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1. ÚVOD 

Historie koření je stará již 50 000 let, už tehdy lidé oceňovali nenahraditelné vlastnosti 

jednotlivých druhů koření a používali je pro zlepšení chutě a vůně připravovaných pokrmů. 

Ochucování a kořenění jídel je návyk, který zůstal lidem dodnes a se stoprocentní jistotou 

bude i v budoucnu. Koření je tedy potravinový artikl, který bude vždy zapotřebí, artikl, který 

příliš nepodléhá ani módním trendům, jeho spotřeba se může mírně měnit jen v závislosti 

na spotřebě potravin. 

Potraviny jsou v současné době velmi často diskutovaným tématem, zejména 

z hlediska kvality. Kvalita koření je dána výběrem dodavatelů, chce – li společnost nabídnout 

svým koncovým zákazníkům opravdu kvalitní koření, musí vybírat dodavatele z celého světa, 

kteří jsou schopni poskytnout opravdu kvalitní suroviny. Dalším krokem ke kvalitě je pečlivé 

zpracování a balení, jež odpovídají požadovaným standardům. Důležitá je také průběžná 

kontrola kvality výrobků, která zaručí, že každý produkt, jenž se dostane k zákazníkovi, bude 

stále stejné jakosti. Výroba kvalitních kořenících přípravků je náročný a i nákladný proces, 

proto zde vzniká určitý nesoulad mezi menšími výrobci a obchodními řetězci. Obchodní 

řetězce v České republice jsou známé svými tlaky na dodavatele, po kterých vyžadují neustálé 

snižování ceny, i na úkor kvality. S tímto problémem se setkává také společnost GOLD 

SPICE s.r.o., která se na základě těchto praktik rozhodla hledat alternativní distribuční kanály. 

Společnost se inspirovala novými trendy a rozhodla se pro vývoj nové produktové řady, která 

se bude prodávat výhradně na internetu, na elektronickém obchodním portále Mimibazar, kde 

nemusí platit žádné zalistovací poplatky, zpětné a logistické bonusy, a další poplatky, které 

vybírají obchodní řetězce.  

Diplomová práce je věnována právě výše zmíněné produktové řadě. Hlavním cílem je 

zjistit požadavky a přání cílové skupiny zákazníků, podle nichž jsou navrženy atributy nově 

vyvíjené produktové řady. Základ všech návrhů a doporučení tvoří získaná data provedeného 

marketingového výzkumu.   
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2. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI GOLD SPICE s.r.o. 

2.1. Představení společnosti 

Společnost GOLD SPICE s.r.o. vznikla v Ostravě 15. 2. 2006 změnou právní 

subjektivity fyzické osoby. [39] 

Soukromá firma pod názvem současného majitele zahájila činnost 22. 1. 1991. Již 

od samotného vzniku se firma orientovala na obchodní činnost v oblasti potravin. V roce 1998 

zahájila firma výrobu kořenící směsi SUPERVEGET. K výrobě prvních výrobků této značky 

byla používána nakupovaná surovina, která byla balena do vlastních obalů. Začátkem roku 

1999 firma vyvinula vlastní receptury a pořídila potřebnou technologii. Tímto byla zahájena 

kompletní vlastní výroba. Začátkem roku 2003 byla uvedena do provozu nová výrobna 

v Petrovicích u Karviné, která se postupně velice zmodernizovala. Tato provozovna je 

zařízená dle nezbytných požadavků na zdravotní nezávadnost výrobků, je v ní zaveden systém 

HACCP (systém kritických a kontrolních bodů). Firma úspěšně prošla několika audity 

anglické společnosti Checkmate International plc., která provádí audity u firem vyrábějících 

privátní značky pro TESCO ČR a SR. [39], [41] 

Dále se certifikovala podle normy ČSN EN ISO 9001:2000. Veškeré práce související 

se zaváděním systému HACCP, včetně nutných stavebních úprav, byly hrazeny z vlastních 

zdrojů. V říjnu 2006 byly dokončeny práce na nové míchárně, díky které došlo ke zvýšení 

kapacity míchání surovin ze stávajících 50 – 100 tun/měsíčně na 500 – 800 tun/měsíčně. 

Instalace nejmodernější technologie umožnila firmě tak velké navýšení kapacity bez nároků 

na další pracovní místa. Certifikáty společnosti viz příloha č. 1. [39], [41] 

V roce 2006 došlo k transformaci firmy z důvodu přechodu na podvojné účetnictví 

(obrat v roce 2005 – 25 mil. Kč), dále z důvodů daňových a také z důvodů image firmy, kdy 

účast na mezinárodních výběrových řízeních přinášela značné komplikace. Změnou právní 

subjektivity firma očekávala zejména zvýšení průhlednosti a prestiže firmy. [39], [41] 

Firma od roku 2000 rozvíjela značku SUPERVEGET o produktové řady 

SUPERVEGET MIX, SUPERVEGET CLASSIC, SUPERVEGET ZOUNARKA. Výroba 

produktové řady SUPERVEGET ZOUNARKA byla v současné době, z důvodu snížené 

účasti herce Martina Zounara v pořadech o vaření, zastavena a doprodávají se pouze zásoby. 

V roce 2009 se společnost přizpůsobila novému životnímu trendu, a to zdravému způsobu 

života, a vyvinula produktovou řadu SUPERVEGET BIO. [39] 
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GOLD SPICE s.r.o. obchoduje s několika obchodními řetězci, pro které vyrábí 

privátní výrobky a zároveň dodává své vlastní. V roce 2001 uzavřela společnost dohodu 

s výhradním distributorem KON – RAD s.r.o. a tímto byl zahájen prodej na slovenském trhu. 

[39] 

V roce 2006 dala společnost vzniknout polévkovým základům produktové řady 

SUPERVEGET ZOUNARKA. [39] 

Aby mohlo dojít ke zvýšení počtu odběratelů o gastronomická zařízení, rozhodla se 

v roce 2007 rozšířit svou nabídku o produktovou řadu SUPERVEGET GASTRO – sypká i 

tekutá polévková ochucovadla. Do této produktové řady byly v roce 2009 převedeny všechny 

výrobky z produktové řady SUPERVEGET ZOUNARKA - polévkové základy. Za účelem 

dalšího rozšíření nabízeného portfolia byly vytvořeny receptury kořenících směsí - Kuřecí, 

Krůtí, Vepřový, Hovězí, Rybí, Gyros, Grilovací, směs Pomodoro, Tzatziki, Hranolky, 

Americké brambory, Kari a Provensálské koření, tímto společnost zvýšila svou 

konkurenceschopnost v segmentu HORECA. [39], [41] 

V současné době společnost spolupracuje a dodává také obchodnímu partnerovi WSF 

Group Sp. z o.o. z Polska, za jehož spolupráce byla vytvořena společná značka 

SANVEE SUPERVEGET, jež je chráněna evropskou ochrannou známkou. Tato značka je 

zcela přizpůsobena evropskému trhu. [39] 

Společnost je relativně malá, rozhodnutí jsou zde přijímána podstatně rychleji než 

ve větších firmách, proto je velmi flexibilní a snaží se jít s novými životními trendy, tomuto 

odpovídá vyvíjení nové produktové řady, jež je určená pouze pro internetový prodej, čemuž 

se věnuji v následujících kapitolách. 
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2.2. Sortiment společnosti 

2.2.1. Značky a jejich produktové řady  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Produktový list firmy, upraveno autorem 

Zdroj: Produktový list firmy, upraveno autorem 

  

Obr. 2.1 Schéma produktových řad značky SUPERVEGET 

Obr. 2.2 Schéma produktových řad značky SUPERVEGET SANVEE 
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2.2.2. Značka SUPERVEGET 

a) Zanikající produktová řada ZOUNARKA  

Zounarka byla TOP řada s přímou podporou herce a moderátora Martina Zounara, 

oceněná národní značkou kvality KLASA. Vyznačovala se vysokou kvalitou použitých 

surovin, obsahem soli 58% (deklarován na výrobcích) a vyváženou bezlepkovou recepturou. 

Vyráběla se jednak tradičně s použitím zvýrazňovačů chuti a vůně (glutamát sodný) - 

Zounarka pikantní a Zounarka univerzální, ale také v podobě Zdravého výrobku, kde byly 

umělé zvýrazňovače nahrazeny přírodním kvasnicovým extraktem a výrobek byl obohacen o 

řadu vitamínů, minerálů a bylinek. Dnes se však herec Martin Zounar kulinářských pořadů o 

vaření neúčastní, i jeho spolupráce s obchodním řetězcem Globus, která byla pro tuto 

produktovou řadu velmi významná, zanikla a s tím zanikl i význam této produktové řady, 

proto byla výroba zastavena a doprodávají se jen zásoby. [39], [42] 

b) Produktová řada CLASSIC 

Tato produktová řada obsahuje pouze jeden výrobek, ten se řadí mezi tradiční 

ochucovadla s univerzálním použitím. Tento výrobek je určen pro zákazníky střední třídy 

a patří mezi nejprodávanější výrobky sortimentu společnosti. Obsahuje 59% soli (deklarován 

na výrobku), je opět přirozeně bezlepkový. V minulosti byl prodej tohoto výrobku 

podporován doporučením Martina Zounara, to bylo z výše zmíněných důvodů zrušeno. 

Výrobek je oceněn národní značkou kvality KLASA. Produktová řada CLASSIC se prodává 

zejména v řetězcích TESCO ČR a TESCO SR. [41], [42] 

c) Produktová řada MIX 

Mix je ochucovadlo určeno pro diskontní segment. Obsah soli je zde 69% (není 

deklarován). Výrobek neobsahuje přidaný glutamát sodný. Při vývoji tohoto výrobku byl 

kladen důraz na příznivou cenu, protože je určen pro nižší až střední sociální třídu. Tento 

výrobek se prodává zejména na českém a slovenském trhu. [41], [42] 

d) Produktová řada BIO 

BIO je ochucovadlo s certifikátem BIO a je vyrobeno podle přísných požadavků 

 pro náročné zákazníky preferující zdravý životní styl a BIO výrobky. Tento výrobek se 

prodává pouze ve specializovaných BIO prodejnách. [41], [42] 
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e) Produktová řada GASTRO  

Tato produktová řada byla vytvořena pouze pro restaurace, jídelny, vývařovny a různá 

gastronomická zařízení. Zákazníci tohoto typu jsou velice nároční, a co se týče druhů 

výrobků, preferují možnost zakoupení více produktů od jednoho dodavatele, což vysvětluje 

délku této produktové řady. [41], [42] 

 

Obr. 2.3 Schéma produktové řady GASTRO 

Zdroj: Produktový list firmy, upraveno autorem 
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2.2.3. Značka SUPERVEGET SANVEE 

a) Produktová řada NATURAL 

Produktová řada NATURAL obsahuje výrobek NATURAL, jenž je určen pro všechny 

příznivce zdravého životního stylu a zdravé výživy. Jedinečnost tohoto výrobku je dána jeho 

složením, je bez přidaných umělých zvýrazňovačů chuti a neobsahuje přidaný glutamát 

sodný. Ke zvýraznění chuti je ve složení použit kvasnicový extrakt, který má příznivý účinek 

na imunitní systém a duševní i tělesné výkony člověka. Obsah soli v tomto výrobku je oproti 

ostatním výrazně snížen na 58%, přičemž se zde jedná o sůl obohacenou jódem. Další 

významnou složkou produktu je směs důležitých vitamínů (C, škála vitamínů B a vitamín E), 

jejichž příznivé účinky firma v oblasti marketingové komunikace velmi zdůrazňuje. Tomuto 

pestrému složení odpovídá také vysoká cena. [42] 

b) Produktová řada CLASSIC 

Tato produktová řada je založena na výrobku CLASSIC UNIVERSAL. 

Charakteristika výrobku je naprosto stejná jako u CLASSIC značky SUPERVEGET, došlo 

zde, za účelem jednotného designu značky, pouze ke změně obalu. [42] 

c) Produktová řada MIX 

Charakteristiky výrobku této produktové řady jsou shodné s řadou MIX značky 

SUPERVEGET. I v tomto případě došlo pouze k přizpůsobení obalu světovým trendům 

obalového designu a to za účelem zvýšení konkurenceschopnosti na zahraničním trhu. [42] 

 

 

 

Zdroj:Produktový list firmy 

Obr. 2.4 Univerzální ochucovadla značky SUPERVEGET SANVEE 
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d) Směsi koření 

Pod značkou SUPERVEGET SANVEE je prodáváno 13 druhů směsí koření, které 

jsou určeny pro zákazníky střední až vyšší třídy, čemuž odpovídá také relativně vyšší cena. 

Tyto směsi jsou baleny do inovativních obalů – doypacků s uzavíratelnou strunou, čímž se 

zabezpečí jejich čerstvost i po několika otevřeních. Vrchní část obalu tvoří euro otvor 

pro zavěšení na speciální „kravatky“, díky tomu vznikla možnost cross marketingu, například 

umístění výrobků u masa. Při vývoji těchto produktů byl kladen důraz na rychlou spotřebu, 

proto se hmotnost balení pohybuje v rozmezí 10–45 gramů. [42]  

 

 

 

 

 

Zdroj: Produktový list firmy 

e) Jednodruhové koření 

Jelikož je činnost firmy GOLD SPICE s.r.o. postavena zejména na míchání směsí, 

tvoří jednodruhové koření pouze doplňkový sortiment, jenž vytváří nabídku značky 

komplexní. [42] 

2.2.4. Privátní výrobky vyráběné společností 

Při výrobě privátních výrobků přebírají veškeré marketingové činnosti obchodní sítě, 

z toho důvodu se společnost snaží oslovovat další odběratele tohoto typu a výrobu privátních 

výrobků rozšiřovat. V současné době vyrábí pro 4 obchodní sítě a jedná s dalšími. [42] 

  

Obr. 2.5 Kořenící směsi značky SUPERVEGET SANVEE 



15 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Produktový list firmy, upraveno autorem 

2.3. SWOT analýza společnosti  

Obr. 2.7 Schéma privátních výrobků společnosti 

Silné stránky (+): 

 Vlastní výrobní a skladovací prostory, 

bez nájemného 

 Nedávno zrekonstruované výrobní i 

kancelářské prostory 

 Relativně nové výrobní zařízení 

o velké výrobní kapacitě 

 Malá společnost, rychle reagující 

na změny na trhu 

 Zájem vedení společnosti o další 

rozvoj, inovativní myšlení 

 Kombinace normy ISO 9001 a systému 

HCCP, ocenění Klasa 

 Kvalitní výrobky, relativně nízká cena 

 Přirozeně bezlepkové výrobky 

Slabé stránky (-): 

 Nízká úroveň vzdělání středního 

managementu 

 Chybí technolog výroby a vývoje 

s patřičným vzděláním 

 Suroviny nejsou nakupovány 

od prvovýrobců nýbrž dalších 

dodavatelů 

 Nedostatečný počet obchodních 

zástupců 

 Špatná dostupnost výrobků 

pro zákazníky 

 Finanční náročnost výroby 

 Levný výrobek s dlouhou dobou 

spotřeby 

Příležitosti (+): 

 Ocenění dalších výrobků značkou 

Klasa 

 Mediální podpora českých výrobků 

 Možnost zvýšit produkci bez dalších 

investic 

 Dobré vztahy na řetězcích s nákupčími 

 Vývoz do zahraničí (jednotný vnitřní 

trh EU) 

 Zrychlující se trend života 

 Přibývající počet celiatiků 

 

Hrozby (-): 

 Odchod výrobních dělníků a klíčových 

manažerů společnosti 

 Výměna nákupčích na řetězcích 

 Vylistování z obchodních řetězců 

 Nedostatečná známost značky 

 Spojení konkurence 

 Změna doby splatnosti dodavatelů 

a odběratelů 

 Ekonomická krize – nesolventnost 

odběratelů, možný krach obchodních 

partnerů 

 Zvýšení cen vstupů 

Obr. 2.6 Schéma privátních výrobků společnosti 
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Při hodnocení výkonnosti je použita škála od 1-5, která je založena na školském 

principu. U hodnocení závažnosti je škála v rozmezí 1-3, kdy 1 znamená vysokou závažnost 

a 3 znamená nízkou závažnost. 

Tab. 2.1 Hodnocení výkonnosti a závažnosti 

Hodnocené faktory Hodnocení 

výkonnosti 

Hodnocení 

závažnosti 

Vyhodnocení 

1 2 3 4 5 1 2 3 výkonnost závažnost 

Vlastní prostory (A) 1     1   1 1 

Rekonstrukce prostorů (B)  1     1  2 2 

Nové výrobní zařízení, velká výrobní 

kapacita (C) 

1     1   1 1 

Malá a flexibilní společnost (D)  1    1   2 1 

Zájem vedení o další rozvoj, 

inovativnost (E) 

1     1   1 1 

Normy ISO a systém HACCP, ocenění 

Klasa (F) 

1     1   1 1 

Kvalitní výrobky, nízká cena (G)  1    1   2 1 

Přirozeně bezlepkové výrobky (H) 1      1  1 2 

Nízká úroveň vzdělání (I)   1    1  3 2 

Absence vyučeného technologa (J)    1    1 4 3 

Překupování surovin (K)    1  1   4 1 

Málo obchodních zástupců (L)     1 1   5 1 

Špatná dostupnost výrobků (M)    1  1   4 1 

Finanční náročnost výroby (N)    1   1  4 2 

Levný výrobek s dlouhou dobou 

spotřeby (O) 

   1   1  4 2 
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Obr. 2.8 Matice výkonnost/závažnost 

2.3.1. Vyhodnocení výkonnosti a závažnosti silných a slabých stránek 

Z matice výkonnost/závažnost vyplývá, že nejvýkonnější a nejzávažnější aspekty jsou 

vlastní výrobní a skladovací prostory, nové výrobní zařízení a velká výrobní kapacita, dále 

také zájem vedení o další rozvoj, inovativnost a normy ISO, systém HACCP a ocenění Klasa. 

Z analýzy plyne, že by si firma měla zejména v těchto aspektech svou pozici udržet. Tím, že 

má společnost vlastní prostory, neplatí nájem, což se odráží kladně zejména na fixní náklady 

společnosti, nehrozí zde ani žádné komplikace vyplývající z nájemních vztahů. Výrobní 

kapacity jsou pro firmu také důležité, s jistotou se může účastnit výběrových tendrů a usilovat 

o velké zakázky. Zájem vedení společnosti a inovativnost působí kladně v oblasti vývoje 

nových výrobků, dobývání nových prodejních kanálů, v boji s konkurencí, ale také působí 

jako motivační faktor na zaměstnance. Chce – li firma dodávat do obchodních řetězců, jsou 

normy ISO a systém HACCP nezbytné, proto jsou zde důležitým aspektem.  

Mezi nejzávažnější a nejméně výkonnou oblast patří nedostatek obchodních zástupců. 

I přesto, že má společnost sjednané kontrakty na určité odběry, je důležité své odběratele 

navštěvovat a budovat obchodní vztahy, ale také získávat nové zákazníky a odběratele. Proto 

z analýzy vyplývá nejvyšší nutnost posílení pozice. S nedostatkem obchodních zástupců úzce 

souvisí špatná dostupnost výrobků v obchodech, což z analýzy vyplývá jako velmi závažný 
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faktor, který by měla firma posílit. U faktoru finanční náročnost výroby je na základě 

výsledku analýzy důležité pozici také posilovat, tzn. snažit se o maximální redukci nákladů 

a inovace v oblasti výroby. V případě levného výrobku s dlouhou dobou spotřeby jsou změny 

složité, jelikož společnost musí zůstat v cenové oblasti konkurenceschopná. 

