. 

Porovnávání hodnot adjustovaných reziduí nám přibliţuje další odlišnosti 

v odpovědích daných kategorií. Z pohledu pohlaví má zaloţený profil na Facebooku 47 % ţen 

a pouze 30 % muţů. 

Adjustovaná rezidua dále odhalují, ţe zřízený účet na sociálních sítích má více 

respondentů s vyšším dosaţeným vzděláním (středoškolské a vysokoškolské). 

V procentuálním vyjádření vlastní profil na Facebooku 38 % respondentů s vyšším 

dosaţeným vzděláním a 26 % s niţším dosaţeným vzděláním.  

 

Statisticky významná závislost mezi věkem a touto otázkou vypovídá o moţnosti 

zacílení na spíše mladší generaci profesních řidičů. K tomuto zacílení firmám pomáhá hned 
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Obr. 5.9 Účet na sociální síti 
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několik různých nástrojů pro propagaci a reklamu. Nicméně je zde velké procento (50 %) 

těchto mladých řidičů, jeţ nemá profil na Facebooku ani Motomailu. Dále můţeme 

vyhodnotit, ţe takto zacílená marketingová komunikace (na Facebooku) by zasáhla spíše 

ţeny, které ve srovnání s muţi více vyuţili moţnost zaloţit si účet na sociální síti.  

 

 

5.10 Test cenové citlivosti 

 

V dotazníkovém šetření byly vyhrazeny čtyři otázky s cílem zjištění cenové citlivosti 

cílové skupiny (profesní řidiči). Aplikovaná metoda tohoto výzkumu se nazývá „Holandský 

test cenové citlivosti“. Tento test se provádí pomocí otázek, při kterých dotazovaný 

respondent hodnotí, za jakou cenu by byl ochoten si tuto sluţbu zakoupit. Cenu posuzuje dle 

svého subjektivního názoru na cenové stupnici uvedené v dotazníku.  

 Konkrétně hodnotí, při jaké ceně mu bude sluţba připadat jako levná, drahá, a dále při 

jaké ceně mu bude připadat sluţba tak levná popř. drahá, ţe bude pochybovat o její kvalitě 

resp., ţe si jí nekoupí. 

Zjištěné výsledky se nanášejí do grafů pomocí šesti křivek. Průsečíky jednotlivých 

křivek nám zobrazují bod cenové nezaujatosti, bod marginální láce, bod marginální drahoty 

a hlavně cenový optimální bod. Tento bod je cena, která se setkává relativně s nejmenším 

odporem respondentů. Pole mezi body marginální láce a marginální drahoty nám ukazují 

prostor pro vhodné (přijatelné) cenové rozpětí.  

 

Cenová citlivost cílové skupiny 

 

Na obrázku (Obr. 5.10) se na ose x nachází cenové rozpětí, které bylo stanoveno na 

minimální ceně 100 Kč a maximální ceně 9500 Kč. Na ose y se nachází kumulativní počet 

respondentů.  Bod č. 2) neboli bod cenové nezaujatosti nabývá částky 3000 Kč. Tento bod 

vyjadřuje cenu, která je drahá i levná pro největší počet respondentů. Přijatelné manévrovací 

pole z hlediska stanovení optimální ceny a její následné komunikace se nachází v rozmezí (na 

obrázku 5.10 bod č. 3 a č. 4) od 1200 Kč aţ po 4800 Kč, tedy mezi body marginální láce (bod 

č. 3) a marginální drahoty (bod č. 4).  
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Optimální cenový bod (na obrázku 5.10 náleţí této hodnotě bod č. 1) neboli cena za 

sluţbu přijatelná pro největší počet respondentů činí 2000 Kč. Tato částka představuje cca. 

polovinu aktuální ceny, za kterou je sluţba (kurz bezpečné jízdy) poskytována. 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Z pohledu nynější cenové hladiny a zjištěných četností shledává 43 % dotázaných 

respondentů tuto cenu za drahou a z toho celých 23% za tak drahou, ţe by si jí nekoupili. 

Naopak pro 1% dotázaných je tato sluţba levná a ţádný respondent neshledává tuto sluţbu 

tak levnou, aby pochyboval o její kvalitě. 

Více jak polovina (53 %) respondentů by si tuto sluţbu nezakoupila, pokud by byla 

cena nastavena na 5200 Kč. V případě ceny okolo 800 Kč by téměř 60% respondentů 

povaţovalo tuto sluţbu za levnou, nekvalitní. Od ceny 4500 Kč můţeme vysledovat poměrně 

razantně zvyšující se cenovou citlivost respondentů. Tuto skutečnost můţeme vidět na 

obrázku (obr. 5.10) u křivky kumulativní četnost 14. (tmavě fialová křivka). 

