
 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

Abstrakt  

Cílem mé práce je marketingová analýza. Práci jsem rozdělila do dvou částí, teoretickou a 

praktickou. V teoretické části se zaměřuji na definici marketingu a jeho jednotlivých analýz. 

Popisuji rozdíl mezi exaktními a empirickými metodami analýzy a jejich nástroje. V praktické 

části se zaměřuji na SWOT analýzu a aplikuji ji na konkrétní firmu.  

Klíčová slova  

Marketingová analýza, exaktní metody, empirické metody, marketing, SWOT, analýza 

portfolia.  

 

 

 

 

 

 

 Abstract 

The goal of my work is a marketing analysis. My work is divided into two parts, theoretical 

and practical. In the theoretical section, I focus on marketing and its definition of each 

analysis. Describe the difference between the exact and empirical methods of analysis and 

their tools. In the practical part is focused on the SWOT analysis and applies it to a specific 

company. 

Key words  

Marketing analysis, exacts methods, empirical methods, marketing, SWOT, analysis of the 

portfolio. 
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Úvod 
 

 Cílem mé práce je proniknout do marketingové analýzy. Definuji zde rozdíl mezi 

empirickými a exaktními metodami analýzy a její význam.  

 Principem marketingu je poznání potřeb zákazníků. Tyto potřeby pak podnik musí 

splnit lépe než konkurence. V tom mu ve velké míře pomáhají marketingové analýzy. Pomocí 

nich má podnik možnost lépe poznat konkurenci, silné a slabé stránky jak své firmy, tak i 

podniků v okolí.  

 Téma marketingová analýza jsem si vybrala z důvodu jeho aktuálnosti. V dnešní době 

je důležité udržet si dobré postavení na trhu. Podnik je nucen reagovat s předstihem na 

požadavky zákazníků a chování konkurence. V tomto pomáhá marketing, který poskytuje 

pomoc při průzkumů potřeb zákazníků, různých analýz nebo ovlivňování potřeb formou 

reklamy. Domnívám se, že není možné kvalitně a efektivně řídit firmu, aniž bychom nástroje 

marketingu využili.   

 V první části, která je teoretická, se zabývám definicí samotného marketingu, neboť je 

nutné pochopit jeho význam. Dále se zaměřuji na empirické metody analýzy, které člením na 

interní a externí. Důležitou součástí je i portfolio analýz, kde se věnuji matici GE a BCG. 

Poslední kapitolou teoretické části jsou exaktní metody analýz, kde popisuji statistické 

metody.  

 Druhou kapitolou začíná praktická část. Součástí je charakteristika podniku SE-MO, 

analýza dodavatelů, analýza konkurence a SWOT analýza.         
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1. Marketing 
 

Názory na vznik marketingu se v literatuře liší, ale dalo by se říci, že vznikl někdy v období 

50. a 70. let minulého století. Nejprve se začal uplatňovat v USA a následně pak v dalších 

zemích. 

 

1.1.Historie 

 

V poválečném období se začíná měnit myšlení lidí a podnikatelů. Zjišťují, že nestačí 

vyrábět technicky kvalitní výrobky, či cenově dostupné, ale že také do jisté míry záleží na 

poptávce po zboží. Trh je relativně přesycen a nabídka přesahuje poptávku. Výrobci si 

začínají uvědomovat, že se musí zaměřit na potřeby zákazníka a podle nich následně 

navrhnout výrobu.  

Ve třicátých letech 20. století začíná formování marketingové koncepce. Důvodem je 

rozvoj technologií a dorovnání nabídky a poptávky. Na konci 20. století se díky globálním  
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problémům vytváří nové pojetí marketingové koncepce. Tato koncepce se více zaměřuje 

na sociální aspekty společnosti. Později se přidávají i ekologické aspekty a vzniká koncepce 

sociálně – ekologická.                 [20,24] 

 

1.2.Vývoj marketingu v ČR 

 

V období mezi dvěma válkami se marketing velmi intenzivně uplatňoval. Dokonce vznikl i 

tzv. Reklamní klub, který měl zabezpečit teoretickou část této filozofie. Ze známých 

osobností, které marketing prakticky uplatňovali lze jmenovat např. Tomáš Baťa. Po roce 

1948, kdy se k moci dostala komunistická strana, bylo mohutné znárodňování a marketingové 

strategie nebyly uznávány. K této filozofii se částečně navrací až koncem 60. let. Plně se 

dostává do popředí až po revoluci v roce 1989.              [20,24] 

V dnešní době se marketing, přesněji řečeno marketingový výzkum, uplatňuje pomocí 

různých sociálních sítí například facebook, či pomocí médií, e-mailů a internetu.  