Absence vyučeného technologa a nízká úroveň vzdělání nepatří mezi významné 

faktory. Prozatím zvládá vývoj nových receptur a jejich úpravy jednatel firmy a výrobní 

manažer. V komplikovanějších situacích je možné službu outsourcingovat, takže zde riziko 

nehrozí. Nízká úroveň vzdělání zaměstnanců firmy je vyvažována praxí, na základě analýzy 

je však vhodné při přijímání nových zaměstnanců klást důraz na praxi a vzdělání současně. 
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Tab. 2.2 Hodnocení příležitostí 

Hodnocené faktory Hodnocení příležitosti Pravděpodobnost 

úspěchu 

Vyhodnocení 

1 2 3 4 5 1 2 3 příležitost pravděpodobnost 

Další ocenění Klasa 1     1   1 1 

Mediální podpora českých 

výrobků 

 1     1  2 2 

Navýšení produkce 

bez investic 

1      1  1 2 

Dobré vztahy na řetězcích 

s nákupčími 

 1     1  2 2 

Vývoz do zahraničí 1      1  1 2 

Zrychlující se životní trend    1   1  4 2 

Rostoucí počet celiatiků 1     1   1 1 

 

Tab. 2.3 Hodnocení hrozeb 

Hodnocené faktory Hodnocení hrozeb Pravděpodobnost 

výskytu 

Vyhodnocení 

1 2 3 4 5 1 2 3 závažnost pravděpodobnost 

Odchod klíčových 

zaměstnanců 

1      1  1 2 

Výměna nákupčích na 

řetězcích 

   1  1   4 1 

Vylistování z obchodních 

řetězců 

1      1  1 2 

Nedostatečná známost 

značky 

 1    1   2 1 

Spojení konkurence  1      1 2 3 

Změna doby splatnosti 1       1 1 3 

Ekonomická krize 1     1   1 1 

Zvýšení cen vstupů  1     1  2 2 
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Obr. 2.9 Matice příležitostí 

 

  

Obr. 2.10 Matice hrozeb 
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2.3.2. Vyhodnocení příležitostí 

Mezi nejpravděpodobnější a nejvýraznější příležitosti patří ocenění dalších výrobků 

značkou Klasa a rostoucí počet celiatiků. Ocenění Klasa je výborná příležitost zejména 

z důvodu marketingové podpory výrobců SZIF. Výrobci se mimo jiné mohou účastnit výstav, 

veletrhů a gastronomických festivalů zdarma, což umožňuje zvýšení známosti značky a také 

získání nových obchodních kontaktů. Jelikož jsou všechny výrobky společnosti přirozeně 

bezlepkové, je rostoucí počet celiatiků pro společnost také velkou příležitostí. 

Další příležitostí je možnost navýšení produkce bez následujících investic, společnost 

tedy může bez obav usilovat o navýšení prodeje, s čímž souvisí další příležitost vývozu 

do zahraničí, kterým společnost navýší výrobu a dosáhne úspor z rozsahu. 

Příležitostí je také mediální podpora českých výrobků a výrobců, se kterou je spojen 

současný zájem o kvalitu dovážených zahraničních potravin, jejich testování a kontrola 

označování výrobků. Proto by společnost měla ve své marketingové komunikaci zdůrazňovat 

český původ výrobků. Z analýzy také vyplývá, že by společnost měla udržovat co nejlepší 

vztahy s nákupčími obchodních řetězců.  

Zrychlující se životní trend a s tím spojen nedostatek času na přípravu jídel se jeví 

jako nevýznamná příležitost. 

2.3.3. Vyhodnocení hrozeb 

Mezi nejvýraznější hrozby patří ekonomická krize, která může způsobit snížení 

spotřebitelské poptávky, od ní odvozené snížení poptávky na B2B trhu a platební neschopnost 

odběratelů, dále také navýšení cen strategických surovin, které společnost pro svou výrobu 

nakupuje. To vše může ohrozit dobré fungování společnosti i její samotnou existenci. 

Závažnou hrozbou je odchod klíčových zaměstnanců. Jelikož má společnost relativně malý 

počet zaměstnanců, může jí odchod klíčových manažerů ohrozit, zejména proto, že se zde 

jedná o složitý provoz, kde je nezbytná znalost a orientace v systému řízení HACCP i norem 

ISO a začlenění nových zaměstnanců do pracovního procesu trvá delší dobu. Další hrozbou je 

nízká znalost značky, což může být nevýhodou při výběrových tendrech a při získávání 

nových odběratelů. Významnou hrozbou pro společnost je také vylistování výrobků 

ze řetězců, což povede ke snížení tržního podílu a prestiže výrobků. Zvýšení cen vstupů je 

bráno také jako výrazná hrozba, zejména proto, že ovlivňuje cenu výrobku a jeho 
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konkurenceschopnost na trhu, proto by společnost měla hledat spíše prvovýrobce, u kterých 

bude cena surovin nejnižší. 

Změna splatností se pohybuje na hranici mezi nezávažnou a výraznou hrozbou, i 

přesto by firma měla tomuto faktoru věnovat pozornost. Zkrácení doby splatnosti dodavatelů 

a prodloužení doby splatnosti odběratelů by totiž firmu mohlo finančně ohrozit, měla by sice 

peníze na cestě, ale mohly by jí chybět finanční prostředky, se kterými může disponovat. Což 

je pro menší firmy nebezpečné. Stejně tak i spojení konkurence, např. vytváření nákupních či 

distribučních aliancí, které může vést ke snížení cen konkurenčních výrobků a tím i snížení 

konkurenceschopnosti výrobků společnosti. 

2.4. Trh a jeho subjekty  

Společnost GOLD SPICE s.r.o. se nachází dle: 

 definice trhu - na trhu s potravinami 

 popisu - na trhu spotřebním 

 velikosti - na trhu, kde se počítají tuny či hektolitry prodaného zboží 

 struktury - na trhu s jednopruhovým kořením, univerzálními ochucovadly sypkými, 

tekutými, kořenícími směsmi a bujóny. [8] 

2.4.1. Dodavatelé  

V průběhu fungování se společnost obklopila velkým množstvím dodavatelů. Jelikož 

firma eviduje přes 90 dodavatelů a aktivně odebírá zhruba od 70, jsou jmenováni pouze 

největší z každé oblasti. Firma vede pečlivou evidenci všech dodavatelů a snaží se za účelem 

budování dlouhodobých vztahů o co nejlepší spoluprácí s nimi. [39] 

 chemie - ARNAUD Česká s.r.o., IMCD Czech Republic a.s., BRENNTAG ČR s.r.o.  

a nově WSF Group Sp. z.o.o. 

 sůl – Solné mlýny a.s. a SOLSAN a.s. 

 cukr - Moravskoslezské cukrovary a.s. a ERPEKO a.s. 

 zelenina - TIR – KON a DAFO koření s.r.o. 

 etikety, letáky design – Studio LEXEL s.r.o. 

 etikety, letáky tisk - Tiskárna Jelínek spol. s.r.o. a GRAFIKO PRINT 

 obaly – AL INVEST Břidličná a.s., LITOZ s.r.o. 

 kartony – Kent – Pack CZ, s.r.o., MIKES, s.r.o. 
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 energie – ČEZ, a.s., RWE Energie a.s. 

 doprava – FTL, a.s., 

 hygiena – Zdravotní ústav Ostrava 

 stroje – AppecAstro spol. s.r.o. 

 certifikace, ocenění – Moody International, Checkmate International plc., Ministerstvo 

zemědělství České republiky 

 tvorba a úprava webových stránek – Studio LEXEL s.r.o. 

2.4.2. Konkurence 

a) Konkurence v oblasti univerzálních ochucovadel a kořenících směsí 

 

Zdroj: vlastní 

PODRAVKA – společnost Lagris a.s. je pobočkou chorvatské společnosti 

Podravka d. d., která se v České republice soustředí zejména na prodej univerzálních sypkých 

ochucovadel pod značkou PODRAVKA, v posledních dvou letech rozšířila své portfolio také 

o produktové řady NATURA a KLASIK, kořenící směsi. [39] 

PĚKNÝ UNIMEX – původně česká firma byla v roce 2007 převzata polským 

producentem koření a kořenících směsí Prymat. Na českém trhu prodává společnost 

jednodruhové koření, kořenící směsi a univerzální ochucovadla pod značkami Avokádo, 

Nadir a Kucharek. [39] 

VITANA – Vitana, a.s. je samostatnou divizí norského nadnárodního koncernu Rieber 

& Søn a v ČR se soustředí na prodej jednodruhového koření, kořenících směsí, univerzálních 

ochucovadel, polévek a polotovarů. [39] 

Obr. 2.11 Konkurence v oblasti sypkých ochucovadel 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rieber_%26_S%C3%B8n&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rieber_%26_S%C3%B8n&action=edit&redlink=1
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DRANA – společnost Drana s.r.o. je ryze českou firmou, která se zabývá dovozem, 

zpracováním a balením koření, kořenicích směsí a přípravků, ochucovadel, základů omáček 

a polévek, sortimentu hub a sušené zeleniny, přípravků a směsí pro další zpracovatele a také 

čajů. [39] 

MAGGI – je značkou, která patří světové potravinářské společnosti Nestlé 

ze Švýcarska, jež v ČR nabízí pod značkou Maggi desítky výrobků, zejména univerzální 

ochucovadlo Harmonie chuti.  

KASIA – Kasia s.r.o. je česká společnost, jejíž hlavním obchodním artiklem je 

jednodruhové koření, polévkové koření a kořenící směsi. [39] 

b) Konkurence na internetu 

Z následující tabulky lze vyčíst konkrétní webové stránky, kde je možné koupit 

univerzální ochucovadla, jednodruhové koření či kořenící směsi. 

  

 

Zdroj: vlastní 

  

Obr. 2.12 Konkurence v oblasti sypkých ochucovadel na internetu 
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Obr. 2.13 Porterova analýza konkurenčních sil, Roman Kozel, 2006, str. 30 
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2.4.3. Prostředníci  

Mezi marketingové prostředníky firmy patří několik skupin subjektů [8], [39]: 

 Zprostředkovatelé 

o Obchodní zástupci, kteří mají na starosti péči o současné odběratele firmy 

a získávání nových zákazníků.  

o Do obchodních zprostředkovatelů se řadí všechny maloobchody 

a velkoobchody, kterým společnost své výrobky dodává. 

 Firmy pro fyzickou distribuci 

o Do této kategorie spadá dopravci či přepravní firma, se kterou společnost 

spolupracuje, konkrétně FTL, a.s. 

 Finanční zprostředkovatelé 

o Firma si jistí svá rizika u pojišťovny Kooperativa pojišťovna a.s. Financování 

automobilů probíhá pomocí leasingové společnosti Oberbank Leasing spol 

s.r.o. a ŠkoFIN s.r.o. 

 Zákazníci 

Odběratelé firmy se podle motivace ke koupi řadí do několika skupin: 

o Spotřebitelé 

Potřeby spotřebitelů jsou různé a jsou ovlivňovány rozličnými trendy. Aby 

firma mohla uspokojovat své zákazníky co nejlépe, vytvořila několik 

produktových řad, které se zaměřují na konkrétní segmenty. Tito zákazníci si 

výrobky společnosti kupují do domácnosti, aby mohli ochutit, popř. dochutit svá 

jídla. [41] 

o Výrobci 

Firma s těmito prostředníky neobchoduje. 

o Obchodníci 

Společnost přichází do styku zejména s touto skupinou odběratelů: 

Tesco Stores ČR, a.s. 

Tesco Stores SR, a.s. 

GLOBUS 

KON - RAD 

HRUŠKA 

ROSA market s.r.o. – prodejny ENAPO 

BIKOS CZ s.r.o. 
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JIP VÝDOČESKÁ, a.s. 

HOPI, s.r.o. (MAKRO) 

a další. 

Podle předmětu koupě rozlišuje firma dva druhy zákazníků a vytváří tak dva 

druhy trhů: 

o Trh s ochucovadly pro konečného spotřebitele - domácnosti 

o Trh s ochucovadly pro segment HORECA - gastronomická zařízení 

2.5. Makroprostředí 

2.5.1. Demografické prostředí 

V České republice bylo k roku 2010 evidováno  2 840 tisíc domácností, nejpočetnější 

skupinou jsou domácnosti se členy ve věku od 30 do 49 let. Vysoký počet domácností je 

pro společnost příznivý jev, jelikož jsou všechny domácnosti potenciální spotřebitelé 

výrobků. Příznivým vývojem pro společnost je také klesající míra registrované 

nezaměstnanosti, která v březnu roku 2012 klesla na 8,9%, což je ve srovnání s předchozím 

rokem o 0,3 p. b.. Čím více zaměstnaných, tím více potenciálních zákazníků, kteří si mohou 

výrobky společnosti dovolit. [18] 

Společnost sídlí v Ostravě, působí tedy zejména v Moravskoslezském kraji, který 

představuje nejlidnatější kraj České republiky. Žije zde přibližně 1 236 tisíc obyvatel, z toho 

876 tisíc obyvatel, tedy 71%, se nachází ve věkovém rozmezí od 15 do 64 let. Průměrný věk 

obyvatele je 40 let, z hlediska časového vývoje zde obyvatelstvo mírně stárne. [16]  

Ostravský region je zaměřen spíše na průmysl těžební a hutní, čemuž odpovídá také 

nabídka pracovní síly na trhu práce, existují zde ale pobídky ve formě dotací a daňových úlev 

nabízené vládou ČR prostřednictvím agentury Czech Invest. Dále zde existuje možnost 

využití místní podpory pro tvorbu nových pracovních míst, školení a rekvalifikace 

zaměstnanců. Z důvodu odchodu velkého počtu horníků do předčasného důchodu, společnost 

prozatím nemá nouzi o manuální pracovníky. V budoucnu však může být společnost 

při hledání kvalifikované pracovní síly ohrožena, proto by se měla o těchto možnostech 

a výhodách informovat ještě před rozhodnutím o expanzi výroby, popřípadě před blížícím se 

důchodovým věkem svých zaměstnanců. [31] 

  



28 

 

2.5.2. Ekonomické prostředí 

Průměrná reálná mzda v ČR ve 4. čtvrtletí roku 2011 klesla oproti předchozímu roku 

o 0,4%. Hrubý disponibilní důchod má však zvyšující se tendenci, podle čehož zůstává 

spotřebitelům více peněz k realizaci svých nákupů. Jelikož by snížení mohlo způsobit 

omezení spotřeby a tím i omezení nákupu výrobků společnosti, je tento vývoj pro společnost 

pozitivní. [18] 

Ceny výrobků jsou ovlivňovány zejména cenami vstupů, proto je pro společnost 

příznivé, jsou-li ceny vstupů stabilní, popřípadě klesající. Jedny z hlavních surovin kořenících 

směsí a univerzálních ochucovadel tvoří kukuřice, cukr a sůl. Průměrné ceny kukuřice 

v porovnání s předchozím rokem mírně klesají. Cena cukru se vyznačuje silnou klesající 

tendencí. [26] 

Daň z přidané hodnoty u jednodruhového koření, kořenících směsí i univerzálních 

ochucovadel představuje v roce 2012 14%, v letech 2009 – 2011 byla sazba DPH 10%. 

Během pěti let došlo ke zvýšení DPH o celých 9%. Jelikož se jakékoliv navýšení této sazby 

odrazí na koncových cenách pro zákazníky, může toto navýšení vést ke snížení spotřeby 

ochucovadel. [18] 

Dopravu výrobků řeší společnost prostřednictvím dopravců a speditérů, jejichž ceny se 

odvíjí od cen pohonných hmot, ty za poslední dva roky rapidně stouply. Cena nafty se v roce 

2010 pohybovala okolo 26,93 Kč, v roce 2012 vzrostla již na 36,80 Kč za litr. Tímto stoupá 

cena dopravy a také jednotkové náklady na výrobek. [27] 

2.5.3. Legislativní prostředí 

Výrobci a prodejci potravin, tedy i společnost GOLD SPICE s.r.o. se řídí zejména 

zákonem o potravinách a tabákových výrobcích č. 110/1997 Sb. v platném znění (úplné znění 

zákon č. 456/2004 Sb.) a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.  

Vysoká kvalita výrobků značky SUPERVEGET je zaručena dodržováním požadavků 

normy ISO 9001, což je potvrzeno certifikátem společnosti Moody International. [39] 

Zdravotní nezávadnost výrobků společnosti zaručuje zavedený systém HACCP, což je 

široce používaný a rozsáhlý soubor postupů k zajištění bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti 

v průběhu výroby. Jeho realizace vyžaduje identifikaci všech kritických a kontrolních bodů 

ve výrobě a logistice. I přesto, že to zákon neukládá jako povinnost, je tento systém také 

certifikován. [41] 
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Při označování potravin se firma musí řídit zejména zákonem č. 634/1992 Sb., 

o ochraně spotřebitele, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, 

zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a dále také předpisy EU, 

z nichž vyplývají další předpisy, které lze nalézt v Úředním věstníku Evropské unie. 

Při nakládání s obaly se společnost řídí zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech. Z důvodu, že 

patří podle zákona mezi plniče uvádějící na trh či do oběhu balené výrobky, je klientem 

obalové společnosti EKO – KOM a.s. [22] 

Společnost GOLD SPICE s.r.o. prošla také několika audity anglické společnosti 

Checkmate International plc. spolupracující se společností TESCO ČR a SR, pro které byla 

vyráběna privátní značka.  

Firma je v databázi Úřadu průmyslového vlastnictví, je držitelem ochranné známky 

na název SUPERVEGET (slovní), SUPERVEGET SYPKÝ KOŘENÍCÍ PŘÍPRAVEK 

(kombinované), SUPERVEGET ZOUNARKA (slovní). Dále má společnost zaregistrovanou 

ochrannou známku SANVEE SUPERVEGET MIX (obrazovou), jelikož je ale tento výrobek 

vyvážen do zahraničí, je registrován u Úřadu pro ochranné známky a průmyslové vzory EU. 

[34] 

U těchto typů výrobků není legislativou podchyceno uvádění množství soli (419/2000 

Sb.), což představuje určitou překážku pro seriózní výrobce. Konkurence přimíchává větší 

množství soli do výrobku a tím získává možnost nabídnout na trhu cenově výhodnější 

produkt. [39] 

V intervalu tří let společnost dobrovolně podstupuje kontrolu odborné komise složené 

ze zástupců MZe, SZIF, dozorových orgánů, vysokých škol a výzkumných institucí, výrobců 

potravin (PKČR, AKČR) a spotřebitelů. To vše za účelem získání národní značky kvality 

KLASA, která slouží spotřebitelům k lepší orientaci při výběru produktů a ke zvýraznění 

jejich kvality v porovnání s konkurenčními potravinami. [21] 

Pro manažery jakosti, pracující ve společnosti, jsou nepříjemné jakékoliv legislativní 

změny, vše musí pod hrozbou vysokých pokut pečlivě sledovat a dodržovat. Přesto je však 

důležitější cíl zvyšování prestiže a kvality nabízené značky a to zejména v očích spotřebitelů. 
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2.5.4. Přírodní prostředí 

Jak již bylo zmíněno, společnost balí do obalů, které jsou brány jako nerecyklovatelné 

a je tedy klientem obalové společnosti EKO – KOM a.s. Certifikát viz příloha č. 1. 

2.5.5. Inovační prostředí 

Míchárna a balírna společnosti GOLD SPICE s.r.o. byla rekonstruována v roce 2006. 