 

Výzkum prokázal, ţe cena je nejdůleţitější faktor v procesu rozhodování se o nákupu 

sluţby. Z pohledu provedené cenové citlivosti a její reflexe k nynější cenové strategii firmy, 

by mělo dojít k přehodnocení aktuální ceny, za kterou je sluţba poskytována. Současná cena 

by se měla sníţit na 2000 Kč, nebo se k této částce minimálně přiblíţit. Se sníţením finální 

ceny bude pravděpodobně spojeno také sníţení zisků plynoucí z prodeje jedné sluţby, pokud 

nedojde k redukci nákladů spojených s jejím poskytováním. Celkové zisky ovšem porostou 

Obr. 5.10 Holandský test cenové citlivosti 
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díky zvýšené poptávce. Naměřená cenová citlivost se týká pouze profesních řidičů, kteří tvoří 

(byť velkou) část z potencionálních zákazníků. Sníţená cena by se mohla týkat pouze této 

kategorie řidičů.   

 

 

5.11 Vyhodnocení hypotéz 

 

Hypotéza č. 1:  

„Cena služby je nejdůležitější faktor ovlivňující respondenty při koupi služby.“  

V dotazníku (otázka č. 5) respondenti hodnotili jednotlivé faktory dle jejich důleţitosti 

pro vyuţití sluţby. Z analyzovaných dat můţeme konstatovat, ţe respondenti shledávají 

faktor cena jako nejdůleţitější, který je ovlivní v procesu rozhodování se o koupi sluţby. 

Tento fakt potvrzuje takto stanovenou hypotézu. Cena kurzu bezpečné jízdy je výrazný faktor 

ovlivňující výši poptávky.  

 

Hypotéza č. 2:  

„Pro respondenty s nižším měsíčním příjmem bude cena významnějším faktorem než 

pro respondenty s vyšším měsíčním příjmem.“  

Detailnější analyzování důleţitosti faktoru cena nám poukazuje na skutečnost, ţe 

cenově nejcitlivější je skupina respondentů s hrubým měsíčním příjmem pohybujícím se 

v rozmezí 15,5 – 20 tis. Kč. Jinými slovy, pokud se cena sluţby změní, nejvíce na tuto změnu 

zareaguje tento segment respondentů. U respondentů s niţším měsíčním příjmem (do 15 tis. 

Kč) byla zjištěna menší cenová citlivost resp. důleţitost faktoru cena. Tuto hypotézu 

zamítáme. Výše měsíčního příjmu tedy není rozhodující v otázce důleţitosti ceny sluţby 

(cenové citlivosti) pro profesní řidiče.  

 

Hypotéza č. 3:  

„Internetové stránky společnosti se stanou hlavním nástrojem pro získání více 

informací o službě.“  

V dotazníku byla otázka (č. 9) zaměřená na zjištění nástroje, který by respondenti 

vyuţili pro získání více informací o sluţbě. Analýza získaných dat vypovídá o internetové 

prezentaci (webové stránky) společnosti jako o hlavním nástroji pro získání více informací o 

sluţbě. Pro tento nástroj se vyjádřilo nejvíce respondentů (46 %). Zjištění potvrzuje 

stanovenou hypotézu. Webová prezentace centra bezpečné jízdy LIBROS Ostrava by měla 
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splňovat kritéria atraktivního webu (přehledná, hezká, přístupná, logická apod.), jelikoţ se zde 

bude obracet mnoho profesních řidičů za účelem získání více informací o sluţbě.  

 

Hypotéza č. 4:  

 „Řidiči s dobou držení řidičského průkazu do 10 let budou lépe informování o 

existenci služby než řidiči s dobou držení řidičského průkazu 10 a více let.“ 

Tato hypotéza se vztahuje k otázce (č. 1) seznámení se sluţbou. Získaná data 

vypovídají o 10% neznalosti poskytované sluţby. Z analýzy této neznalosti vyplývá, ţe 60 % 

řidičů s dobou drţení řidičského průkazu do 4 let a 19 % řidičů s dobou drţení řidičského 

průkazu od 4 do 10 let nebyli seznámeni s existencí této sluţby. Naopak u respondentů 

s dobou drţení řidičského průkazu 10 a více let by tato neznalost maximálně 10 %. Opět se 

potvrdilo, ţe mladá generace řidičů byla doposavad hůře informována o existenci této sluţby. 

Hypotézu tedy zamítáme.  
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6 Návrhy a doporučení 

Na základě provedeného výzkumu vyšly najevo různé skutečnosti a postoje profesních 

řidičů. Kapitola návrhy a doporučení obsahuje zmíněné skutečnosti s radou o doplnění do 

stávající marketingové komunikace. 