 

1.3.Marketing a jeho definice  

 

 Nejdříve je důležité pochopit, že firma dokáže existovat a vyrábět jen proto, aby 

dosáhla zisku, a toto jí bude umožněno jedině tehdy, pokud se zaměří na potřeby svých 

zákazníků. Marketing obsahuje mnoho technik, kterými firma dosáhne svého cíle. Od 

propagace, průzkumu trhu až po různé druhy analýz. Takže marketing nelze chápat pouze 

jako jednu z těchto technik, ale souhrn různých činností.  

 Marketing lze také definovat jako filozofii podnikání, což lze vysvětlit jako potřebu 

růstu firmy. Také je zde možnost chápat marketing jako jakési předvídání, získání předstihu, 

před změnami na trhu. Takže dobrý marketér dokáže předvídat potřeby zákazníků dříve, než 

jsou vysloveny. Existuje mnoho definic a já zde uvedu alespoň některé z nich.          [20,24] 

 Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co 

potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných výrobků 

s ostatními.  

              Philip Kotler [29]        

 Cílem marketingu je učinit prodávání zbytečným.  
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              P. Drucker    [15] 

 Dle Doc. Ing. Václava Nétka CSc., lze tuto definici chápat, jako jakési myšlení do 

budoucnosti. Tedy, že marketér dopředu ví, co si zákazník bude přát, dříve než přání vyjádří. 

Dále existuje definice, která byla schválena Americkou Marketingovou Asociací.  

 Marketing je činnost, soubor institucí a procesů pro vytváření, komunikací, 

doručování, a výměnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a 

společnosti jako celku.          [30] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

2. Marketingová analýza 
 

 Dalo by se říci, že marketingová analýza předává přehled o stavu podniku. Například 

jaká je znalost zákazníků a konkurence, jak si firma vede na trhu, její silné a slabé stránky 

nebo zvládnutí distribuce.  

 Marketingová analýza by měla mít následující strukturu: 

 předmět analýzy  

 cíl  

 procesy, které ovlivňují, nebo jsou ovlivňovány marketingovou analýzou 

 volba nástrojů  

 zpracování výsledků  

 Analýzy se dále člení, kromě členění na makroprostředí a mikroprostředí, i na externí 

a interní.  

 externí analýza: 

o analýza trhu 

o analýza zákazníka 

o analýza konkurence 

o analýza distribučních cest 

o analýza makroprostředí  

 interní analýza: 

 analýza interních podmínek  

 finanční analýza 

 analýza marketingové strategie             [27, 15] 

 

2.1   Externí analýza  

2.1.1   Analýza trhu 
 

 Zkoumá rozdělní, strukturu, objem a budoucí vývoj trhu. K popisu používá 

kvantitativní jednotky (procenta, peněžní jednotky, objemové jednotky).  

 Zde je velmi důležité správné vymezení trhu, v případě úzkého vymezení, může dojít 

ke zkrachování podniku, neboť dostatečně nevyužívají svůj potenciál. V případě širokého 



6 
 

vymezení, není podnik schopen uspokojit potřeby ve všech podkategoriích trhu, a proto ztrácí 

zákazníky.   