Byly zde přidány moderní homogenizátory, balící stroje a posuvné pásy, které jsou stále 

ve velmi dobrém technickém stavu a umožňují velké navýšení kapacity míchání a balení 

bez nároku na další pracovní místa.  V průběhu roku 2011 byly nakoupeny nové paletové 

vozíky, vysokozdvižný vůz a rudly, které umožňují pohyb materiálu i hotových výrobků 

v prostorách výrobny. Výraznou změnou pro společnost bylo zavedení doypackových obalů 

na trh, do kterých společnost začala balit zejména jednodruhové koření a kořenící směsi. Tyto 

obaly jsou charakteristické svým nevšedním vzhledem, ale také uzavíratelnou strunou, která 

umožní zachování vůně a chuti i po několika otevřeních. [39] 

2.5.6. Sociálně kulturní prostředí 

Jelikož společnost vyrábí kořenící směsi na různé druhy masa, do salátů, brambor atd., 

je vhodné znát vývoj spotřeby jednotlivých druhů potravin. V roce 2010 došlo k celkovému 

poklesu spotřeby potravin, ve srovnání s rokem 2009 o 2,1 %. Snížila se roční spotřeba 

drůbežího masa a králíků. Výrazně se zvýšila spotřeba masa na kosti a spotřeba vepřového 

masa. Z hlediska dlouhodobého trendu má však spotřeba drůbežího masa a ryb rostoucí vývoj, 

což je pro společnost příznivé. Důležitým faktorem pro společnost je také výrazné navýšení 

spotřeby brambor, která se zvýšila o 3,7 %, což představuje 8,8 % z celkové spotřeby 

potravin. [19] 

V současné době převládá rostoucí nespokojenost Čechů s kvalitou potravin, počet 

stížností k různým sdružením na obranu spotřebitelů roste. V roce 2011 zaznamenala SZPI 

o necelých 500 nespokojených zákazníků více než v předchozím roce. Z toho důvodu se čeští 

spotřebitelé přesouvají zpět k nákupu českých výrobků, což potvrzuje také anketa provedena 

zpravodajským serverem Lidových novin, podle kterého upřednostňuje české výrobky 

výrazná většina spotřebitelů. Z toho lze usuzovat, že se obyvatelé snaží přibližovat zdravému 

životnímu stylu a hledají kvalitnější potraviny. Jelikož výrobky společnosti nesou označení 

KLASA a jsou prezentovány jako produkty z kvalitních surovin, je to pro společnost pozitivní 

rys. [25], [32] 
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Protože se společnost zaměřila na vývoj nové produktové řady prodávané exkluzivně 

pouze na internetu, tedy na elektronickém obchodním portále Mimibazar, je vhodné znát 

vztah českých domácností k počítačům a internetu. Podle ČSÚ ve druhém čtvrtletí roku 2010 

bylo v ČR 59% domácností vybaveno osobním počítačem. Více než polovina všech 

domácností v ČR, 56 % měla ve druhém čtvrtletí roku 2010 přístup k internetu. Počet 

počítačů a internetu v domácnostech má od roku 2005 stoupající tendenci, proto se dá 

očekávat, že v roce 2012 bude procentuální zastoupení ještě vyšší. [17] 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRODUKTOVÉHO 

MANAGEMENTU 

3.1. Produktový management 

Produktový management se zabývá řízením produktů nebo skupin produktů ve všech 

fázích cyklu jejich tržní životnosti. [12] „Produkt představuje integrovaný proces rozvoje 

a tvorby produktu, který odpovídá potřebám trhu.“
1
  

Produktový management se člení na strategický, taktický a operativní. [10] 

Strategický management se vyznačuje zejména rozhodováním o koncepci produktu 

a jeho zdrojích, o typu konkurenční výhody, o základní cenové strategii a rozhodnutí 

o ekonomických a sociálních důsledcích přijaté strategie produktu. 

Taktický management zahrnuje rozhodnutí o vlastním výrobním programu, řešení 

tendencí výzkumu a vývoje, konkretizace zdrojů, vybavení a postupů a další. 

Operativní management se zaměřuje na vlastní přípravu a výrobu produktu, 

rozhodování o výrobě, o využití kapacit lidí, strojů, rozhodování o nákupu a o termínech 

dodávek od dodavatelů a odběratelů. 

Mezi hlavní cíle produktového managementu patří:  

 rozvíjení a vytváření produktů, jež odpovídají potřebám zákazníků, 

 dosažení odbytu a obratu správným zacílením produktu na potřeby, 

 docílení zisku na základě produktů zaměřených na potřeby s přihlédnutím 

k nákladům, 

 mít úspěšný produkt, který uspokojí potřeby zákazníků a přinese firmě zisk, 

 efektivně vyhovět požadavkům zákazníka, rychle a pružně reagovat na změny 

potřeb a nabízet produkty s maximální hodnotou. [13]  

3.2. Produkt 

Podle definice Ph. Kotlera je produkt cokoliv, co lze na trhu nabídnout, co získá 

pozornost, co může sloužit ke spotřebě, co může uspokojit nějaké přání nebo potřebu. [7] 

                                                 

1
 TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Výrobek a jeho úspěch na trhu. 1. vydání. Praha: Grada 

Publishing, 2001. 352 s. ISBN 80-247-0053-0. Str. 9. 
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Produkt se tedy vztahuje nejen na hmotné výrobky, ale také na služby. Produkt je 

jedním z prvků marketingového mixu, jedná se tedy o ovlivnitelnou marketingovou 

proměnnou, kterou firma reguluje své úsilí o obrat a zisky. [4] 

Prostřednictvím produktu uvádí podnik v soulad své možnosti a zájmy se zájmy a cíli 

spotřebitele. Produkt uspokojuje několik cílů, jak na straně výrobce, tak i na straně 

spotřebitele. [15] 

Na straně výrobce se produkt vyznačuje funkcemi finančními, kdy podnik prodejem 

svých výrobků vytváří finanční zdroje, aby zabezpečil svou dlouhodobou prosperitu. Dále 

jsou zde funkce ostatní, do kterých spadá zejména sociální funkce podniku vůči společnosti, 

čímž si zároveň vytváří základ koupěschopné poptávky jako podmínky realizace vlastní 

produkce. [10], [15] 

Zákazník nahlíží na produkt ze dvou hledisek. Proto má produkt, z pohledu zákazníka, 

dvě funkce. Funkce instrumentální, jež je tvořena základním účelem, který zákazníkovi 

výrobek plní, tato funkce představuje řešení problému a požadavků zákazníka. Funkce 

expresivní zase doplňuje celkové pojetí produktu a vytváří vnější dojem zákazníka, díky 

čemuž napomáhá vyjádřit zákazníkovi svou osobnost. [10], [15] 

3.3. Výrobek 

Výrobky jsou hmatatelné, tedy hmotné a neproměnlivé, je možné je skladovat a také 

oddělit od jeho výrobce, aniž by se změnila jeho kvalita. Výrobek však s sebou nese celkovou 

nabídku, která je zákazníkovi v dané době poskytnuta. Zákazník tedy může získat nejen 

samotný výrobek, ale i další skutečnosti, které mohou jeho rozhodnutí o koupi výrazně 

ovlivnit, např. značka, obal, způsob prezentace a prodeje a forma komunikace. Výrobek je 

chápán také jako základní prvek marketingového mixu, bez něhož nelze docílit úspěšného 

marketingu. [10], [13]  

3.4. Koncepce totálního výrobku 

Významným aspektem produktového managementu je pohled na výrobek z hlediska 

tzv. koncepce totálního výrobku. Tato koncepce je založená na filozofii vrstev představující 

souhrn všech fyzických a psychologických vlastností výrobku, jejichž prostřednictvím 

dochází k uspokojování potřeb zákazníků. [10], [13] 
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Přístupů ke koncepci totálního výrobku existuje několik, liší se zejména v pojetí 

vrstev, tedy v jejich počtu a obsahu. Známý je přístup Leeflanga, který rozlišuje fyzické, 

charakteristické a symbolické rysy výrobku. Bagozziho přístup zase rozšiřuje vnímatelný 

a nehmatatelný výrobek. Crawford člení výrobek do pěti vrstev a to na základní užitek, 

fyzický výrobek, značka a balení, služby a nehmatatelné atributy. Následující schéma vychází 

z pojetí výrobku Kotlera a Armstronga. [5], [15] 

 

Zdroj: TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Výrobek a jeho úspěch na trhu. 1. vydání. Praha: Grada 

Publishing, 2001. 352 s. ISBN 80-247-0053-0. Str. 166. 
 

První vrstvu tvoří jádro výrobku, který představuje řešení přání a problémů 

zákazníka. Základní výrobek uspokojuje určitou potřebu a přináší nějaký užitek. Jádro 

výrobku je důvodem, proč si zákazníci daný výrobek kupují. [10], [15] 

Vnímatelný výrobek tvoří druhou vrstvu, jež je vyjádřena fyzickými vlastnostmi 

a přidanými charakteristikami, které zákazník od produktu vyžaduje. Tato část výrobku se 

skládá ze složek, kterými je výrobek schopen oslovit spotřebitele, proto jsou někdy 

označovány jako výrobková média. Patří zde značka, balení, kvalita a design. [15] 

Obr. 3.1 Koncepce totálního výrobku 
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Rozšířený produkt je třetí vrstva doplněná dalšími nástroji servisní politiky – 

prodejní služby, speciální služby, servis a záruka, platební podmínky, poradenství a instalace. 

Tyto služby nebo výhody mohou představovat dodatečné užitky pro zákazníka. [15] 

Přechodem k vyšší úrovni se užitná hodnota pro zákazníka zvyšuje. První úroveň je 

důvod, proč si zákazník produkt pořídí, zatímco v druhé úrovni se odehrává konkurenční boj 

firem. Prostřednictvím všech tří úrovní vyjadřuje firma svůj postoj k zákazníkům, zejména 

tedy k řešení jejich potřeb a přání. [4], [15] 

3.5. Atributy hmotného výrobku 

3.5.1. Značka 

Značka představuje označení výrobku nebo služby, které slouží k odlišení 

od konkurence. Je tvořena jménem, termínem, číslicí, znakem, symbolem, barvou nebo jejich 

kombinací. Značka často zvyšuje hodnotu samotného výrobku a zároveň může nabídnout 

záruku kvality a spolehlivosti, musí však splňovat předpoklady dlouhodobého používání 

a předpoklady při vytváření - jméno by mělo být krátké, zapamatovatelné, snadno 

identifikovatelné, originální, vhodné pro širší použití, uplatnitelné i na mezinárodním trhu. 

[5], [14], [15] 

Základní funkce značky spočívají v identifikaci, komunikaci a ochraně. 

Při označování výrobků používají firmy tři základní strategie. Individuální značka 

zdůrazňuje konkrétní výrobek, tzn., že každý výrobek firmy má své vlastní jméno. Je spojena 

s vyššími náklady na propagaci, výhodou je ale diferencované oslovení různých segmentů 

a nespojování firmy s případným neúspěchem výrobku. Všeobecná značka rodinná neboli 

kmenová značka propaguje celý sortiment jednoho výrobce. Náklady na propagaci jsou zde 

nižší a napomáhá k uvádění nových výrobků na trh, protože umožňuje přenést pozitivní 

zkušenosti spotřebitele s jedním výrobkem na ostatní. V praxi se používá také kombinace 

obou předchozích, tedy individuální značka rodinná, kdy výrobek k příjmení dostane 

i křestní jméno. V současné době se experimentuje se způsobem značení známým jako 

Cohort Marketing a spočívá v nahrazení staré značky novou za účelem oslovení 

specifického segmentu spotřebitelů. [5], [15] 

V právním prostředí se pro značku používá termín ochranná známka. Značka je ale 

ochrannou známkou pouze tehdy, byla – li řádně zapsána do rejstříku ochranných známek 

u ÚPV. [15] 



36 

 

3.5.2. Obal výrobku 

Obal bývá označován za 5. P marketingového mixu, jako packaging, má tedy velký 

význam, jeho úkolem je plnit ochrannou funkci, usnadňovat přepravu a manipulaci 

s výrobkem, informovat a hlavně přitáhnout zákazníky. [5], [15] 

Náležitosti obalu jsou upraveny v zákoně o ochraně spotřebitele, v zákoně 

o technických požadavcích na výrobky a o potravinářských a tabákových výrobcích, z nichž 

vyplývá, že obal musí podat spotřebiteli informace zejména o složení, původu, způsobu 

použití, době výroby a použitelnosti. [15] 

Primární obal představuje vlastní obal výrobku a slouží k jeho bezprostřední ochraně. 

Sekundární obal chrání primární balení a dává možnost ke zvýšení přitažlivosti výrobku. 

Sekundární obal je nutné před použitím výrobku odstranit. Transportní obal umožňuje 

dopravu, skladování a identifikaci zboží. Součástí výrobku bývá nálepka, která obsahuje 

základní tištěné informace a je součástí primárního či sekundárního obalu. [10] 

Výhodné je, když obal poskytuje zákazníkovi další nadstandardní službu, např. 

usnadnění dávkování, otevření, popřípadě ještě možnost dalšího použití. [4] 

3.5.3. Design výrobku 

Výrobkový design představuje výsledek tvůrčí činnosti, jeho úkolem je sladit funkční 

a vnější charakteristiky výrobku. Úspěšný design vytváří takový estetický dojem, který 

u zákazníků vyvolá pozitivní pocity a tím navýší užitnou hodnotu výrobku, jeho přitažlivost 

a tak zajistí větší konkurenční schopnost a úspěch na trhu i s vyšší cenou. Kvalitní design 

umožňuje snížení výdajů na reklamu, podaří – li se, aby převzal část komunikačních úkolů 

propagace. [4], [15] 

Při tvorbě designu se střetávají protichůdné zájmy výrobců a spotřebitelů. Výrobci 

preferují jednoduché, funkční a kvalitní výrobky, kdežto pro spotřebitele je důležitý celkový 

vzhled, originalita, atraktivnost a módnost. Úkolem marketingových pracovníků je tlumočit 

designérům zájmy a přání zákazníků. [15]  

Design výrobku se odráží v principu konstrukce, výběru materiálu, formě či tvaru 

a barvě. Design by měl zákazníkům předat zejména informace o základní funkci a způsobu 

užití výrobku, např. design varné konvice napovídá způsob jejího uchopení. Dále také může 

vypovídat o příslušnosti výrobku k firmě. [10], [15] 
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3.5.4. Kvalita výrobku  

Kvalita výrobku znamená porovnávání charakteristik výrobku s odpovídajícími 

předpisy a danými standardy. U výrobků vysoké kvality se předpokládají vyšší náklady 

a tomu odpovídá i vyšší cena. Kvalita výrobku je tedy úzce spojena s jeho cenou. [4], [15] 

Kvalita je chápána jako vnitřní a vnější, kdy vnitřní kvalita představuje souhrn 

vlastností, které vyhovují určitému technickému standardu, nebo umožňují správnou funkci 

výrobku. Vlastnosti vyhovující očekávání stávajících zákazníků, nebo vlastnosti, podle 

kterých hodnotí zákazník kvalitu dodavatele, představují vnější kvalitu. Z tohoto důvodu 

posuzuje výrobce kvalitu jak z pohledu očekávání spotřebitelů, tak prostřednictvím 

srovnávání vlastních výrobků s kvalitou konkurence na domácím a zahraničním trhu. [15] 

3.6. Tvorba nového výrobku 

Existují čtyři způsoby, jak získat nový výrobek. Možnosti s nejrychlejší realizací 

a relativně nižšími náklady jsou nabytí licence, kooperace či koupě podniku. Poslední 

možností je vývoj nových produktů, což se vyznačuje vysokou časovou náročností, vysokými 

náklady a velkým rizikem. [10] 

Za účelem snížení rizika, že nový výrobek nebude na trhu úspěšný, rozebírají firmy 

všechny fáze vývoje nového produktu velmi pečlivě, což je znázorněno v následujícím 

schématu procesu vývoje nových produktů. [4] 

 

 

 

 

Zdroj: JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing - strategie a trendy. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2008. 272 s. ISBN 978-80-247-2690-8. Str. 180. 

Obr. 3.2 Proces vývoje nového produktu 
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Nové nápady nebo podněty pro inovace mohou vznikat na základě potřeb vnějších 

zákazníků, cílových a zájmových skupin, vnitřních zákazníků, dále také na základě potřeb 

výrobní firmy, výzkumu a vývoje. [4] 

V další fázi hodnocení a třídění nápadů musí management uvést do souladu všechny 

nápady s posláním a cíli společnosti, tak, aby byly všechny cíle realizovatelné z hlediska 

schopností a zdrojů společnosti. V této fázi by měl být znám typ a velikost potenciálního trhu, 

možný vstup a síla konkurence. Na konci této fáze se vytváří první varianta marketingové 

koncepce výrobku. [4], [15] 

Ve fázi obchodní analýzy dochází k hodnocení produktu z hlediska očekávaných 

nákladů a dosažení ziskových cílů společnosti. Výrobek se zde hodnotí z hlediska naplnění 

potřeb a přání potenciálních zákazníků. Dále se zde hodnotí také atraktivita produktu. [4] 

Fáze vývoje produktu obsahuje upřesnění marketingové koncepce produktu, vyrábí 

se prototypy a provádí se spotřebitelské a technické testy. [4] 

V etapě testování trhu se sestavuje marketingový mix produktu a v omezeném 

rozsahu se zavádí produkt na trh, poté se sledují reakce spotřebitelů. [4] 

Komercializace je konečná fáze, ve které se sestavuje marketingová strategie 

pro zavedení produktu na trh a vytváří se finální podoba marketingového plánu. V momentě, 

kdy je vše dokončené, zavádí se výroba v plném rozsahu a dochází k realizaci marketingová 

strategie. V průběhu komercializace se sleduje úspěšnost produktu a kontroluje se 

marketingový plán. [4], [10]  

3.6.1. Konfliktní faktory v průběhu vývoje  

V průběhu vývoje nových produktů se firma setkává hned s několika konfliktními 

faktory, které se navzájem ovlivňují, ale také vzájemně vylučují. Marketingovým cílem firmy 

je uspokojit přání zákazníka, vytvořit tedy produkt se správnými užitnými vlastnostmi 

a vysokou kvalitou. Zároveň se však snaží o zajištění vysoké produktivity, doprovázenou 

výrobou s relativně nízkými náklady. Významným faktorem je zároveň také rychlost přijetí 

produktu na trhu. Cílem je najít mezi těmito faktory určitou rovnováhu a vytvořit výrobek, 

který ponese správnou hodnotu pro zákazníka, ale i pro výrobce. [1] 
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Zdroj: CRAWFORD, C. M., DI BENEDETTO, C. A. New Products Management. 9th ed. New York: Mc 

Graw-Hill, 2008. 558 p. ISBN 0071244336, upraveno autorem. 

3.7. Zavádění nových výrobků 

Fáze zavádění tvoří první etapu modelu životního cyklu výrobku, který vyjadřuje 

skutečnost, že výrobky, i přesto, že jsou neživé, podléhají vývojovým zákonitostem platným 

v celé přírodě. „Model životního cyklu výrobku vyjadřuje tržní životnost výrobku, tedy dobu, 

po kterou je výrobek prodáván, a rozsah prodejů v závislosti na čase.“ 
2
 

  

                                                 

2
 ZAMAZALOVÁ, Marcela et al. Marketing. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 

2010. ISBN 978-80-7400-115-4. Str. 189. 

Obr. 3.3 Konfliktní faktory při tvorbě nového výrobku 
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Zdroj: ZAMAZALOVÁ, Marcela et al. Marketing. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-115-4. Str. 179. 

 

 

 

 

V počáteční fázi etapy zavádění dostává výrobek svoji konečnou podobu, podnik 

vyrábí omezený počet výrobků a trh nebývá připraven na přijímání novinek, o nichž nemá 

dostatek informací, proto je etapa zavádění u většiny výrobků charakteristická pomalým 

nástupem a postupným překonáváním výrobních a obchodních problémů a potíží. 

Příčinou tohoto jevu mohou být vzniklé nedostatky při rozšiřování výrobních kapacit 

způsobené např. technologickou nedostatečností či nízkými zkušenostmi, dále také technické 

problémy při odstraňování drobných chyb výrobku, nebo nedostatečná komerční komunikace 

způsobená špatným načasování, obsahem a intenzitou nebo její ekonomickou náročností. 

