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1. Úvod 

 

Mnoho tuzemských společností, zejména ty malé a střední mají jeden přetrvávající, leč 

významný problém. Marketingové činnosti, které provádějí, jsou většinou nekoordinované 

a někdy dokonce až protichůdné. Tento jev je zapříčiněn, protože většina jednatelů nebo 

ředitelů podniků jsou zároveň i jejími vlastníky a pod pojmem marketing si mnohdy 

představují pouze reklamu. Zmíněný problém poté způsobuje i neadekvátně vysoké náklady 

na reklamu a v horším případě i téměř neefektivní marketing. 

 

V současné době, kdy probíhá hospodářská krize, firmy musí prokázat nejen kvalitu 

dodávaného zboží a služeb, ale pokud chtějí z této krize vyjít vítězně, nesmí zapomínat na 

hlavní hybnou sílu trhu, kterou je bezesporu marketing. Jen dobře zvoleným marketingem, lze 

totiž získat a udržet si zákazníka. 

 

Moderní firma musí nyní, více než kdykoliv jindy, plánovat kvalitní marketingovou 

strategii a její implementaci, pokud chce být na trhu konkurenceschopná a úspěšná. Proto 

bude v této diplomové práci ověřeno, zda se výše zmíněný problém vyskytuje i v konkrétní 

firmě, která bude níže analyzována. 

 

Jedním z hlavních důvodů, proč jsem si pro diplomovou práci vybral téma o marketingu, 

potažmo o marketingové strategii je, že mi již od střední školy obor marketingu velice 

imponuje a rád bych v něm pokračoval i v mé následující profesní kariéře. 

 

Cílem diplomové práce je popsat a zanalyzovat současný stav všech marketingových 

aktivit, které provádí společnost SWAT – CZ s.r.o., a z kterých se následně sestavuje 

marketingová strategie. Tento cil, zahrnuje i rozhodnutí, zda společnost má stanovenou 

marketingovou strategii či nikoliv. Tato diplomová práce by měla poukázat na nedostatky 

zvolené firmy v marketingové oblasti a díky tomu, budou poté navrhnutá doporučení nebo 

změny, které by společnost mohla provést pro efektivnější fungování marketingu. 

 

 Společnost SWAT – CZ s.r.o. jsem si vybral, protože můj otec s tímto podnikem 

dlouhodobě spolupracuje a tudíž mi byl umožněn přístup k mnoha informacím. 
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Diplomová práce bude tvořena z pěti hlavních kapitol. První popíše zvolenou firmu a její 

prostředí. Druhá bude pojednávat o teoretickém vymezení marketingové strategie za použití 

odborné literatury. Třetí kapitola bude věnována metodice sběru dat a stanovením hypotéz. 

Čtvrtá část bude praktická, zaměřená na analýzu stávajících marketingových činností 

a poslední kapitola bude věnována návrhům a doporučením pro danou firmu, které vzejdou ze 

získaných informací ze čtvrté kapitoly. 
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Ivan Swatko 

Jednatel 

Alena Stášova 

Ekonomické 
oddělení 

Zaměstnanci 

15 zaměstnanců na 
hlavní pracovní 

poměr 

6 zaměstnanců na 
dohodu o 

provedení činnosti 

2. Charakteristika firmy SWAT – CZ s.r.o. 

 

V této kapitole bude popsána společnost a to konkrétně majetková struktura, hospodářský 

výsledek za rok 2009 a 2010, výrobní sortiment, distribuční kanály, popis zákazníků 

a konkurence a na závěr SWOT analýza. 

 

2.1 Základní informace 

 

Firma SWAT - CZ s.r.o. (název odvozen od vlastníka společnosti) vznikla v roce 2007, 

kdy se převedla z firmy SWAT (fyzická osoba), která v roce 2003 odkoupila výrobu žaluzií 

od firmy I.M.R. - Rolety s.r.o. V roce 2003, kdy firma fakticky vznikla, v ni pracovalo včetně 

majitele pět osob. O dva roky později zde pracovalo 11 osob, při převodu na s.r.o. to bylo 

celkem 15 pracovníků a v současné době zaměstnává dohromady 23 zaměstnanců. 

 

Obr. 2.1 Organizační struktura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sídlo společnosti je provozováno v jediné budově, a to na adrese: U Bažantnice 1759, 

735 06 Karviná – Nové město. Jediným majitelem a zároveň jednatelem společnosti je Ivan 

Swatko. V lednu 2011 činil základní kapitál minimální výši 200 000 Kč. 
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Tab. 2.1 Hospodářský výsledek za rok 2009 a 2010 (zaokr. na tis. Kč) 

  
Rok 2009 Rok 2010 

Procentuální 

rozdíl 

Tržby 4 859 000 Kč 4 735 000 Kč -2,55% 

Náklady 4 538 000 Kč 4 461 000 Kč -1,70% 

Hrubý zisk 321 000 Kč 274 000 Kč -14,64% 

 

Propad tržeb i hrubého zisku v roce 2010, lze vysvětlit hospodářskou krizí, která v tomto 

roce vrcholila a měla přímý vliv na poptávku po stínicí technice oken. 

 

2.2 Výrobní sortiment a distribuční kanály 

 

Společnost SWAT – CZ s.r.o. provádí výrobu a montáž příslušenství k plastovým oknům 

a dveřím, jedná se o: [15] 

 vertikální žaluzie, 

 horizontální žaluzie, 

 síta proti hmyzu, 

 sušáky na PVC okna, 

 PVC shrnovací dveře, 

 markýzy, 

 látkové rolety, 

 venkovní rolety, 

 garážová vrata, 

 rolety SunStop. 

 

Všechny výše vyjmenované produkty firma nabízí přímo konečnému zákazníkovy 

(spotřebitel nebo firma), čili využívá vlastních distribučních kanálů. 

 

2.3 Popis zákazníků a konkurence 

 

Mezi zákazníky společnosti SWAT – CZ s.r.o., lze zařadit domácnosti, které prošly tzv. 

zateplováním domácnosti a nyní mají plastová okna, domácnosti, které potřebují inovovat 

stínící techniku, kanceláře, které potřebují vybavit stínící technikou a bytové družstva, které 
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pro své panelové domy objednávají stínicí techniku. Tito zákazníci pocházejí z Karviné, 

Dětmarovic, Orlové, Bohumína, Havířova, Rychvaldu, Petřvaldu a Ostravy. 

 

Z velkého množství konkurence, která se nachází v tomto oboru lze vybrat tři firmy, které 

jsou nejbližšími konkurenty společnosti SWAT – CZ s.r.o. a to: 

1. SOSNA Group s.r.o. – Jedná se rovněž o karvinskou firmu (Karviná-Nové 

Město), má sice menší počet zaměstnanců, ale lze ji označit za největšího 

konkurenta. Společnost byla založena v roce 2000.  

2. Glassy s.r.o. – Firma, která je ze všech čtyř uvedených společnosti nejmenší 

a působí v Rychvaldě. Na trhu je od roku 2002. 

3. Esomont CZ s.r.o. – Vznikla v roce 1998, je největší z výše uvedených firem, ale 

působí v celém Moravskoslezském kraji. 

 

2.4 SWOT analýza 

 

Aby podnik mohl být úspěšný a čelit konkurenci, musí mít přehled o svých silných 

a slabých stránkách a zároveň o svých příležitostech a ohroženích. Všechny tyto faktory lze 

odhalit pomocí SWOT analýzy. Dalším úkolem, který vyplívá ze sestavené SWOT analýzy 

je, aby daný podnik zmírnil slabé stránky a ohrožení a naopak rozvíjel ty silné a využíval 

svých příležitostí, které plynou z okolí. 

 

Silné a slabé stránky: 

 

Firmu SWAT – CZ s.r.o. lze zařadit mezi malé podniky a proto jednou z jejích silných 

stránek je osobní přístup ke svým zákazníkům a plnění jejich specifických požadavků. 

Všechny výrobky jsou vyráběny individuálně (nejedná se o sériovou výrobu), dobře 

zaškoleným týmem pracovníků, kteří se pravidelně účastní školicích seminářů. Dané výrobky 

jsou vyráběný z kvalitních materiálů a na požádáni zákazníka je odborný montér 

profesionálně nainstaluje. 

 

Malá velikost podniku, však sebou nese i slabé stránky. Jedna z největších slabin této 

firmy je finanční stabilita. Obecně malé firmy mají velké problémy se svojí likviditou, kdy 

zpožděni třeba jen jednoho, dvou odběratelů přináší podniku problémy. Firma SWAT – CZ 

s.r.o. má během jarních a letních měsíců finanční situaci stabilní, ale během podzimu a zimy 
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občas dochází k nestabilitě a následnému zpoždění plateb svých závazků. Další slabou 

stránkou je, že ve firmě není přímo určená odpovědná osoba za marketing, což může jeho 

efektivnost snižovat. Povaha výrobního sortimentu, neumožňuje výraznou diferenciaci, 

a proto si tyto produkty zákazník může snadno zaměnit s konkurencí. Sídlo společnosti se 

nachází v odlehlé části města, a aby se společnost dostala do vědomí zákazníků, musí 

vynakládat více prostředků na propagaci. 

 

Příležitosti a ohrožení 

 

V karvinském okresu, potažmo v celém moravskoslezském kraji se v posledních letech 

provádí tzv. revitalizace panelových domů a součástí této akce je i záměna původních oken za 

plastová. Dá se říci, že tato revitalizace je největší současnou příležitosti pro firmu, jak si 

upevnit nebo i zvětšit své postavení na trhu. Firmě SWAT – CZ s.r.o. se svým zaměřením na 

příslušenství do oken (žaluzie, síta) naskytuje možnost spolupráce s výrobci plastových oken. 

Další příležitosti, pro posílení svého postavení, je vytvoření propracovanějších a kvalitnějších 

internetových stránek. 

 

Ve zmiňované revitalizaci, lze rovněž najít velké ohrožení a to v podobě nově 

vznikajících firem nebo firem, které nabízely stínicí techniku jako doplňkové služby a nyní se 

na tyto služby specializují. Dalším ohrožením jsou určitě velké firmy, které své výrobky 

můžou nabízet za nižší cenu, tento problém se v době hospodářské krize stává čím dál tím 

větší a reálnější, protože se cena pro zákazníky stává rozhodujícím faktorem. Hospodářská 

krize sebou rovněž přináší zdražování energie, surovin a materiálu, zároveň snižuje kupní sílu 

zákazníka. 

 

Tab. 2.2 SWOT analýza společnosti SWAT – CZ s.r.o. 

Silné stránky Váha Body Celkem Slabé stránky Váha Body Celkem 

Kvalitní produkty 5 8 40 Slabá finanční stabilita 5 9 45 

Odborní montéři 3 8 24 Neexistence marketéra 4 8 32 

Zaškolení pracovníci 3 7 21 Nízká kvalita www stránek 3 7 21 

Moderní stroje 4 9 36 Neatraktivní umístění firmy 2 7 14 

Individuální přístup 

ke zákazníkovi 
4 9 36 

Obtížná diferenciace 

výrobků 
3 9 27 

Celkem     157 Celkem     139 
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Příležitosti Váha Body Celkem Ohrožení Váha Body Celkem 

Možnost spolupráce na 

vertikální úrovní 
4 8 32 

Nemožnost cenové 

konkurence s 

většími firmami 

4 9 36 

Rychle rostoucí trh 5 9 45 
Rostoucí počet 

firem 
5 8 40 

Najmutí marketéra 3 7 21 
Snížená kupní síla 

zákazníků 
3 7 21 

Vypracování nových 

www stránek 
3 7 21 

Rostoucí ceny 

energie a materiálu 
3 9 27 

                

Celkem 
    

119 Celkem     124 

 

V tabulce byla stanovena váha (0 – 5) a body (0 – 10), že, čím větší číslo, tím větší 

význam byl danému faktoru přikládán. Přidělení jednotlivých bodů proběhlo podle expertního 

odhadu majitele firmy Ivana Swatka. 

 

Z tabulky plyne, že silné stránky jsou větší než slabé, což je v pořádku. Na co by si 

podnik měl, ale dát pozor jsou ohrožení, které převládají nad příležitostmi. Podnik by se měl 

především zaměřit na nově příchozí společnosti na trh a nepodceňovat je. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 
 

3. Teoretické vymezení marketingové strategie 

 

Tato kapitola se nejprve zaměří na vysvětlení pojmů strategické marketingové řízení 

a marketingová strategie. V další části bude popsána analýza makroprostředí, mikroprostředí 

a jednotlivých prvků marketingového mixu. Na závěr této kapitoly budou stanoveny 

jednotlivé marketingové strategie, které podniky mohou využívat. 

 

3.1 Strategické marketingové řízení 

 

Aby si podnik mohl nadefinovat marketingovou strategii, musí provádět strategické 

marketingové řízení, které je klíčovým bodem pro stanovení strategie a určení firemní pozice 

na trhu. [2;12] 

 

Stav strategického řízení marketingu v České republice je velmi vhodně okomentován 

v jednom článku na serveru Ihned: „Zvláště majitelé malých a středních podniků se při řízení 

řídí hlavně intuicí, o marketingu buď nechtějí nic slyšet, nebo si pod tímto pojmem 

představují jen reklamu, a tu přece dokáže zadat každý. Malé firmy třeba znají své 

konkurenty, ale neanalyzují jejich silné a slabé stránky. Menší podniky často nemají 

vypracovány vize, poslání, strategické záměry a písemné marketingové plány. Často také 

dochází k zaměňování slov marketing a obchod. Ačkoli některé malé a střední podniky 

zaměstnávají mladé absolventy škol, kteří již mají alespoň základní znalosti marketingu 

a chápou souvislosti, mnozí starší majitelé nemají chuť z toho těžit.“
1
  

 

Proces strategického marketingového řízení se skládá ze tří hlavních fází, jimiž jsou 

plánování, realizace a kontrola. [2;12] 

 

Plánování 

Hlavním účelem marketingového plánování je optimalizace podnikových činností 

a nalézt mezi nimi patřičný soulad. K marketingovému plánování neexistuje přesně stanovený 

přístup, protože musí být vždy přizpůsobeno specifickým vlastnostem firmy. Lze však určit tři 

základní kroky, jimiž jsou: [2,19] 

                                                           
1
 KORBEL, Pavel. Když je hodně zajíců. Ihned: Ekonom [online]. 2010, [cit. 16. 2. 2012]. ISSN 1213-7693. 

Dostupné z: http://ekonom.ihned.cz/c1-21916120-kdyz-je-hodne-zajicu 
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1.  situační analýza, tj. analýza výchozího postavení společnosti, jejich předpokladů 

pro podnikání a analýza příležitostí, 

2. stanovení marketingových cílů a definování marketingových strategii, pro 

dosažení těchto cílů, 

3. sestavení marketingových programů a rozpočtu nákladů.  

 

Zdrojem informací pro plánování jsou zejména výsledky marketingové analýzy, 

marketingového prognózování a analýza nákladů a účinnosti marketingových nástrojů. 

Výsledkem marketingového plánování by měl být marketingový plán, který popisuje 

marketingové a ekonomické cíle pro daný výrobek nebo výrobkovou řadu. [2;4] 

 

Realizace 

Samotná realizace spočívá v převedení stanovených plánů do akcí, tak aby bylo dosaženo 

stanovených cílů. Při této fázi musí podnik dbát především na organizační zabezpečení, kdy 

vychází z povahy výroby a spotřeby, rozsahu služeb a charakteru zákazníků. [7] 

 

Kontrola 

Podstatou kontroly, která je posledním bodem marketingového strategického řízení, je 

srovnávat dosahované výsledky s cíli, které byli stanoveny a pokud je potřeba, tak přijímat 

nezbytná opatření. [2] 

 

3.2 Pojem marketingová strategie 

 

Marketingová strategie slouží k vyjádření základních záměrů, kterých chce firma 

dosáhnout v dlouhodobém časovém horizontu v oblasti marketingu tak, aby pomocí 

marketingových činností bylo dosaženo nadřazených cílů a konkurenčních východ. [4,20] 

 

Marketingové cíle 

Významnou roli ve strategii hrají cíle, kterých chce podnik dosáhnout. Obecně může být 

cíl charakterizován jako žádoucí budoucí stav, jehož se podnik snaží dosáhnout svou činností. 