Marketingová komunikační strategie Centra bezpečné jízdy LIBROS Ostrava by se 

měla zaměřit více na segment mladých řidičů, kteří doposavad z velké části nebyli 

informováni, seznámeni s touto sluţbou. Lze očekávat postupný růst významu segmentu 

v čase. Z provedeného výzkumu je patrné, ţe čím větší je obecná informovanost o existenci 

této sluţby, tím rostou i šance dlouhodobého zvýšení poptávky. Díky povědomí u 

obyvatelstva, různé demografické struktury a členství v určitých sociálních skupinách (rodina, 

přátelé) se informace o sluţbě šířila nejčastěji.  

Trh s poskytováním kurzů bezpečné jízdy je trhem s relativně vysokou (32%) 

neznalostí konkurenčního prostředí.  Pokud dojde k oslovení a přesvědčení skupiny 

profesních řidičů, kteří jsou charakterizováni konkurenční neznalostí je pravděpodobné, ţe si 

sluţbu zakoupí. A koupě proběhne u té firmy, která je vhodnou marketingovou komunikací 

zacílila a přesvědčila. Ţeny a mladí řidiči (ve věku od 18 do 35 let) tvoří převáţnou většinu 

skupiny s jiţ zmíněnou neznalostí.  

 

6.1 Doporučení k reklamě 

 

Pro prvotní seznámení se sluţbou u segmentu mladých řidičů (18 – 35 let) bych navrhl 

vyuţít rádio jako komunikační kanál. Konkrétně vyuţití spotů na rádiích Impuls a Evropa 2, 

které vyšly jako nejposlouchanější u této skupiny profesních řidičů. Reklamní spoty na 

rádiových stanicích patří k evergreenům stávající marketingové komunikace Centra bezpečné 

jízdy LIBROS Ostrava.  

Z výzkumu vyšlo najevo, ţe po seznámení se základními informacemi o sluţbě 

většina respondentů očekává budoucí zájem o nákup této služby. Nicméně existuje 

nezanedbatelná skupina respondentů, která ještě není rozhodnuta, zdali si tuto sluţbu 

v budoucnu zakoupí či nikoli. Tato skupina představuje příleţitost pro firmu, kterou by měla 

pomocí vhodné reklamy vyuţít. V reklamě je nutné komunikovat prostřednictvím více 

různorodých informací, které by mohly v důsledku ovlivnit kaţdého jednotlivce. V praxi 

funguje pouţití různých příběhů, ve kterých by se mohl dotyčný nalézt, zosobnit se s ním. 
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Popřípadě vyuţití různých statistik o nehodovosti a úmrtích na pozemních komunikacích jako 

odstrašujícího případu nezvládnutí vzniklé krizové situace na silnici. Zmiňovaná sluţba 

samozřejmě zvyšuje pravděpodobnost zvládnutí této situace a v konečném důsledku to můţe 

znamenat přeţití řidiče či jiných účastníků silničního provozu.  

Informování a oslovení potencionálních zákazníků prostřednictvím vysílaných spotů 

na rádiových stanicích bylo doposud často vyuţívaným komunikačním nástrojem Centra 

bezpečné jízdy. Z výzkumu vyplynulo, ţe rádio Impuls se stalo nejvhodnějším a 

nejefektivnějším kanálem pro oslovení profesních řidičů v Moravskoslezském kraji. Lze 

vyuţít i nabídky jiných rádií, nicméně zde nebude takové zasaţení cílové skupiny (profesní 

řidiči). Tuto variantu, tedy vysílání spotů na jiných rádiových stanicích, bych doporučoval, 

pokud by došlo k podrobnější diverzifikaci těchto řidičů (kapitola 5.7). Náklady spojené 

s vysíláním reklamního rádiového spotu nejsou nezanedbatelné. Desetisekundový týdenní 

spot (59 opakování) v okénku o dopravě stojí 395 100 Kč na rádiu Impuls. U ostatních rádií 

se podmínky a kritéria liší. Ceny jsou víceméně srovnatelné, pokud zvaţujeme reklamní spoty 

na nejposlouchanějších rádiích (Impuls, Evropa 2, Frekvence 1 atd.). Podrobnější informace 

k ceníkům rádiových spotů obsahuje příloha č. 6.  

Profesní řidiči vnímají přestupek překročení povolené rychlosti jako zdaleka nejčastěji 

páchaný. Tento přestupek by se měl jednoznačně objevit v marketingové komunikaci 

(reklamě) Centra bezpečné jízdy, a to zejména protoţe se s ním ztotoţňuje drtivá většina 

profesních řidičů, jak ukázal provedený výzkum. Ztotoţnění se s hesly a slogany 

marketingové kampaně či komunikace zvyšuje pravděpodobnost oslovení a přesvědčení 

potencionálního zákazníka.  