Problémem mohou být i problémy při distribuci způsobené organizací, technologií, 

nedostatečnou informovaností. Nevhodná cena, neochota zákazníků měnit své chování 

a spotřební zvyklosti k pomalému nástupu produktu na trh také přispívají. [15] 

Pro zvýšení pravděpodobnosti překonání počátečních obtíží by měl podnik využívat 

synergického efektu nástrojů marketingového mixu. [4] 

Q – objemová charakteristika, např. obrat 

Z – zisk, popřípadě ztráta 

t - čas 

Obr. 3.4 Fáze zavádění výrobků 
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Cena ve fázi zavádění bývá většinou vyšší, zejména z důvodu vysokých výrobních 

nákladů a nutnosti krytí vysokých nákladů na prodej, jež jsou nezbytné k jeho růstu. [4], [15] 

Náklady na reklamu a podporu prodeje jsou v této etapě vysoké, zejména proto, že 

objem prodeje je nízký a je nutné velmi intenzivně informovat zákazníky o novém, dosud 

neznámém výrobku a zajišťovat tak podmínky prodeje. [4] 

Etapa zavádění je dále charakteristická nízkým počtem konkurentů, kupujícími 

z vyšších příjmových vrstev, omezenými výrobkovými řadami, omezenými možnostmi 

distribuce a teprve se aktivizující primární poptávkou. [4] 

3.7.1. Strategické přístupy ve fázi zavádění 

Rychlost pronikání nového produktu na trh záleží na zvoleném marketingovém mixu, 

zejména tedy na ceně, obchodních metodách a marketingové komunikaci. Možnosti 

kombinace nástrojů marketingového mixu ve fázi zavádění znázorňují čtyři možné strategické 

přístupy. [4] 

Strategie intenzivního marketingu, neboli rapid skimming vychází ze stanovení 

vysoké ceny z důvodu nadprůměrné úrovně výdajů na reklamu a podporu prodeje. Vysoká 

cena má přinést vysoký zisk na jednotku výroby, zatímco intenzivní reklama a podpora 

prodeje rychlé proniknutí a uplatnění výrobku na trhu. Dále má dojít k rychlému 

informačnímu ovlivnění potenciálních spotřebitelů. Zvolení této strategie je vhodné v případě, 

kdy většina potenciálních zákazníků není o novém produktu informována, dále v případě, že ti 

zákazníci, kteří o výrobku ví, jsou ochotni jej koupit a zaplatit i vysokou cenu. V případě této 

strategie využívá výrobce zvláštních vlastností produktu a snaží se k němu vytvořit 

preferenční vztahy. [4], [6], [15] 

Strategie výběrového proniknutí neboli slow skimming je celkově zaměřena 

na dosažení maximálního objemu zisku, proto zahrnuje vysokou cenu výrobku při nízké 

intenzitě komunikace. Vysoká cena má zajistit vysoký zisk na jednotku výroby a nízké 

náklady na komunikaci mají docílit minimalizaci marketingových výdajů. Pro tuto strategii by 

se měl management rozhodnout v případě ohraničené kapacitě trhu, téměř žádné konkurence, 

informovanosti velké části potenciálních zákazníků o daném výrobku z jiných zdrojů 

a v případě ochoty zákazníků zaplatit požadovanou cenu. V této fázi se výrobce orientuje 

na určité konkrétní sféry či segmenty. [4], [6], [15] 
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Strategie širokého proniknutí neboli rapid penetration je dána nižší cenou nového 

výrobku i přes relativně vysokou úroveň nákladů na komunikaci, což může vést k rychlejšímu 

proniknutí výrobku na trh a získání maximálního tržního podílu. Tato strategie by se měla 

uplatňovat v případě dostatečně veliké kapacity trhu, malé informovanosti potenciálních 

zákazníků o novém výrobku, existence již obdobných konkurenčních výrobků na trhu, 

v případě, že se jednotkové náklady s rozsahem výroby snižují a také v případě, že většina 

zákazníků není ochotna zaplatit za nový výrobek vysokou cenu. [4], [6], [15] 

Strategie pasivního marketingu neboli slow penetration vychází z nízké ceny 

nových výrobků při nízkých nákladech na reklamu a podporu prodeje. Nízká cena má za cíl 

rychlé přijetí nového výrobku na trhu a nízké náklady na komunikaci zajišťují dosažení 

vysokého zisku. Tato strategie se používá v případě, že je poptávka po výrobcích ovlivňována 

cenovou citlivostí spíše než marketingovou stimulací a převládá rozsáhlejší vliv konkurence. 

[4], [6], [15] 

3.8. Produktová řada 

„Produktová řada je skupina produktů, které spolu úzce souvisejí, neboť pracují 

podobným způsobem, jsou prodávány stejným skupinám zákazníků a nabízeny ve stejných 

typech prodejen, případně spadají do určitého cenového rozpětí.“
3
  

V oblasti produktové řady je důležité zejména rozhodnutí o její délce, tedy počtu 

položek, které bude obsahovat. Platí zde poučka – v případě, že může manažer zvýšit zisky 

přidáním dalších položek, je řada příliš krátká, nebo může – li zvýšit zisky odebráním 

některých položek z produktové řady, je příliš dlouhá. Délka produktové řady je ovlivňována 

dostupnými prostředky společnosti a jejími cíly. [6] 

V praxi převládá tendence manažerů přidávat nové produkty průběžně. S přidávanými 

produkty souvisí růst některých nákladů, například náklady na technické či grafické 

zpracování nebo na udržování skladových zásob. Proto je důležité růst produktové řady 

pečlivě plánovat. [6] 

Produktovou řadu lze prodloužit dvěma způsoby. Jedním z nich je protahování, kdy 

dochází k prodlužování produktové řady za hranice jejího současného rozsahu. V případě, že 

                                                 
3
 KOTLER, Philip; Veronica WONG; John SAUNDERS a Gary ARMSTRONG. Moderní marketing. 

4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2. Str. 631. 
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firma doplní svou řadu o levnější produkty, uplatňuje protažení dolů. Důvodem může být 

snaha vyplnit díru na trhu a zamezit tak vstupu konkurence, nebo využití rychlejšího růstu 

v nižších segmentech. K protažení nahoru, kdy firmy doplní svou řadu o luxusnější a dražší 

výrobky, dochází z důvodu zvýšení prestiže současných výrobků, nebo z důvodu vyšší marže 

či rychlejšího růstu trhu. Firmy ve střední části trhu mohou své výrobkové řady protáhnout 

obousměrně. K protažení výrobkových řad se výrobci schylují také proto, aby působili jako 

výrobci poskytující kompletní nabídku. Druhou možností prodloužení je vyplnění produktové 

řady, což znamená přidávání dalších položek v rámci jejího stávajícího rozsahu. Manažeři 

rozhodují o vyplnění produktové řady z několika důvodů - snaží se o dosažení dalšího zisku, 

o využití nadbytečných kapacit, nebo o zaujetí vůdčí pozice mezi firmami nabízející 

kompletní produktové řady. [1], [6] 

3.9. Nákupní chování spotřebitele 

Nákupní chování spotřebitele znamená chování konečných spotřebitelů, tedy 

jednotlivců a domácností při nakupování. [14] 

Východiskem pro zkoumání reakce na jednotlivé marketingové podněty tvoří 

model chování kupujícího, který je označován jako model podnět/reakce. Z modelu vyplývá, 

že marketingové a jiné podněty vstupují do „černé skříňky“ spotřebitele a vyvolávají určité 

reakce. [7], [14] 

Mezi marketingové podněty jsou zahrnuty všechny P marketingového mixu 

(produkt, cena, distribuce a komunikace). Ostatní podněty vstupující do černé skříňky jsou 

ekonomické, technologické, politické a kulturní. Tyto podněty vstupují do černé skříňky 

zákazníka a vyvolávají reakce, jako jsou volba produktu, volba značky, volba prodeje, 

načasování koupě a disponibilní částka. Způsob vnímání podnětů ovlivní charakteristiky 

kupujícího, které se nachází v levé části skříňky. Pravá část skříňky, tedy rozhodovací 

proces, ovlivňuje samotné nákupní chování. [7], [14] 

3.9.1. Hlavní faktory ovlivňující chování spotřebitele 

Nákupní chování spotřebitele ovlivňují čtyři hlavní faktory – kulturní, společenské, 

osobní a psychologické. 

Kulturní faktory ovlivňují chování spotřebitele nejsilněji. Kultura, subkultura 

a společenská třída hrají pro spotřebitele důležitou roli. Kulturu získává spotřebitel již 

od narození, přejímá ji od svých rodičů a důležitých osob. Kultura ovlivňuje zejména 
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spotřebitelovo chování a představuje soubor hodnot, postojů, přání a chování, které spotřebitel 

respektuje a vnímá jako správné. V každé kultuře existují menší subkultury, což jsou skupiny 

lidí se stejnými hodnotami, jež vznikly na základě společných životních zkušeností a situací. 

Může mít charakter náboženský, národnostní, rasový a geografický. Svým členům poskytuje 

zejména lepší sebeurčení. Společenské třídy představují relativně trvalé a spořádané 

rozdělení společnosti, kdy členové sdílí podobné zájmy, hodnoty a vzorce chování. [6], [15] 

Chování spotřebitele ovlivňují také společenské faktory, do kterých patří rodina, 

referenční skupiny a role a společenský status. Rodina má na nákupní chování spotřebitele 

významný vliv a to jak při nákupu běžných, tak i drahých výrobků. Referenční skupiny zase 

ovlivňují postoje a jednání spotřebitele a mají hlavně informační vliv. Role a statuty nejsou 

stálé, během života se několikrát mění. Role zahrnuje takové činnosti, jež jsou od jednotlivce 

očekávány, kdežto status je obecná úcta, kterou role ve společnosti vzbuzuje. [6], [7], [15] 

Rozhodnutí kupujícího jsou dále ovlivněna jeho osobními charakteristikami, tzn. 

věkem, zaměstnáním, ekonomickou situací, osobností, životním stylem a životní fází. [6] 

Neméně důležité jsou také psychologické faktory, do kterých se řadí motivace, jež 

iniciuje a vede jednání spotřebitele určitým směrem, dále také učení, které představuje 

chování spotřebitele na základě zkušeností a informací. Díky vnímání si spotřebitel analyzuje 

současnou situaci a na základě přesvědčení a postojů zaujme k danému výrobku či sdělení 

určité stanovisko. [6], [7], [15] 

3.9.2. Přijímání nového výrobku spotřebiteli 

Jelikož spotřebitel nemá s novým výrobkem žádnou zkušenost, je pro něj nákup 

specifickým rozhodovacím procesem. Proces přijetí nového výrobku, označován jako 

adopční nebo adoptivní, uvádí dva hlavní vlivy na přijetí: [14] 

 připravenosti spotřebitele k riziku, 

 soulad nového výrobku se sociálními hodnotami a zvyklostmi. 

Čím větší je připravenost spotřebitele k riziku a čím větší je soulad výrobku se 

sociálními hodnotami, tím je adoptivní proces kratší. Adoptivní proces rozlišuje pět stupňů. 

[6] 

  



45 

 

 
Obr. 3.5 Adoptivní proces výrobku 

Zdroj: vlastní 

Ve fázi poznání se spotřebitel dozví o existenci výrobku. Zájem nastává v případě, že 

se spotřebitel chce dovědět o výrobku více podrobností. Fáze hodnocení znamená, že 

spotřebitel začne uvažovat o zkušebním nákupu. Proběhne – li hodnocení, přesouvá se 

spotřebitel do fáze zkoušky, tzn., že uskuteční testovací nákup. Do konečné fáze přijetí se 

spotřebitel dostává, pokud se z něj, jako z jednorázového kupce, stane vícenásobný 

spotřebitel. [6], [7], [14] 

Podle rychlosti a způsobu přijetí nových výrobků jsou spotřebitelé rozdělování na: 

 Inovátory, kteří představují cca 2,5% zákazníků, jsou to lidé nakupující ty 

nejnovější výrobky a vždy nejdříve. Spoluvytváří spotřebitelské trendy, 

pro ovlivňování dalších spotřebitelů však nejsou příliš důležití. 

 Vysoce adaptabilní představují cca 13,5% zákazníků a jsou to spotřebitelé, 

kteří jsou k nákupu nových výrobků vysoce otevření. Z hlediska marketingové 

komunikace jsou tito zákazníci nejdůležitější, zejména proto, že před nákupem 

výrobek velmi pečlivě prověřují a mohou tak poskytovat dále ovlivňující 

informace. 

 Časnou většinu, která tvoří cca 34% zákazníků. Zákazníci v této skupině jsou 

opatrní a velice často se nechávají ovlivnit názorovými vůdci, produkt však 

přijímají dříve než průměrný spotřebitel. Z hlediska marketingové komunikace 

se jedná o důležitou skupinu. 

 Pozdní většinu, která je tvořena cca 34% zákazníky, jde o skeptiky, kteří 

výrobek koupí až po časné většině. Pozdní většina je svou velikostí také 

důležitá, ale z hlediska marketingové komunikace je nezajímavá. 

 Opozdilce, konzervativce, kteří výrobek nakupují, až když jej vlastní nebo 

nakupuje téměř každý. V té době už se vůbec nejedná o novinku. 
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3.10. Komunikace nových výrobků 

V poslední fázi vývoje nového produktu, komercionalizaci, je velmi důležitá správně 

naplánovaná marketingová komunikace výrobku, která pomáhá vytvořit produktu na trhu 

určitou pozici v myšlení spotřebitelů. 

Účinky komunikačních nástrojů se liší také podle fáze životního cyklu produktu. 

Ve fázi zavádění se nejvíce používá reklama a public relation, které vytváří široké povědomí. 

Podpora prodeje pomáhá k přesvědčení zákazníků, aby si produkt co nejdříve vyzkoušeli. 

Osobní prodej je vhodné zapojit pro přesvědčení distributorů, aby nový produkt začlenili 

do svého sortimentu. [3], [38] 

Marketingová komunikace zahrnuje všechny nástroje, jejichž prostřednictvím 

společnost komunikuje s cílovými skupinami a obchodními partnery za účelem propagace 

svých výrobků nebo firmy jako celku. [2] 

3.10.1. Nástroje marketingové komunikace 

Marketingový komunikační mix společnosti se skládá z reklamy, osobního prodeje, 

podpory prodeje, public relations a nástrojů přímého marketingu, kterou firma používá 

pro dosažení svých a marketingových cílů. [2] 

Reklama je placená forma extenzivní a neosobní prezentace nabídky ve sdělovacích 

prostředcích. Řadí se do neosobní masové komunikace. Výhodou je oslovení širokého okruhu 

veřejnosti, ale kvůli neosobnosti je méně přesvědčivá. [2] 

Osobní prodej je prezentace prováděná prodejci společnosti osobně za účelem 

prodeje a budování vztahů se zákazníky. Společnosti využívají osobní prodej, zejména když 

chtějí měnit preference, stereotypy a zvyklosti spotřebitelů. Osobní prodej se používá spíše 

pro zboží dlouhodobé spotřeby a finanční služby. [3] 

Podpora prodeje spočívá v cíleném obdarovávání zákazníků, prodejců, firemních 

obchodních partnerů a dalších klíčových skupin veřejnosti. Využívá krátkodobých podnětů 

a pozorností pro aktivizaci a urychlení prodeje či odbytu. Existují 3 kategorie zákaznických 

podpor: finanční pobídky, možnost vyhrát a podpora produktu. Mezi finanční pobídky patří 

snížení ceny zboží v regálu, jež vede vždy k navýšení obratu; kupony, kdy při předložení 

u prodejce lze získat určitou úsporu či náhradu; vrácení peněz, tedy spíše vrácení určité části 

ceny zakoupeného zboží po předložení dokladu o koupi; snížení ceny zboží v regálu, jež vede 

vždy k navýšení obratu; kupony, kdy při předložení u prodejce lze získat určitou úsporu či 
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náhradu; vrácení peněz, tedy spíše vrácení určité části ceny zakoupeného zboží po předložení 

dokladu o koupi; extra objem, tzn., že se nabízí dodatečné množství za nižší cenu. 

Pro zákazníka je výhoda okamžitá. Nesmí se však používat často, vede pak k narušení 

normální vazby mezi cenou a kvalitou a spořící karty, díky nimž získá zákazník slevu či 

dárek za nakoupení určitého množství v určitém čase. Vede ke zvýšení loajality zákazníků 

ke značce. Možnost vyhrát cenu je dána soutěžemi a výherními loteriemi, ve kterých může 

spotřebitel vyhrát hotovost, zboží nebo výlet buď za pomoci štěstí, nebo vynaložením 

vlastního úsilí (sbírá). Do podpory produktu se řadí vzorky produktu na vyzkoušení 

a ochutnání (sampling), což je nejúčinnější, ale také nejefektivnější forma uvádění nového 

výrobku na trh. Příkladem mohou být vzorky v časopisech, kdy se spojí inzerát s dárkem; 

bez poštovného, kdy zákazník zašle výrobci doklad o koupi a získá bezplatně dárek jako 

odměnu za nákup. Účelem je odměnění loajálního zákazníka; prémie, tedy produkt navíc, 

který je nabízený zdarma nebo za sníženou cenu, jako podnět k nákupu hlavního výrobku 

a samolikvidační prémie představuje dárek, který zákazník získá za určitý počet nákupů. Je 

směrována na loajální zákazníky. [2], [3], [38] 

Public relations představují plánovanou a systematickou činnost, jejímž cílem je 

vytvářet a upevňovat porozumění, důvěru a dobré vztahy organizace s  důležitými skupinami 

veřejnosti. Public Relations představují důvěryhodnou a účinnou formou komunikace, proto 

mohou ovlivnit mnoho potenciálních zákazníků, kteří se vyhýbají vlivu reklamy, jejich velkou 

výhodou je, že nejsou příliš nákladným prostředkem komunikace. [3], [7] 

Přímý marketing je nástrojem marketingové komunikace, u které zákazník už nemusí 

chodit na trh, ale nabídka přijde za ním. Slovo „přímý“ znamená, že se využívají média 

umožňující přímý kontakt, jako jsou např. telefonní kontakty, e-mailová pošta, klasická pošta, 

katalogy, nebo brožurky. Mezi výhody přímého marketingu patří zejména cílení na jasně 

vymezený smysluplný segment. [2], [3] 

Nové formy komunikace neboli interaktivní marketing představuje obousměrnou 

komunikaci mezi prodejci a zákazníky prostřednictvím elektronických médií. Výhodou této 

formy komunikace je snižování nákladů na prodej a propagaci, zrychlení a rozšíření 

komunikačních možností, ale zejména vytváření trvalých vztahů a vazeb mezi zákazníkem 

a prodejcem. Prostředkem elektronické podoby této komunikace je internet, který má své 

nástroje: [2], [3]  
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 e – mail, jenž v průběhu sekund či minut doručí zprávu kterémukoli adresátovi 

na světě; 

 web umožňující textovou, obrazovou, zvukovou i video sekvenční prezentaci 

instituce či produktu. 

Internet přináší také významný reklamní prostor: 

 bannerová reklama, tedy obdélníková plocha, která se zobrazuje 

při prohlížení různých webových stránek, liší se umístěním, rozměry, i formou. 

Cílem je kliknutí návštěvníka na banner a jeho následné přesměrování 

na příslušné stránky; 

 E-mailing představuje rozesílání krátkých sdělení uživatelům prostřednictvím 

elektronické pošty.  