Cíle musejí být jasně vymezené, vycházet z reálných možností firmy, ze situace na trhu 

a z konkurenčního postavení. K nadefinování cílů je vhodné využít metodu SMART, kde 
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jednotlivá písmena značí vlastnosti, které by každí cíl měl mýt. Název se skládá z anglických 

slov: [6] 

 specific – (specifický) cíle musejí být konkrétní, 

 measurable (měřitelný) dosažení nebo nedosažení cíle by mělo být jasně 

změřitelné, jedná se o nejdůležitější vlastnost cíle, 

 agreed (akceptovatelný) cíl musí být akceptovatelný všemi, kdo se podílejí na 

jeho dosažení, 

 realistic (reálný) cíl musí být pro podnik reálně dosažitelný, 

 trackable – (sledovatelný) určení časových etap pro plnění cíle.  

 

„Cílem každé firmy by mělo být odhalení potřeb a přání zákazníků a prostřednictvím 

správné kombinace marketingového mixu tyto potřeby a přání uspokojit a tím dosáhnout i 

splnění dalších cílů firmy. Všechny firemní cíle, tedy i cíle marketingové, by měly obsahovat 

jak hmatatelné cíle, tak i cíle nehmatatelné, jako jsou rozvoj managementu, postoje 

zaměstnanců, společenská odpovědnost“
2
 

 

Časový horizont strategie 

S problematikou SMART cílů, konkrétně s T (sledovatelný) souvisí časový aspekt 

strategie. Časový horizont musí být jasně vymezen a dodržován, problémem je však stanovení 

délky horizontu. Nikde není přesně stanovená délka, protože je závislá na různých faktorech, 

lze však říci, že u většiny společnosti je stanovena na dva až deset let. Rovněž odvětví 

v jakém firma působí, hraje důležitou roli. Jiný časový horizont budou mít např. strategie 

hutní od strategií potravinářských podniku. Nejvýznamnější roli hrají tyto faktory: [4] 

 životní cyklus výrobku, 

 nejistota spojena s budoucnosti, 

 potřebný kapitál k realizaci strategie, 

 charakter konkurenčního prostředí.  

 

3.3 Analýza makroprostředí a mikroprostředí 

 

V této podkapitole bude analyzované makroprostředí společně s mikroprostředím, 

protože se jedná o nezbytnou součást při tvorbě marketingové strategie. 

                                                           
2
 JAKUBIKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing - strategie a trendy. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. Str. 126. 
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3.3.1 Analýza makroprostředí 

 

Makroprostředí tvoří širší okolí podniku a lze sem zařadit ekonomické, společenské, 

demografické, politické, legislativní, technologické a přírodní prostředí. Vhodným 

prostředkem pro analýzu makroprostředí je tvz. SLEPT (PESTL) analýza, která se především 

zaměřuje na odhalení budoucího vývoje vnějšího prostředí společnosti a možných vývojových 

trendů. 

 

Sociální (společenské) prostředí 

Mezi nejdůležitější společenské faktory, které mají zásadní vliv na marketing, lze zařadit 

zejména společenský systém, postoje lidí, životní styl, životní úroveň, demografické faktory 

a kvalifikační strukturu populace. [4] 

 

Legislativní prostředí 

Legislativní prostředí zahrnuje nejvýznamnější zákony a předpisy v oblasti marketingu. 

 

Ekonomické prostředí 

Do tohoto prostředí patří zejména faktory, které ovlivňují kupní sílu spotřebitelů a složení 

jejich výdajů. Podnik bude sledovat zejména stadium hospodářského cyklu, vývoj HDP, výši 

inflace a nezaměstnanosti a hrubou mzdu v daném regionu. [2;11] 

 

Politické prostředí 

Politické prostředí je tvořeno vnitrostátním i mezinárodním politickým děním, které 

může ovlivňovat situaci na trhu. Do tohoto prostředí rovněž patří i různé zájmové skupiny, 

které se snaží o manipulaci politiky státu ve prospěch svých členů nebo klientů. Jako protipól 

těchto zájmových skupin jsou instituce, které publikují např. výsledky testů nebo porovnávají 

výrobky a tím výrazně postihují nekvalitní výrobce. [2] 

 

Technologické prostředí 

Jedná se o velice důležitou složku makroprostředí, protože ať, už nadnárodní korporace 

nebo malý podnik, musí věnovat úsilí a finanční prostředky na technické vybavení, aby 

neztratil své potencionální zákazníky. součástí tohoto prostředí jsou technologické změny, 

tempo těchto změn a náklady na vědu a výzkum. [1;2] 
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3.3.2 Analýza vnějšího mikroprostředí 

 

Mikroprostředí je úzce spjato se samotným podnikem a ten může toto prostředí 

ovlivňovat. Patří zde zákazníci, dodavatelé, konkurence a veřejnost. Cílem analýzy 

mikroprostředí je odhalit základní síly, které na daném trhu působí, a které ovlivňují činnost 

podniku. [5] 

 

Zákazníci 

Zákazníci jsou jeden z nejdůležitějších prvků mikroprostředí. Nejedná se o homogenní 

oblast, a proto by k nim měl podnik přistupovat spíše diferenciovaně. Zákazníkem mohou být 

koneční spotřebitelé nebo organizace. Analýza zákazníků poskytne odpovědi týkajících se 

produktu a trhů, na které mají být výrobky umístěné. [5,6] 

 

Dodavatelé 

Jedná se o subjekty, které podnik zásobují potřebnými zdroji. Velice často rozhodují zda 

společnost bude na trhu úspěšná nebo nikoliv. Dodavatelé se člení na dodavatelé základního 

materiálu a surovin, energie a paliv, dílů a součástek, polotovarů, technologií, informací a 

pracovních sil. [6] 

 

Konkurence 

Jedním z významných faktorů, na kterém závisí zdárné rozvíjení podniků, je znalost 

všech konkurentů. Konkurence v současné době hraje velice důležitou roli, protože 

způsobuje, že podniky: [2] 

 usilují o snižování ceny, 

 efektivněji využívají materiál a suroviny, 

 se snaží o neustálou inovaci a zdokonalování svých výrobků, 

 jsou čím dál, tím více sociálně odpovědni.  

 

Veřejnost 

Pod tímto pojmem není myšlená jakákoliv veřejnost, ale jen ta, která podnik sleduje nebo 

s ní sám podnik komunikuje. Dá se většinou rozdělit do tří skupin, a to na občanské iniciativy, 

spotřebitelská hnutí a vládu. Některé zdroje mezi veřejnost také řadí obecné zastupitelstvo, 

parlament, senát a orgány EU. [2,5] 
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3.4 Analýza jednotlivých prvků marketingového mixu 

 

Marketingový mix lze označit za soubor marketingových nástrojů, které firma má 

k dispozici pro dosažení svých cílu na daném trhu. V současné době se začíná uplatňovat tzv. 

rozšířený marketingový mix oproti klasickému čtyř prvkovému, kdy toto rozšířené pojetí 

zahrnuje: [13] 

 produkt (produkt), 

 cenu (price), 

 distribuci (place), 

 propagaci (promotion), 

 zaměstnance (people), 

 procesy (process), 

 materiální prostředí (process of material).  

 

Základní koncepce čtyř P se na trh dívá především z hlediska prodávajícího a nikoliv 

kupujícího, což je veliká chyba. Nezáleží na tom, zda firma využívá čtyři, sedm nebo deset 

prvků, ale jde především o to, najít určitý soubor nástrojů, který by byl pro danou firmu 

nejefektivnější. [14] 

 

Produkt 

Výrobek má bezesporu dominantní pozici v marketingových nástrojích. „Výrobek je 

cokoli, co lze na trhu nabídnout, co získá pozornost, co může sloužit ke spotřebě, co může 

uspokojit nějaké přání nebo potřebu. To znamená, že za výrobek se nepovažuje jen hmotný 

statek, jak je tomu obvykle při běžném chápání, ale všechno, co lze nakupovat a prodávat, 

počínaje pracím práškem přes lokomotivy a služby poskytované bankou až po samotné 

informace.“
3
 

 

Úkolem každé firmy je vytvořit produkt, který uspokojuje přání a potřeby zákazníků a dá 

se odlišit od konkurence. Z tohoto důvodu podnik musí věnovat velkou pozornost svému 

portfoliu výrobku. [6] 

 

                                                           
3
 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management, 12. vyd. Praha: Grada, 2007. Str. 461. 
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Při podrobnějším zkoumání se dá produkt rozdělit na tři samostatné úrovně a to 

konkrétně na: [2] 

1. jádro produktu (účel produktu, co zákazník od produktu očekává), 

2. vnímatelný produkt (obal, značka, kvalita, styl), 

3. rozšířený produkt (instalace, záruka, servis, dodávka).  

 

Cena 

Cena představuje výši peněžní částky, která je zaplacena na trhu za příslušný výrobek. 

Stanoveni ceny je ovlivněno řadou externích a interních faktorů, které determinují metodu 

tvorby cen a cenovou strategii. [5] 

 

Obr. 3.1 Faktory ovlivňující výši ceny 

 

 

 

 

Zdroj: [2] 

 

Nejvíce využívané metody pro stanovení ceny: 

Nákladově orientovaná tvorba ceny – firmy stanovují cenu na základě součtu všech 

nákladu na výrobek plus požadovaného zisku. Tato metoda je velice využívaná. [6] 

 

Cena orientovaná na poptávku – při této metodě se využívá cenová elasticita poptávky, 

kdy podnik se snaží zjistit, kolik jsou ochotní zákazníci za daný výrobek zaplatit a podle toho 

určuje své ceny. [6] 

 

Cena stanovena v závislosti na konkurenci – firma stanovuje cenu podle své konkurence, 

kdy se může orientovat na cenu v oboru nebo cenového vůdce. [6] 

 

Distribuce 

Distribuce znamená umístění zboží na trhu. Tento pojem zahrnuje soubor postupů, 

prostřednictvím nichž se výrobek dostává z místa svého vzniku do místa, kde bude užit nebo 

Externí faktory: 

- Charakter trhu 

- Charakter poptávky 

- Konkurence 

- Další faktory vnějšího 

prostředí 

           Interní faktory: 
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spotřebován. Není to ovšem jen pouhý pohyb zboží ve fyzickém stavu, ale i nehmotné toky, 

které k distribuci neoddělitelně patří. [2] 

 

Na rozdíl od jiných prvku marketingového mixu nelze distribuci měnit operativně. Jedná 

se o dlouhodobý proces, který vyžaduje strategické plánování a rozhodování, proto firma 

musí pečlivě zvažovat výběr způsobu distribuce. Mezi nejběžnější způsoby, jak lze 

distribuovat výrobky patří: [6] 

1. Přímá distribuční cesta – výrobek putuje bezprostředně od výrobce ke konečnému 

spotřebiteli. 

2. Nepřímá distribuční cesta – Mezi výrobcem a konečným spotřebitelem se nachází 

určitý distribuční mezičlánek (maloobchod, velkoobchod, zprostředkovatel).  

 

Propagace (komunikace) 

Marketingovou komunikaci lze charakterizovat jako každou formu komunikace, kterou 

organizace využívá k přesvědčování nebo informování současných a potenciálních zákazníků. 

V posledních letech se tato komunikace rapidně rozvíjí a roste i její význam v marketingovém 

mixu. Tento trend logicky souvisí s rostoucím počtem druhů nabízených výrobků a služeb, 

které vstupují na trh a komunikace je jedním z účinných nástrojů jak se odlišit od 

konkurenčních značek. [21] 

 

Zvyšování informovanosti o nabídce portfolia je sice primárným cílem marketingové 

komunikace, ale její úkol je mnohem širší. Má totiž možnost „přesvědčit zákazníky k přijetí 

výrobku či služby, ideje apod. Upevňovat dlouhodobě trvalé vztahy se zákazníky a další 

veřejností, protože se firma nemůže spoléhat jenom na reklamu, ale musí si získat především 

důvěru cílové skupiny a ostatní veřejnosti. A v neposlední řadě musí zvýraznit některé 

objektivně existující vlastnosti produktu a ty s výrobkem a firmou spojit.“
4
 

 

Mezi základní nástroje marketingové komunikace patří reklama v televizi, tiskovinách a 

rozhlase, podpora prodeje (slevy, kupóny, ochutnávky), osobní prodej, styk s veřejnosti 

(zprávy pro tisk, interview, sponzorování, atd.) a přímý marketing (telefonní marketing nebo 

prostřednictvím emailu a pošty). [10] 

 

                                                           
4
 BOUČKOVÁ, Jana et al. Základy marketingu. 2. vyd. Praha: Oeconomica, 2003. Str. 164. 
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Lidé (zaměstnanci) 

Samozřejmě k výrobě produktů společnost potřebuje zaměstnance, ale rovněž velmi 

významnou roli zaměstnanci hrají v organizacích, kde se poskytování výrobků vyznačuje 

vysokým kontaktem se zákazníkem. Je velmi důležité, aby podnik tyto zaměstnance měl 

dobře proškolené ve styku se zákazníkem, aby byli odborně připraveni a ochotni zákazníkům 

pomáhat. K zajištění všech těchto požadavků je třeba dobrá spolupráce personálního oddělení 

s marketingovým. [13] 

 

Další významnou stránkou, na kterou se podnik musí zaměřit, je efektivní využívání 

pracovní síly. Podnik musí být připraveny vyrovnávat nenadále výkyvy v poptávce a zároveň 

nezaměstnávat nadbytečné množství pracovníků. [13] 

 

Procesy 

Procesy v podniku lze chápat jako přesně stanovené postupy při jednotlivých činnostech 

(nákup, výroba, prodej). Je důležité, aby podnik tyto procesy dodržoval, neboť jen, tak může 

poskytovat kvalitní výrobky a být přitom co nejefektivnější. [3] 

 

Obzvlášť velký význam mají procesy při poskytovaní služeb, protože služby jsou 

neoddělitelné od zákazníka. Při dodržení stanovených kroků v procesu je větší 

pravděpodobnost, že zákazník bude spokojeny a věrny firmě. [13] 

 

Materiální prostředí 

Pro bezproblémové fungování podniku je potřeba nejprve zabezpečit materiálové 

prostředí, jako například samotné prostory, jejich vybavení stroji a technikou a výrobním 

materiálem a surovinami. [8] 

 

3.5 Jednotlivé typy marketingových strategii 

 

V této podkapitole budou nastíněny tři základní marketingové přístupy (diferenciovaný, 

nediferenciovaný a koncentrovaný marketing), dále jednotlivé marketingové strategie podle 

čtyř základních marketingových nástrojů (výrobková, cenová, distribuční a komunikační) 

a jedna detailně popsána strategie podle odborníků Keřkovského a Vykypěla. 
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3.5.1 Diferenciovaný marketingový přístup 

 

Podnik si vybere a zaměří se na jeden nebo několik segmentů, z nichž je každý pro firmu 

přitažlivý a dostupný z hlediska disponibilních zdrojů. Mezi segmenty je velice nízká nebo 

žádna synergie. Je výhodná z hlediska diverzifikace rizika. [11] 

 

3.5.2 Nediferenciovaný marketingový přístup 

 

Společnost ignoruje veškeré rozdíly mezi tržními segmenty a provádí pouze jednu 

společnou marketingovou strategii pro celý trh. Snaží se zaměřit na to, co mají spotřebitelé 

společného, a proto výrobky jsou navrhovaný tak, aby uspokojovaly co nejvíce zákazníků. 

Přednosti tohoto přístupu je, že snižuje výrobní, distribuční a komunikační náklady. [11] 

 

3.5.3 Koncentrovaný marketingový přístup 

 

Firma se soustředí na jeden segment, ve kterém chce dosáhnout velkého tržního podílu. 

Tento přístup vede k vysokým úsporám díky specializaci produkce a jednodušší distribuci. Je 

ovšem nutné důkladně zvážit, zda potenciál segmentu je dostatečně velký, aby tvořil 

požadovaný zisk. [11] 

 

3.5.4 Výrobková marketingová strategie 

 

Rozhodujícím faktorem při definování marketingové strategie pro výrobky je jejich 

životní cyklus, který charakterizuje pohyb produktů jednotlivými etapami jejich existence 

(zavadění, růst, zralost, zánik). [12] 

 

Fáze zavádění 

Při zavádění výrobku je hlavním cílem seznámení trhu s tímto výrobkem a stimulace 

prodejů. Výrobek se objevuje většinou jen v základním provedení. [12] 

Jelikož se marketingové úsilí soustřeďuje na vytvoření primární poptávky, tak podnik 

může zvolit tyto strategie: [12] 

1. Strategii intenzivního marketingu (vysoká zaváděcí cena, snaha o maximalizaci 

zisku, výrobce se snaží poukázat na zvláštní vlastnosti produktu). 
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2. Strategie výběrového proniknutí (minimální marketingové náklady, ale cena 

produktu vysoká). 