 V analýze mají být shrnuty některé prvky. Především se jedná o: 

 definování samotného výrobku  

 určení měrové jednotky 

 definování kupujícího 

 definování geografických prvků 

 definování časového období 

 definování dodavatelů  

 charakteristika trhu z hlediska spotřebitele, výrobku, poptávky a nákupu  

Podniky by měly uvažovat o současných trzích, skrytých trzích a vznikajících trzích.  

 současné trhy – jedná se o existující podniky. Vzniká zde problém pro 

nově vzniklé firmy. 

 skryté trhy – Podniky jsou obeznámeny s potřebami zákazníků, ale 

zatím nikdo nenabídl výrobek uspokojující tuto potřebu. Vstup na tento 

trh je díky nepřítomnosti konkurence o dost snazší. 

 vznikající trh – Tyto trhy zatím neexistují, ale dá se předpokládat, že 

tomu v budoucnosti bude jinak. Jedná se o velkou příležitost pro 

podnik.                 [47,22] 

 

2.1.2   Analýza zákazníků 
 

 Při této analýze musíme rozlišovat dvě úrovně: 

 charakter zboží 

o krátkodobá spotřeba 

o dlouhodobá spotřeba  

 charakter poptávajících 

o koneční spotřebitelé 

o výrobní podniky 

o obchodní podniky 

o veřejné instituce 
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 Jedná se zde především o rozdělení trhu s cílem identifikovat potencionální zákazníky, 

jejich chování, rozčlenit je do skupin a rozpoznat jejich potřeby.           [15, 22] 

 

2.1.3   Analýza makroprostředí 
 

 Vztahy podniku a jeho okolí ovlivňují jeho budoucí růst a stav. Vztahy mohou být ke 

společnosti či životu na světě. 

 příroda a ekologie – ochrana životního prostředí může na jednu stranu 

znamenat navýšení nákladů firmy, ale také získání konkurenční výhody.  

 kulturní - jde zde především o dodržování technologických postupů při výrobě 

potravin či dodržení zdobících motivů, které by neměly nábožensky urážet.  

 etika a morálka – nedodržování vede k odhalení a ztrátě loajality zákazníků 

 umění a estetika – poutavé obaly výrobků, design, barevné sladění či umělecké 

ztvárnění reklamy.  

 technika a technologie – je nutné se zde neustále přizpůsobovat. Zachycuje se 

zde vývoj inovací.  

 demografické prostředí – zahrnuje se zde především porodnost, migrace, 

průměrná délka života, zaměstnanost apod.  

 politické prostředí – legislativa a politická situace ve světě ovlivňuje trh i 

firmy.  

 V publikacích jsou uvedeny různé faktory, které ovlivňují makroprostředí firmy. 

Většinou není možné tyto faktory ovlivňovat, ale firma je přesto bere na vědomí. Obecně 

je známo šest skupin faktorů / Harrell, G. D. – Frazier, G.L. : Marketing: connecting with 

customers. 1999, s. 70/, které ovlivňují firmu. Je to již zmiňované demografické prostředí, 

ekonomické prostředí, přírodní prostředí, technologické prostředí, politické prostředí a 

kulturní prostředí.                  [22, 5] 

V praxi se používá termín PEST pro tuto analýzu.  

 

2.1.4   PEST analýza 
 

 Jedná se o zkratku anglických slov Political, Economic, Social and Technological 

analysis. Neboli analýza politických, ekonomických, sociálních a technologických prvků. 
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Řadí se mezi moderní analýzy, ale oproti SWOT analýze, není tak často využívána. Nejčastěji 

ji firma použije při plánování velkých projektů, před představením nového produktu nebo při 

poskytnutí investice. Firma si sama zvolí, na které faktory se zaměří, není podmínkou 

analyzovat veškeré prvky.  

 Nejčastěji se PEST analýza používá na čtyři skupiny prostředí:  

 politické – sleduje se politická stabilita a legislativa daného státu  

 ekonomické – sledují se zde ceny produktů, daně, měnový kurz atd. 

 sociální – čerpá se z národního statistického úřadu a to především informace o 

životní úrovni, nezaměstnanosti, vnímání reklamy nebo náboženské otázky  

 technologické – zkoumá otázky infrastruktury, podporu vlády, nové objevy a 

vynálezy 

 Pest analýza může být velmi rozsáhlá, ale to není pro firmu žádoucí. Důležité je 

správně stanovit faktory, kterými se bude zabývat a ty následně rozčlenit.     [24, 1, 35] 

 

2.1.5 Analýza konkurence  
 

  Pokud je tato analýza prováděna správně a pečlivě, podává firmě důležité informace, 

které dále může využít pro rozhodování či strategické plánování. Neomezuje se pouze na 

konkrétní aspekty, ale řadí se zde i tyto činnosti:  

 identifikace konkurence  

 definice struktury konkurence 

 konkrétní analýza 

 určení strategie           [22]        

 Nejdůležitější analýzou pro určení struktury konkurence je Porterova analýzy pěti sil, 

kterou se budu zabývat v samostatné kapitole. Dále jsem zde zařadila i SWOT analýzu. 