3.11. Cenotvorba nových výrobků 

Cenová strategie se obvykle odvíjí od stádia výrobku v životním cyklu, přičemž fáze 

zavádění patří mezi nejdůležitější. V tomto případě se rozlišuje tvorba cen produktu, který 

napodobuje již existující produkty a tvorba cen u inovativního produktu. V případě, že se 

jedná o nový imitující produkt, musí se management věnovat nejprve positioningu výrobku, 

tzn. vymezit jej vůči konkurenci z hlediska kvality a ceny. [15] 

 

 

 

 

 

Zdroj: KOTLER, Philip; Veronica WONG; John SAUNDERS a Gary ARMSTRONG. Moderní 

marketing. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2. Str. 776. 

Obr. 3.6 Strategie cenového positioningu 
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Pokud firma nabídne vysoce kvalitní produkty za nejvyšší ceny, realizuje strategii 

vysoké ceny. V případě, že se firma rozhodne použít opačný způsob a zvolí si ekonomickou 

strategii, vyrábí produkty v nižší kvalitě za nízkou cenu. Strategie vysoké ceny a ekonomická 

strategie mohou společně existovat na jednom trhu, pouze když na trhu existují kupující 

hledající kvalitu a i kupující zaměřující se na cenu. Strategie dobré hodnoty je založena 

na nabízení kvalitních výrobků za nižší ceny, čímž cílí zejména na zákazníky orientované 

na kvalitu. Strategie nadsazené ceny zahrnuje ceny příliš vysoké v poměru ke kvalitě 

produktu. Tato strategie se z dlouhodobého hlediska nedoporučuje, zákazník se může cítit 

ošizen a přestane předražený produkt kupovat či začne šířit negativní postoj vůči výrobku. [7], 

[37] 

3.11.1. Strategie vysokých zaváděcích cen  

Firmy se při zavádění nových výrobků pro tuto strategii rozhodnou zejména proto, že 

chtějí sesbírat smetanu ze všech segmentů. Nově zaváděné výrobky mají vysokou cenu, aby 

maximalizovaly příjmy ze všech segmentů, které jsou ochotny vysokou cenu zaplatit. V tomto 

případě prodává firma menší objem za vyšší cenu. [6], [37] 

3.11.2. Strategie penetrace trhu  

Strategie penetrace trhu je založena na nízkých počátečních cenách nového produktu, 

jež jsou stanoveny za účelem rychle proniknout na trh, tedy přilákat maximální počet 

kupujících a získat velký tržní podíl. Pro tuto strategii platí, že trh musí být citlivý na cenu 

a náklady na distribuci musí s růstem tržeb klesat. Aby zákazníci tuto strategii nebrali pouze 

jako dočasnou hodnotu, měla by zaváděcí cena zůstat nízká. [6], [37] 
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4. METODIKA PROJEKTU 

4.1. Přípravná etapa 

4.1.1. Definování problému 

V současné době výrazně vzrostl zájem o nakupování přes internet, důkazem může být 

výzkum internetové agentury H1.cz, podle které lidé v roce 2011 navštěvovali internetové 

obchody o 30% více než v předchozím roce. Tohoto trendu se rozhodla využít i společnost 

GOLD SPICE s.r.o., které se naskytla příležitost k prodeji svých výrobků na internetovém 

obchodním portále Mimibazar. Z hlediska návštěvnosti patří Mimibazar mezi významné 

subjekty v elektronickém obchodování, které zprostředkovávají nákup a prodej nového 

i použitého zboží. Podle výzkumu společnosti ABC ČR, který byl zaměřen 

na nejvyhledávanější slova na českých portálech, je slovo mimibazar na 16. místě z webového 

prohlížeče Atlas a na 14. místě z prohlížeče Centrum. Mimibazar působí v České republice, 

ale i na Slovensku a je založen na nákupu a prodeji pouze registrovaných uživatelů, jejichž 

většinu tvoří ženy ve věku od 18 do 50 let. Tyto ženy navštěvují mimibazar za účelem nákupu 

a prodeje dětských kočárků, oblečení, bot a hraček, ale také dámského značkového oblečení, 

bot a kabelek. Na mimibazar však nechodí pouze matky, ale také ženy, pro něž je životní styl 

velmi důležitý. Prodej výrobků bude probíhat za spolupráce s provozovatelem tohoto portálu, 

který obstará veškerou distribuci a logistiku. Úkolem společnosti je poskytnout kvalitní 

výrobek, který maximálně uspokojí požadavky a přání potenciálních zákazníků, dále také 

zajistit jeho dostatečnou propagaci. [35], [36] 

Při rozhodování o nabízeném výrobku však společnost nenašla ve svém portfoliu 

vhodný výrobek, který by splňoval její základní požadavky, proto se vedení společnosti 

rozhodlo vytvořit novou produktovou řadu, která by byla odlišná od všech stávajících 

a maximálně uspokojovala potřeby a přání cílové skupiny, tedy všech uživatelek Mimibazaru. 

Základním charakteristickým znakem této produktové řady bude její exkluzivní prodej 

na internetu, a to pouze na stránkách českého a slovenského mimibazaru. Potenciálními 

zákazníky jsou uživatelé tohoto elektronického obchodního portálu, jejichž potřeby a přání by 

měla společnost před zahájením vývoje a prodeje produktové řady znát. 
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4.1.2. Definování cíle 

Cílem marketingového výzkumu je zjistit postoje cílové skupiny zákazníků k nákupu 

koření a kořenících směsí na internetu. Úkolem je rozpoznat zejména požadavky a přání 

potenciálních zákazníků na velikost, složení, vzhled a cenu produktové řady. Získané 

informace by měly umožnit navrhnout základní charakteristiky nové produktové řady, které 

budou odpovídat požadavkům cílové skupiny spotřebitelů. 

4.1.3. Plán marketingového výzkumu 

a) Typy údajů 

Při výzkumu budou využity jak sekundární tak primární údaje. 

Sekundární údaje budou získány z interních materiálů firmy GOLD SPICE s.r.o, 

z interních materiálů provozovatele Mimibazaru, z internetu a odborných periodik. Primární 

údaje se získají formou dotazování, v tomto případě se bude jednat o informace stavové 

z hlediska času. 

b) Metoda marketingového výzkumu 

Pro získání primárních údajů bude využito metody dotazování. Nástrojem sběru dat 

bude dotazník, viz Příloha č. 4. Dotazování proběhne v termínu 27.2. - 26.3.2012.  

Všichni respondenti vyplní dotazník písemně, tedy elektronicky za pomocí obchodního 

portálu Mimibazar, dále přes webovou stránku vyplnto.cz, v sekci potraviny & jídlo. 

c) Technika výběru vzorku 

Ve výzkumu je využito výběrové techniky nepravděpodobnostní, techniky vhodného 

úsudku. 

Základní soubor je tvořen obyvateli České republiky, čili 10,5 miliony lidmi.  

Výběrový soubor je plánovaný na 150 respondentů, spíše žen, od 18 do 50 let, které 

nakupují na internetu. 

d) Nástroj sběru dat 

Nástrojem výzkumu je dotazník. Při tvorbě dotazníku je kladen důraz 

na srozumitelnost a přehlednost pro respondenty.  
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Dotazník obsahuje průvodní dopis, ve kterém jsou respondenti seznámení s cílem 

výzkumu a zároveň jsou požádáni o vyplnění dotazníku. Dotazník tvoří 16 otázek, které jsou 

zaměřeny na: 

o zájem uživatelů internetu o nákup kořenících směsí, 

o motivy koupě koření na internetu, 

o jaké atributy výrobků respondenty ovlivní ke koupi, 

o jaké druhy koření jsou pro respondenty pro nákup na internetu přitažlivé. 

e) Rozpočet výzkumu 

NÁKLADY OBĚTOVANÉ PŘÍLEŽITOSTI ..................................... 1 800 Kč 

(90 Kč/hod * 20) 

TISK DOTAZNÍKŮ PRO PILOTÁŽ (oboustranně, formát A4) .......... 240 Kč 

(4 Kč * 3 strany * 20 dotazníků) 

 

CELKEM ............................................................................................. 2 040 Kč 

f) Časový harmonogram činností: 

Tab. 4.1 Časový harmonogram činností 

ČINNOSTI TÝDNY 

LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN 

Definování problému a cíle                 

Plán výzkumu                 

Pilotáž                 

Sběr údajů                 

Zpracování údajů                 

Analýza údajů                 

Závěry, shrnutí a návrhy                 
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g) Kontrola plánu  

Pro ujištění, že respondenti pochopí všechny otázky obsažené v dotazníku a že 

nedojde k jiným problémům, byla provedena pilotáž s 20 dotazníky, jež vyplnili zaměstnanci 

společnosti GOLD SPICE s.r.o. a členové rodiny. 

h) Vyhodnocení plánu 

Pilotáž ukázala, že k otázce č. 6 je třeba doplnit příklady pro lepší pochopení. Proto 

bylo ke směsím koření připsán příklad směs na kuře a k univerzálnímu koření byl připsán 

příklad vegeta. Zbylé otázky byly srozumitelné a nečinily respondentům žádné potíže. 

Průměrný čas písemného vyplňování činil 5 minut, v případě elektronického vyplňování se 

počítá se zkrácením této doby na 4 minuty. Po odzkoušení dotazníku se přešlo k realizační 

etapě. 

4.2. Realizační etapa 

4.2.1. Sběr údajů 

Sběr údajů se uskutečnil v termínu 27.2. - 26.3.2012. Elektronické dotazování 

proběhlo na internetovém obchodním portále mimibazar.cz a na portále vyplnto.cz. 60% 

dotazníků vyplnili respondenti prostřednictvím serveru mimibazar.cz a zbylých 40% bylo 

získáno pomocí serveru vyplnto.cz.  

4.2.2. Zpracování a analýza údajů 

Získaná data byla zpracována v programu Microsoft Excel, poté byla převedena 

do programu SPSS pro Windows, jehož prostřednictvím došlo k jejich analýze a následnému 

vyhodnocení. 

4.2.3. Struktura respondentů 

Jelikož cílovou skupinou pro novou produktovou řadu jsou ženy ve věku 

od 18 do 50 let, tvoří většinu respondentů. Podle průzkumů provozovatele Mimibazaru patří 

tyto ženy do střední až vyšší sociální třídy, proto byl v analýze dotazníku kladen důraz také 

na příjem domácnosti respondenta, což byl první faktor pro třídění dat 2. stupně. Výzkum 

prokázal, že čistý měsíční příjem domácností většiny respondentů se pohybuje v rozmezí 

20 001 až 40 000 Kč, což odpovídá cílové skupině.  
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Tab. 4.2 Identifikační údaje respondentů 

Identifikační údaje Absolutní četnost Relativní četnost 

Pohlaví respondentů 

Muž 25 17% 

Žena 125 83% 

Celkem 150 100% 

Věkové složení respondentů 

18 – 25 let 19 6% 

26 – 35 let 64 25,3% 

36 – 45 let 52 32% 

46 – 55 let 15 29,3% 

55 let a více 0 7,3% 

Celkem 150 100% 

Počet členů v domácnosti 

1 9 6 

2 38 25,3 

3 48 32 

 4 44 29,3 

5 a více 11 7,3 

Celkem 150 100% 

Čistý měsíční příjem domácnosti respondenta 

Do 10 000 Kč 7 4,7% 

10 001 - 20 000 Kč 29 19,3% 

20 001 - 30 000 Kč 46 30,7% 

30 001 - 40 000 Kč 39 26% 

40 001 - 50 000 Kč 23 15,3% 

více než 50 001 Kč 6 4% 

Celkem 150 100% 

Dále zde převažují respondenti, jejichž domácnosti jsou tvořeny spíše třemi či čtyřmi 

členy. Tito respondenti se pohybují ve věkovém rozmezí 26 - 45 let, z čehož lze usoudit, že se 

jedná o domácnosti s dětmi, druhým faktorem pro třídění dat 2. stupně byl tedy počet členů 

v domácnosti. 
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Obr. 4.1 Věkové složení respondentů 

 

Obr. 4.2 Struktura domácností podle věku respondenta 
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5. ANALÝZA VÝSLEDKŮ VÝZKUMU 

5.1. Vyhodnocení dotazníku 

5.1.1. Analýza nákupního chování na internetu 

i) Nakupování 

Otázka, zda respondenti na internetu nakupují, měla respondenty rozčlenit do dvou 

skupin a zjišťovat informace o četnosti nakupování přes internet pouze od těch, kteří jsou 

předmětem zájmu. Jelikož byla data sbírána prostřednictvím elektronického dotazování, 

předpokládalo se, že bude na internetu nakupovat většina respondentů, což se také potvrdilo. 

Tab. 5.1 Nakupování přes internet 

Kritérium Absolutní četnost Relativní četnost 

Nakupují přes internet 134 89,3% 

Nenakupují přes internet 16 10,7% 

Celkem 150 100% 

U respondentů, kteří na internetu nakupují, se pokračovalo s otázkou, která měla zjistit 

četnost nakupování a tedy jak moc jsou v nakupování přes internet zběhlí.  

 

Obr. 5.1 Počet realizovaných nákupů v průměru za 1 měsíc 

Většina respondentů, tedy 66% provede v průměru 1-2 nákupy měsíčně, 28% 

respondentů nakupuje 3-4 za měsíc a zbylí respondenti nakupují 5-6 za měsíc. 

Další otázka byla zaměřena na zboží, které respondenti na internetu nakupují 

nejčastěji. Tato otázka byla do dotazníku zařazena z důvodu lepšího a cílenějšího umístění 

případné marketingové komunikace. Z výsledků vyplývá, že nejčastěji nakupovaným zbožím 

je oblečení, kosmetika a drogerie a elektronika. Potraviny se umístily na čtvrtém místě, což je 
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pro společnost i provozovatele dobrý výsledek. U oblečení, kosmetiky a elektroniky bylo toto 

umístění předpokládáno. 

 

Obr. 5.2 Nejčastěji nakupované zboží na internetu 

Ve stejném pořadí nakupují na internetu zboží také respondenti s čistým měsíčním 

příjmem domácnosti v rozmezí od 20 001 až 40 000 Kč. Viz příloha č. 5, obrázek 2. 

Respondenti se třemi členy v domácnosti upřednostňují nákup elektroniky, poté 

oblečení a kosmetiky. Respondenti ze čtyřčlenné domácnosti preferují oblečení, kosmetiku 

a elektroniku. Viz příloha č. 5, obrázek 3. 

j) Otevřenost ke koupi 

Otázka č. 4, která zkoumala, zda by respondenti o koupi koření na internetu uvažovali, 

sloužila ke zjištění, jestli jsou respondenti k myšlence nakupování koření přes internet 

otevření. Dále měla zjistit hlavní důvody, proč by respondenti o koupi ani neuvažovali. 

Do této otázky byli zahrnuti i respondenti, kteří obvykle na internetu nenakupují a to proto, 

aby se zjistilo, zda je koření k první koupi přes internet láká. Z výsledků vyplývá, že: 

 86,7% jsou ke koupi otevření, 

 6,7% respondentů by to samotné ani nenapadlo, 

 6,7% respondentů jako hlavní důvod, proč by si koření na internetu nekoupili, 

uvedlo drahé poštovné a preference koupě v obchodě. 

Z Chí kvadrát testu vyplývá, že otevřenost respondentů ke koupi koření na internetu je 

závislá na tom, zda respondenti na internetu nakupují nebo ne. 91,79% respondentů, kteří jsou 

zvyklí nakupovat přes internet, by o koupi koření uvažovalo, což je výrazně více, než bylo 

očekáváno. Viz příloha č. 5, tabulka 5.1. 
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Naopak, těch, kteří na internetu nenakupují, ale i přesto by o koupi koření uvažovali je 

44%, což je méně, než bylo očekáváno, zejména proto, že by je to samé ani nenapadlo a také 

z důvodu preference kamenných obchodů a drahého poštovného.  

 

 

Obr. 5.3 Otevřenost respondentů ke koupi koření na internetu podle nákupu 

Další Chí kvadrát test, neprokázal závislost otevřenosti ke koupi koření na internetu 

s čistým měsíčním příjmem domácnosti respondenta. 

U respondentů se 2 – 4 členy v domácnosti převažuje otevřenost ke koupi. 

U respondentů se čtyřmi členy v domácnosti byla otevřenost výrazně vyšší, než bylo 

očekáváno, naopak respondenti s 5 a více členy v domácnosti jsou mnohem více uzavřeni 

k nákupu koření přes internet a to z důvodu drahého poštovného a preference nákupu koření 

v kamenném obchodě. Chí kvadrát test prokázal závislost otevřenosti respondentů ke koupi 

koření na internetu na počtu členů v domácnosti. Viz příloha č.5, tabulka 5.2. 
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Obr. 5.4 Otevřenost respondentů ke koupi koření na internetu podle počtu členů v domácnosti 

5.1.2. Analýza požadavků a postojů respondentů ke koření na internetu 

a) Motivace ke koupi 

Respondenti, kteří by o koupi uvažovali, v další otázce odpovídali, co by je k nákupu 

motivovalo, nebo vedlo. Nejvíce motivujícím faktorem je kvalita nabízeného koření či směsí. 

Stejnou míru motivace přináší výhodnější cena a výjimečnost daného koření.  

 

Obr. 5.5 Faktory motivující respondenty ke koupi koření na internetu 

Pro respondenty s čistým měsíčním příjmem domácnosti v rozmezí 20 001 -

 30 000 Kč, 30 001 - 40 000 Kč a 40 001 - 50 000 Kč je nejsilnějším motivačním faktorem 

kvalita koření. 

Kvalita je na prvním místě také u respondentů se třemi a čtyřmi členy v domácnosti. 

Druhým významným faktorem pro tyto skupiny je výjimečnost daného koření či směsi. 
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Určitým motivem, který respondenty vede k většímu nákupu, je poštovné od určité 

částky zdarma. 75% respondentů označilo, že je – li poštovné od určité částky zdarma, nákup 

navýší, 25% respondentů se podle toho neřídí. Jelikož lze prostřednictvím poštovného zdarma 

navýšit prodeje, je tento výsledek pro prodejce výrobků přes internet velmi pozitivní.  

Na respondenty s čistým měsíčním příjmem domácnosti v rozmezí 20 001 - 30 000 Kč 

má poštovné od určité částky zdarma mnohem větší vliv, než bylo očekáváno. Naopak 

u respondentů s čistým měsíčním příjmem domácnosti nad 50 001 Kč je vliv mnohem menší. 

Z Chí kvadrát testu vyplývá, že míra vlivu poštovného od určité částky zdarma je závislá 

na čistém měsíčním příjmu domácnosti. Viz příloha č.5, tabulka 5.3. 

Naopak, míra vlivu poštovného od určité částky zdarma není závislá na počtu členů 

v domácnosti. 

b) Požadované druhy koření 

Z nákladových důvodů bude firma nově vyvíjenou produktovou řadu rozšiřovat 

postupně. K tomu, aby zaujala již po zavedení na trh, potřebuje vědět, o jaký druh koření je 

mezi respondenty největší zájem. Z výzkumu vyplývá, že nejatraktivnějším je jednodruhové 

koření.  

 

 

Pořadí preferovaných druhů koření je stejné také po rozdělení respondentů podle počtu 

členů v domácnosti a podle příjmu domácnosti respondenta. Z Chí kvadrát testu vyplývá, že 

preference druhů koření není závislá na počtu členů v domácnosti ani příjmu. 

Obr. 5.6 Preference druhu koření 
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Obr. 5.7 Preference druhu koření podle počtu členů v domácnosti a příjmu 

c) Postoj k boxu / balíčku výrobků 

Pro usnadnění logistiky zvažuje vedení společnosti nabídku balíčku, tedy boxu 

s několika výrobky. Účelem výzkumu bylo mimo jiné zjistit reakce respondentů na tuto 

nabídku a hlavní důvody odmítnutí. Z výsledků vyplývá, že reakce na nabízený balíček by 

byly pozitivní, 85% respondentů odpovědělo kladně. Nejčastější důvod odmítnutí se 

objevoval fakt, že respondenti chtějí mít možnost volby a také strach, že by se v balíčku 

objevilo koření, o které nemají zájem. Respondenti s negativní reakcí tvořili 15% dotázaných. 