3. Strategie širokého proniknutí (vysoké marketingové náklady, při nízké ceně 

produktu – cílem je získat maximální tržní podíl) 

4. Strategie pasivního marketingu (minimální marketingové náklady a nízká cena 

produktu).  

 

Fáze růstu 

Během etapy růstu podnik usiluje o vytvoření věrnosti zákazníka k výrobku. V této fázi si 

výrobek začínají uvědomovat silnější konkurenti, a proto by podnik měl usilovat 

o zdokonalení svého výrobku. [1] 

 

Podnik si může v tomto období vybrat mezi modernizaci produktu, zvyšováním jakosti, 

rozšiřováním portfolia nebo vstoupením na nové tržní segmenty. [12] 

 

Fáze zralosti 

„V tomto stádiu se firma soustřeďuje především na udržení svých zákazníků. Zvolená 

strategie by měla vést k ochraně tržního podílu a prodloužení životního cyklu výrobku. 

Společnost si může zvolit tyto možnosti: 

 získat maximální tržní podíl, 

 zvýšit objem prodeje, 

 přestavět komunikační mix, 

 zintenzivnit distribuci.“
5
 

 

Fáze zániku 

Velkým problémem je rozhodnutí co s výrobkem, jestliže klesá prodejnost a zisk. Podnik 

buďto může daný výrobek vyřadit a ušetřené zdroje přesunout jinam nebo může výrobek 

ponechat ve stávajícím stavu a očekávat zlepšení nebo může zvýšit investice za účelem 

lepšího konkurenčního postavení. [9] 

 

 

 

                                                           
5
 STRNAD, Pavel a Jaroslava DĚDKOVÁ. Strategický marketing. 4. vyd. Liberec: Vysokoškolský podnik 

Liberec, 2009. Str. 68 
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3.5.5 Cenová marketingová strategie 

 

Za velmi důležitý a kritický bod při podnikání je stanovení ceny, protože často i drobná 

cenová změna má výrazný dopad na prodejnost produktu a někdy může ovlivnit celý 

marketingový mix (poškodit image nebo pozici značky). [12] 

 

Aby podnik mohl stanovit svojí cenovou strategii, bude muset najit odpověď na 

následující otázky: [14] 

 jak stanovit úroveň cenové hladiny, 

 rozhodnout o způsobu stanovení ceny pro nové výrobky, 

 jak objektivně hodnotit a srovnávat ceny od konkurence, 

 jaké změny u stávajícího výrobního programu provádět, 

 jaká je nejvhodnější cena pro výrobce, velkoobchod, maloobchod a zákazníka 

 rozhodnout zda diferencovat ceny výrobku podle segmentů trhu.  

 

Cenová strategie podle ceny a jakosti 

Pokud podnik přichází na nový trh s novým výrobkem či s novým výrobkem na 

dosavadní trh nebo výrobek jen inovoval, pokaždé musí rozhodnout o umístění tohoto 

výrobku do určitého segmentu z pohledu kvality a ceny. Na stejném trhu totiž může být 

několik různých cenových tříd, které oslovují zákazníky podle jejich představ o ceně a jakosti 

výrobku. [7] 

 

Tab. 3.1 Cenové strategie v závislosti na jakosti produktu 

Kvalita 
   

Vysoká 
1. strategie získání 

mimořádné ceny 

2. Strategie vysoké 

hodnoty 

3. Strategie mimořádně 

vysoké hodnoty 

Střední 4. Strategie předražování 
5. Strategie střední 

hodnoty 

6. Strategie odpovídající 

hodnoty 

Nízká 7. Strategie okrádání 
8. Neúsporná 

strategie 
9. Úsporná strategie 

Zdroj: [7] 
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Strategie 1,5,9 

Tyto strategie mohou být ve stejném tržním segmentu. Jsou však dost závisle na pohledu 

zákazníků, kteří chtějí za své peníze odpovídající kvalitu. [7] 

 

Strategie 2,3,6 

Jestliže podnik chce přilákat nové zákazníky, měl by využívat tyto strategie, které 

zákazníka upozorňují na fakt, že výrobek má stejnou kvalitu jako konkurenční, ale jeho cena 

je nižší. [7] 

 

Strategie 4,7,8 

Tyto strategie mohou v konečném důsledku odradit zákazníky, protože podnik své 

výrobky předražuje a zákazník se většinou cítí být podveden. [7] 

 

Do cenové strategie by podniky měl rovněž zahrnout platební podmínky, které mají často 

mimořádný vliv na chování zákazníků. Mezi základní platební podmínky patří: [5] 

 odběratelský úvěr, 

 rabat (množstevní, cenový), 

 pojištění, 

 poplatky a pokuty, 

 způsob placení, 

 splátky, 

 prémie a bonusy.  

 

3.5.6 Distribuční marketingová strategie 

 

Základem této strategie je snaha o vytvoření, co nejefektivnějšího přesunu produktu od 

výrobce k zákazníkovi. Jinými slovy to znamená mít správný produkt ve správný čas a na 

správném místě. [7] 

 

Distribuční strategie tedy znamená, že podnik provede analýzu distribuční cesty (zjisti 

potřebu rozsahu pokrytí, jaké služby vyžadují zákazníci ve spojitosti s distribucí a jaká bude 

předpokládaná výše nákladů) a rozhodne se buďto pro přímou distribuční cestu nebo 

nepřímou. [7] 
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Push nebo pull systém 

Podnik musí brát v úvahu rovněž systém tlaku (push) nebo tahu (pull). Při systému tlaku 

firma působí na nejbližší mezičlánek (velkoobchod, maloobchod) a snaží se o umístění svých 

výrobků. Jde doslova o protlačení výrobku ke spotřebiteli. Mezi základní nástroje této 

strategie je osobní prodej a předvádění výrobků. [12] 

 

V případě pull strategie se podnik zaměřuje na konečného spotřebitele, intenzivně s ním 

komunikuje a snaží se vyvolat poptávku. Následně zákazníci požadují výrobek svých 

dodavatelů (v maloobchodě nebo velkoobchodě) a ti se obracejí na výrobce. Zpravidla při 

tomto systému výrobce dociluje výhodnějších podmínek, lepší ceny apod. což kompenzuje 

velké náklady na komunikaci. [12] 

 

Obě strategie bývají běžně kombinovány. „Úspěšné firmy (IBM, Johnson & Johnson 

nebo Coca cola) využívají tahu (komunikace, reklama) k lákání zákazníka i tlaku 

(zaměstnávají zkušené prodejce, kteří se prosadí ve vztahu k velkoobchodu i maloobchodním 

sítím. Čím více zákazník ví o výrobku, čím víc je vzdělán, čím je výrobek dražší, čím je 

silnější konkurence, tím víc jsou využívány strategie tlaku (boj o místo na regálech, 

prodejních pultech, ve výlohách). Při nabídce, která převyšuje poptávku, se význam reklamy 

snižuje a distribuční strategii lze zjednodušeně charakterizovat jako snahu zavalit distribuční 

kanály výrobky a tím znemožnit konkurenci přístup na trh.“
6
 

 

Stupeň distribuce 

Dalším důležitým rozhodnutím, které podnik musí v souvislosti s distribucí provést, je 

rozhodnutí o stupni distribuce, kdy si může vybrat buďto: [6] 

1. Intenzivní distribuce – zaměřuje na maximální tržní rozšíření, kdy snahou firmy je 

přilákat a udržet co nejvíce zákazníků. Je vhodná pro celorepublikové značky 

s nízkou cenou a častou frekvencí nákupu (zboží denní potřeby).  

2. Selektivní distribuci – jedná se o přiměřené pokrytí trhu, prodejny, které nabízejí 

dané výrobky, musely projít určitým výběrem. Tato distribuce je vhodná 

u výrobků, které zákazník kupuje ze zvyku (oblíbená značka parfému). 

Podmínkou je, aby síť byla dostatečně široká. 

                                                           
6
 STRNAD, Pavel a Jaroslava DĚDKOVÁ. Strategický marketing. 4. vyd. Liberec: Vysokoškolský podnik 

Liberec, 2009. Str. 97,98. 
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3. Exkluzivní distribuci – podnik si vybere jen několik málo prodejen v dané 

lokalitě. Využívá se u výjimečných výrobků, jejichž prodejní cena je vysoká. 

Prodejní personál musí projít odbornou přípravou (po marketingové i technické 

stránce).  

 

3.5.7 Komunikační marketingová strategie 

 

Komunikační marketingovou strategii se v podstatě rozumí řízení komunikačního mixu. 

V současném vysoce konkurenčním prostředí je pro firmu nutné, aby využívala všech 

možností komunikačního mixu. Cílem komunikační strategie je seznámit cílovou skupinu 

s nabízeným produktem, přesvědčit ji o nákupu, a aby se z potenciálních zákazníků stali věrni 

zákazníci. [6,18] 

 

Pro dosažení výše uvedených cílů je nebytné, aby podnik vhodně kombinoval všechny 

prvky komunikačního mixu (reklama, podpora prodeje, public relations, osobní prodej, přímý 

marketing). [6] 

 

Komunikační strategie slouží ke komunikaci se spotřebiteli, institucionálními zákazníky, 

distribučními mezičlánky, zaměstnanci a veřejnosti. [7] 

 

Komunikace se spotřebiteli 

Při komunikaci se spotřebiteli firma může využívat všechny prvky komunikačního mixu 

a již zmíněný systém tlaku nebo tahu.  

 

Komunikace s institucionálním zákazníkem 

Institucionální zákazníci jsou ti, kteří nakupují produkty, které se stávají součástí dalšího 

procesu. „Tito zákazníci jsou obvykle soustředění v určitých geografických lokalitách. Vztah 

mezi dodavatelem a odběratelem je často poměrně těsný, někdy má podobu strategického 

spojení.“
7
 

 

Nástroje pro komunikaci s institucionálním zákazníkem jsou hlavně osobní prodej 

(osobní jednání nebo telefonický prodej), přímý marketing, podpora prodeje (výstavy 

                                                           
7
 JAKUBIKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing - strategie a trendy. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. Str.245. 
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a veletrhy, zákaznické motivační programy), podniková a produktová reklama a public 

relations (případové studie a obchodně-společenské akce). [10] 

 

Komunikace s distribučními mezičlánky 

Tento typ komunikace je velice důležitý z toho důvodu, že producenti potřebují velice 

rychlý průtok svých výrobků přes distribuční cestu. Tyto mezičlánky jsou specifickou 

zákaznickou skupinou, která má velké nároky na komunikaci. Cílem firem je přesvědčit 

distribuční mezičlánky, aby zařadily požadované výrobky do své nabídky, tato nabídka byla 

určitým způsobem zviditelněna pro konečné zákazníky a poskytnutí informací o poptávce 

zákazníků a její struktuře. [6] 

 

Základním komunikačním nástrojem v tomto případě je podpora prodeje (obchodní 

konference, katalogy, vzorky, finanční pobídky, materiály na podporu v místě prodeje) 

a reklama. [10] 

 

Komunikace se zaměstnanci 

Pokud chce být firma úspěšná a naplňovat své cíle, potřebuje mít informované 

zaměstnance. Tato interní komunikace slouží, aby byli sdílené vlastnické nebo manažerské 

vize firmy všemi zaměstnanci. Musí naplňovat funkce informační, motivační, řídicí, 

konzultační a společenskou. [4] 

 

Nástroji interní komunikace jsou pracovní manuál, schéma organizační struktury, interní 

časopisy, schůzky zaměstnanců, oběžníky, výroční zprávy atd. [10] 

 

Komunikace s veřejnosti 

Při komunikaci s veřejnosti je důležité, aby předkládané informace byli objektivní 

a pravdivé. Jádrem sdělení by měla být novinka, která zaujme média a ty ji následně sdělí 

veřejnosti. [10] 

 

Pro komunikaci s veřejnosti firmy využívají tiskové zprávy, prohlášení, tiskové 

konference, otevřené dopisy apod. [10] 
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3.5.8 Marketingová strategie podle Keřkovského a Vykypěla 

 

Tato strategie se skládá z osmi hlavních bodů, které podnik musí mít nadefinované, aby 

mohl provádět účinnou marketingovou strategii, těmi body jsou: [4] 

 marketingové cíle, 

 strategie značky, 

 komunikační strategie, 

 strategie komunikačního mixu, 

 firemní design, 

 lidské zdroje v marketingu, 

 finanční zabezpečení marketingu, 

 informační zdroje marketingu. 

 

Marketingové cíle 

Základním krokem, který by podnik měl udělat je jasné nadefinování svých 

marketingových cílů. Tyto cíle by měli vycházet ze všeobecných strategických cílu firmy 

a nesmí být s nimi v rozporu. Marketingové cíle již byly popsány v kapitole 3.2, a proto se 

tato oblast nebude dále rozvádět. [6] 

 

Strategie značky 

Pod pojmem značka lze definovat jméno, označení, symbol a soustavu unikátních 

asociací spojovaných s konkrétním jménem nebo symbolem. [9] 

 

V současnosti je značka pro firmu velice významným aktivem a její řízení nepřísluší 

pouze velkým nadnárodním firmám, ale již i středním a dokonce malým firmám. Budovaní 

a řízení značky ovšem není vhodné pro všechny typy produktů. Značka nebude hrát důležitou 

roli v oblasti surovinových trhu nebo dodavatelů materiálu a komponentů. [4] 

 

Pro většinu firem ovšem zavedená značka představuje konkurenční výhodu. Zákazník 

snadněji odliší produkt/službu od produktů jiných firem, mnohdy představuje i jakousi 

záruku, že produkt má určité vlastnosti, které od něj kupující očekává. Další významnou 

výhodou řízení značky je, že může představovat významnou bariéru pro nové firmy, které by 

chtěli vstoupit na trh. [4] 
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Řízení značky je velice složitá a rozsáhlá činnost, lze v ní ovšem vytipovat některé 

činnosti, které jsou klíčové a nezbytné, jedná se o: [4] 

 rozhodnutí o tom, zda a jakou roli bude mít značka, 

 stanovení strategie značky, 

 stanovení pozice značky, 

 řízení hodnoty značky jako například ochrana značky, image a síla značky. 

 

Komunikační strategie 

Komunikační strategie znamená rozhodnutí o tom, co bude zákazníkům sdělováno. Jedná 

se o velice důležitou oblast, protože sdělení je to, co zákazníka má přesvědčit k nákupu. Proto 

tato komunikace se zákazníky musí být vhodně nastavena a snadno odlišitelná od největších 

konkurentů. [4] 

 

„Mezi nejčastěji využívané strategie pro komunikaci patří: 

 Generická strategie – nerozlišuje mezi jednotlivými značkami a důraz je kladen 

spíše na propagaci kategorie produktů. Cílem je podpořit růst trhu. 

 Preemptivní strategie – snaží se tvrdit, že značka je něčím výjimečná. Strategie je 

vhodná pro trhy, kde ostatní konkurenti používají obecnou komunikaci. 

 Strategie image značky – založená na budování image. Image je to, co odlišuje 

značku od konkurentů. Vhodná pro trhy, kde jsou produkty velmi podobné. 

 Emocionální strategie – snaží se v cílové skupině vyvolat emoce. 

 Informační strategie – je založena na snaze přinést co nejvíce informací. Je 

vhodná u produktů, jejichž (výhody) nejsou příliš známy a zákazníka je třeba 

racionálně přesvědčit. 

 Rezonanční strategie – komunikace založená na tom, že u cílové skupiny 

vyvolává dřívější zkušenosti, myšlenky, asociace, které jsou pro ni relevantní.“
8
 

 

Strategie komunikačního mixu 

Strategie komunikačního mixu byla popsána již v kapitole 3.5.7, a proto již nebude dále 

rozebírána. 