Nejedná se o typický příklad analýzy, která by definovala konkurenci, ale dle mého názoru, 

zde patří. Především proto, že bez důkladného poznání firmy, není možné správně aplikovat 

poznatky z jiných analýz. V případě, že nebudeme obeznámeni se slabými nebo naopak 

silnými stránkami firmy, nebudeme schopni správně odhadnout, zda je daná konkurence pro 

nás konkurencí. Stejně tak nám SWOT analýza pomáhá zaměřovat se na určité aspekty, které 

by pro nás mohly být hrozbou. Bez této analýzy by další definování bylo neefektivní.  
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 Zajímavou součástí analýzy konkurence je i pojem Competitive Intelligence, což je 

v překladu konkurenční zpravodajství CI. Rozumíme jím legální a etický sběr informací, 

který nám může pomoci k dosáhnutí konkurenční převahy.  

 CI sbírá informace o: 

 aktivitě konkurence na trhu  

 silné a slabé stránky konkurence  

 získání konkurenční výhody 

 vylepšení strategického plánování        [36]           

 Hlavními uživateli CI jsou: 

 top-management  

 firemní výzkum a vývoj 

 projektový nebo produktový manažer        [22]        

Výhody CI jsou zřejmé. Podnik lépe pozná trh, zlepšení strategického plánování, zlepšení 

kvality výrobků oproti konkurenci a informační převaha nad konkurencí.      [49] 

 Existuje mnoho firem, které nabízejí své služby v tomto oboru. Za velkou výhodu se 

dá považovat usnadnění práce a kvalitní a profesionální zpracování. Je samozřejmě nutné 

firmu důkladně vybírat a to podle finančních možností firmy, ale i dle referencí z předchozích 

zakázek. Společnosti kromě CI nabízejí i jiné služby, hodnocení značky z pohledu zákazníka 

a identifikace slabých míst v prodejní síti nebo marketingový audit, realizaci situační analýzy, 

marketingového plánu apod.                 [31, 38]        

 

2.2   Interní analýza 
 

 Jde o zhodnocení situace a analýzu stavu vlastní firmy. Úkolem je nalézt jak přednosti, 

tak nedostatky v oblastech řízení. Zejména se jedná o: 

 top management – péče a rozvoj zaměstnanců, tvorba strategických cílů. 

 vývoj a výzkum – know-how, inovační cyklus, stav technologie.  

 výroba – technické vybavení, automatizace, modernizace 

 odbyt – řešení problémů se zákazníky, kvalita výrobků, koncepce reklamy. 

 nákup – kritéria volby dodavatele a trhu, hodnocení dodavatelů. 
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 financování – vlastní kapitál, možnosti financování, přebytek.  

 personalistika – motivace, spokojenost, organizační koncepce systém vedení.  

 marketing – volba strategií, marketingový mix, výzkum trhu.           [47,22] 

 

2.3   SWOT analýza  
 

 Cílem analýzy je zjistit a zhodnotit slabé a silné stránky firmy (viz obr. 2.1). 

Zpracovává se na základě interních a externích analýz.  

 Tuto analýzu poprvé použil Albert S. Humphrey mezi lety 1960 – 1970 v oblasti 

managementu a obchodu.  