Viz příloha č. 5, obrázek 4. 

d) Důležitost atributů výrobků 

Při rozhodování o atributech výrobku by měla firma znát, jak moc jsou jednotlivé 

faktory pro respondenty, v případě nákupu koření na internetu, důležité. V případě, že 

výrobek dané faktory splňuje, měly by se při oslovování respondentů zdůraznit. Testem 

Anova, viz příloha č. 5, tabulka 5.4, bylo prokázáno, že důležitost atributu vzhled/design je 

závislá na počtu členů v domácnosti. Dále bylo prokázáno, že žáden z atributů není závislý 

na příjmu, ani věku, z toho lze usoudit, že tyto identifikační znaky nemají vliv na hodnocení 

respondentů těchto faktorů. 
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Kvalita 

Z boxplotu, viz příloha č. 5, obrázek 5, lze vyčíst, že nejdůležitějším a tedy i 

nejsledovanějším atributem výrobku je jeho kvalita. Toto tvrzení prokázal také jednovýběrový 

T-test, který vykazuje cenu jako nejdůležitější faktor, který je hodnocen výrazně 

nadprůměrně. 

Pro respondenty s čistým měsíčním příjmem domácnosti do 10 000 Kč je kvalita 

důležitá výrazně méně, než bylo očekáváno. 

Cena 

Cena výrobku je druhým nejvýznamnějším faktorem. Důležitost ceny prokázal také  

jednovýběrový T-testu, viz příloha č. 5, tabulka 5.5, ze kterého plyne, že je hodnocena 

nadprůměrně. Jelikož je však mezi kvalitou a cenou pouze mírný rozdíl, dá se říci, že 

respondenti upřednostňují kvalitu, avšak se při rozhodování ohlíží také na cenu. Proto by 

mělo být vedení firmy, při určování ceny výrobku, velmi opatrné. 

Bylo zjištěno, že pro respondenty s čistým měsíčním příjmem domácnosti do 10 000 

Kč, označili nedůležitost ceny výrazně více, než bylo očekáváno. 

Pro respondenty se dvěma členy v domácnosti je cena mnohem důležitějším faktorem, 

než bylo očekáváno. Naopak pro respondenty se třemi členy v domácnosti je cena méně 

důležitá. 

Balení 

Na třetí pozici je balení výrobku. Na základě výsledků jednovýběrového T-testu, viz 

příloha č. 5, tabulka 5.5, je důležitost tohoto faktoru hodnocena mírně nadprůměrně. Z toho 

plyne, že zde respondenti přihlíží k tomu, jak je balení kvalitní, praktické či kolikrát je možné 

výrobek otevřít a zavřít.  

Pro respondenty z pětičlenné domácnosti je balení nedůležitým faktorem mnohem 

více, než se očekávalo. 

Mezi balením výrobku a kvalitou je pozitivní lineární závislost. Je-li pro respondenty 

důležitá kvalita výrobku, je pro ně důležitý také způsob balení. 

Vzhled/design 

Společnost přemýšlí také nad designem obalu, proto byl do hodnotící baterie zařazen 

také design/vzhled výrobku. Tento atribut se umístil na posledním místě, z hlediska 



63 

 

hodnocení není však úplně přehlížen, což dokazuje také jednovýběrový T-test, viz příloha 

č. 5, tabulka 5.5, který prokázal, že se jedná o průměrně hodnocený faktor. Proto by jeho 

vývoji měla být věnována patřičná pozornost. Design obalu by měl na první pohled zaujmout, 

měl by být originální a odlišovat se od ostatních výrobků.  

Z Chí Kvadrát testu vyplynulo, že pro respondenty s příjmem v rozmezí 20 001 - 30 

000 Kč je vzhled méně důležitým faktorem, než bylo očekáváno. 

Pro dvoučlenné domácnosti není design příliš důležitý. 

V baterii byla respondentům dána možnost vypsat i jiný faktor, který je pro ně 

důležitý, ti však žáden nezmínili. 

e) Koření preferované respondenty 

Pokud by se firma rozhodla vstoupit na trh s boxem/balíčkem výrobků, musí se 

vyvarovat špatné kombinaci výrobků, důležitost tohoto tvrzení potvrdil také nejčastěji 

zmiňovaný důvod odmítnutí koupě balíčku, proto musí byt složen z nejpreferovanějších 

produktů. Do dotazníku byla tedy zařazena otázka, které konkrétní výrobky by si respondenti 

na internetu objednali. Nejčastěji respondenti volili papriku, poté směs na kuře, univerzální 

koření bez glutamátu sodného, grilovací koření, velmi kvalitní univerzální koření, pepř 

a gyros. Z jednodruhového koření se na prvních třech pozicích umístila paprika, pepř a sůl. 

Ze směsí koření zvolili respondenti směs na kuře, grilovací koření, gyros a směs koření 

na ryby a mořské plody. Z univerzálního koření by měli respondenti zájem zejména 

o univerzální koření bez glutamátu a velmi kvalitní univerzální koření.  

 

Obr. 5.8 Koření preferované respondenty 
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Výše uvedený výčet koření byl doplněn otázkou, zda existuje koření, které by si 

respondenti chtěli koupit, ale v maloobchodech není k sehnání. V této otázce 88% 

respondentů uvedlo, že takovéto koření není. Zbylých 12% dotázaných si přejí nabídku 

doplnit, nejčastěji tedy o čubricu, mletý rozmarýn a šafrán. 

f) Posuzování kvality 

Cílovou skupinu tvoří ženy ze střední až vyšší třídy, aby jim bylo z výrobků zjevné, že 

se jedná o kvalitní produkty, měly by být známé faktory, podle kterých tyto ženy danou 

kvalitu posuzují.  

Složení výrobku 

Z výzkumu plyne, že nejdůležitějším kritériem kvality je složení výrobku. Výrobek 

tedy musí mít nízký obsah soli, minimální množství umělých zvýrazňovačů chuti a různých 

náhražek. Označují – li respondenti správné složení výrobku za známku kvality, lze usoudit, 

že si čtou etikety a příbalové informace, proto by měl být kladen důraz na informace, které se 

na etiketách objeví, měly by se zdůraznit veškeré přidané hodnoty výrobku. 

Podle respondentů s čistým měsíčním příjmem domácnosti v rozmezí 20 001 - 30 000 

Kč, 30 001 - 40 000 Kč a 40 001 - 50 000 Kč je kvalita výrobku dána jeho složením.  

Známá značka a garance odborníka 

Jako druhý nejdůležitější atribut se umístila známá značka a garance odborníka. Z toho 

vyplývá důležitost posilování známosti značky a tím pádem i důležitost marketingové 

komunikace, do které spadá i garance odborníka. 

Luxusní obal 

Luxusní obal je podle respondentů také určitým signálem kvality, proto by firma měla 

při jeho návrhu klást důraz na nejnovější obalové trendy, provést průzkum obalů konkurence 

a navrhnout odlišný a draze působící design. Změna faktoru ovlivní vnímání dalších faktorů. 

Vyšší cena 

Vyšší cena je pro respondenty stejně významným signálem kvality jako luxusní obal. 

Výrobky by tedy neměly být prodávány za příliš nízké ceny, mohlo by totiž dojít 

k pochybnostem o deklarované kvalitě. 

Respondentům zde byla dána možnost uvést jiný faktor, který se výčtu variant 

neobjevil, toho respondenti využili a 14x zmínili faktor reference známých. 
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Obr. 5.9 Posuzování kvality podle jednotlivých atributů 

Z výsledků korelační analýzy, viz příloha č. 5, tabulka 5.6, vyplývá, že luxusní obal 

a vyšší cena jsou atributy, které mají mezi sebou vysokou pozitivní závislost. Stejně tak 

atributy reference známých a luxusní obal, dále také reference známých a vyšší cena. Z tohoto 

lze usoudit, že změní – li se obal výrobku, změní se vnímání ceny jako symbolu kvality. Čím 

luxusnější obal, tím snadněji spotřebitelé přijmou vyšší cenu. Totéž tvrzení platí i 

pro reference známých, mají – li spotřebitelé o výrobku velmi dobré reference, nevadí jim 

vyšší cena a očekávají luxusnější obal. 

g) Cena preferovaná respondenty 

Jelikož jsou čeští spotřebitelé na cenu velmi citliví a jelikož je výrobek určen pro úzký 

segment zákazníků, je stanovení správné výše ceny velmi důležité. Z toho důvodu byla 

do dotazníku zařazena také cenová otázka, na základě které se stanoví návrh ceny na 100 

gramů kvalitního koření. Za nejvhodnější cenu označili respondenti 49 Kč, tuto cenu zvolilo 

39% respondentů. Na druhé pozici se umístila cena 39 Kč, kterou označilo 29% respondentů. 

59 Kč by zaplatilo 21% respondentů. Zbylé cenové varianty se jeví jako nevhodné. 

 

 

 

 

 

 Obr. 5.10 Preferované ceny koření ve 100g balení 
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Respondenti s čistým měsíčním příjmem domácnosti v rozmezí 20 001 – 40 000 Kč 

preferují ceny 39 Kč a 49 Kč.  

 

Obr. 5.11 Preferované ceny koření ve 100g balení podle příjmu 

Respondenti s příjmem v rozmezí 10 001 - 20 000 Kč volili cenu 59 Kč výrazně méně, 

než se očekávalo, za to ale volili výrazně více cenu vyšší než 59 Kč. Respondenti s příjmem 

vyšším než 50 001 Kč naopak označovali cenu 29 Kč výrazně více a cenu 49 Kč výrazně 

méně. Chí kvadrát test, viz příloha č. 5, tabulka 5.7, potvrdil, že výše ceny je závislá na čistém 

měsíčním příjmu domácnosti.  

Respondenti se třemi členy v domácnosti preferují cenu 39 Kč méně, než bylo 

očekáváno, výrazněji však upřednostňují cenu 49 Kč. Respondenti se čtyřmi členy výrazněji 

volili cenu 29 Kč a 39 Kč, méně upřednostňují cenu 49 Kč. Z chí kvadrát testu viz příloha č.5, 

tabulka 5.8, vyplývá, že výše ceny je závislá na počtu členů domácnosti. 

 

Obr. 5.12 Preferované ceny koření ve 100g balení podle počtu členů v domácnosti 

h) Způsob balení 

Pro uspokojení požadavků cílové skupiny respondentů, musí být výrobky také vhodně 

zabaleny. Vedení společnosti má na výběr mezi dvěma druhy obalů, aby bylo jejich 

rozhodnutí v souladu s cílovou skupinou, byla tato otázka zařazena do dotazníku. Na základě 
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výsledků jsou obě možnosti velmi vyrovnané, 53% respondentů preferuje koření či kořenící 

směsi v uzavíratelných sáčcích a 47% dotázaných v dózách.  

Z Chí kvadrát testu, vyplývá, že preferovaný způsob balení není závislý na měsíčním 

příjmu domácnosti. 

Respondenti se třemi členy v domácnosti upřednostňovali balení v uzavíratelných 

sáčcích výrazně méně, než bylo očekáváno, naopak výrazněji preferují koření či kořenící 

směsi v dózách. Z testu závislosti, viz příloha č. 5, tabulka 5.9, vyplynulo, že preferovaný 

způsob balení je závislý na počtu členů v domácnosti. 

31% respondentů si po vyprázdnění dózy koupí další dózu a 69% uvítá možnost 

koupit sáček a dózu doplnit. Z testu Chí kvadrát, viz příloha č. 5, tabulka 5.10, vyplývá, že je 

preferovaný způsob balení v případě opakovaného nákupu závislý na čistém měsíčním příjmu 

domácnosti respondenta. 

Při opakovaném nákupu preferují respondenti se dvěma členy v domácnosti koupi 

další dózy výrazně méně, než bylo očekáváno, naopak uvítají možnost koupě sáčku 

k doplnění dózy výrazně více, než bylo očekáváno. Na hladině významnosti 5% není tato 

preference závislá na počtu respondentů, v případě, že tuto hladinu zvýšíme o procento, 

vyplývá z testu závislost na počtu členů v domácnosti, viz příloha č. 5, tabulka 5.11. 

  



68 

 

6. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Prostřednictvím marketingového výzkumu byly získány informace o potenciálních 

zákaznících a jejich požadavcích. Tyto informace byly analyzovány a následně budou 

převedeny do návrhů a doporučení, díky nimž se zvýší pravděpodobnost naplnění hlavních 

cílů produktového managementu. V návrzích a doporučeních není věnována pozornost 

distribučnímu kanálu, ten si společnost již vybrala, zejména z důvodu výhodných obchodních 

podmínek, vysokého počtu uživatelů a dobrých vztahů s provozovatelem. 

6.1. Popis cílového segmentu 

Ze sekundárních zdrojů provozovatele Mimibazaru tvoří většinu registrovaných 

uživatelů ženy ve věku od 18 do 50 let. Tyto ženy navštěvují mimibazar za účelem nákupu 

a prodeje dětských kočárků, oblečení, bot a hraček, ale také dámského značkového oblečení, 

bot a kabelek. Na mimibazar však nechodí pouze matky, ale také ženy, pro něž je životní styl 

velmi důležitý. Analýzou výsledků výzkumu bylo zjištěno, že tyto ženy patří do střední až 

vyšší sociální třídy, čistý měsíční příjem jejich domácnosti se pohybuje v rozmezí 20 001 Kč 

– 40 000 Kč. Jedná se o ženy, které pochází z dvoučlenných až čtyřčlenných domácností, 

v tomto případě pravděpodobně z domácností s dětmi. Uživatelky Mimibazaru jsou 

v nakupování zběhlé, v průměru za 1 měsíc provádějí 1-2 nákupy. Nejčastěji nakupují 

oblečení, kosmetiku a drogerii. Z toho vyplývá, že tyto uživatelky jsou připravené nést určitou 

míru rizika, které nákup přes internet obnáší. Z analýzy vyplynulo, že jsou uživatelky 

k nákupu koření přes internet vysoce otevřené. 

Na základě výše zmíněných údajů se doporučuje přistupovat k cílové skupině jako 

k vysoce adaptabilním spotřebitelům, pro které: 

 je důležité zařazení do společenské třídy, nebo převládá snaha o zařazení 

do vyšší společenské třídy – zejména v případě bezdětných uživatelek, 

 jsou důležité společenské faktory, jako jsou rodina, referenční skupiny a status 

matky – zejména v případě uživatelek ze tří až čtyřčlenných domácností. 

Mezi faktory, které vedou tyto uživatelky ke koupi je kvalita, a výjimečnost produktů 

a také výhodnější cena. 
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6.2. Návrh produktové řady 

6.2.1. Délka produktové řady 

Vzhledem k dostupným prostředkům společnosti se vedení rozhodlo, že bude nově 

vyvíjenou produktovou řadu rozšiřovat postupně. Délka produktové řady tedy bude prozatím 

krátká.  

Výzkumem byl zjištěn převládající kladný postoj k boxu/balíčku několika výrobků, 

o kterém, pro usnadnění logistiky, vedení společnosti uvažuje. Společnost má na výběr mezi 

dvěma boxy – box pro 6 výrobků a box pro 12 výrobků. Vzhledem k tomu, že nejčastějším 

důvodem odmítnutí boxu, byl strach, že se v boxu objeví koření, o které nemá respondent 

zájem, doporučuji upřednostnit určitou možnost volby. Proto se společnosti doporučuje box 

se 6 výrobky, s možností pozdějšího rozšíření řady v podobě dalšího boxu. Tímto se dá 

potenciálním zákazníkům možnost volby mezi dvěma různými druhy boxů. 

6.2.2. Konkrétní položky produktové řady 

Jelikož nejčastějším důvodem odmítnutí boxu byl strach, že se v balíčku objeví koření, 

o které nemá respondent zájem, měl by být box tvořen těmi nejatraktivnějšími výrobky. 

Z výsledků výzkumu plyne, že nejatraktivnějším je jednodruhové koření, poté kořenící 

směsi. Z celkového výčtu výrobků by si respondenti vybrali ale také univerzální koření 

bez glutamátu a velmi kvalitní univerzální koření. Společnosti je doporučeno zaplnit 

produktovou řadu výrobky, které se ve výzkumu umístili na prvních pozicích: 

 Paprika sladká 

 Pepř černý mletý 

 Kuře 

 Grilovací koření 

 Gyros 

 Univerzální koření bez glutamátu 

Vzhledem k tomu, že univerzální koření dopadlo z hlediska druhů koření 

na posledním místě, bylo velmi kvalitní univerzální koření nahrazeno gyrosem. V případě 

rozhodování manažerů o budoucím vyplnění produktové řady jsou doporučeny následující 

produkty - velmi kvalitní univerzální koření, směs koření na ryby a mořské plody, krůta, 

provensálské koření, směs koření mozarela a rajče a sůl.  
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6.2.3. Jádro výrobků produktové řady 

Jelikož se jedná o novou produktovou řadu, musí se v průběhu jejího vývoje vytvořit 

také legislativní texty, jež budou zveřejněny na obalech výrobků. Tyto texty by měly 

obsahovat nejdůležitější informace pro spotřebitele, tedy jaký problém daný produkt řeší, jaký 

přináší užitek a důvod, proč by si jej zákazníci měli koupit. K tomu by měly napomoci 

informace v následující tabulce, ve které jsou vypsána jádra jednotlivých produktů. 

Tab. 6.1 Jádra výrobků produktové řady 

Přání / problém zákazníka Uspokojená potřeba / užitek z produktu 

Paprika 

Najít kvalitní maďarskou papriku, bez příměsi 

mouky, za účelem zlepšení chuti typických 

jídel.  

 

 

 

  

Zvýraznění chuti typických jídel, jako je např. 

zelná polévka, segedínský guláš, maďarský 

guláš a různé omáčky a také klobásy. Často se 

používá jako přírodní barvivo, pro docílení 

atraktivního červeného vzhledu potravin 

a pokrmů. 

 Pepř 

Najít kvalitní a bezlepkový pepř, bez příměsi 

mouky za účelem zlepšení téměř všech druhů 

potravy.  

 

 

Zvýraznění chuti téměř všech druhů jídel, 

okořenění masa, ryb, omáček, marinád, salátů 

a polévek. 

 

 
Kuře 

Najít kvalitní a bezlepkovou směs pro přípravu 

pokrmů z kuřecího masa, jenž je vhodná také 

k nakládání a marinování a nevyžaduje 

přidávání dalšího koření. 

Získání jedinečné chuti a aroma připravovaných 

pokrmů z kuřecího masa. 

Grilovací koření 

Najít kvalitní a bezlepkovou směs bylin, 

zeleniny s paprikovým nádechem, jenž je 

vhodná k nakládání a marinování a nevyžaduje 

přidávání dalšího koření. 

Docílení charakteristické chuti a vůně všech 

druhů masa, ryb i zeleniny, připravované 

na grilu. 
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Gyros 

Najít kvalitní a bezlepkovou směs určenou k  

přípravě typických pokrmů řecké kuchyně, 

která nevyžaduje přidávání dalšího koření či 

soli. 

Docílení jedinečné chuti a vůně gyrosu 

ze skopového, jehněčího, vepřového 

a drůbežího masa. 

Univerzální koření bez glutamátu 

Najít univerzální kořenící přípravek, který 

splňuje požadavky zdravého životního stylu a 

zdravé výživy a je vyroben na přírodní bázi, bez 

přidaného glutamátu sodného, které vytváří 

jedinečnou chuť a vůni. 

 

 

Zlepšení chuti masových a zeleninových 

pokrmů, polévek, omáček, těstovin, rýže a 

brambor kvalitním výrobkem, který obsahuje 

sůl obohacenou jódem, OMEGA-3 nenasycené 

mastné kyseliny, směs vitamínů (C, B1, B2, B3, 

B5, B6, B12, biotin a kyselina listová a E) a 

směs bylinek. 