 

 

                                                           
8
 HANZELKOVÁ, A., M. KEŘKOVSKÝ, D. ODEHNALOVÁ a O. VYKYPĚL. Strategický marketing - teorie 

pro praxi. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. Str. 71,72. 
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Firemní design 

Hlavní snahou firemního designe je dosáhnout jednotné vizuální prezentace firmy. Slouží 

pro podporu image společnosti a zapsání se do povědomí zákazníků. Firemní design je jedním 

z prvků firemní identity, která dále obsahuje firemní kulturu a komunikaci. [4] 

 

Součásti firemního designu jsou firemní logo, firemní barvy, písmo a ostatní grafické 

prvky (typické upořádání prodejen, firemní maskot atd.) [4] 

 

Lidské zdroje v marketingu 

Pokud podnik chce, aby marketing fungoval efektivně, musí mít kvalifikované 

a kompetentní (mají požadované znalosti a kvalifikaci) pracovníky na marketingových 

pozicích. [4] 

 

Podnik buď může mít vlastní marketingový tým, kdy důležitým krokem je určení 

odpovědných osob za dosažení stanovených cílů a vedení ostatních zaměstnanců, nebo využit 

zprostředkovatele marketingových aktivit a na něj přenést část nebo úplně všechny 

marketingové aktivity. [4] 

 

Finanční zabezpečení marketingu 

Pro podnik je velice obtížné stanovit určitou výši marketingového rozpočtu. Hodně 

odborníků stanovuje rámec mezi 1 až 20 % z objemu ročních prodejů v závislosti, na jakém 

trhu podnik působí. [8] 

 

Firmy mohou využívat nejrůznější metody nebo počítačové programy pro sestavení 

marketingového rozpočtu, mezi nejznámější patří: [4] 

 Marginální analýza – firma investuje do marketingu, dokud přírůstek investic 

přináší vyšší návratnost. 

 Netečnost – firma stanoví konstantní marketingový rozpočet. 

 Libovolná alokace – velice jednoduchá metoda, kdy stanovení rozpočtu závisí na 

subjektivním rozhodnutí odpovědné osoby. 

 Co si můžeme dovolit – firma investuje finanční prostředky, které zbyly po 

zpracování všech ostatních rozpočtů. 

 Procento z obratu – společnost podle svého uváženi stanoví ze svého obratu 

procento, které půjde na marketing. 
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 Podle konkurentů – podnik stanoví svůj marketingový rozpočet na základě 

rozpočtu konkurence.  

 

Je velice důležité, aby si firmy stanovovali jak strategické marketingové rozpočty, tak i 

krátkodobější například roční rozpočty. [3] 

 

Informační zdroje marketingu 

Dobře řízený marketing by měl systematicky sbírat, třídit, analyzovat a využívat 

marketingové informace, jak ke strategickému, tak i operativnímu řízení. Aby toho firma 

mohla dosáhnout, musí využívat moderní informační systémy jako např. CRM systém nebo 

databázové systémy. [4] 

 

3.6 Vyhodnocení marketingové strategie 

 

„Marketingová strategie se vyhodnocuje podle dvou základních charakteristik. První je 

efektivnost – je-li strategie schopna dosáhnout vytyčeného cíle. Druhou charakteristikou je 

spolehlivost – je-li strategie vzhledem k působení vlivů prostředí schopna dosáhnout 

vytyčeného cíle. Mezi doplňková kritéria se mohou řadit prospěšnost, proveditelnost 

a komerční životaschopnost (jestli bude dosažen požadovaný zisk v požadované době).“
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 JAKUBIKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing - strategie a trendy. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. Str. 141. 
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4. Metodika sběru dat 

 

Tato kapitola bude popisovat marketingový výzkum, který bude proveden pro získání 

potřebných informací pro praktickou část diplomové práce. Marketingový výzkum se dělí na 

dvě fáze – přípravnou a realizační.  

 

4.1 Přípravná fáze 

 

Definování problému 

Pokud chce podnik SWAT – CZ s.r.o. čelit konkurenci a zároveň se od této konkurence 

odlišovat, musí mít dobrou marketingovou strategii. Taková strategie musí přilákávat nové 

zákazníky a zároveň udržovat ty stávající, šířit povědomí o společnosti a jejich silných 

stránkách. 

 

Proto ve společnost SWAT – CZ s.r.o. bude provedena analýza všech marketingových 

činností, aby mohla byt vyhodnocena marketingová strategie a stanovena doporučení. 

 

Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu je již zmíněna analýza všech marketingových činností společnosti 

SWAT – CZ s.r.o. Zjistit, jak reagují zákazníci na reklamu, odkud získali kontakt na firmu 

a zda znají konkurenci. Na základě získaných informací bude provedeno vyhodnocení 

současného stavu marketingu a stanovení doporučení na zefektivnění. 

 

Stanovení hypotéz 

Na základě všech dosavadních informací o firmě SWAT – CZ s.r.o. lze stanovit tyto 

hypotézy: 

 Hypotéza č. 1: Více než polovina domácností, které znají firmu, se o ní dozvěděly 

od známých. 

 Hypotéza č. 2: Více než polovina domácností, které navštívily internetové 

stránky, si budou přát jejich modernizaci a aktualizaci. 

 Hypotéza č. 3: Alespoň 15 % domácností z Karviné budou společnost SWAT – 

CZ s.r.o. znát.  
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Zdroje informací 

Pro získání všech potřebných informací budou využity primární i sekundární zdroje dat. 

Sekundárním zdrojem dat jsou informace z internetových stránek společnosti SWAT CZ – 

s.r.o., interní materiály a teorie z odborné literatury. 

 

Metoda sběru primárních dat 

Nejdůležitější informace budou získaný z primárních zdrojů dat a to prostřednictvím 

metody osobního dotazování s technikou dotazníku (dotazník pro zaměstnance a pro 

potencionální zákazníky firmy), a rovněž metodou dotazování s technikou řízeného 

rozhovoru. Tazatelem ve všech třech případech budu já – Roman Bošanský. 

 

Otázky v obou dotaznících jsou zformulovány tak, aby odpovídaly cíli výzkumu. 

V případě dotazníku pro zaměstnance je zvoleno vyčerpávající šetření (oslovení všichni 

zaměstnanci firmy). Pro dotazník pro domácnosti je zvolen nereprezentativní výběr 

s technikou vhodné příležitosti. Rozhovor bude veden s majitelem společnosti Ivanem 

Swatkem. Jedna se o nejpověřenější osobu, která může odpovídat na ekonomicko-

marketingové otázky. Seznam všech otázek se nachází v příloze č. 1. 

 

Výzkum bude proveden v obcích Karviná, Dětmarovice, Orlová, Bohumín, Havířov, 

Rychvald, Petřvald a Ostrava. Základní soubor pro dotazníky pro potencionální zákazníky 

tvoří domácností ve výše zmíněných obcích, velikost základního souboru je 195 208 

domácnosti. Velikost výběrového souboru je 180 domácnosti.  Pomocí kvótního výběru je 

stanoveno oslovení 100 domácnosti z Karviné a 80 domácnosti z ostatních obcí, kde bude 

probíhat výzkum. Respondenti, kteří reprezentovali domácnosti, byli oslovováni u 

supermarketů, hypermarketů nebo obchodních center v jednotlivých městech (obchodní 

centrum Karviná, hypermarket Albert Orlová, hypermarket Tesco Havířov, atd.) 

 

Pilotáž 

Před samotným dotazováním respondentů byla provedena pilotáž na vzorku 10 osob. 

Jednalo se o osoby starší osmnáct let. Tato pilotáž měla zjistit, zda otázky jsou srozumitelné a 

zda nevznikají problémy s vyplňováním dotazníku. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
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Časový harmonogram 

Časový harmonogram zobrazuje jednotlivé kroky, které jsou provedeny v časové 

posloupnosti. 

 

Tab. 4.1 Časový harmonogram metodiky dat 

Činnost 
Měsíc/rok 

12/2011 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012 

Definování problému a 

cíle 
X         

Stanovení hypotéz   X       

Sběr sekundárních dat   X X     

Plán výzkumu     X     

Pilotáž     X     

Sběr primárních dat     X X   

Zpracování dat       X   

Analýza dat       X   

Interpretace výsledků         X 

 

Rozpočet výzkumu 

Rozpočet zahrnuje veškeré náklady spojené s výzkumem. Pro lepší přehlednost jsou 

uvedeny v následující tabulce. 

 

Tab. 4.2 Rozpočet výzkumu 

Náklad Částka 

Kancelářské potřeby 300 Kč 

Tisk dotazníků 600 Kč 

Doprava 150 Kč 

Celkem 1 050 Kč 

 

 

4.2 Realizační fáze 

 

Sběr informací 

Sběr sekundárních informací probíhal v lednu 2012 a to prostřednictvím internetových 

stránek společnosti SWAT – CZ s.r.o., jejích interních materiálu a odborné literatury. 
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Řízený rozhovor s majitelem probíhal v únoru 2012 a byl rozdělen na čtyři návštěvy a 

každá z nich trvala přibližně hodin a půl. 

 

Výzkum prostřednictvím písemného dotazování zaměstnanců firmy SWAT – CZ s.r.o. 

probíhal v termínu od 19. 3. – 23. 3. 2012 v prostorách firmy v Karviné – Nové Město. 

Celkově bylo osloveno všech 23 zaměstnanců včetně majitele.  

 

Písemné dotazování potenciálních zákazníků společnosti probíhalo v termínu od 19. 3. – 

30. 3. 2012, ve výše zmiňovaných obcích. Celkově bylo dotázáno 184 domácnosti. Celková 

návratnost byla 100 %, ale čtyři dotazníky musely být vyřazeny pro jejich neúplné 

zodpovězení. 

 

Zpracování a analýza dat 

Rozhovor a jednotlivé odpovědi z dotazníků budou zpracovány a vyhodnoceny pomocí 

výpočetní techniky. Konkrétně pomoci textového editoru Microsoft Word, tabulkového 

procesoru Microsoft Excel a statisticko-analytického programu na vyhodnocování dotazníků a 

anket Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).  

 

Interpretace výsledků 

Výsledky, které vzejdou z provedeného výzkumu, budou porovnány s předem 

stanovenými hypotézami. Následně z těchto výsledků budou stanoveny návrhy a doporučení 

na zefektivnění marketingové činnosti společnosti SWAT – CZ s.r.o. 
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5. Analýza stávajících marketingových činností firmy 

 

V této kapitole budou popsány všechny stávající marketingové činností, které firma 

SWAT – CZ s.r.o. provádí. Nejprve bude však provedena analýza makroprostředí a to tzv. 

SLEPT analýzou, aby bylo popsáno prostředí, v kterém firma podniká. Druhá část kapitoly 

bude zaměřena na výrobkovou, cenovou, propagační a distribuční marketingovou strategii. 

 

5.1 SLEPT analýza 

 

Analýza makroprostředí se zabývá vnějšími faktory, které působí na firmu a samotná 

firma je nemůže ovlivnit, přesto jsou získané údaje velice důležité pro úspěšné fungování 

podniku. 

 

Společenské (sociální) faktory 

Firma se nachází a působí v Moravskoslezském kraji, který je třetí nejlidnatějším v České 

republice, kdy na konci roku 2011 zde žilo přibližně 462 607 domácnosti. V posledních třech 

letech počet domácnosti v kraji neustále klesá. 

 

V současné době je bezesporu nejvýznamnějším společenským faktorem přetrvávající 

celosvětová hospodářská krize, společně s finanční krizi v Evropské Unii. Tyto krize mají 

velký negativní dopad hlavně na ekonomické faktory, a to především na zaměstnanost 

a mzdy. Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR 

(CVVM) průběžně provádí výzkumy o společnosti, kde se těmto krizím podrobně věnují. 

Z jejich šetření vyplývá, že lidé se nejvíce obávají: [15] 

1. škrtů v sociálních výdajích státu, 

2. snížení finančních příjmů, 

3. ztrát úspor či investic, 

4. ztráty zaměstnání. 

 

Dalším významným společenským faktorem je životní úroveň společně se životním 

stylem. Před hospodářskou krizi životní úroveň v Moravskoslezském kraji rychle rostla, a to 

především díky výstavbě dálnice, velkých průmyslových zón a podpoře malých podnikatelů. 

V posledních dvou letech je tento růst významně zpomalen, ale nezastaven. Nepřímým 



 
 

39 
 

ukazatelem může být výstavba nového obchodního centra v Ostravě – Nová Karolina. Co se 

týče životního stylu, tak Moravskoslezský kraj potažmo celá republika pomalu přejímá trendy 

ze západní Evropy a USA. 

 

Posledním důležitým společenským ukazatelem je úroveň vzdělání. 

V Moravskoslezském kraji je vzdělanost na poměrně vysoké úrovni, kdy se zde nachází 

4 vysoké školy, 11 vyšších odborných škol a přes 40 gymnázií. 

 

Legislativní faktory 

Firma SWAT – CZ s.r.o. jak z názvu vyplývá je společnost s ručením omezeným. Pro 

založení je nutno sepsat společenskou smlouvu (v tomto případě zakladatelskou listinu) 

a zapsat podnik do Obchodního rejstříku. Poté je pro společnost velmi důležitý Obchodní 

zákoník, který je upraven zákonem č. 513/1991 Sb. a občanský zákoník upraven zákonem 

č. 40/1964 Sb. 

 

Zákonů, vyhlášek a nařízení, které dále stanovují a ovlivňují působení podniku je velké 

množství. Proto budou níže vypsány jen ty, které souvisí s marketingem:
10

 

 zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, 

 zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

a o změně dalších zákonů, 

 zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 

 zákon č. 127/2005 Sb., o elektronické komunikaci, 

 obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. (§41 – 54 upravující nekalou soutěž). 

 

Ekonomické faktory 

Ekonomické prostředí je nejvíce ovlivněno již zmiňovanou hospodářskou krizi, která 

vypukla v České republice v roce 2008. Podnik SWAT – CZ s.r.o. paří do terciárního sektoru 

(sektor služeb), který se i přes tyto negativní podmínky neustále rozvíjí a jeho podíl na HDP 

taktéž roste. 

 

Důležitým ekonomickým faktorem je stadium hospodářského cyklu. V současné době je 

česká, potažmo evropská ekonomika stále v recesi. V tomto období by jednotlivé podniky 

                                                           
10

 MATUŠÍNSKÁ, Kateřina. Marketingová komunikace. 1. vyd. Frýdek - Místek: Kleinwächter, 2007. ISBN 

978-80-7248-445-4.  Str. 32,33 
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měly posilovat své marketingové aktivity, pro zvýšení poptávky. Na druhou stranu firmě 

v recesi klesají tržby a tím pádem i volné finanční prostředky, které by mohly investovat do 

marketingu. Proto musí firmy v tomto období velice dobře zvážit a naplánovat svůj 

marketingový rozpočet. 

 

Mezi nejdůležitější ekonomické ukazatelé lze zařadit vývoj HDP, hrubé mzdy, 

nezaměstnanosti a inflace. Reálné HDP v roce 2010 činilo 3 775,2 miliardy Kč., což znamená 

nárůst o 7,4 % oproti roku 2009. Pro rok 2011 se očekává, že reálné HDP poroste o zhruba 

2 %. [17] 

 

Průměrná míra nezaměstnanosti v České republice za únor 2012 byla na úrovni 9,2 % 

a míra nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji se za stejné období pohybovala na úrovní 

11,9 %, což je jedna z nejvyšších nezaměstnaností v rámci krajů. [17] 

 

Průměrná hrubá mzda v České republice za čtvrté čtvrtletí 2011 činila 26 067 Korun 

a průměrná hrubá mzda v Moravskoslezském kraji za stejné období činila 22 906 Kč. To 

znamená, že lidé mají v tomto kraji průměrně o 3 161 korun méně. Tento údaj rovněž 

ovlivňuje kupní sílu obyvatel, kdy lze jasně konstatovat, že občané v Moravskoslezském kraji 

mají menší kupní sílu, než je republikový průměr. [17] 

 

Z tabulky 5.1 je zřejmé, že v České republice máme mírnou inflace (do 10 %) od roku 

2009 se inflace zvyšuje jen do dvou procent ročně. Pro obyvatele respektive domácnosti je to 

příznivá zpráva, protože inflace je jinými slovy růst cenové hladiny. 