Neoddiskutovatelným trendem dnešní doby je rozvoj sociálních sítí a s ním spojená 

firemní propagace na nich. Průzkum ovšem poukázal na skutečnost, ţe více neţ polovina 

profesních řidičů nevlastní účet na sociální síti Facebook ani Mottomail. Vyuţití podpory 

prodeje či reklamy skrze tyto sítě by nebylo příliš vhodné z hlediska nízkého zasaţení těchto 

řidičů. I přes tuto skutečnost bych doporučil vytvořit si firemní profil minimálně na soc. síti 

Facebook. Pokud uváţíme hledisko, na které poukazuje provedená analýza, tj. ţe seznámení 

s touto sluţbou byli nejvíce řidiči od svých známých, přátel či rodiny. Přítomnost na sociální 

síti nemusí tuto skupinu zasáhnout primárně, nýbrţ právě skrze působení v určitých skupinách 

(rodina, přátelé), jejichţ členové Facebook vlastní. Firemní profil na Facebooku slouţí jako 

forma komunikace (informování o novinkách, akcích), prostředek budování a udrţování 

vztahů. Centrum bezpečné jízdy by mělo zapojit uţivatele Facebooku (v ČR necelé 3 milióny) 

do různých diskuzí a soutěţí s cílem získat jejich pozornost, názor, připomínku a tím je 
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aktivně začlenit do problematiky. Skrze tuto soc. síť lze také získat zákazníky nové a to díky 

vyuţití virální formy propagace.    

Prvotní informace o existenci popř. seznámení se sluţbou je bezpochyby důleţité, 

nicméně se nesmí podcenit následný proces dalšího informování a upřesnění. V tomto se 

projevila jako důleţitá internetová prezentace firmy a také zobrazení této prezentace 

v internetových vyhledávačích pod různými „key words“ (klíčovými slovy) a to pokud moţno 

umístněnou na předních pozicích ve výsledcích tohoto vyhledávání. K tomuto se vyuţívá 

optimalizace pro vyhledávače (SEO). Klíčová slova škola bezpečné jízdy, škola smyků jsou 

ideální pro optimalizaci firemních stránek pro vyhledávače, jak to dokumentuje příloha č. 7. 

Internet se stal informačním fenoménem dnešní doby a výzkum to jen potvrdil. Investice 

vloţené do různých nástrojů pro zviditelnění se na internetu jsou nejen vhodné, ale nezbytné. 

Jeden z důleţitých předpokladů pro stimulaci poptávky (zvýšení zájmu o tuto sluţbu) 

je cena, za kterou firma tuto sluţbu poskytuje. Cena je klíčová v procesu rozhodování se o 

koupi služby pro profesní řidiče. I u profesních řidičů se projevila skutečnost vysoké cenové 

citlivosti, jak je to u obyvatelstva České republiky. Pro necelou polovinu profesních řidičů je 

současná cena drahá. Ideální cena, tedy cena přijatelná pro nejvíce řidičů, byla zjištěna ve výši 

2000 Kč. Samozřejmě je moţno cenu nastavit i výše, nicméně od ceny 4500 Kč byla zjištěna 

razantně zvyšující se cenová citlivost, která by měla za následek, ţe kaţdé zvýšení ceny nad 

tuto hranici odradí od zakoupení sluţby velký počet potencionálních zákazníků (profesních 

řidičů). Cena je tedy nezbytná informace pro všechny potencionální zákazníky, a pokud se 

stanoví na ideální výši (dle výzkumu) bylo by vhodné tuto informaci zahrnout v komunikaci.  

 

6.2 Doporučení k podpoře prodeje 

 

Aplikovaný výzkum se nezaměřil na tento nástroj marketingové komunikace. Podpora 

prodeje u sluţeb je poněkud specifická. Firma musí zváţit mnoho různých faktorů (typ 

zákazníka, prodejní cíle apod.) pro aplikaci tohoto nástroje. Dosavadní formy podpory 

prodeje, mezi něţ řadíme časově omezené nabídky sluţby za zvýhodněnou cenu, soutěţe, 

dárkové a záţitkové poukazy, povaţuji za vhodně aplikované. 

Stávající nástroje podpory prodeje bych rozšířil o nabídku, která by zvýhodňovala a 

motivovala zákazníky k šíření informací o službě. V praxi by to fungovalo, ţe zákazník, 

který s sebou na kurz přivede např. další dva zájemce, obdrţí tento kurz za zvýhodněnou cenu 

(sleva 1 000 Kč) nebo mu bude poskytnuta nějaká speciální sluţba nad rámec standardní 

výuky (akceptovatelnější pro firmu).  
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6.3 Doporučení k osobnímu prodeji 

 

Přímý kontakt se zákazníky je důleţitý z pohledu lepšího pochopení přání, potřeb a 

očekávání. Nezbytností jsou vyškolení zaměstnanci (školitelé), kteří poskytnou nezbytné 

informace všem zájemcům. 