Celá produktová řada 

Z důvodu potravinové alergie, celiakie, najít 

koření, kořenící směs či univerzální 

ochucovadlo, které neobsahuje stopy lepku. 

Najít vhodný dárek pro své blízké. 

Kořenit typická jídla s jistotou, že nehrozí 

příznaky potravinové alergie. 

 

Obdarování svých blízkých kvalitním kořením. 

6.2.4. Značka produktové řady 

Jelikož se známá značka umístila ve výzkumu jako druhý nejdůležitější atribut 

výrobku, který přesvědčí o kvalitě, doporučuje se společnosti nevytvářet pro tuto produktovou 

řadu novou značku, ale pokračovat v označování výrobků značkou SUPERVEGET, která má 

již významný podíl na českém i slovenském trhu. Na druhou stranu je důležité uvědomit 

spotřebitele, že se tato produktová řada bude prodávat exkluzivně pouze na elektronickém 

obchodním portále Mimibazar, proto doporučuji spojit všeobecnou rodinnou značku 

SUPERVEGET s individuální značkou. Z výzkumu společnosti ABC ČR vyplynulo, že slovo 

mimibazar patří mezi 16 nejvyhledávanějších slov na českých portálech, proto doporučuji 

za individuální značku zvolit podobné slovo, např. MIMI. Pro tuto novou produktovou řadu 

se tedy společnosti doporučuje použít značku SUPERVEGET MIMI a pod ní uvádět druh 

výrobku, jak je společnost zvyklá. Např. SUPERVEGET MIMI Pepř černý mletý. 
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6.2.5. Obal výrobků produktové řady 

V případě primárního obalu výrobku má společnost na výběr mezi dvěma druhy – 

dózy a uzavíratelné sáčky. Preference respondentů k oběma druhům balení byly velmi 

vyrovnané. Jelikož však respondenti uváděli jako důvod koupě koření na internet také to, že 

jej darují, doporučuje se jako primární obal výrobku upřednostnit 100g dózu, která je 

kvalitnější a působí luxusněji. 

Balení výrobku se z hlediska důležitosti jednotlivých atributů výrobku umístilo na třetí 

pozici. Je tedy usuzováno, že zde respondenti přihlíží k tomu, jak je balení kvalitní, praktické 

či kolikrát je možné výrobek otevřít a zavřít. Výše zmíněné dózy jsou dostupné ve dvou 

provedeních – se dvou okénkovým otvorem a s troj okénkovým otvorem. Vzhledem k tomu, 

že obal výrobku by měl být opravdu kvalitní a co nejvíce funkční, doporučuje se firmě troj 

okénkový otvor, kde budou mít spotřebitelé na výběr zvolit sypání přes sítko a sypání většího 

množství přes větší otvor. 

Z důvodu kladných postojů respondentů k boxu/balíčku se společnosti doporučuje 

použít tento box jako sekundární obal, který přinese hned několik funkcí – usnadní logistiku, 

což je základní požadavek společnosti, ale také dané výrobky zatraktivní. Pomocí luxusního 

boxu se rozšíří jádro celé produktové řady, box bude moci sloužit také jako nevšední dárek. 

Jelikož jsou 100g dózy malé a vejde se zde pouze základní text, doporučuje se využít 

sekundárního balení pro přidání informací navíc, např. na spodní stranu balíčku. 

Při opakovaném nákupu respondenti uvítají možnost koupit sáček a dózu doplnit, 

proto se společnosti navrhuje zvážit vytvoření dalších výrobků balených do průhledných 

nízkonákladových 100g sáčků s čistým designem, které budou sloužit pouze pro doplnění dóz. 

6.2.6. Design obalu výrobků produktové řady 

Z výzkumu vyplývá, že luxusní obal je signálem kvality a čím luxusnější obal, tím 

snadněji spotřebitelé přijmou vyšší cenu výrobku. Výzkumem se zjistilo také, že hlavní 

motivací ke koupi koření na internetu by byla jeho kvalita a výjimečnost. 

Na základě výše zmíněných informací, je společnosti doporučováno, aby byl 

při návrhu designu kladen důraz na následující požadavky: 

 zaujme na první pohled, 

 odráží kvalitu výrobku, 
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 působí luxusně a čistě – z hlediska grafického zpracování je na velmi vysoké 

úrovni, 

 osloví střední až vyšší sociální třídu, 

 respektuje nejnovější trendy obalového designu a působí inovativně, 

 je originální a odlišuje výrobek od konkurence. 

Za účelem přesnějšího definování požadavků na design obalu byl proveden průzkum 

obalů konkurence na internetu, z něhož vyšly dva potenciální výrobky, ze kterých se 

doporučuje vycházet. První výrobek je pepř značky Just, která se prodává exkluzivně pouze 

přes specializované dealery. Druhým výrobkem je také pepř německé značky Wiberg, jež se 

prodává za velmi vysoké ceny prostřednictvím firmy Nowaco. 

 

 

 

 

Zdroj: JUST. Koření. [cit. 2012 – 03 - 30]. Dostupné z: http://www.just.cz/produkty/koreni_a/k4380/, 

NOWACO. Produkty. [cit. 2012 – 03 - 30]. Dostupné z: 

http://www.objednatzbozi.cz/ItemsList.aspx?brand=WIBERG 

Jelikož se zde nejedná o design jednoho výrobku, ale o design celé produktové řady, 

měla by z každého výrobku působit sounáležitost do této produktové řady, dále by mělo být 

zřejmé, že se jedná o výrobky stejného výrobce. Z toho důvodu je logo značky 

SUPERVEGET a logo produktové řady MIMI nezbytnou součástí obalu. Design by mimo 

jiné měl zejména asociovat druh výrobku, tedy, že se jedná o koření. 

6.3. Doporučení strategického přístupu 

Jelikož se vedení společnosti rozhodlo pro exkluzivní prodej této produktové řady 

pouze na elektronickém portále Mimibazar, tím pádem se orientuje jen na určitý segment, 

doporučuje se společnosti zvolit strategii výběrového proniknutí neboli slow skimming, která 

zahrnuje vyšší cenu výrobku při nízké intenzitě komunikace. Tato strategie byla zvolena také 

z důvodu zaručené návštěvnosti Mimibazaru a tím i snadného informování potenciálních 

Obr. 6.1 Konkurenčí výrobek Just a Wiberg 
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zákazníků o daném výrobku. Z výzkumu navíc vyplynula ochota respondentů zaplatit vyšší 

cenu, což je jedna z podmínek této strategie. 

6.4. Návrh marketingové komunikace 

Před vytvořením návrhu je třeba znát: 

 komu je sdělení určeno – uživatelkám Mimibazaru ve věku 18 – 50 let, což tvoří 

maminky, které hledají na internetu oblečení, kočárky a různé příslušenství pro své 

děti; nebo ženy, které navštěvující mimibazar za účelem koupě značkového oblečení, 

 co by se mělo příjemcům sdělit – exkluzivní možnost koupě nové produktové řady 

SUPERVEGET MIMI, jejíž produkty jsou přirozeně bezlepkové, vysoce kvalitní, 

bez přidaného glutamátu sodného a určené jak pro svou vlastní potřebu, tak 

k obdarování svých blízkých, 

 co podstatného by to mělo v příjemcích vyvolat - v matkách pocit, že kupují 

zdravější produkt, který je vhodný i pro jejich děti a v ostatních ženách, že kupují 

velmi kvalitní a exkluzivní produkt, 

 jaké finanční prostředky se hodlají na celou akci vynaložit – 150 000 Kč, 

 jaké se očekávají od adresáta reakce – koupě a doporučení svým známým. 

6.4.1. Podpora prodeje 

Sleva za doporučení 

Jelikož při dotazování respondenti zmiňovali reference známých, jako jeden z důvodů, 

který je o dané kvalitě koření přesvědčí, je firmě navrženo použít finanční pobídky v podobě 

slevy za doporučení. Z výzkumu vyplývá, že mají – li spotřebitelé o výrobku velmi dobré 

reference, jsou ke koupi více otevření, nevadí jim vyšší cena a očekávají luxusnější obal. 

Pro tuto podporu je navržen průběh - do objednávkového formuláře se vloží pole 

s možností napsání e-mailu osoby, které bude koření doporučeno, funkčnost e-mailu je ihned 

prověřena, poté je zákazníkovi automaticky strženo 10% z ceny balíčku výrobků, sleva se 

však s počtem e-mailů nekumuluje. Adresátovi, jehož e-mail byl uveden, bude doručena 

zpráva s vizualizacemi produktů a informacemi o přidaných hodnotách, také by se zde měla 

uvést osoba, která jeho e-mail uvedla a doporučuje mu koupi. Protože tato podpora může 

rozšířit počet registrovaných uživatelů, navrhuje se společnosti provádět ji za spolupráce 

s provozovatelem. Výhodou bude dvojí účinek a rozdělení nákladů. 
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Od určitého objemu poštovné zdarma 

Tato podpora produktu se firmě navrhuje zejména proto, že poštovné od určité částky 

zdarma je motivem k navýšení nákupu pro 75% dotázaných a má silný vliv na danou cílovou 

skupinu.  

Jelikož se poštovné pohybuje okolo 60 Kč, je důležité spočítat cílovou částku, od které 

budou balíčky zasílány zdarma. To závisí na ceně balíčku a na minimální míře zisku, kterou 

společnost očekává. 

6.4.2. Přímý marketing  

Direct mail 

Základem direct mailu neboli přímé pošty je elektronická databáze registrovaných 

uživatelů obchodního portálu Mimibazar, která je vedena provozovatelem. Společnosti se 

doporučuje využít těchto e-mailů k informování všech uživatelů o zavedení nové produktové 

řady a o jejím exkluzivním prodeji pouze na tomto portále. 

Brožurky 

Výrobky jsou balené do 100g dóz, které nejsou příliš velké, výrobce je tedy omezen 

počtem slov na etiketě a může zde zmínit pouze základní informace. Proto se společnosti 

doporučuje vytvořit čtyřstránkovou produktovou brožuru s vizualizacemi výrobků 

a informacemi o všech přidaných hodnotách výrobků, o účincích jednotlivých složek výrobků 

a touto cestou je opět vyzvat k doporučení svým známým. 

Vytvoření grafického provedení těchto brožur se doporučuje provést s grafickou 

firmou, která bude vytvářet také grafické provedení obalů a jejich vizualizace. Tímto je 

možné sjednat množstevní slevu. Cena návrhu brožurky je odhadována na maximálně 

5 000 Kč s DPH. Cena tisku 10 000 ks brožur, tedy katalogu o rozměrech 15x15 cm je 

odhadována na 19 900 Kč s DPH, při tisku 20 000 ks je celková cena mnohem výhodnější, je 

kalkulována na 33 900 Kč s DPH, proto se doporučuje vytisknout větší množství, čímž dojde 

ke snížení jednotkové ceny. 

6.4.3. Internetová komunikace 

Webové stránky 

Webové stránky společnosti jsou v současné době v rekonstrukci, obnovují se 

informace o nových produktech a dochází ke kompletnímu redesignu. Původní webové 
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stránky byly pod adresou www.goldspice.cz, vedení společnosti se však rozhodlo použít 

název značky SUPERVEGET a tuto adresu změnit na www.superveget.cz. Hlavním důvodem 

byla vyšší známost značky a plánované investice do její propagace. Adresu na webové stránky 

je doporučeno uvést na obaly všech výrobků nové produktové řady, v přikládaných brožurách 

a také v zasílaných doporučovacích e-mailech. 

E-mail společnosti 

Společnost používá firemní e-mail info@goldspice.cz, tento e-mail je uveden 

na současných propagačních materiálech. V tomto případě se společnosti doporučuje provést 

obdobnou změnu jako u webových stránek, a to změnit tento e-mail na info@superveget.cz. 

Doporučuje se tento e-mail uvést také na obaly všech výrobků nové produktové řady, i ve výše 

zmíněných brožurách. Aby společnost nepřišla o korespondenci zasílanou na původní  

e-mailovou adresu, je doporučeno nastavit automatické přeposílání na novou adresu. 

Pro obchodní korespondenci používají zaměstnanci společnosti e-mail, jenž se skládá 

ze jména, příjmení a názvu společnosti. I v tomto případě doporučuji použít název značky, 

např. renata.koslerova@superveget.cz, o této změně však musí být informováni všichni 

obchodní partneři. I zde se doporučuje nastavit automatické přeposílání na novou e-mailovou 

adresu.  

Bannerová reklama 

Aby uživatelé Mimibazaru byli o výrobcích informováni již ve fázi zavádění, 

doporučuje se firmě umístit bannerovou reklamu na hlavní stránku Mimibazaru ještě před 

zahájením prodeje. Na banneru je navrhováno uvést informace typu „Již brzy v prodeji, pouze 

na Mimibazaru, pro více informací klikněte zde.“ Po kliknutí na banneru se doporučuje 

nastavit otevření nového dialogového okna s vizualizacemi produktů a podrobnými 

informacemi ve stejném provedení jako u brožur. Cena za vytvoření dynamického banneru se 

pohybuje v rozmezí 1 000 – 5 000 Kč. 

Mimo výše zmíněný Mimibazar se doporučuje firmě umístit bannerové reklamy 

na tematické webové stránky o vaření, webové stránky o celiakii – potravinové alergii 

a na typické stránky určené ženám. Tyto bannery se doporučuje zveřejnit v průběhu fáze 

zavádění a růstu. V tomto případě se však doporučuje nastavit přesměrování na stránky 

Mimibazaru. V tomto případě se společnost může o náklady dělit s provozovatelem 

Mimibazaru.   
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Tab. 6.2 Souhrn bannerové reklamy 

Webová stránka Typ banneru Rozměr 

banneru 

Doba 

zobrazení 

Počet 

registrovaných 

uživatelů/poče

t zobrazení 

Základní cena 

včetně DPH 

Mimibazar.cz Leaderboard 990x200 cm neomezená 320 836 488 0 Kč 

Vareni.cz Leaderboard 990x200 2 týdny 2x500 000 96 375 Kč 

Toprecepty.cz Square 250x250 neomezená nezveřejněno 0 Kč (výměnou) 

Klubceliakie.cz Square 250x250 neomezená nezveřejněno 0 Kč 

Cena celkem     96 375 Kč 

Jelikož se projekt nové produktové řady rozjíždí ve spolupráci s provozovatelem 

Mimibazaru, umožní zveřejnit banner na neomezenou dobu a bezplatně. 

Toprecepty.cz umožňují výměnu odkazů i bannerů zdarma. Společnosti se doporučuje 

tuto možnost využít a uveřejnit na oplátku banner toprecepty.cz na firemních webových 

stránkách nebo na stránkách Mimibazaru. 

Klub celiakie je dobrovolným sdružení osob trpící celiakií, na svých webových 

stránkách zveřejňují zdarma bannery na výrobce a dodavatele bezlepkových potravin, 

podmínkou je certifikát vyplývající z chemického rozboru potravin. 

Celková cena za marketingovou komunikaci je odhadována na 140 275Kč, náklady 

jsou tedy v mezích daného rozpočtu. 

6.5. Cenotvorba 

Z výzkumu vyplynulo, že cena je velmi důležitým faktorem při rozhodování o koupi. 

Proto by mělo být vedení firmy, při určování ceny výrobku, velmi opatrné. Vyšší cena je 

pro respondenty stejně významným signálem kvality jako luxusní obal. Výrobky by tedy 

neměly být prodávány za příliš nízké ceny, mohlo by totiž dojít k pochybnostem 

o deklarované kvalitě. Jelikož se ale výrobky prodávají na internetu a z výzkumu se zjistilo, 

že respondenti od koření prodávaného na internetu očekávají také to, že bude levnější, neměla 

by být cena ani přehnaně vysoká. 

Positioning výrobků se na základě výsledků výzkumu orientuje na vysokou kvalitu. 

V tomto případě se vedení společnosti může rozhodovat mezi dvěma strategiemi – strategií 

vysoké ceny a strategií dobré hodnoty.  
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V dotaznících respondenti nejčastěji označovali cenu 49 Kč a poté 39 Kč za 100g 

balení. Dále byl proveden průzkum konkurenčních cen obdobného koření prodávaného 

na internetu, ze kterého vyplývají následující ceny: 

 Paprika sladká -58 Kč, viz příloha č. 5, tabulka 5.12 

 Pepř černý mletý – 58 Kč, viz příloha č. 5, tabulka 5.13 

 Kuře – 33 Kč, viz příloha č. 5, tabulka 5.14 

 Grilovací koření – 54 Kč, viz příloha č. 5, tabulka 5.16 

 Gyros – 33 Kč, viz příloha č. 5, tabulka 5.17 

 Univerzální koření bez glutamátu – 19 Kč, viz příloha č. 5, tabulka 5.15 

V případě, že by se společnost rozhodla pro tyto ceny, stál by balíček těchto produktů 

255 Kč a jeden produkt by zákazníky vyšel na necelých 43 Kč, což je přesně mezi cenou 

39 Kč a 49 Kč.  

Na základě těchto informací se společnosti doporučuje cena za balíček ve výši 249 Kč. 

Při provádění průzkumu konkurenčních cen bylo zkoumáno také poštovné. Nejčastěji 

je poštovné zdarma od 399 Kč, proto se společnosti doporučuje zavést poštovné zdarma při 

nákupu 2 balíčků, tedy při ceně 498 Kč. 
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7. ZÁVĚR 

Diplomová práce byla zaměřena na návrh nové produktové řady potravinářské 

společnosti GOLD SPICE s.r.o. Cílem práce bylo zjistit postoje cílové skupiny zákazníků 

k nákupu koření a kořenících směsí na internetu, dále rozpoznat požadavky a přání 

potenciálních zákazníků na velikost, balení, složení, vzhled a cenu. Pro návrh byly využity 

sekundární zdroje společnosti GOLD SPICE s.r.o. a provozovatele Mimibazaru, sekundární 

zdroje odborných časopisů, webových stránek konkurence a jiných specializovaných 

webových stránek, opíral se však zejména o primární zdroje získané marketingovým 

výzkumem, jenž je součástí diplomové práce. 

Důležitým aspektem, jenž byl při vytváření návrhů a doporučení brán v potaz, byla 

cílová skupina zákazníků, tedy ženy ve věku od 18 do 50 let, patřící do střední až vyšší 

sociální třídy s čistým měsíčním příjmem domácnosti pohybujícím se v rozmezí 20 001 Kč – 

40 000 Kč. Tyto ženy navštěvují Mimibazar za účelem nákupu a prodeje dětských kočárků, 

oblečení, bot a hraček, ale také dámského značkového oblečení, bot a kabelek.  

Dalšími faktory ovlivňující návrhy a doporučení byly důvody pro koupi koření 

na internetu, kdy nejdůležitějším je kvalita nabízeného koření či směsí, výjimečnost a také 

výhodnější cena než v kamenném obchodě. 

Z výsledků výzkumu vyplynul kladný postoj k boxu/balíčku několika výrobků, proto 

se společnosti doporučilo vstoupit na trh s boxem se 6 výrobky. 

Pro co největší uspokojení zákazníků, bylo navrženo složit box z výrobků, jež 

respondenti označili za nejatraktivnější. Box by tedy měl obsahovat papriku sladkou, pepř 

černý mletý, kuře, grilovací koření, gyros a univerzální koření bez glutamátu. 

Dále byl společnosti navržen název SUPERVEGET MIMI, pod názvem se doporučuje 

uvádět také druh výrobku, jak je společnost zvyklá, např. SUPERVEGET MIMI, Pepř černý 

mletý. 