 

Tab. 5.1 Vývoj inflace v % 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Inflace 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 

Zdroj: [17] 

 

Politické (právní) faktory 

Základem pro politické nebo právní faktory je fakt, že Česká republika je od roku 2004 

členem Evropské Unie, což znamená řadu výhod jako je volný pohyb pracovních sil, volný 

vstup na zahraniční trh, možnost čerpání dotací z fondů Evropské Unie a další. Česká 
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republika musí ovšem za to dodržovat spousty nařízení nebo vyhlášek jako jsou kvóty 

v zemědělství, regulace vypouštění škodlivých zplodin do ovzduší atd. 

 

Největší vliv na české podniky mají politici a politické strany, které vytváří a schvalují 

zákony. Poslední volby do Poslanecké sněmovny se uskutečnily v roce 2010, kdy z těchto 

voleb vznikla vládní pravicová troj koalice ODS, VV a TOP 09. Premiérem se stal Petr 

Nečas. Hlavním cílem této vlády je tzv. rozpočtová odpovědnost, kdy se výdaje státu 

v sociální, zdravotní, školské a dalších oblastech velice výrazně snižují. 

 

V České republice se výrazně mění během čtyřletých cyklů voličské preference, což má 

za následek střídání levicových a pravicových stran ve vládě a následně změny zákonů jako 

např. daňové a sociální politiky. 

 

Technologické faktory 

Technologie a technologické inovace se v současné době vyvíjí velice rychle. Pro podnik 

jako je SWAT – CZ s.r.o. hrají technologie důležitou roli. Díky novým strojům a postupům je 

zapotřebí méně času na výrobu produktů a rovněž se snižuje množství nevyužitého odpadního 

materiálu. Navíc tyto nové stroje a zařízení jsou buďto mnohem méně škodlivé životnímu 

prostředí anebo nejsou škodlivé vůbec. 

 

Technologický pokrok rovněž poskytuje nové možnosti pro marketing a propagaci 

podniku. Mezi trendy, které mají velký vliv nebo ho budou mít během následujících let, lze 

zařadit: 

 rozvoj internetu – i ta nejmenší firma má v současné době vlastní internetové 

stránky, díky kterým se o ni může dozvědět potenciální zákazník a firmu to 

v podstatě nic nestojí, 

 rozvoj regionálních televizních stanic – během posledních pár let vznikla v České 

republice řada regionálních televizí. Malé a střední podniky mohou touto metodou 

oslovit své potenciální zákazníky a zaplatit výrazně méně, než v celostátních 

televizích. 

 rozvoj mobilních síti a využívání telemarketingu. 
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5.2 Analýza prvků rozšířeného marketingového mixu 

 

V této podkapitole budou podrobně popsány prvky rozšířeného marketingového mixu, 

který je stěžejním bodem při vytváření marketingové strategie. Rozšířený marketingový mix 

se skládá, jak již bylo uvedeno v teoretické části z: 

 produktu, 

 ceny, 

 distribuce, 

 komunikačního mixu (propagace), 

 zaměstnanců, 

 procesů, 

 materiálního prostředí. 

 

5.2.1 Produkt 

 

Společnost SWAT – CZ s.r.o. dělí své výrobky do dvou základních kategorií a to na 

výrobky, které sama vyrábí a výrobky, které nakupuje již hotové. 

 

Mezi produkty, které firma sama vyrábí a upravuje je podle daných požadavků zákazníka 

(druh materiálu, barva), lze zařadit: 

1. žaluzie horizontální, 

2. žaluzie vertikální, 

3. síta proti hmyzu, 

 

Do skupiny hotových nakupovaných výrobků, které firma nabízí zákazníkům jako 

doplňkové zboží, lze zařadit: 

1. izolační rámy, 

2. standardizovaná síta proti hmyzu, 

3. textilní roletky, 

4. PVC okna a dveře, 

5. Parapetní desky, 

6. garážová vrata, 

7. venkovní předokenní rolety, 
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8. rolety Sun stop. 

 

Výše zmíněné výrobky se mohou označit jako jádro produktu společnosti (plní účel, který 

od něj zákazník očekává). Druhou součásti tzv. totálního produktu je vnímatelný produkt. Do 

této oblasti můžeme zařadit obal, který firma SWAT – CZ s.r.o. používá pro své vlastní 

produkty, jedná se o bublinkovou folii, na kterou je přilepena samolepka s logem firmy 

(samotné výrobky nejsou opatřeny logem). Součásti vnímatelného produktu je i styl, kdy se 

firma snaží maximálně vyhovět a splnit veškeré požadavky zákazníka ohledně stylu. 

 

Poslední část totálního produktu je rozšířený produkt (záruka, vyměření, dodávka, 

montáž). SWAT – CZ s.r.o. dává na veškeré své nabízené zboží povinnou dvouletou záruku. 

Aby se firma odlišila od konkurence a získala konkurenční výhodu, nabízí svým potenciálním 

zákazníkům vyměření zdarma, kdy proškolený pracovník stanoví přesnou velikost 

požadovaného výrobku, nabídne všechny možné varianty a vypočte konečnou cenu. Pokud se 

nebude potenciálnímu zákazníkovy líbit muže ji odmítnout, aniž by něco platil. Poslední 

důležitou součástí výrobku je jeho odborná montáž. V posledních letech se velice rozšířili 

plastové okna, které mají přesně stanovené místa, kde se mohou výše zmíněné výrobky 

namontovat. 

 

5.2.2 Cena 

 

Společnost SWAT – CZ s.r.o. využívá nákladově orientovanou tvorbu ceny. Pokud se 

jedná o výrobky, které přímo nakupuje, tak k nákupní ceně připočte určité procento marže 

v závislosti na výrobku. Stanovena marže v tomto případě se pohybuje zhruba od 7 % do 

20 %. 

 

Jestliže se jedná o výrobky, které sama zhotovuje, tak se cena stanovuje na základě 

použitého materiálu a velikosti výrobku. Všechny vyráběné výrobky se stanovují v metrech 

čtverečních. 

 

Cena = velikost (m
2
) * příslušná sazba za m

2
 + materiál. 

 

Součástí ceny jsou rovněž platební a cenové podmínky. Firma větším zákazníkům, jako 

jsou firmy nebo bytové družstva nabízí klasický dodavatelský úvěr (ve většině případu 14tí 
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denní), způsob platby je buďto hotovostní nebo bezhotovostní. Pokud se jedná o větší 

zakázky, tak svým zákazníkům poskytuje množstevní slevu. 

 

Tab. 5.2 Cenové porovnání základních produktů s nejbližší konkurencí 

Produkt/Firma 
SWAT - 

CZ s.r.o. 

Esomont 

CZ s.r.o. 

SOSNA 

group s.r.o. 

Glassy 

s.r.o. 

Vertikální žaluzie ISSA (1,0 m šířka x 

1,2 m výška) 
522 Kč   550 Kč 520 Kč  540 Kč  

Horizontální žaluzie (3 m šířka x 1,5 m 

výška) - základní typ látky Verdena 
1 579 Kč  1 650 Kč  1 600 Kč  1 700 Kč  

Horizontální žaluzie (3 m šířka x 1,5 m 

výška) - luxusní typ látky Calinto 
 2 125 Kč 2 000 Kč  2 200 Kč  2 150 Kč  

Síto proti hmyzu (1,0 m šířka x 1,2 m 

výška) 
284 Kč  280Kč  290 Kč  290 Kč  

 

Cena produktů od konkurence byla zjištěna po telefonním dotazování a je přibližná 

(zaokrouhlení ceny provedly zaměstnanci v daných firmách), skutečná cena se však bude lišit 

řadově v korunách nebo desetikorunách v závislosti na produktu. 

 

Z tabulky jasně plyne, že firma SWAT – CZ s.r.o. má nejlevnější horizontální žaluzie 

(základní typ látky), druhou nejlepší cenu má poté u zbývajících produktů (vertikální žaluzie, 

horizontální žaluzie – luxusní typ látky a síta proti hmyzu). Cenové rozdíly nejsou však 

u žádné firmy nijak výraznější.  

 

5.2.3 Distribuce 

 

Distribuce vyjadřuje, jak zboží putuje od výrobce ke konečnému zákazníkovi. Firma 

SWAT – CZ s.r.o. využívá přímou distribuční cestu, to znamená, že výrobek putuje 

bezprostředně od výrobce ke konečnému zákazníkovi. 

 

Přes 95 % výrobků je k zákazníkům dopraveno pomoci odborného týmu montéru. Jen 

necelých 5 % zákazníků si své výrobky vyzvedává v sídle firmy a nevyužívá možnost 

odborné montáže. 
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5.2.4 Komunikační mix (propagace) 

 

Společnost SWAT – CZ s.r.o. patří mezi malé podniky, jak co do počtu zaměstnanců tak 

i obratu, jejím polem působnosti je karvinský okres a město Ostrava. Proto využívá spíše 

osobní komunikaci než masovou komunikaci. 

 

Přesto však najdeme i nástroje masové komunikace, lze zde zařadit: 

 webové stránky, 

 firemní odkaz v internetovém portálu Seznam, 

 kontakt na firmu ve Zlatých stránkách, 

 příležitostní reklama v inzertních novinách (Super Inko, Zikado, Sedmička). 

 

Odkazy na Seznamu a Zlatých stánkách jsou pro firmu zdarma. Webové stránky jsou 

provozovány na neplacené doméně, ovšem jejich správou je pověřena profesionální firma, 

které podnik za tuto službu platí. Další placenou položkou jsou reklamy v již zmíněných 

inzertních novinách. 

 

Co se týče osobní komunikace, tak společnost využívá především osobního prodeje 

a podpory prodeje. Jak již bylo dříve zmíněno, spousta panelových domu v karvinském 

okrese prochází revitalizací spojenou s výměnou starých oken za plastová. V tomto 

společnost SWAT – CZ s.r.o. vidí velký potenciál a proto se snaží vyjednávat buďto přímo 

s bytovými družstvy, které hledají dodavatele pro celý panelový dům a pokud bytové družstvo 

neplánuje nákup stínicí techniky, tak přímo s jednotlivými domácnostmi, kdy si například se 

všemi nájemníky domluví schůzku a na té pak provádí prezentaci svých výrobků a odpovídají 

na případné dotazy. 

 

Jako nástroj podpory prodeje firma využívá poskytování slev, pokud objednané výrobky 

překročí určitou cenovou částku (tímto se snaží namotivovat, aby popřípadě jedna domácnost 

přesvědčila další na objednání výrobků). Druhým nástrojem podpory prodeje je tzv. 3D 

reklama, kdy podnik má připravené pro své zákazníky například psací potřeby, kalendáře 

nebo diáře opatřené jejich logem. 

 

Dalšími nástroji osobní propagace jsou: 

 reklamní tabule v areálu sídla firmy (viz příloha č. 2), 
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 letáky do schránek ke konečnému zákazníku (viz příloha č. 3), 

 reklama umístěna na automobilu, 

 reklama na plakátech, které jsou rozvěšovaný po Karviné. 

 

5.2.5 Zaměstnanci 

 

Společnost SWAT – CZ s.r.o. vlastní a řídí jedna osoba Ivan Swatko. V současnosti je 

zde zaměstnáno celkem 22 osob (bez majitele). Patnáct zaměstnanců pracuje v dílně na 

sestavování výrobku, šest pracovníku na pozici montéra (dva tříčlenné týmy) a jeden 

zaměstnanec je na administrativní pozici (viz tab. 5.3). Zaměstnanci pracují na základě 

uzavřené pracovní smlouvy nebo dohody o provedení činnosti. 

Tab. 5.3 Pracovní zařazení zaměstnanců firmy SWAT – CZ s.r.o. 

  Pohlaví 
Celkem 

  Muž Žena 

Vaše pracovní zařazení 

Dělník 8 7 15 

Montér 6 0 6 

Administrativní pracovník 1 1 2 

Celkem 15 8 23 

 

5.2.6 Procesy 

 

Podnik SWAT – CZ s.r.o. za dobu své existence vypracoval a zavedl řadu procesů. 

Nejdůležitější procesy ve firmě jsou ty výrobní, kdy každý výrobek má naplánovaný svůj 

výrobní postup krok za krokem, aby nedocházelo k úrazům nebo výrobě nekvalitních 

produktů.  

 

Dalším významným procesem je proces obchodní, kdy jej lze rozdělit na obchodní případ 

s domácnosti a s bytovým družstvem. V případě domácnosti společnost sami kontaktují 

domácností, firma vyšle tým montérů, kteří provedou vyměření a nabídnou domácnosti 

možné varianty produktu. Poté stanoví cenu, a jestliže ji domácnost akceptuje, je obchodní 

případ uzavřen. 
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Obchodní případ s bytovými družstvy je složitější. Společnost sama kontaktuje tato 

družstva, kterým předloží svojí nabídku na danou zakázku. Hlavním výběrovým kritériem je 

jednoznačně cena a poté reputace firmy. Pokud společnost uspěje a je vybrána uzavírá 

s družstvem smlouvu. 

 

5.2.7 Materiální prostředí 

 

Společnost sídlí na adrese U Bažantnice 1759, 735 06 Karviná – Nové Město.  Tato 

lokalita je malá průmyslová zóna, ve které podniká asi dalších 15 malých nebo středních 

firem. Výhodou této lokality je výhodná dopravní dostupnost pro nákladní vozy, které 

přivážejí pro podnik materiál. 

 

Budova společnosti je rozdělená na pět místnosti, kde jedna slouží jako kancelář pro 

příjem a vyřizování objednávek a také pro styk se zákazníky, další jako sklad pro materiál i 

hotové výrobky, zbývající tří místnosti slouží jako dílny, kde se vyrábějí veškeré výrobky 

společnosti. 

 

Obr. 5.1 Sídlo společnosti SWAT – CZ s.r.o. (zelený kruh) 

 

Zdroj: [22] 
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5.3 Analýza marketingové strategie podle Keřkovského a Vykypěla 

 

V této podkapitole bude analyzována marketingová strategie z pohledu marketingových 

odborníků Keřkovského a Vykypěla, kteří ji rozdělují na těchto osm samostatných části: 

1. hlavní cíle marketingu, 

2. strategie značky, 

3. komunikační strategie, 

4. strategie komunikačního mixu, 

5. firemní design, 

6. lidské zdroje v marketingu, 

7. informační zdroje marketingu. 

 

5.3.1 Hlavní cíle marketingu 

 

Bylo zjištěno, že v této první a velice důležité oblasti nemá společnost stanovené 

konkrétní marketingové cíle, což je základ pro efektivní fungování jakékoliv strategie. Na 

otázku majitel firmy odpověděl velice obecně a to, že hlavní marketingové cíle společnosti 

jsou: 

 získání nových zákazníků, 

 vyšší zisk, 

 lepší propagace firmy. 

 

Na doplňující otázku pomocí jakých nástrojů a pro jaké časové období tyto cíle platí, 

nebyl majitel schopen odpovědět s poznámkou, že tyto cíle jsou v podstatě časově neměnné. 

 

5.3.2 Strategie značky 

 

Značku, kterou společnost SWAT – CZ s.r.o. používá je jen v podstatě logo firmy. 

Detailně toto logo bude rozebráno v oblasti firemního designu. 

 

Jelikož společnost žádný jiný symbol, jméno nebo označení, které lze označit za značku 

nepoužívá, lze konstatovat, že firma strategii značky vůbec nevyužívá. Tento fakt ovšem není 

nijak negativní, protože jak bylo uvedeno v teoretické části, existuji společnosti, kterým řízení 
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značky nepřináší žádny významný užitek. Společnost SWAT – CZ s.r.o. se mezi tyto firmy 

může zařadit. Hlavním kritériem pro prodej jejich výrobků je cena a kvalita, nikoliv image 

výrobce. 

 

5.3.3 Komunikační strategie 

 

Komunikační strategie určuje, to co má být zákazníkovy zděláváno. V podstatě vytváří 

požadovaný obraz společnosti pro zákazníky. Společnost SWAT – CZ s.r.o. nemá přesně 

nadefinovanou žádnou komunikační strategii, ale z rozhovoru s majitelem, vyplynulo, že 

firma má nejblíže k těmto dvěma strategiím: 

 Informační strategii – kdy se snaží svým potenciálním zákazníkům nabídnout co 

nejvíce informací a racionálně je přesvědčit. Jedná se o velice vhodnou strategii, 

protože u výrobků, které nabízí SWAT – CZ s.r.o. nejsou na první pohled znát 

jejich výhody. 