 

 

 

 

 

             

     

 

                                                     Obr. 2.1: SWOT analýza [46,3] 

Mezi proměnné s interním neboli vnitřním původem můžeme zařadit: 

 nástroje marketingového mixu  

 hlavní schopnosti podniku – výroba, prodej, schopnosti vedení firmy 

Do externích neboli vnějších proměnných řadíme: 

 změny poptávky 

 změny makroprostředí 

 změny konkurence      [24, 19] 
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o SILNÉ stránky – Zde zařazujeme interní faktory, díky kterým má firma silné 

konkurenční postavení. Může se jednat o dobrou pověst podniku mezi 

zákazníky nebo dodavateli, speciální výjimečný výrobek, umístění podniku 

nebo speciální technologie.  

o SLABÉ stránky – Jedná se o přímý opak silných stránek. Na příkladě lze uvést 

zastaralou nebo nedostatečnou IT technologii, těžká nahraditelnost některých 

zaměstnanců (především v dnešní době, kdy je nedostatek některých profesí), 

zastaralé technologie nebo konkrétní strojní vybavení, nedostatečné finance v 

oblasti propagace a reklamy, malá ziskovost.     [11]               

o PŘÍLEŽITOSTI – Identifikací a realizací příležitostí podnik zvyšuje 

konkurenční převahu na trhu. Mezi příležitosti můžeme zařadit změnu 

směnného kurzu, otevření zahraničního trhu, vývoj, inovace výrobků, rozšíření 

distribučních cest.   

o HROZBY – V tomto případě hrozba znamená ohrožení správného a kvalitního 

chodu podniku. Může znamenat nebezpečí úpadku nebo neúspěchu v dalším 

podnikání. Nejčastější hrozbou je vstup nové konkurence na trh, hrozba 

substitutů, legislativní změny nebo možnost zvyšování cen využívaných 

služeb.                 [2, 4] 

 Pomocí výsledku je možné učinit opatření vedoucí k omezení hrozeb či eliminace 

slabých stran podniku. Počet charakteristik v interním a externím kvadrantu by neměl být více 

než deset. Doporučuje se pro každou kategorii vybrat pět oblasti, není to ale podmínkou. 

Zvláště u malých firem se může stát, že tento počet nebude naplněn.  

 SWOT analýzu lze také využít jako nástroj pro stanovení budoucí strategie. Existuje 

několik strategií: 

 S-O: příležitosti jsou podpořeny silnými stránkami. Tato příležitost bývá dále 

rozvíjena.  

 W-O: příležitosti, v případě eliminace slabých stránek. Příležitost, která by 

mohla být využita, ale nejčastěji je následně vyloučena jako nereálná.  

 S-T: hrozby lze odstranit silnými stránkami. 

 W-T: hrozby zde ohrožují slabé stránky a je nutné zasáhnout.   [10] 

Ohodnocení by se mělo vyhnout subjektivním názorům, a proto by se analýza měla 

zpracovávat v týmech.                [24, 19] 
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2.4    Porterova analýza  
 

 Tato analýza je používána k identifikaci konkurenčních sil. Je pojmenována podle 

profesora Michaela Eugena Portera, který ji v roce 1979 zformuloval. Porter definoval pět sil, 

které určují ziskovost odvětví – vnitřní konkurenci, vznik nové konkurence, konkurence 

substitutů, vyjednávací síla zákazníků a vyjednávací síla dodavatelů (viz obr. 2.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Obr. 2.2: Porterovy síly [39, 7]  

 rivalita firem – Při této analýze je nutné pohlížet na celkovou konkurenci na trhu a 

předvídat budoucí vývoj, i zda je firma schopna se na trhu udržet a dále se rozvíjet. 

Uvedu zde příklad. Pan Novák si chce založit prodejnu ovoce a zeleniny. Je ovšem 

jasné, že takováto firma je odsouzena k zániku vedle tak velkého řetězce jako je 

Kaufland. Proto si pan Novák musí na podnikání najít jiné místo, nebo změnit předmět 

podnikání.  

 

       

 Podnik 
Nová 

konkurence 

 

Dodavatelé  

 

Substituty  

 

Odběratelé 

Rivalita 

firem 
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 příchod nové konkurence – Nejvíce se projevuje, pokud dodavatelé dosahují vysokých 

zisků a vstup na trh je snadný (vstupní bariery). Vstupní bariery by měly být součástí 

analýzy. Jedná se o počáteční investice, specifické know how, silná image apod.  

 konkurence substitučních produktů – substituty se rozumí náhrada jednoho produktu 

nebo služby konkurenční. Například zákazníky oblíbená bageta, vyráběná pekárnou 

Rohlíček, je rapidně zdražena. Zákazníci reagují tak, že opouští od výborných baget a 

přecházejí na obyčejný chléb z obchodních řetězců.  

 síla zákazníků – závisí především na jejich vyjednávající síle o ceně. Například díky 

vysoké ceně začnou odebírat méně produktů, či přejdou na zcela jiný.  

 síla dodavatelů – Závisí na koncentraci dodavatelů v oboru. Čím menší je jejich počet 

tím je vyšší závislost odběratelů. 