Dalším prvkem osobního prodeje jsou specializovaní zaměstnanci z Centra bezpečné 

jízdy, kteří mají za úkol objíţdět firmy v okolí a seznámit jejich majitele popř. kompetentní 

osoby s touto sluţbou a moţností její vyuţití. Tento prvek osobního prodeje, který jiţ firma 

vyuţívá, bych rozšířil o zaměření také na business trh. Nabídku této sluţby, která svým 

charakterem vzdělává a trénuje zaměstnance (manaţery, řidiče), je moţné zahrnout jako 

formu zaměstnaneckých výhod (benefitů). Kurz bezpečné jízdy by se klidně mohl zařadit 

mezi ostatní vzdělávací benefitní programy (vedle jazykových kurzů apod.). S touto nabídkou 

by měli kvalifikovaní zaměstnanci přímo seznámit majitele, popř. zaměstnavatele. Manaţeři a 

řidiči, kteří často jezdí po celé ČR či Evropě, by jistě ocenili tuto moţnost. Pro tento účel byl 

zkoumán zájem o sluţbu jako benefit právě u řidičů v analytické části. Výsledky poukazují na 

poměrně silný zájem o zmiňovaný benefit.  

 

6.4 Doporučení k public relations 

 

Cílem tohoto nástroje je vytvoření si dlouhodobého příznivého klimatu spojeného se 

získáním sympatií a podpory společnosti. Důleţitou součástí public relations je publicita, díky 

které dochází k šíření informací a neosobní stimulaci poptávky.  

K podpoře publicity bych doporučil využívat tiskové zprávy, které dávají novinářům 

tip na novinku, kterou je moţné dále zpracovat. Témata je vhodné zaměřit na okruhy, které se 

bezprostředně týkají poskytované sluţby. Například problematika nehodovosti, bezpečnosti 

na silnicích, prevence dopravních nehod, nejčastější chyby při výuce apod. Je v zájmu firmy 

aby se o ní psalo.  

Z výzkumu vyplynulo, ţe reference okolí, tzn. doporučení či naopak nedoporučení 

sluţby, je významný faktor, který ovlivní budoucí potencionální zákazníky Centra bezpečné 

jízdy. Firma by se měla snaţit uspokojit potřeby a očekávání uživatelů služby tak, aby tito 

zákazníci byli spokojeni a rádi informovali a doporučili tuto sluţbu svým známým, přátelům 

či rodinným příslušníkům. 
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6.5 Doporučení k přímému marketingu 

 

Přímý marketing by se měl objevit v portfoliu uţívaných marketingových 

komunikačních nástrojů. K přímému oslovení je moţné vyuţít zákazníky, kteří nakupují 

v ostatních divizích (doprava, ţelezářství atd.) firmy LIBROS. Záměrem je oslovit zákazníky 

s nabídkou účasti v soutěţi a pod touto záminkou od nich získat určité informace, kontakty 

a následně vytvořit databázi.  Databáze zákazníků (B2B a B2C) tedy bude obsahovat 

základní informace (jméno, bydliště, firma) a dále kontakty (např. e-mail), prostřednictvím 

kterých bude moţné přímo oslovit potencionální zákazníky s nabídkou kurzu bezpečné jízdy, 

popř. je informovat o novinkách apod.  

Vytvořená databáze zákazníků často slouţí jako prostředek, kterým firma individuálně 

zaměřuje svou komunikaci a zvyšuje tak její účinnost a efektivnost. Centrum bezpečné jízdy 

si dále zajistí jedinečný nástroj pro získání zpětné vazby („feedback“). Vytvořená databáze je 

účinná a pomocná také v kombinaci s nástroji podpory prodeje. 
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7 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo na základě teoretických podkladů a analýzy prostředí 

navrhnout prvky marketingové komunikace, které osloví a motivují potencionální zákazníky 

Centra bezpečné jízdy LIBROS Ostrava k nákupu poskytované sluţby. Navrhované kroky 

k jednotlivým nástrojům marketingové komunikace by měli vyřešit dosavadní problém 

s nízkou poptávkou. Návrh se týká sluţby kurz bezpečné jízdy, který díky teoretické a 

praktické výuky vzdělává účastníky v oblastech bezpečné a defenzivní jízdy, prevenci a řešení 

mimořádných událostí v silničním provozu atd. (blíţe je sluţba popsána ve 3.1 kapitole).  

Konkrétní doporučení ke stávající marketingové komunikaci se opírají o zjištěné a 

analyzované informace neboli data, která byla získána marketingovým výzkumem, přesněji 

metodou písemného dotazníkového šetření. Tyto data byla analyzována pomocí statistického 

softwaru, který je určen právě pro tento účel. V 6. kapitole (návrhy a doporučení) se nachází 

klíčové informace ze zjištěných dat, které by měla firma minimálně zváţit, v lepším případě 

zahrnout v marketingové komunikační strategii tak, aby došlo k přesvědčení a ovlivnění 

potencionálních zákazníků (profesních řidičů). 