 Generickou strategii – kterou se snaží propagovat celou řadu produktů a ne jeden 

konkrétní. Hlavním cílem této strategie je růst tržního podílu. 

 

Za pozitivní, lze zde označit i to, že se firma snaží zaměřit na více než jeden cíl, což ji 

přináší určitě větší synergický efekt. 

 

5.3.4 Strategie komunikačního mixu 

 

Komunikační mix byl podrobně rozebrán v podkapitole 5.2.4 komunikační mix 

(propagace) a proto již nebude znovu popsán. 

 

5.3.5 Firemní design 

 

Z této oblasti firma využívá své vlastní logo, které bylo vytvořeno před zhruba šesti léty 

grafickým studiem v Karviné – CobraDesign. Toto logo splňuje všechny podmínky, které by 

logo mělo mít a to: 

 unikátnost, 

 snadná rozpoznatelnost, 

 jasný význam, 

 vzbuzení pozornosti, 
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 vyvolání kladných reakcí. 

 

Obr. 5.2 Logo společnosti SWAT – CZ s.r.o. 

 

 

Firemní barvy, vlastní počítačový styl písma a jiné grafické prvky firemního designu 

společnost nevyužívá. 

 

5.3.6 Lidské zdroje v marketingu 

 

Oblast věnovaná lidem již byla popsána v podkapitole 5.2.5 lidé. Tato podkapitola se 

však věnuje jenom lidem v marketingu. 

 

Společnost SWAT – CZ s.r.o. nemá žádného zaměstnance určeného pro oblast 

marketingu, nicméně se marketingu ve firmě věnuje sám majitel – Ivan Swatko spolu 

s administrativní pracovnicí Alenou Stašovou. Tito dva zaměstnanci určují kdy a v jakém 

množství se budou tisknout propagační letáky, informace, které na nich budou a do jakých 

lokalit budou rozneseny. Rovněž stanovují informace, které mají být na webových stránkách, 

nebo inzertních novinách. 

 

Společnost využívá služeb dvou firem a to od Aspecta, která jím provozuje webové 

stránky a CobraDesignu, která jím vytvořila logo a rovněž jím tvoří grafickou stránku 

reklamních letáků. 

 

5.3.7 Finanční zabezpečení marketingu 

 

Bohužel přesná částka nebo procento z tržeb, které se investuje do marketingu, nebylo 

sděleno z důvodu ochrany důležitých a citlivých informací, kam společnost řadí i tyto údaje. 
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Pokud se jedná o metodu pro sestavení marketingového rozpočtu, tak firma využívá dvě 

metody. První je tzv. libovolná alokace, která je pro malé firmy vhodná, protože je velice 

jednoduchá. Jedná se o subjektivní způsob investování, kdy majitel usoudí, že je zrovna 

zapotřebí vynaložit prostředky do marketingu. Druhou využívanou metodou je tzv. „Co si 

můžeme dovolit“, kdy je marketingový rozpočet tvořen finančními prostředky, které zůstaly 

po vytvoření celkového rozpočtu. 

 

5.3.8 Informační zdroje marketingu 

 

Základním informačním zdrojem je pro marketing marketingový informační systém. Ten 

však firma SWAT – CZ s.r.o. nemá vytvořený, protože se jedná o malou firmu a efekt 

plynoucí z tohoto systému by byl menší než náklady na jeho provozování. 

 

Společnost ovšem má vytvořený seznam bytových družstev, kterým zasílá nejnovější 

nabídky a katalogy. 

 

5.4 Analýza výsledků výzkumu 

 

Tato podkapitola diplomové práce je zaměřena na vyhodnocení jednotlivých otázek 

dotazníků (dotazník pro potenciální zákazníky a pro zaměstnance firmy SWAT – CZ s.r.o.) 

 

Nasycenost trhu 

Z celkových 180 domácností má namontovanou nějakou stínicí techniku 106 z nich, což 

je 58.9 %. Vůbec žádnou stínící techniku nemá 41,1 % dotazovaných domácností, konkrétně 

v Karviné, která je hlavním trhem pro společnost SWAT – CZ s.r.o. nemá stínící techniku 40 

% domácností, viz tab. 5.4.  

 

Tento údaj vypovídá o tom, že na trhu se stínící technikou je pořad dostatečný počet 

domácností, které mohou být potenciálními zákazníky pro firmu SWAT – CZ s.r.o. 
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Tab. 5.4 Počet domácnosti se stínící technikou * umístění domácností 

   Máte ve Vaší domácnosti 

nějakou stínící techniku? Celkem 

   Ano Ne 

V jaké obci se nachází 

Vaše domácnost? 

Karviná 
Počet 60 40 100 

% 33,3% 22,2% 55,6% 

Jiné obce (Dětmarovice, 

Orlová, Bohumín, 

Havířov, Rychvald, 

Petřvald, Ostrava) 

Počet 46 34 80 

% 25,6% 18,9% 44,4% 

Celkem 
Počet 106 74 180 

% 58,9% 41,1% 100,0% 

 

Konkurence na trhu 

Jedním z velkých problémů je, že domácnosti neví, od jaké firmy si stínící techniku 

pořídily, celkem 55,7 % domácností, které mají stínící techniku, neví, kdo jim ji namontoval. 

Jedná se o velmi velké číslo, a proto by bylo dobré se zamyslet nad nějakým návrhem nebo 

doporučením, které by toto číslo snížilo.  

 

14 % domácností má stínící techniku od společnosti SWAT – CZ s.r.o., 11 % od 

Esomont CZ s.r.o. a 9,5 % od SOSNA group s.r.o. Podle domácnosti, které ví, kdo jim 

namontoval stínící techniku, jsou největšími konkurenty společnosti SWAT – CZ s.r.o. firmy 

Esomont CZ a SOSNA group. Tyto dvě firmy nejčastěji označili i zaměstnanci firmy 

SWAT – CZ s.r.o. jako svojí největší konkurenci. 

Obr. 5.3 Počet namontované stínící techniky v domácnostech podle firem 
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Spokojenost s firmou SWAT – CZ s.r.o. 

15 domácností, které mají stínící techniku od firmy SWAT – CZ s.r.o. odpovídaly, jak 

jsou spokojeny s faktory jako cena, kvalita, záruka, pověst, odborný tým instalatérů, rychlost 

montáže a šířka nabídky produktů. Vyhodnocení těchto otázek je v příloze č. 7 tabulka 3 až 9. 

Domácnosti byly nejméně spokojeny s faktorem pověst firmy a šířkou nabídky firmy. U 

ostatních faktoru byly domácnosti buďto zcela spokojeny nebo spíše spokojeny. 

 

14 z 15 domácnosti by firmu SWAT – CZ s.r.o. na základě svých zkušenosti s touto 

společnosti doporučilo svým známým. 

 

Zdroje odkud by domácnosti hledali informace o stínící technice 

Jak je patrné z obr. 5.4 v dnešní době domácnosti nejvíce vyhledávají informace na 

internetu, celkem tak činí 141 domácnosti ze 180 dotazovaných. Velký počet domácnosti 

(celkem 133) rovněž dá na doporučení od svých známých. Jako třetí nejpoužívanější zdroj 

informací jsou reklamní letáky a nejméně využívaný zdroj informací jsou noviny. Kolonku 

jiná možnost žádná domácnost nevyužila. 

 

Obr. 5.4 Zdroje odkud by domácnosti hledali informace o stínící technice 

 

 

V této oblasti byl rovněž proveden Chi-kvadrát test (test závislosti mezi dvěma 

proměnnými) mezi zdroji informacemi (X) a typem domácnosti (panelový dům, rodinný 
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dům) (Y). Byla zjištěna závislost mezi zdrojem informaci (noviny) a typem domácnosti, viz 

příloha č. 8 tab. 2. Obě nutné podmínky pro platnost Chi-kvadrát testu byly splněny. 

 

Z Chi-kvadrát testu vyplývá, že domácnosti v rodinném domě výrazně více 

využívají jako zdroj informací noviny. 

 

Jaký typ stínící techniky by si domácnosti zvolily, pokud by si ji nyní pořizovaly 

Nejvíce domácnosti chce klasické horizontální žaluzie, tuto možnost zatrhlo 136 

domácnosti ze 180 dotazovaných. Jako druhou nejpočetnější možnost (celkem 100) by si 

domácnosti vybraly vertikální žaluzie. Dalších 78 domácnosti by si pořídily síta proti hmyzu a 

59 domácnosti by si zvolilo doplňky (sušáky, rolety). Viz obr. 5.5. 

 

Obr. 5.5 Jaký typ stínící techniky by si domácnosti zvolily 

 

 

Hodnocení důležitostí faktorů, podle kterých by si domácnosti vybraly firmu na stínící 

techniku 

Z tabulky 5.5 jasně vyplývá, že pro domácnosti při výběru firmy na stínící techniku, je 

nejdůležitější cena, kvalita, záruční doba a odborný tým instalatérů. (1 – nejdůležitější až 4 –

 zcela nedůležité) 
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Tab. 5.5 Hodnocení důležitostí faktorů pro výběr firmy se stínící technikou 

 
Počet Průměr 

Procentní vyjádření 

důležitosti 

Cena 180 1,23 92,3 % 

Kvalita 180 1,25 91,7 % 

Odborný tým instalatéru 180 1,41 86,3 % 

Záruční doba 180 1,41 86,3 % 

Šířka nabídky 180 1,84 72,0 % 

Pověst firmy 180 2,39 53,7 % 

Rychlost montáže 180 2,43 52,3 % 

 

Pokud tabulku 5.5 porovnáme s tabulkou 5.6, zjistíme, že firma SWAT – CZ s.r.o. u 

svých zákazníků splnila očekávání u kvality, pověsti firmy, odborného týmu instalatérů, 

rychlosti montáže i šířky nabídky. Firma zaostává u dvou faktorů a to ceny a záruční doby. 

 

Tab. 5.6 Hodnocení spokojenosti domácností, které byly zákazníky firmy SWAT – CZ 

s.r.o. s jednotlivými faktory nabídky 

 
Počet Průměr 

Procentní vyjádření 

spokojenosti 

Rychlost montáže 15 1,07 97,7 % 

Kvalita 15 1,13 95,7 % 

Odborný tým instalatéru 15 1,27 91,0 % 

Cena 15 1,40 86,7 % 

Záruční doba 15 1,53 82,3 % 

Šířka nabídky 15 1,60 80,0 % 

Pověst firmy 15 2,13 62,3 % 

 

Známost společnosti SWAT – CZ s.r.o. a hodnocení její propagace 

21 domácnosti ze 180 dotazovaných zná společnost SWAT – CZ s.r.o., což je 11,7 %. 

Toto číslo naznačuje velice malou známost nebo povědomí o společnosti a nutnost zlepšit 

propagaci. Pokud jde o zdroje, odkud se domácnosti dozvěděly o společnosti, tak na prvním 

místě je internet a na druhém a třetím místě doporučení od známých a reklamní letáky, viz 

tab. 5.7. 
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Tab. 5.7 Zdroje odkud se domácnosti dozvěděly o společnosti * v jaké obci se nachází 

domácnosti 

  V jaké obci se nachází Vaše domácnost? 

Celkem 

  

Karviná 

Jiné obce (Dětmarovice, 

Orlová, Bohumín, 

Havířov, Rychvald, 

Petřvald, Ostrava) 

Odkud znáte společnost 

SWAT - CZ s.r.o.? 

Z reklamy v novinách 2 0 2 

Z letáku 3 2 5 

Z internetu 5 4 9 

Od známých 3 2 5 

Celkem 13 8 21 

 

Hodnocení propagace společnosti SWAT – CZ s.r.o. dopadlo podprůměrně, kdy 

domácnosti volily, že propagace je buďto na dobré nebo dostačující úrovni. Možnost, že je na 

výborné nebo naopak na nedostačující úrovni, žádna domácnost nevyužila, viz příloha 7 tab. 

30 a obr. 5.6. 

 

Obr. 5.6 Hodnocení úrovně propagace společnosti SWAT – CZ s.r.o. 
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5.5 Vyhodnocení hypotéz 

 

Hypotéza č. 1: Více než polovina domácností, které znají firmu, se o ní dozvěděly od 

známých. 

K vyhodnocení této hypotézy je zapotřebí tabulka č. 28 z přílohy 7. Celkem firmu zná od 

doporučení známých 5 domácností, což je 23,8 %. Hypotéza č. 1 se zamítá. 

 

Hypotéza č. 2: Více než polovina domácností, které navštívily internetové stránky, si 

budou přát jejich modernizaci a aktualizaci. 

K vyhodnocení této hypotézy je zapotřebí tabulka č. 31 z přílohy 7. Z celkových 21 

domácností, které navštívily internetové stránky, si jejich modernizaci přeje 12, což je 57 %. 

Hypotéza č. 2 se přijímá. 

 

Hypotéza č. 3: Alespoň 15 % domácností z Karviné budou společnost SWAT – CZ s.r.o. 

znát.  

K vyhodnocení této hypotézy je zapotřebí tabulka č. 5.7. Kdy společnost zná 13 

domácnosti ze 100 domácnosti v Karviné. V procentním vyjádření je to 13 %. Hypotéza č. 3 

se zamítá. 
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6. Návrhy a doporučení 

 

Tato kapitola bude obsahovat návrhy a doporučení pro zlepšení marketingových aktivit 

resp. marketingové strategie společnosti SWAT – CZ s.r.o. Tyto návrhy a doporučení jsou 

vytvořené na základě výsledků výzkumu (dotazník domácnostem a řízený rozhovor 

s majitelem firmy). 

 

6.1 Doporučení k produktu 

 

Zvětšení povědomí o firmě přes produkt 

Z výzkumu vyplývá, že přes 50 % domácností neví, od jaké firmy mají namontovanou 

stínící techniku. Pro zlepšení tohoto povědomí navrhuji, aby společnost SWAT – CZ s.r.o. na 

rámy svých základních produktů (horizontální žaluzie, vertikální žaluzie a síta proti hmyzu) 

lepily malou (přibližně 5x3 cm) samolepku s logem firmy. Na cenu produktu to bude mít 

minimální dopad, a pokud to tam zákazník nebude chtít, jednoduše ji strhne. 

 

Rozšíření záruční doby 

S produktem je také spojena záruka, kdy společnost SWAT – CZ s.r.o. na své produkty 

dává základní povinnou dvouletou záruční dobu. Navrhuji, aby společnost provedla šetření na 

poruchovost svých výrobků, a pokud bude tato poruchovost minimální – do tří procent 

z celkového počtu namontovaných výrobků a jednoho procenta z celkových tržeb, zvedla 

záruční dobu na dvojnásobek – čtyři roky. Společnost tímto získá konkurenční výhodu a 

rovněž lepší pověst. 

 

6.2 Doporučení k distribuci 

 

Spolupráce s výrobci plastových oken 

Jak již bylo zmíněno v praktické části, v současné době je velký trend tzv. „zateplování 

panelových domů“, které spočívá i ve výměně oken za plastová. Tuto výměnu provádí určitý 

výrobce plastových oken. Navrhuji, aby společnost SWAT – CZ s.r.o. se pokusila navázat 

spolupráci s nejlépe karvinským výrobcem plastových oken (světoken, B&B okna), který by 

se pokoušel u bytových družstev získat zakázku nejen na výměnu oken ale i na namontování 

žaluzií (společnost SWAT – CZ s.r.o. by si stanovila předem svojí cenu za namontování 
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žaluzií). Výrobce plastových oken by pak předal zakázku na namontování žaluzii firmě 

SWAT – CZ s.r.o. za předem stanovenou provizi. 

 

6.3 Doporučení k propagaci 

 

Internetové stránky 

Většina zaměstnanců (14 z 23) a domácností (12 z 21), které znají internetové stránky, si 

přejí jejich aktualizaci. Na prvním místě chtějí aktualizací informací o nabídce, na druhém 

zmodernizovat grafický vzhled a na třetím informace o společnosti, viz. tabulka 6.1 a 6.2. 