 K Porterovu modelu pěti sil bývá přidávána ještě jedna síla, podle Grovea a tou jsou 

komplementáři. Jedná se o firmy, které jsou závislé na podnikání jiné firmy a naopak. Pokud 

se stane, že „vůdčí“ firma změní své podnikání, ať už kvůli technologii nebo legislativě, 

závislá firma musí také změnit způsob podnikání.       [19, 39, 18 ] 

 

2.5   Analýza portfolia  
 

 Analýza portfolia umožňuje podniku udělat si ucelený náhled na situaci v jednotlivých 

strategických podnikatelských jednotkách neboli SBU. Může zobrazovat jak reálný stav, tak 

koncepci podnikání.   

 SBU musí plnit následující podmínky:   

 mohou se samostatně a jednotlivě plánovat  

 jsou vystaveny konkurenci  

 mají vlastní strategie 

 má manažera  

 Portfolio analýzy zpracovává data z externích a interních analýz a dále je zpracovává do 

uceleného modelu. Mezi nejznámější praktické nástroje patří:  

 Boston Consultig Group - BCG 

 General Electric – GE            [5, 18, 42] 

 



14 
 

2.5.1 Matice BCG 
 

 Matice je pojmenována podle firmy, která ji poprvé použila, Boston Consulting 

Group. Vychází z přesvědčení, že ziskovost SBU plyne ze dvou hlavních znaků. Velikosti 

podílu firmy na trhu a tempa růstu trhu. Analyzované výrobky jsou umísťovány do grafu   

(viz obr 2.3).                    [22,13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 2.3: Znázornění matice BCG [22,13,6] 

 Podle rozmístění v matici rozlišujeme různé stádia výrobku.  

 otazníky – Mají nízký podíl na trhu. Nejasná budoucnost. Pro 

rozvoj je nutný vysoký přísun financí, především na reklamu.  

 bídní psi – Nízký podíl na trhu. Dochází k malým ziskům až 

ztrátě. U výrobků v této fázi se uvažuje o likvidaci.  

 dojné krávy – Pro podnik představují nejdůležitější zdroj příjmů. 

Vysoký podíl na trhu. Je výhodné udržovat jejich pozici na trhu.  

 hvězdy – Vysoká perspektivita do budoucna a vysoký podíl na 

trhu. Jsou nutné vyšší investice, aby se docílilo udržení 

postavení na trhu a konkurenční převahy. Zvyšují rentabilitu 

firmy.            [5, 17, 21] 

 

 

Otazníky  

       

Hvězdy       

      
Bídní psi Dojné krávy            

Silně rostoucí trh 

Slabý růst trhu  

Nízký podíl na trhu  Vysoký podíl na trhu  
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2.5.2 Matice GE 
 

 Matice GE vznikla z projektu, který si objednala společnost General Electric, od 

poradenské společnosti McKinsey and Company. Na rozdíl od matice BCG se v tomto 

modelu klade důraz na atraktivitu trhu a konkurenceschopnost. Matice se zakresluje do 

tabulky (viz obr. 2.4).           [37] 

 Atraktivnost trhu může být charakterizována cykličností, sezónností, intenzitou 

konkurence, velikostí trhu apod. Naopak konkurenční pozici lze charakterizovat relativním 

podílem na trhu, znalostí trhu a zákazníka, technologickou vyspělostí nebo kvalitou 

managementu.                    [5, 13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurenční pozice     Atraktivnost trhu  

                                                                     Obr. 2.4: Model GE [5] 

 pole 9, 8 a 7 představuje výrobky, které mají nízké hodnocení. Podnik se rozhoduje 

nad další strategií.  

 pole 4, 5 a 6 představuje výrobky, jejichž přitažlivost je průměrná. Podnik by se tedy 

měl držet stávající strategie a investic.  