Jelikož uváděli respondenti jako důvod koupě koření na internet také to, že jej darují, 

doporučilo se jako primární obal výrobku upřednostnit 100g dózu, zejména proto, že je 

kvalitnější a působí luxusněji. Luxusní obal byl pro respondenty signálem kvality, a čím 

luxusnější obal, tím snadněji spotřebitelé přijmou vyšší cenu výrobku. 

Při vstupu na trh byla společnosti navržena strategie výběrového proniknutí, tedy slow 

skimming, což obnáší vyšší cenu výrobků při nízké intenzitě komunikace. 
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Celková cena za marketingovou komunikaci je odhadována na 140 275 Kč, náklady 

jsou tedy v mezích daného rozpočtu, jehož maximální výše byla stanovena na 150 000 Kč. 

Cílem komunikace je ovlivnění potenciálních zákazníků ke koupi a doporučení výrobků svým 

známým. Pro vytvoření návrhů byly využity nástroje podpory prodeje, přímého marketingu 

a internetové komunikace. 

Z hlediska podpory prodeje bylo společnosti navrženo použít finanční pobídky 

v podobě slevy za doporučení, jehož výsledkem bude adresovaný e-mail s doporučením koupě 

od známého a 10% sleva pro kupujícího. Dále bylo společnosti navrženo použít poštovného 

od určité částky zdarma, konkrétně tedy při koupi 2 boxů. 

Z přímého marketingu byl společnosti navržen direct mail, jenž by měl být zasílán 

všem registrovaným uživatelům Mimibazaru, jejichž databázi vede provozovatel. Společnosti 

bylo doporučeno využít těchto e-mailů k informování všech uživatelů o zavedení nové 

produktové řady a o jejím exkluzivním prodeji pouze na tomto portále. Dále se společnosti 

radí vytvořit čtyřstránkovou produktovou brožuru s vizualizacemi výrobků a informacemi 

o všech přidaných hodnotách výrobků, o účincích jednotlivých složek výrobků a touto cestou 

je opět vyzvat k doporučení svým známým. 

Z hlediska internetové formy komunikace byly společnosti doporučeny určité změny, 

týkající se webových stránek společnosti a e-mailů. Pro zviditelnění nové produktové řady 

byla navržena reklama v podobě bannerů na Mimibazaru a dalších webových stránkách, 

určených ženám a bezlepkářům. 

Návrh produktové řady obsahuje také cenotvorbu, při které se vycházelo zejména 

z konkurenčních cen obdobných výrobků na internetu. Na základě těchto informací se 

společnosti doporučila cena za balíček ve výši 249 Kč. 

Věřím, že výše zmíněné návrhy budou pro společnost GOLD SPICE s.r.o. přínosem 

a dopomohou k vytvoření kvalitní produktové řady, jež si získá potřebné množství 

spokojených zákazníků.  
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Příloha č. 4: Dotazník 

Vážený respondente, 

dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který slouží pro účely diplomové práce. Cílem 

dotazníku je zjištění požadavků zákazníků na trhu sypkých ochucovadel. Vaše názory budou použity pro 

přizpůsobení nově vyvíjené produktové řady potravinářské společnosti, která se bude prodávat výhradně přes 

elektronický obchodní portál. 

Dotazník je anonymní, informace jím získané budou použity pouze pro účely diplomové práce a 

potravinářské společnosti. 

Mockrát děkuji za pomoc a za Váš čas obětovaný k vyplnění tohoto dotazníku. 

Bc. Sabina Pazdziorová 

Studentka VŠB – TUO, obor marketing a obchod 

 

1) Nakupujete přes internet? 

a) Ano 

b) Ne (přejděte k otázce č. 4) 

2) Jaký druh zboží na internetu nakupujete nejčastěji? (možno více označit odpovědí) 

a) Oblečení 

b) Kosmetika, drogerie 

c) Potraviny či vitamínové doplňky  

d) Nábytek  

e) Elektronika 

f) Jiné, prosím vypište ......................................................................................................................................  

3) Kolik nákupů v průměru za 1 měsíc na internetu realizujete? 

a) 1 – 2 

b) 3 – 4 

c) 5 – 6 

d) Více než 6 

4) Uvažovali byste o koupi koření na internetu v případě, že bude výrobek velmi kvalitní, kvalitnější 

než v maloobchodech? 

a) Ano 

b) Ne, prosím vypište důvody ..........................................................................................................................   

(přejděte k otázce č. 9) 

5) Jaký druh koření byste si na internetu objednali? (možno označit více odpovědí) 

a) Jednodruhové 

b) Směs koření (na kuře atd.) 

c) Univerzální koření (vegeta) 

6) Pokud byste uvažovali o koupi, ocenili byste jedno balení (box) s více druhy koření uvnitř? 

a) Ano 

b) Ne, prosím vypište důvody ..........................................................................................................................  
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7) Určete důležitost jednotlivých atributů při nákupu koření na internetu. (Použijte bodovou škálu 1 – 5, kdy 

1=nejdůležitější a 5=vůbec není důležité) 

a) Cena  1 (velmi důležité) 2  3  4 5 (vůbec není důležité) 

b) Vzhled/design 1  2  3  4 5  

c) Kvalita 1 2  3  4 5  

d) Balení 1 2  3  4 5 

8) Jaké koření kupujete nejčastěji? (možno označit více odpovědí) 

a) Univerzální koření 

bez glutamátu 

b) Velmi kvalitní univerzální 

koření 

c) Běžné univerzální koření 

d) Pepř 

e) Sůl 

f) Paprika 

g) Kmín 

h) Česnek 

i) Kuře 

j) Krůta 

k) Vepřové 

l) Hovězí 

m) Grilovací 

n) Gyros 

o) Směs koření na ryby a 

mořské plody 

p) Směs mozarela a rajče 

(na saláty) 

q) Tzatziki 

r) Provensálské koření 

s) Americké brambory 

t) Hranolky 

u) Směs na perník 

v) Svařák 

9) Jakou cenu považujete pro velmi kvalitní koření či ochucovadla ve 100g balení za přiměřenou? 

a) 20 - 30 Kč 

b) 31 - 40 Kč 

c) 31 – 50 Kč 

d) více 

10) Preferujete nákup koření (kořenících směsí): 

a) V uzavíratelných sáčcích 

b) V dózách 

c) Jiné, prosím doplňte.....................................................................................................................................  

11) V případě, že koupíte koření v dóze: 

a) Jsem – li s ním spokojen/a, koupím další dózu 

b) Uvítám možnost koupit sáček a dózu doplnit 

12) Je-li poštovné od určité částky zdarma, snažíte se nákup navýšit? 

a) Ano 

b) Ne 

13) Pohlaví: 

a) Muž 

b) Žena 

14) Kolik Vám je let? 

a) 18 – 25 

b) 26 – 35 

c) 36 – 45 

d) 46 – 55 

e) 56 a více 

15) Počet členů v domácnosti 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 a více 
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16) Čistý měsíční příjem Vaši domácnosti 

a) Do 10 000 Kč 

b) 10 001 – 20 000 Kč 

c) 20 001 – 30 000 Kč 

d) 30 001 – 40 000 Kč 

e) 40 001 – 50 000 Kč 

f) Více než 50 001 Kč 



1 

 

Příloha č. 5: Tabulky a grafy 

 

Obr. 5.1 Čistý měsíční příjem domácnosti respondenta 

 

Obr. 5.2 Nejčastěji nakupované zboží na internetu podle příjmu domácnosti respondenta 

 

Obr. 5.3 Nejčastěji nakupované zboží na internetu podle počtu členů v domácnosti 
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Tab. 5.1 Test závislosti otevřenosti respondentů ke koupi na tom, zda na internetu nakupují nebo ne 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 33,270
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 21,650 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 18,347 1 ,000 

N of Valid Cases 150   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,07. 

 

H0: Otevřenost respondentů ke koupi koření na internetu není závislá na tom, zda respondenti na internetu 

nakupují nebo ne. 

H1: Otevřenost respondentů ke koupi koření na internetu je závislá na tom, zda respondenti na internetu nakupují 

nebo ne. 

Hodnota Sig. 0,000 < 0,05  Je přijata H1 na hladině významnosti 5%, tudíž otevřenost respondentů ke koupi 

koření na internetu je závislá na tom, zda respondenti na internetu nakupují nebo ne. 

Tab. 5.2 Test závislosti otevřenosti respondentů ke koupi na počtu členů v domácnosti 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 17,434
a
 8 ,026 

Likelihood Ratio 17,346 8 ,027 

Linear-by-Linear Association ,336 1 ,562 

N of Valid Cases 150   

a. 10 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,60. 

 

H0: Otevřenost respondentů ke koupi koření na internetu není závislá na počtu členů v domácnosti. 

H1: Otevřenost respondentů ke koupi koření na internetu je závislá na počtu členů v domácnosti. 

Hodnota Sig. 0,026< 0,05  Je přijata H1 na hladině významnosti 5%, tudíž otevřenost respondentů ke koupi 

koření na internetu je závislá na počtu členů v domácnosti. 
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Tab. 5.3 Test závislosti míry vlivu poštovného na čistém měsíčním příjmu domácnosti 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 16,201
a
 5 ,006 

Likelihood Ratio 15,808 5 ,007 

Linear-by-Linear Association 12,522 1 ,000 

N of Valid Cases 150   

a. 3 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,52. 

 

H0: Míra vlivu poštovného od určité částky zdarma není závislá na čistém měsíčním příjmu domácnosti. 

H1: Míra vlivu poštovného od určité částky zdarma je závislá na čistém měsíčním příjmu domácnosti. 

Hodnota Sig. 0,006< 0,05  Je přijata H1 na hladině významnosti 5%, tudíž míra vlivu poštovného od určité 

částky zdarma je závislá na čistém měsíčním příjmu domácnosti. 

 

 

Obr. 5.4 Ocenili byste nabídku jednoho balení (boxu) s více druhy koření? 
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Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Jak moc je pro Vás při 

nákupu koření na internetu 

důležitá cena? 

,173 4 125 ,952 

Jak moc je pro Vás při 

nákupu koření na internetu 

důležitý vzhled/design? 

,735 4 125 ,570 

Jak moc je pro Vás při 

nákupu koření na internetu 

důležitá kvalita? 

2,759 4 125 ,031 

Jak moc je pro Vás při 

nákupu koření na internetu 

důležité balení? 

,914 4 125 ,458 

Rozptyly se rovnají pouze u ceny, vzhledu/designu a balení, proto byla závislost zjišťována pouze u těchto 

atributů. 

Tab. 5.4 Test závislosti jednotlivých atributů výrobku na počtu členů v domácnosti 

ANOVA 

 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Jak moc je pro Vás při 

nákupu koření na 

internetu důležitá cena? 

Between Groups 5,915 4 1,479 1,523 ,199 

Within Groups 121,355 125 ,971   

Total 127,269 129    

Jak moc je pro Vás při 

nákupu koření na 

internetu důležitý 

vzhled/design? 

Between Groups 12,803 4 3,201 2,617 ,038 

Within Groups 152,897 125 1,223   

Total 165,700 129    

Jak moc je pro Vás při 

nákupu koření na 

internetu důležitá kvalita? 

Between Groups 3,816 4 ,954 1,162 ,331 

Within Groups 102,615 125 ,821   

Total 106,431 129    

Jak moc je pro Vás při 

nákupu koření na 

internetu důležité balení? 

Between Groups 1,899 4 ,475 ,799 ,528 

Within Groups 74,225 125 ,594   

Total 76,123 129    

Atributy cena a balení mají hodnotu Sig. > 0,05, tudíž lze usuzovat, že jsou nezávislé na počtu členů v 

domácnosti. Důležitost atributu vzhled/design je závislá na počtu členů v domácnosti. 
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Obr. 5.5 Boxplot jednotlivých atributů výrobků 

Průměrná hodnota důležitosti je 3, přičemž 1 znamená nejvyšší důležitost a 5 nejmenší důležitost. 

 

Jednovýběrový T-test: 

H0: µ = µ0 

H1: µ ≠ µ0 

Jelikož je hodnota spolehlivosti 95%, budou výsledky testu, hodnoty Sig, porovnávány s hladinou významnosti α 

0,05. V případě, že: 

Sig > 0,05  je přijata nulová hypotéza, tedy že průměry se rovnají 

Sig ≤ 0,05  je přijata alternativní hypotéza, tedy, že se průměry nerovnají 

Dále podle výsledků Mean Difference, jsou testované hodnoty označeny: 

žlutě = průměrné hodnocení 

zeleně = nadprůměrné hodnocení 

červeně = podprůměrné hodnocení 
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Tab. 5.5 Jednovýběrový T-test pro jednotlivé atributy výrobků 

One-Sample Test 

Jak moc je pro Vás při 
nákupu koření na 
internetu důležitá: 

Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

CENA -10,155 129 ,000 -,885 -1,06 -,71 

VZHLED/DESIGN -1,006 129 ,316 -,100 -,30 ,10 

KVALITA -19,119 129 ,000 -1,523 -1,68 -1,37 

BALENÍ -3,654 129 ,000 -,246 -,38 -,11 

Vzhled/design byl jediným faktorem, který byl respondenty hodnocen průměrně. Ostatní faktory, cena, kvalita, 

balení byly hodnoceny nadprůměrně. 

Tab. 5.6 Korelační analýza pro zjištění vzájemné závislosti jednotlivých faktorů kvality 

Correlations 

Co Vás přesvědčí o vysoké kvalitě koření 

či ochucovadla? 
Složení 

výrobku 

Luxusní 

obal  Vyšší cena  

Známá 

značka  

Garance 

odborníka  

Reference 

známých 

Složení výrobku  Pearson Correlation .
a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 

Sig. (2-tailed)  . . . . . 

N 128 52 50 59 57 10 

Luxusní obal Pearson Correlation .
a
 1 1,000

**
 .

a
 .

a
 1,000

**
 

Sig. (2-tailed) .  ,000 . . ,000 

N 52 59 40 24 20 4 

Vyšší cena  Pearson Correlation .
a
 1,000

**
 1 .

a
 .

a
 1,000

**
 

Sig. (2-tailed) . ,000  . . . 

N 50 40 56 27 13 2 

Známá značka  Pearson Correlation .
a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 

Sig. (2-tailed) . . .  . . 

N 59 24 27 68 33 3 

Garance odborníka  Pearson Correlation .
a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 

Sig. (2-tailed) . . . .  . 

N 57 20 13 33 68 7 

Reference známých Pearson Correlation .
a
 1,000

**
 1,000

**
 .

a
 .

a
 1 

Sig. (2-tailed) . ,000 . . .  

N 10 4 2 3 7 14 

a. Cannot be computed because at least one of the variables is constant. 
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Correlations 

Co Vás přesvědčí o vysoké kvalitě koření 

či ochucovadla? 
Složení 

výrobku 

Luxusní 

obal  Vyšší cena  

Známá 

značka  

Garance 

odborníka  

Reference 

známých 

Složení výrobku  Pearson Correlation .
a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 

Sig. (2-tailed)  . . . . . 

N 128 52 50 59 57 10 

Luxusní obal Pearson Correlation .
a
 1 1,000

**
 .

a
 .

a
 1,000

**
 

Sig. (2-tailed) .  ,000 . . ,000 

N 52 59 40 24 20 4 

Vyšší cena  Pearson Correlation .
a
 1,000

**
 1 .

a
 .

a
 1,000

**
 

Sig. (2-tailed) . ,000  . . . 

N 50 40 56 27 13 2 

Známá značka  Pearson Correlation .
a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 

Sig. (2-tailed) . . .  . . 

N 59 24 27 68 33 3 

Garance odborníka  Pearson Correlation .
a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 

Sig. (2-tailed) . . . .  . 

N 57 20 13 33 68 7 

Reference známých Pearson Correlation .
a
 1,000

**
 1,000

**
 .

a
 .

a
 1 

Sig. (2-tailed) . ,000 . . .  

N 10 4 2 3 7 14 

a. Cannot be computed because at least one of the variables is constant. 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Luxusní obal a vyšší cena jsou atributy, které mají mezi sebou vysokou pozitivní závislost. Stejně tak atributy 

reference známých a luxusní obal, dále také reference známých a vyšší cena. 

Tab. 5.7 Test závislosti ceny na čistém měsíčním příjmu domácnosti 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 55,914
a
 20 ,000 

Likelihood Ratio 51,203 20 ,000 

Linear-by-Linear Association ,381 1 ,537 

N of Valid Cases 150   

a. 19 cells (63,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,32. 

 

H0: Výše ceny není závislá na čistém měsíčním příjmu domácnosti. 
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H1: Výše ceny je závislá na čistém měsíčním příjmu domácnosti. 

Hodnota Sig. 0,000 < 0,05  Je přijata H1 na hladině významnosti 5%, výše ceny je závislá na čistém měsíčním 

příjmu domácnosti. 

Tab. 5.8 Test závislosti ceny na počtu členů v domácnosti 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 41,723
a
 16 ,000 

Likelihood Ratio 38,715 16 ,001 

Linear-by-Linear Association 7,321 1 ,007 

N of Valid Cases 150   

a. 16 cells (64,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,48. 

 

H0: Výše ceny není závislá na počtu členů v domácnosti. 

H1: Výše ceny je závislá na počtu členů v domácnosti. 

Hodnota Sig. 0,000 < 0,05  Je přijata H1 na hladině významnosti 5%, výše ceny je závislá na počtu členů 

domácnosti. 

Tab. 5.9 Test závislosti způsobu balení na počtu členů v domácnosti 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,026
a
 4 ,040 

Likelihood Ratio 10,176 4 ,038 

Linear-by-Linear Association 1,120 1 ,290 

N of Valid Cases 150   

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,26. 

 

H0: Preferovaný způsob balení není závislý na počtu členů v domácnosti. 

H1: Preferovaný způsob balení je závislý na počtu členů v domácnosti. 

Hodnota Sig. 0,04 < 0,05  Je přijata H1 na hladině významnosti 5%, preferovaný způsob balení je závislý na 

počtu členů v domácnosti. 
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Tab. 5.10 Test závislosti způsobu balení v případě opakovaného nákupu na čistém měsíčním příjmu domácnosti 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 18,808
a
 5 ,002 

Likelihood Ratio 21,120 5 ,001 

Linear-by-Linear Association 1,424 1 ,233 

N of Valid Cases 150   

a. 4 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,88. 

 

H0: Preferovaný způsob balení v případě opakovaného nákupu koření či kořenících směsí není závislý na čistém 

měsíčním příjmu domácnosti. 

H1: Preferovaný způsob balení v případě opakovaného nákupu koření či kořenících směsí je závislý na čistém 

měsíčním příjmu domácnosti. 

Hodnota Sig. 0,002< 0,05  Je přijata H1 na hladině významnosti 5%, tudíž preferovaný způsob balení 

v případě opakovaného nákupu je závislý na měsíčním příjmu domácnosti. 

Tab. 5.11 Test závislosti způsobu balení v případě opakovaného nákupu na počtu členů v domácnosti 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,294
a
 4 ,054 

Likelihood Ratio 10,072 4 ,039 

Linear-by-Linear Association ,678 1 ,410 

N of Valid Cases 150   

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,82. 

 

H0: Preferovaný způsob balení při opakovaném nákupu není závislý na počtu členů v domácnosti. 

H1: Preferovaný způsob balení při opakovaném nákupu je závislý na počtu členů v domácnosti. 

Hodnota Sig. 0,054 > 0,05  Je přijata H1 na hladině významnosti 5%, preferovaný způsob balení při 

opakovaném nákupu není závislý na počtu členů v domácnosti. 

  



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tab. 5.12 Paprika sladká - ceny konkurence  Tab. 5.13 Pepř černý mletý - ceny konkurence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tab. 5.17 Gyros - ceny konkurence 

 

Tab. 5.14 Kuře - ceny konkurence Tab. 5.15 Grilovací koření - ceny konkurence 

Tab. 5.16 Univerzální koření bez glutamátu – ceny 

konkurence 