 

Tab. 6.1 Aktualizace stránek zaměstnanci          Tab. 6.2 Aktualizace stránek domácností 

 

 

Jelikož internetové stránky pro společnost vytvořila firma Aspecto, tak aktualizace po 

technické stránce není problém. Navrhuji, aby tato společnost na prvním místě 

zmodernizovala design stránek, který se nezměnil za posledních pět let, poté vytvořila jakýsi 

virtuální katalog, kde si zákazník bude moct vybrat, jaký druh stínící techniky chce a v jakém 

provedení (typ, barva). Podklady k tomuto virtuálnímu katalogu však bude muset připravit 

firma SWAT – CZ s.r.o. – jednalo by se o obrázky jednotlivých typu stínící techniky 

v různém provedení. Zákazník tímto získá mnohem větší přehled o nabídce společnosti. 

 

 

 Celkový 

počet 
Ano 

Aktualizace internetových 

stránek - grafický vzhled 
12 9 

Aktualizace internetových 

stránek - informace o 

společnosti 

12 8 

Aktualizace internetových 

stránek - informace o 

nabídce 

12 12 

Aktualizace internetových 

stránek - jiná možnost 
12 0 

Valid N (listwise) 12  

 Celkový 

počet 
Ano 

Aktualizace internetových 

stránek - grafický vzhled 
14 8 

Aktualizace internetových 

stránek - informace o 

společnosti 

14 9 

Aktualizace internetových 

stránek - informace o 

nabídce 

14 10 

Aktualizace internetových 

stránek - jiná možnost 
14 0 

Valid N (listwise) 14  
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Reklamní letáky 

Pro lepší účinek reklamních letáků a zvýšení povědomí o firmě, by společnost mohla 

k určité příležitosti (před Vánoci nebo během jara) na tyto letáky tisknout slevové kupony se 

slevou na určitý typ stínící techniky. Tímto by si zákazníci, kteří uvažují o stínící technice, 

tento reklamní leták ponechali a v případě potřeby si na něm vyhledají telefonní číslo nebo 

odkaz na internetové stránky. 

 

Inzertní noviny 

Navrhuji, aby firma pokračovala v inzerci reklamy do místních novin, protože podle  

Chi-kvadrát testu domácnosti v rodinných domech tento zdroj informací velice často 

využívají. 

 

6.4 Doporučení k zaměstnancům 

 

Obchodní a marketingový kurz 

Jelikož ve společnosti SWAT – CZ s.r.o. není vytvořena žádná marketingová pozice, 

doporučuji, aby buďto sám majitel nebo druhý administrativní pracovník (Alena Stašová), 

který s majitelem vymýšlí reklamní letáky a potažmo celou propagaci společnosti, absolvoval 

určitý obchodní nebo marketingový kurz. V současnosti tyto kurzy nabízí řada společností 

i v karvinském okrese, trvají přibližně dva až tří měsíce a jejich cena se pohybuje řadově od 

patnácti tisíc korun výše.  

 

Přínos pro společnost by byl ovšem mnohonásobně větší. Společnost by tímto mohla 

nejenom zlepšit svoji propagaci a přilákat nové zákazníky, ale začít i marketingově plánovat 

a vytvořit si určitou marketingovou strategii, která by firmě vyhovovala nejlépe. 

 

6.5 Vyčíslení nákladů a účinků navržených doporučení 

 

Celkové roční náklady na navrhnutá doporučení jsou 127 500 Kč. Ale společnost bude 

muset fakticky vydat jen 42 500 Kč na samolepky s logem, modernizaci internetových stránek 

a marketingový kurz. Další náklady firma buďto již částečně platí (opravy výrobků, tisk a 

roznášení reklamních letáků) anebo tyto náklady sníží zisk, který bude vytvořen výše 

zmíněnými doporučeními. Viz tab. 6.1 
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Tab. 6.1 Náklady na realizaci doporučení 

Doporučení 
Roční 

náklady 
Vysvětlivky 

Samolepka s logem 

firmy 
17 500 Kč 

Cena za jednu samolepku 5 Kč. Přibližně 

namontovaných kusů výrobků, na které by se lepily 

samolepky za rok 2011 3 500 Ks. 

Prodloužení záruční 

doby 
50 000 Kč 

Tržby za rok 2011 přibližně 5 000 000 Kč, 

maximálně 1 % z tržeb -  podmínka pro realizaci. 

Spolupráce s 

výrobcem plast. Oken 
20 000 Kč 

Výrobce plastových oken by mohl za rok zajistit 

firmě zakázky v hodnotě přibližně 400 000 Kč. 

Odhadovaná provize je 5 %. 

Modernizace 

internetových stránek 
10 000 Kč Modernizaci provede firma Aspecto s.r.o. 

Kupony k rek. 

Letákům 
15 000 Kč 

Reklamní letáky firma tiskne a část tohoto letáku by 

se změnila na kupon k vystřižení. Kupon bude 

přibližně na 10 % slevu a odhadované zvýšení tržeb 

je stanoveno na 1,5 % oproti roku 2011. 

Marketingový kurz 15 000 Kč Cena za kurz od Bohemia Institutu. 

Celkem 127 500 Kč   

 

Předpokládaný účinek doporučení 

Jedním z cílů, které by doporučení měly splnit je zvýšení povědomí o firmě SWAT – CZ 

s.r.o. ze současných 12 % na alespoň 20 % do dvou let. Ke splnění tohoto cíle budou 

napomáhat doporučení - samolepky s logem firmy, modernizace internetových stránek a 

kupony k reklamním letákům. 

 

Druhým cílem je zvýšení tržeb alespoň o 5 % oproti roku 2011 (tržby za rok 2011 – 

přibližně 5 000 000 Kč). Ke splnění tohoto cíle pomohou doporučení - zvýšení záruční doby 

(konkurenční výhoda, která může zvýšit tržby přibližně o 1,5 % oproti roku 2011, což činí 

75 000 Kč), spolupráce s výrobcem plastových oken (potenciální zvýšení tržeb až o 400 000 

Kč), modernizace internetových stránek (potenciální navýšení tržeb o 1 %, což činí 50 000 

Kč) a kupony k reklamním letákům (potenciální zvýšení tržeb o 75 000 Kč). 

 

Poslední doporučeni – absolvování marketingového kurzu přispěje společnosti 

k efektivnějšímu provádění marketingu a možnosti si vytvořit určitou marketingovou 

strategii. 
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7. Závěr 

 

V této diplomové práci jsem se zabýval marketingovou strategii firmy působící na trhu 

stínící techniky. Cílem práce bylo nejprve analyzovat a poté vyhodnotit stávající 

marketingové činnosti firmy SWAT – CZ s.r.o. Poté na základě tohoto vyhodnocení jsem 

stanovil několik návrhů a doporučení, která mají vést ke zvýšení efektivnosti marketingu 

a k přilákání nových zákazníků. 

 

V první části diplomové práce jsem popsal společnost SWAT – CZ s.r.o. a analyzoval její 

silné, slabé stránky a příležitostí s ohroženími neboli jsem provedl SWOT analýzu.  

 

V druhé části jsem se snažil objasnit teoretická vymezení marketingové strategie, popsat 

základní typy marketingové strategie a naplánovat metodiku sběru dat.  

 

Ve třetí části jsem analyzoval marketingové prostředí společnosti a popsal nejdůležitější 

výsledky marketingového výzkumu, který jsem provedl. Zároveň jsem v této části vyhodnotil 

stanovené hypotézy z metodiky sběru dat.  

 

V poslední části jsem stanovil již zmíněné návrhy a doporučení, doufám, že alespoň 

některá z nich budou využitá a přispěji k vytvoření efektivnějšího marketingu. 

 

Z dosažených výsledků vyplývá, že marketingové činnosti ve firmě SWAT – CZ s.r.o. 

byly doposud dost neefektivně využívané. Majitel spoléhá na dlouholetou tradici společnosti 

a na to, že o něm zákazníci prostě vědí. I přes tento velký problém se společnosti SWAT – CZ 

s.r.o. na trhu obstojně daří a dokáže dokonce konkurovat i větším firmám, což dokazuje fakt, 

že společnost má na trhu své pevné místo i v době hospodářské krize, kdy takto malé firmy se 

potýkají s existenčními problémy. 

 

V současné době nelze však budovat úspěšnou firmu jen na tradici. Marketing potažmo 

marketingová strategie se na úspěchu firmy podílí velkou mírou a to nejen u těch velkých, ale 

i u středních a malých společnosti. Proto za největší slabinu firmy SWAT – CZ s.r.o., která 

brání většímu úspěchu, považuji neexistenci marketingové pozice ve firmě.  
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Myslím si, že tvorba této diplomové práce mi umožnila, abych si získané teoretické 

vědomosti a znalosti ověřil v praxi a rovněž nahlédl, jak daná společnost a její marketing 

vlastně funguje nebo nefunguje. 
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Příloha č. 1  

 

Seznam otázek pro řízený rozhovor 

 

1. Jaké jsou výhody (silné stránky) této společnosti? 

2. V čem by se firma měla zlepšit? Její slabé stránky? 

3. V čem vidíte příležitostí do budoucna? 

4. Na jaké ohrožení si musíte v brzké budoucnosti dát pozor? 

5. Jaké produkty firma nabízí? 

6. Nabízíte k produktům také nějaké služby? 

7. Jak stanovujete cenu výrobků? 

8. Jaké možností nabízíte svým odběratelům, co se týče platebních podmínek? 

9. Jaké distribuční kanály využíváte? 

10. Jaké způsoby a konkrétní nástroje využíváte pro propagaci vaši společnosti? 

11. Při propagaci se zaměřujete na svoje výrobky nebo společnost anebo obojí? 

12. Kolik a na jaké pozici firma má zaměstnanců? 

13. Jaké hlavní přístroje a zařízení má firma k dispozici? 

14. Jaké jsou hlavní marketingové cíle společnosti? 

15. Jakými způsoby chcete těchto cílů dosáhnout? 

16. Má firma vytvořenou svojí značku? 

17. Jakou komunikační strategii firma využívá? 

18. Máte ve firmě nastavené nějaké procesy? Jestli ano, popište je? 

19. Je ve firmě vytvořena marketingová pozice? 

20. Kdo má na starost marketing? 

21. Využíváte služeb odborných firem v oblasti marketingu? 

22. Jaké množství peněž firma investuje do marketingu? 

23. Jak sestavujete marketingový rozpočet? 

24. Je ve firmě vytvoření marketingový informační systém? 
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Příloha č. 2 

 

Reklamní tabule v ulici U Bažantnice Karviná - Nové město 
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Příloha č. 3 

 

Reklamní leták firmy SWAT – CZ s.r.o. 
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Příloha č. 4 

 

Dotazník pro zaměstnance firmy SWAT – CZ s.r.o. 

 

Vážený pracovníku ve firmě SWAT – CZ s.r.o., 

dovoluji si Vás oslovit a požádat o vyplnění této ankety. Jsem student 5. ročníku 

Ekonomické fakulty v Ostravě, VŠB-TU Ostrava a mým cílem je získat podklady pro 

diplomovou práci. Dotazník je zcela anonymní a nemusíte se bát jeho zneužití. Děkuji Vám 

za Váš čas a spolupráci.  

 

Není-li uvedeno jinak, zakřížkujte jen jednu Vámi zvolenou odpověď. 

 

1. Pohlaví: 

 

  Muž 

  Žena 

 

2. Vaše pracovní zařazení? 

 

  Dělník      

   Montér 

  Administrativní pracovník 

 

 

3. Ohodnoťte, podle Vašeho uvážení, tyto jednotlivé faktory podniku, podle toho na 

jaké úrovní se nacházejí? (1 – výborná úroveň, 2 – dobrá úroveň, 3 – dostačující 

úroveň, 4 – nedostačující úroveň 

 

1 2 3 4 

Výroba a montáž       

Obchod        

Propagace        

Šířka nabídky výrobků      

 



 
 

2 
 

4. Myslíte si, že by se měly internetové stránky této společnosti zmodernizovat, 

aktualizovat? 

 

  Ano 

  Ne  (pokračujte otázkou číslo 6) 

  Neznám je (pokračujte otázkou číslo 6) 

 

 

5. Co byste konkrétně požadovali, aby se na internetových stránkách 

modernizovalo? (Můžete zatrhnout více odpovědí) 

 

  Grafický vzhled (design) 

  Informace o společnosti 

  Informace o nabídce 

  Jiná možnost:  ………………………………………………….. 

 

6. Kdo je podle Vašeho názoru největším konkurentem společnosti? 

 

  Esomont CZ s.r.o. 

  Žaluzie Ostravsko (Jaromír Kolář) 

  Oknostyl Group s.r.o. 

  SOSNA Group,s.r.o. 

  GLASSY s.r.o  

  Jiná možnost:  …………………………………………… 

  Nevím 

 

Děkuji za Váš čas a na shledanou. 
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Příloha č. 5 

 

Dotazník pro potenciální zákazníky firmy SWAT – CZ s.r.o. 

 

Vážený respondente, 

 dovoluji si Vás oslovit a požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Jsem studentem 

5. ročníku Ekonomické fakulty v Ostravě, VŠB-TU Ostrava a mým cílem je shromáždit 

podklady pro diplomovou práci, která se bude týkat společnosti SWAT-CZ s.r.o. Vaše 

odpovědi pro mne jsou velmi důležité a budou tvořit stěžejní část mé práce. Dotazník je zcela 

anonymní a nemusíte se bát jeho zneužití. Děkuji Vám za Váš čas a spolupráci.  

         Bc. Roman Bošanský 

 

Není-li uvedeno jinak, zakřížkujte jen jednu Vámi zvolenou odpověď. 

 

1. Máte ve Vaší domácnosti namontovanou nějakou stínící techniku (žaluzie, síta, 

rolety)? 

 

  Ano 

  Ne  (pokračujte otázkou číslo 5) 

 

2. Jaká společnost Vám tuto stínící techniku namontovala? 

 

  SWAT – CZ s.r.o. 

  Esomont CZ s.r.o.     (pokračujte otázkou číslo 5) 

  Žaluzie Ostravsko (Jaromír Kolář)   (pokračujte otázkou číslo 5) 

  Oknostyl Group s.r.o.     (pokračujte otázkou číslo 5) 

  SOSNA Group,s.r.o.     (pokračujte otázkou číslo 5) 

  GLASSY s.r.o      (pokračujte otázkou číslo 5) 

  Jiná možnost: ………………………..  (pokračujte otázkou číslo 5) 

  Nevím       (pokračujte otázkou číslo 5) 
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3. Ohodnoťte, podle Vaší spokojenosti, tyto jednotlivé faktory nabídky společnosti 

SWAT – CZ s.r.o. (1- zcela spokojen, 2 – spíše spokojen, 3 – spíše nespokojen,  

4 – zcela nespokojen) 

1 2 3 4 

Cena         

Kvalita         

Záruční doba        

Pověst firmy        

Odborný tým instalatéru       

Rychlost montáže        

Šířka nabídky výrobků       

 

4. Doporučili byste firmu SWAT – CZ s.r.o. svým známým 

 

  Ano 

  Ne 

 

5. Jestliže byste si v současné době do domácnosti pořizovali stínící techniku, kde 

byste hledali informace? (můžete zaškrtnout více možností) 

 

  Na internetu 

  V novinách (časopisech) 

  Doporučení od známých 

  Z reklamních letáků 

  Jiná možnost:  ……………………….. 

 

6. Jestliže byste si v současné době do domácnosti pořizovali stínící techniku, byly 

by to: (můžete zaškrtnout více možností) 

 

  Horizontální žaluzie 

  Vertikální žaluzie (látkové) 

  Síta proti hmyzu 

  Doplňky (sušáky, rolety) 
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7. Ohodnoťte, podle Vaši důležitosti, tyto jednotlivé faktory nabídky, podle kterých 

byste si vybírali společnost pro nainstalování stínící techniky. (1 – nejdůležitější, 

2 – spíše důležité, 3 – spíše nedůležité, 4 – zcela nedůležité)  

 

      1 2 3 4 

Cena         

Kvalita         

Záruční doba        

Pověst firmy        

Odborný tým instalatéru       

Rychlost montáže        

Šířka nabídky výrobků       

 

8. Znáte společnost SWAT – CZ s.r.o? 

 

  Ano 

  Ne (pokračujte otázkou číslo 14) 

 

9. Odkud znáte společnost SWAT-CZ s.r.o.? 

 

  Z reklamy v novinách 

  Z letáku 

  Z internetu 

  Z Billboardu 

  Od známých 

  Ze Zlatých stránek 

  Jiná možnost:   ………………………………………. 