Klíčová zjištění, která by měla pomoci v procesu komunikace se zákazníky, se týkají 

oblastí ceny a jejího optimálního stanovení (její komunikace), internetu resp. webové 

prezentace společnosti a jejím zobrazení ve vyhledávačích, jako podstatného zdroje 

nezbytných informací. Dále také doporučení v oblasti rádiové propagace sluţby, konkrétně 

poslechovost jednotlivých rádiových stanic dle různých kritérií (věk, pohlaví). Zaměřil jsem 

se také na aktuální trend, který se týká sociálních sítí a propagaci na nich. V neposlední řadě 

bych doporučil marketingovou komunikaci zaměřit také na business trh, oslovit firmy, 

podnikatele s cílem zahrnout sluţbu do systému zaměstnaneckých výhod (benefitů). 

Závěrem této práce je doporučení pro Centrum bezpečné jízdy LIBROS Ostrava 

v podobě aplikace zjištěných skutečností a faktů, které byly odhaleny v provedeném 

výzkumu. Konkrétně, vyuţít těchto získaných informací ve stávající marketingové 

komunikaci a nejlépe ve spolupráci s osvědčenými marketingovými komunikačními nástroji, 

které firma jiţ vyuţívá.  
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Příloha č. 1: Dotazník 

 

Vážený respondente, 

dovoluji si Vás poţádat o vyplnění dotazníku, jeho vyplňování Vám zabere přibliţně 5 minut.  

Dotazník je plně anonymní. Data, která získám po jeho vyhodnocení, pouţiji ve své 

diplomové práci.  

 

Představení služby, ke které se Váže tento dotazník. 

Centrum bezpečné jízdy v areálu Libros Ostrava poskytuje sluţby, jejichţ cílem a smyslem je, 

na základě teoretické a praktické přípravy, zkvalitňovat a zdokonalovat úroveň řidičů, 

zlepšovat jejich řidičské a rozhodovací návyky, chování a jednání v silničním provozu a 

zvyšovat dovednost v krizových dopravních situacích, a to díky mnoha prvkům, jako 

například smyková deska pro simulaci náhlého smyku vozidla, aquaplaningová vana atd. 

Absolvováním jednorázového kurzu si můţete odečíst 3 body z bodového systému dle 

silničního zákona. 

 

Není-li uvedeno jinak, volte u každé otázky jednu odpověď. 

 

 
1. S touto službou jste se seznámil prostřednictvím:  
 

 TV, rádio      Známí, přátelé, rodina 

 Internet      Nikdy předtím 

 Tisk 

 

2. Znáte nějaké společnosti zabývající se podobnými službami? 

 
 Ano znám 1 až 2 společnosti      Ano znám 3 a více společností 

 Ne neznám 

 

3. Myslíte si, že v budoucnu byste mohl (-a) tuto službu někdy využít? 
 

 Určitě ano      Asi ne  Nevím 

 Asi ano      Určitě ne 

 

4. Měl (-a) byste zájem o tuto službu pokud, by ji nabízel Váš zaměstnavatel jako benefit? 

 
 Ano         Ne 
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5. Ohodnoťte na škále od 1 (nejdůležitější) do 4 (nejméně důležitý) tyto faktory podle toho, jak by pro 
Vás byl každý byl faktor důležitý, pro využití této služby? 

 

Faktory 1 - nejdůležitější, 4 nejméně důležitý 

Cena  

Získání zkušenosti/vzdělání  

Bodová tíseň  

Zvýšení bezpečnosti provozu na silnici  

 

 
6. Posloucháte rádio při řízení? 

 
    Ano, poslouchám obvykle 1 stanici           Ano, poslouchám obvykle 2-3 stanice             

    Ano, často měním stanice            Rádio neposlouchám  (pokračujte na otázce č. 8) 

 

7. Jakou rádiovou stanici nejčastěji posloucháte v Moravskoslezském kraji? 
 

 Evropa 2     Kiss rádio            Hitrádio Orion            Frekvence 1            Hey rádio 

 Impuls     Fajn rádio           Český rozhlas              Rádio Bonton         Fill rádio       

 Proglas     Čas               Country rádio              Rubi rádio     Žádné     

 Jiné – uveďte ………………………………..     

 
8. Máte profil na facebooku, motomailu? 

 
 Ano, mám oba        Ano, facebook 

 Ano, motomail        Ne, nemám   

 

9. Kde byste hledal (-a) více informací o službě, která Vás zaujala, po zhlédnutí její reklamy? 
 

 Internetové stránky společnosti      Tisk  

 Internetové vyhledávače      Reference okolí (známí, rodina) 

 Telefon společnosti       Jinde 

 

10. Jaký je podle Vašeho názoru/zkušenosti nejčastější přestupek, za který jsou odebírány body? 
 

 Překročení rychlosti        Řízení pod vlivem alkoholu 

 Nezapnutý pas         Telefonování za jízdy 

 Nezastavení na červenou       Nezastavení před přechodem  
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Následují otázky vážící se ke službě, která je popsána v úvodu.  