 

10. Víte, kde má společnost SWAT-CZ s.r.o. sídlo? 

 

  Ano, kde (obec) : ……………………… 

  Ne 
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11. Jak byste ohodnotili propagaci společnosti SWAT-CZ s.r.o. 

 

  Je na výborné úrovní 

  Je na dobré úrovní 

  Je na dostačující úrovní 

  Je na nedostačují úrovní 

 

12. Myslíte si, že by se měly internetové stránky této společnosti zmodernizovat, 

aktualizovat? 

 

  Ano 

  Ne  (pokračujte otázkou číslo 14) 

  Neznám je (pokračujte otázkou číslo 14) 

 

13. Co byste konkrétně požadovali, aby se na internetových stránkách 

modernizovalo? (Můžete zatrhnout více odpovědí) 

 

  Grafický vzhled (design) 

  Informace o společnosti 

  Informace o nabídce 

  Jiná možnost:  ………………………………………………….. 

 

14. V jaké Obci se nachází Vaše domácnost? 

 

  Karviná 

  Dětmarovice 

  Orlová 

  Bohumín 

  Havířov 

  Rychvald 

  Petřvald 

  Ostrava 

  Jiná:  .………………………. 
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15. Vaše domácnost se nachází v? 

 

  Panelovém domě 

  Rodinném domě  

 

16. Jaká je velikost Vaší domácnosti? 

 

  Garsonka 

  1+KK nebo 1+1 

  2+KK nebo 2+1 

  3+KK nebo 3+1 

  4+KK nebo 4+1 

  Větší než 4+KK nebo 4+1 

 

17. Má Vaše domácnost plastová okna? 

 

  Ano 

  Ne 

 

        Děkuji za Váš čas a nashledanou 
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Příloha č. 6 

 

Tabulkové vyjádření výsledku marketingového výzkumu - Zaměstnanci 

 

Tab. 1 Pohlaví 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Muž 15 65,2 65,2 65,2 

Žena 8 34,8 34,8 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

 

Tab. 2 Pracovní zařazení 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Dělník 15 65,2 65,2 65,2 

Montér 6 26,1 26,1 91,3 

Administrativní pracovník 2 8,7 8,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

 

Tab. 3 Hodnocení zaměstnanců – oblast výroba a montáž 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Výborná úroveň 11 47,8 47,8 47,8 

Dobrá úroveň 11 47,8 47,8 95,7 

Dostačující úroveň 1 4,3 4,3 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tab. 4 Hodnocení zaměstnanců – oblast obchod 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Výborná úroveň 5 21,7 21,7 21,7 

Dobrá úroveň 12 52,2 52,2 73,9 

Dostačující úroveň 6 26,1 26,1 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tab. 5 Hodnocení zaměstnanců – oblast propagace 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Dobrá úroveň 11 47,8 47,8 47,8 

Dostačující úroveň 12 52,2 52,2 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tab. 6 Hodnocen zaměstnanců – oblast nabídka výrobků 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Dobrá úroveň 11 47,8 47,8 47,8 

Dostačující úroveň 12 52,2 52,2 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Tab. 7 Aktualizace internetových stránek 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Ano 14 60,9 60,9 60,9 

Ne 5 21,7 21,7 82,6 

Neznám je 4 17,4 17,4 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Tab. 8 Aktualizace stránek – oblast design 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Ne 6 26,1 42,9 42,9 

Ano 8 34,8 57,1 100,0 

Total 14 60,9 100,0  

 

Tab. 9 Aktualizace stránek – oblast informace o společnosti 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Ne 5 21,7 35,7 35,7 

Ano 9 39,1 64,3 100,0 

Total 14 60,9 100,0  

 

Tab. 10 Aktualizace stránek – oblast informace o nabídce 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Ne 4 17,4 28,6 28,6 

Ano 10 43,5 71,4 100,0 

Total 14 60,9 100,0  

 

Tab. 11 Aktualizace stránek – jiná možnost 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Ne 14 60,9 100,0 100,0 

 

Tab. 12 Největší konkurent společnosti SWAT – CZ s.r.o. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Esomont CZ s.r.o. 6 26,1 26,1 26,1 

SOSNA Group s.r.o. 16 69,6 69,6 95,7 

GLASSY s.r.o. 1 4,3 4,3 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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Příloha č. 7 

 

Tabulkové vyjádření výsledku marketingového výzkumu - Domácnosti 

 

Tab. 1 Máte ve Vaší domácnosti stínicí techniku? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Ano 106 58,9 58,9 58,9 

Ne 74 41,1 41,1 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

Tab. 2 Jaká společnost Vám namontovala stínicí techniku? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Nevím 59 32,8 55,7 55,7 

SWAT - CZ s.r.o. 15 8,3 14,2 69,8 

Esomont CZ s.r.o. 12 6,7 11,3 81,1 

SOSNA group s.r.o. 10 5,6 9,4 90,6 

Oknostyl Group s.r.o. 4 2,2 3,8 94,3 

GLASSY s.r.o. 3 1,7 2,8 97,2 

Žaluzie Ostravsko 

(Jaromír Kolář) 
2 1,1 1,9 99,1 

Jiná možnost (Aluxor 

s.r.o.) 
1 ,6 ,9 100,0 

Total 106 58,9 100,0  

 

 

Tab. 3 Hodnocení spokojenosti s firmou SWAT – CZ s.r.o. – oblast cena 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Zcela spokojen 9 5,0 60,0 60,0 

Spíše spokojen 6 3,3 40,0 100,0 

Total 15 8,3 100,0  
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Tab. 4 Hodnocení spokojenosti s firmou SWAT – CZ s.r.o. – oblast kvalita  

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Zcela spokojen 13 7,2 86,7 86,7 

Spíše spokojen 2 1,1 13,3 100,0 

Total 15 8,3 100,0  

 

Tab. 5 Hodnocení spokojenosti s firmou SWAT – CZ s.r.o. – oblast záruka 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Zcela spokojen 7 3,9 46,7 46,7 

Spíše spokojen 8 4,4 53,3 100,0 

Total 15 8,3 100,0  

 

Tab. 6 Hodnocení spokojenosti s firmou SWAT – CZ s.r.o. – oblast pověst firmy 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Zcela spokojen 1 ,6 6,7 6,7 

Spíše spokojen 11 6,1 73,3 80,0 

Spíše nespokojen 3 1,7 20,0 100,0 

Total 15 8,3 100,0  

 

Tab. 7 Hodnocení spokojenosti s firmou SWAT – CZ s.r.o. – oblast odborný tým 

instalatéru 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Zcela spokojen 11 6,1 73,3 73,3 

Spíše spokojen 4 2,2 26,7 100,0 

Total 15 8,3 100,0  
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Tab. 8 Hodnocení spokojenosti s firmou SWAT – CZ s.r.o. – oblast rychlost montáže 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Zcela spokojen 14 7,8 93,3 93,3 

Spíše spokojen 1 ,6 6,7 100,0 

Total 15 8,3 100,0  

 

Tab. 9 Hodnocení spokojenosti s firmou SWAT – CZ s.r.o. – oblast nabídka výrobků 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Zcela spokojen 7 3,9 46,7 46,7 

Spíše spokojen 7 3,9 46,7 93,3 

Spíše nespokojen 1 ,6 6,7 100,0 

Total 15 8,3 100,0  

 

Tab. 10 Doporučili byste firmu SWAT – CZ s.r.o. svým známým? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Ne 1 ,6 6,7 6,7 

Ano 14 7,8 93,3 100,0 

Total 15 8,3 100,0  

 

Tab. 11 Pokud byste si pořizovali stínící techniku, kde byste hledali informace – internet 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Ne 39 21,7 21,7 21,7 

Ano 141 78,3 78,3 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

Tab. 12 Pokud byste si pořizovali stínící techniku, kde byste hledali informace – noviny 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Ne 86 47,8 47,8 47,8 

Ano 94 52,2 52,2 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

Tab. 13 Pokud byste si pořizovali stínící techniku, kde byste hledali informace – 

doporučení 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Ne 47 26,1 26,1 26,1 

Ano 133 73,9 73,9 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

Tab. 14 Pokud byste si pořizovali stínící techniku, kde byste hledali informace – letáky 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Ne 79 43,9 43,9 43,9 

Ano 101 56,1 56,1 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

Tab. 15 Pokud byste si pořizovali stínící techniku, kde byste hledali informace – jiná 

možnost 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Ne 180 100,0 100,0 100,0 

 

Tab. 16 Pokud byste si pořizovali stínicí techniku, byly by to – horizontální žaluzie 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Ne 44 24,4 24,4 24,4 

Ano 136 75,6 75,6 100,0 

Total 180 100,0 100,0  
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Tab. 17 Pokud byste si pořizovali stínicí techniku, byly by to – vertikální žaluzie 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Ne 80 44,4 44,4 44,4 

Ano 100 55,6 55,6 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

Tab. 18 Pokud byste si pořizovali stínicí techniku, byly by to – síta proti hmyzu 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Ne 102 56,7 56,7 56,7 

Ano 78 43,3 43,3 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

Tab. 19 Pokud byste si pořizovali stínicí techniku, byly by to – doplňky 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Ne 121 67,2 67,2 67,2 

Ano 59 32,8 32,8 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

Tab. 20 Hodnocení faktorů podle důležitosti nabídky firmy SWAT – CZ s.r.o. – oblast 

cena 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Nejdůležitější 139 77,2 77,2 77,2 

Spíše důležitý 41 22,8 22,8 100,0 

Total 180 100,0 100,0  
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Tab. 21 Hodnocení faktorů podle důležitosti nabídky firmy SWAT – CZ s.r.o. – oblast 

kvalita 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Nejdůležitější 135 75,0 75,0 75,0 

Spíše důležitý 45 25,0 25,0 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

Tab. 22 Hodnocení faktorů podle důležitosti nabídky firmy SWAT – CZ s.r.o. – oblast 

záruka 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Nejdůležitější 106 58,9 58,9 58,9 

Spíše důležitý 74 41,1 41,1 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

Tab. 23 Hodnocení faktorů podle důležitosti nabídky firmy SWAT – CZ s.r.o. – oblast 

pověst firmy 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Nejdůležitější 18 10,0 10,0 10,0 

Spíše důležitý 95 52,8 52,8 62,8 

Spíše nedůležitý 46 25,6 25,6 88,3 

Zcela nedůležitý 21 11,7 11,7 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

Tab. 24 Hodnocení faktorů podle důležitosti nabídky firmy SWAT – CZ s.r.o. – oblast 

odborný tým instalatéru 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Nejdůležitější 107 59,4 59,4 59,4 

Spíše důležitý 73 40,6 40,6 100,0 

Total 180 100,0 100,0  
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Tab. 25 Hodnocení faktorů podle důležitosti nabídky firmy SWAT – CZ s.r.o. – oblast 

rychlost montáže 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Nejdůležitější 8 4,4 4,4 4,4 

Spíše důležitý 100 55,6 55,6 60,0 

Spíše nedůležitý 58 32,2 32,2 92,2 

Zcela nedůležitý 14 7,8 7,8 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

Tab. 26 Hodnocení faktorů podle důležitosti nabídky firmy SWAT – CZ s.r.o. – oblast 

nabídka výrobků 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Nejdůležitější 54 30,0 30,0 30,0 

Spíše důležitý 100 55,6 55,6 85,6 

Spíše nedůležitý 26 14,4 14,4 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

Tab. 27 Znáte společnost SWAT – CZ s.r.o.? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Ano 21 11,7 11,7 11,7 

Ne 159 88,3 88,3 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

Tab. 28 Odkud znáte společnost SWAT – CZ s.r.o.? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Z reklamy v novinách 2 1,1 9,5 9,5 

Z letáku 5 2,8 23,8 33,3 

Z internetu 9 5,0 42,9 76,2 

Od známých 5 2,8 23,8 100,0 

Total 21 11,7 100,0  
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Tab. 29 Víte, kde má společnost SWAT – CZ s.r.o. sídlo? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Ano 6 3,3 28,6 28,6 

Ne 15 8,3 71,4 100,0 

Total 21 11,7 100,0  

 

Tab. 30 Jak byste ohodnotili propagaci společnosti SWAT – CZ s.r.o.? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Je na dobré úrovní 8 4,4 38,1 38,1 

Je na dostačující úrovní 13 7,2 61,9 100,0 

Total 21 11,7 100,0  

 

Tab. 31 Myslíte si, že by se měly internetové stránky společnosti SWAT – CZ s.r.o. 

zmodernizovat, aktualizovat? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Ano 12 6,7 57,1 57,1 

Ne 1 ,6 4,8 61,9 

Neznám je 8 4,4 38,1 100,0 

Total 21 11,7 100,0  

 

Tab. 32 Co by se mělo konkrétně aktualizovat – design 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Ne 3 1,7 25,0 25,0 

Ano 9 5,0 75,0 100,0 

Total 12 6,7 100,0  
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Tab. 33 Co by se mělo konkrétně aktualizovat – informace o společnosti 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Ne 4 2,2 33,3 33,3 

Ano 8 4,4 66,7 100,0 

Total 12 6,7 100,0  

 

Tab. 34 Co by se mělo konkrétně aktualizovat – informace o nabídce 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Ano 12 6,7 100,0 100,0 

 

Tab. 35 Co by se mělo konkrétně aktualizovat – jiná možnost 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Ne 12 6,7 100,0 100,0 

 

Tab. 36 V jaké obci se nachází Vaše domácnost? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Karviná 100 55,6 55,6 55,6 

Jiná obec (Dětmarovice, 

Orlová, Bohumín, Havířov, 

Rychvald, Petřvald, 

Ostrava) 

80 44,4 44,4 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

 

Tab. 37 Vaše domácnost se nachází v? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Panelovém domě 148 82,2 82,2 82,2 

Rodinném domě 32 17,8 17,8 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 



 
 

10 
 

Tab. 38 Jaká je velikost Vaší domácnosti? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Garsonka 11 6,1 6,1 6,1 

1+KK nebo 1+1 29 16,1 16,1 22,2 

2+KK nebo 2+1 65 36,1 36,1 58,3 

3+KK nebo 3+1 41 22,8 22,8 81,1 

4+KK nebo 4+1 16 8,9 8,9 90,0 

Větší než 4+KK nebo 4+1 18 10,0 10,0 100,0 

Total 180 100,0 100,0  

 

Tab. 39 Má Vaše domácnost plastová okna? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Ano 138 76,7 76,7 76,7 

Ne 42 23,3 23,3 100,0 

Total 180 100,0 100,0  
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Příloha č. 8 

 

Chi-kvadrát test mezi zdrojem informaci a typem domácnosti 

 

Tab. 1 Chi-kvadrát test na zdroj informaci – internet a typ domácnosti 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,106
a
 1 ,147   

Continuity Correction
b
 1,475 1 ,225   

Likelihood Ratio 1,967 1 ,161   

Fisher's Exact Test    ,160 ,114 

Linear-by-Linear 

Association 
2,094 1 ,148   

N of Valid Cases 180     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,93. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Tab. 2 Chi-kvadrát test na zdroj informaci – noviny a typ domácnosti 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,261
a
 1 ,039   

Continuity Correction
b
 3,493 1 ,062   

Likelihood Ratio 4,364 1 ,037   

Fisher's Exact Test    ,051 ,030 

Linear-by-Linear 

Association 
4,237 1 ,040   

N of Valid Cases 180     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,29. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Tab. 3 Chi-kvadrát test na zdroj informaci – doporučení od známých a typ domácnosti 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,362
a
 1 ,547   

Continuity Correction
b
 ,144 1 ,704   

Likelihood Ratio ,373 1 ,541   

Fisher's Exact Test    ,660 ,360 

Linear-by-Linear 

Association 
,360 1 ,549   

N of Valid Cases 180     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,36. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Tab. 4 Chi-kvadrát test na zdroj informaci – reklamní letáky a typ domácnosti 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,000
a
 1 ,986   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,000 1 ,986   

Fisher's Exact Test    1,000 ,573 

Linear-by-Linear 

Association 
,000 1 ,986   

N of Valid Cases 180     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,04. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 