 

11. Označte, při jaké ceně Vám bude tato služba připadat levná?  

 

 9500 Kč         7000 Kč            4800 Kč            3000 Kč            1800 Kč            800 Kč 

 9000 Kč         6500 Kč            4400 Kč            2600 Kč            1600 Kč            600 Kč 

 8500 Kč         6000 Kč            4000 Kč            2400 Kč            1400 Kč            400 Kč 

 8000 Kč         5500 Kč            3600 Kč            2200 Kč            1200 Kč            200 Kč 

 7500 Kč         5200 Kč            3300 Kč            2000 Kč            1000 Kč            100 Kč 

 

12. Označte, při jaké ceně Vám bude tato služba připadat drahá? 

 

 100 Kč            1000 Kč            2000 Kč            3300 Kč            5200 Kč            7500 Kč 

 200 Kč            1200 Kč            2200 Kč            3600 Kč            5500 Kč            8000 Kč 

 400 Kč            1400 Kč            2400 Kč            4000 Kč            6000 Kč            8500 Kč 

 600 Kč            1600 Kč            2600 Kč            4400 Kč            6500 Kč            9000 Kč 

 800 Kč            1800 Kč            3000 Kč            4800 Kč            7000 Kč            9500 Kč 

 

13. Označte, při jaké ceně Vám bude tato služba připadat tak levná, že budete pochybovat o její kvalitě?  

 

 100 Kč            1000 Kč            2000 Kč            3300 Kč            5200 Kč            7500 Kč 

 200 Kč            1200 Kč            2200 Kč            3600 Kč            5500 Kč            8000 Kč 

 400 Kč            1400 Kč            2400 Kč            4000 Kč            6000 Kč            8500 Kč 

 600 Kč            1600 Kč            2600 Kč            4400 Kč            6500 Kč            9000 Kč 

 800 Kč            1800 Kč            3000 Kč            4800 Kč            7000 Kč            9500 Kč 

 

14.  Označte, při jaké ceně Vám bude tato služba připadat tak drahá, že si ji nekoupíte? 

 

 9500 Kč         7000 Kč            4800 Kč            3000 Kč            1800 Kč            800 Kč 

 9000 Kč         6500 Kč            4400 Kč            2600 Kč            1600 Kč            600 Kč 

 8500 Kč         6000 Kč            4000 Kč            2400 Kč            1400 Kč            400 Kč 

 8000 Kč         5500 Kč            3600 Kč            2200 Kč            1200 Kč            200 Kč 

 7500 Kč         5200 Kč            3300 Kč            2000 Kč            1000 Kč            100 Kč 

 

15.  Váš věk 

 
  18 – 26 let   27 – 35 let   36 – 45 let 

  46 – 55 let   56 a více 

 

16.  Váš hrubý osobní měsíční příjem 

 

  Do 10 tis. Kč      10,5 – 15 tis. Kč      15,5 – 20 tis. Kč    

  20,5 – 25 tis Kč      25,5 tis Kč a více 
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17.  Vaše vzdělání 

 
 Základní      Vyučen 

 Středoškolské s maturitou      Vysokoškolské 

 

18. Vaše pohlaví 
 

  Muž   Žena 

 

19. Jak dlouho jste držitelem řidičského oprávnění skupiny B? 

 
  1 – 4 roky      5 – 10 let      11 – 20 let    

  21 – 30 let       30 a více let 

 

20. V jakém pracovněprávním vztahu vykonáváte svou činnost? 

 

  Hlavní pracovní poměr   Živnost  

  Vedlejší pracovní poměr   Jiné – uveďte ……………………………….. 
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Příloha č. 2: Výsledky analyzovaných dat celkově 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2.1 Seznámení se sluţbou celkově 

Tab. 2.2 Vyuţití sluţby celkově 

Tab. 2.3 Znalost konkurence celkově 

Tab. 2.4 Nástroj pro další informace celkově 

Tab. 2.5 Nejčastější přestupek dle názoru celkově 
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Tab. 2.7 Účet na sociální síti celkově 

Tab. 2.8 Nejposlouchanější rádio celkově 

Tab. 2.9 Poslech rádia celkově 

Tab. 2.6 Sluţba jako benefit celkově 
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Příloha č. 3: Výsledky analýzy a třídění dat druhého stupně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tab. 3.1 Seznámení se sluţbou*věk 

Tab. 3.2 Seznámení se sluţbou*hrubý měsíční příjem 

Tab. 3.3 Seznámení se sluţbou*doba drţení řidičského průkazu 
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Tab. 3.4 Seznámení se sluţbou*pohlaví 

Tab. 3.6 Vyuţití sluţby*pracovněprávní vztah 

Tab. 3.5 Vyuţití sluţby*vzdělání 



 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tab. 3.7 Znalost konkurence*věk 

Tab. 3.8 Znalost konkurence*vzdělání 

Tab. 3.9 Znalost konkurence*pohlaví 
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Tab. 3.10 Znalost konkurence*pracovněprávní vztah 

Tab. 3.11 Nástroj pro další informace*věk 
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Tab. 3.12 Nástroj pro další informace*hrubý měsíční příjem 

Tab. 3.13 Nástroj pro další informace*doba drţení řidičského průkazu 
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Tab. 3.14 Nejčastější přestupek dle názoru*věk 

 

 

Tab. 3.16 Nejčastější přestupek dle názoru*pohlaví 

Tab. 3.15 Nejčastější přestupek dle názoru*vzdělání 
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Tab. 3.17 Benefit*hrubý měsíční příjem 

 

Tab. 3.18 Benefit*pracovněprávní vztah 

Tab. 3.19 Účet na sociální síti*věk 

Tab. 3.20 Účet na sociální síti*vzdělání 
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Tab. 3.22 Nejposlouchanější rádio*věk 

Tab. 3.21 Účet na sociální síti*pohlaví 
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Tab. 3.23 Nejposlouchanější rádio*hrubý měsíční příjem 

Tab. 3.24 Nejposlouchanější rádio*pohlaví 
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Tab. 3.25 Poslech rádia*věk 

Tab. 3.26 Poslech rádia*hrubý měsíční příjem 

Tab. 3.27 Nejposlouchanější rádio*poslech rádia 



 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 3.29 Test homogenity  rozptylů*věk 

Tab. 3.28 Charakteristiky*věk 

Tab. 3.30 Test ANOVA*věk 

Tab. 3.31 Charakteristiky*pohlaví 
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Tab. 3.32 Test homogenity  rozptylů*pohlaví 

Tab. 3.33 Test ANOVA*pohlaví 

Tab. 3.34 Charakteristiky*vzdělání 

Tab. 3.35 Test homogenity  rozptylů*vzdělání 
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Tab. 3.36 Test ANOVA*vzdělání 

Tab. 3.37 Charakteristiky*hrubý měsíční příjem 

 

Tab. 3.38 Test homogenity  rozptylů*hrubý měsíční příjem 

 

Tab. 3.39 Test ANOVA*hrubý měsíční příjem 
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Příloha č. 4: Výsledky analýzy chí-kvadrát test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tab. 4.1 Seznámení se sluţbou*věk 

Tab. 4.2 Seznámení se sluţbou*hrubý měsíční příjem 

Tab. 4.3 Seznámení se sluţbou*doba drţení řidičského průkazu 

Tab. 4.4 Seznámení se sluţbou*pohlaví 
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Tab. 4.5 Vyuţití sluţby*vzdělání 

Tab. 4.6 Vyuţití sluţby*pracovněprávní vztah 

Tab. 4.7 Znalost konkurence*věk 

Tab. 4.8 Znalost konkurence*vzdělání 
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Tab. 4.9 Znalost konkurence*pohlaví 

Tab. 4.10 Znalost konkurence*pracovněprávní vztah 

Tab. 4.11 Nástroj pro další informace*věk 

Tab. 4.12 Nástroj pro další informace*hrubý měsíční příjem 
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Tab. 4.13 Nejčastější přestupek dle názoru*věk 

Tab. 4.14 Nejčastější přestupek dle názoru*vzdělání 

Tab. 4.15 Nejčastější přestupek dle názoru*pohlaví 

Tab. 4.16 Benefit*hrubý měsíční příjem 
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Tab. 4.17 Benefit*pracovněprávní vztah 

Tab. 4.18 Účet na sociálních sítí*věk 

Tab. 4.19 Účet na sociálních sítí*vzdělání 

Tab. 4.20 Účet na sociálních sítí*pohlaví 
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Tab. 4.21 Nejposlouchanější rádio*věk 

Tab. 4.22 Nejposlouchanější rádio*hrubý měsíční příjem 

Tab. 4.23 Nejposlouchanější rádio*pohlaví 

Tab. 4.24 Poslech rádia*věk 
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Tab. 4.25 Poslech rádia*hrubý měsíční příjem 
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Příloha č. 5: Data k Holandskému testu cenové citlivosti 

 

 

 

  

Tab. 5.1 Data k testu cenové citlivosti a) 
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Tab. 5.2 Data k testu cenové citlivosti b) 
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Příloha č. 6: Ceníky rádiových reklamních spotů 

 

 

 

  

Tab. 6.1 Ceník rádia Impuls 
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Tab. 6.2 Ceník rádia Frekvence 1 



 

 

3 

 

 

 

 

Tab. 6.3 Ceník rádia Evropa 2 
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Příloha č. 7: Klíčová slova pro vyhledávače 

 

 

 

Tab. 7.1 Klíčová slova pro Google.com 