1. Chránit pozici  2. Investovat do SBU 4. Chránit a 

přehodnocovat  

3. Investovat do rozvoje  5. Výběrově 

investovat 

7. Restrukturalizovat  

6. Investovat uváženě  8. Omezit rozvoj 9. Sklízet / odejít  

5,00 Vysoká  3,67 Střední  2,33 Nízká 1,00 

1,00 

Slabá 

2,33 

Střední 

3,67 

Silná 

5,00 
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 pole 1, 2 a 3 představuje výrobky, které jsou pro podnik velmi přitažlivé. Podnik by 

měl zvýšit investice a věnovat mu vysokou pozornost.       [18] 

 

2.5.3 Matice A. D. Little  
 

 Vychází z matice BCG a GE. Souvisí s konkurenceschopností produktu a firmy, stejně 

jako tomu bylo u matice GE, ale bere v úvahu i životní cyklus odvětví. Informace se 

uspořádávají do matice o volitelném rozsahu (viz obr. 2.5).       [9] 

 

 Zárodečný  Růst  Zralost  Zastaralý  

Dominantní      

Silné      

Příznivé      

Předběžné/zk.     

Slabé      

                                                         Životní cyklus odvětví  

                                                       Obr. 2.5: Matice A. D. Little [14] 

2.6     Exaktní metody analýzy  

 

 Exaktní metody analýzy následují po získání informací, jedná o jakési zpracování 

informací. Samozřejmě není vhodné aplikovat jednu metodu, ale je výhodnější metody 

kombinovat. Metody dělíme na:   

 kvantitativní metody – Informace z jednoduchého dotazování, 

kdy jsou k dispozici číselné hodnoty. Nejčastějšími metodami 

jsou:  

 kontingenční tabulka 

 kauzální analýza 

 statistické metody  

o korelační analýza  

o regresní analýza 

 ekonometrické modely 

K
o
n
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 metody časových řad  

 

 kvalitativní metody – Informace jsou složitější. Tyto metody se 

používají v případě, kdy je nutné zjistit názor zákazníka na 

určitý výrobek či službu.        [26] 

 V mé práci se budu zabývat kvantitativními metodami.  

 

2.6.1 Kontingenční tabulka  
 

 Kontingenční tabulka slouží k vyhodnocení informací. Nejčastěji se jedná o dvě  

proměnné, ale je možné analyzovat závislost více znaků. Nejvíce používanou je tabulka typu 

2 x 2, kde analyzujeme vztah mezi dvěma znaky (viz tab. 2.1). Čím více proměnných je 

v tabulce, tím náročnější a komplikovanější je testování.  

 Při marketingovém výzkumu nebo analýze je k dispozici mnoho dat, které je nutné 

setřídit a zpracovat a k tomuto slouží kontingenční tabulka.  

                                       Tabulka 2.1: Kontingenční tabulka [34] 

Proměnná X  Proměnná Y Součet ni 

y1 y2 y3 …… ym 

x1 n11 n12 n13 …… n1m n1 

x2 n21 n22 n23 …… n2m n2 

…… …… ……. …… …… …… …… 

xm nr1 nr2 nr3 …… nrm nr 

Součet nj n1 n2 n3 …… nm n 

   

 Tabulka bývá doplněna o marginální četnosti. Přesněji řádkové součty ni, sloupcové 

součty nj a celkový součet n. V prvním řádku a sloupci jsou uvedeny proměnné a v buňkách 

jsou absolutní a relativní četnosti.                [12, 34] 
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 Pro zjištění síly závislosti dvou proměnných používáme kontingenční koeficienty.  

 Cramérův koeficient kontingence  

V=        (2.1) 

   Kde  q=min  

             n=počet pozorování 

            x= chí kvadrát rozdělení        [33]   

 Pearsonův koeficient kontingence  

C=        (2.2) 

   Kde   n=počet pozorování 

            x= chí kvadrát rozdělení [33]   

 Závislost u těchto dvou koeficientů je tím větší, čím se výsledný koeficient blíží jedné.  

 Pro ověření hypotéz v kontingenční tabulce se používá Chí kvadrát (viz vzorec 2.3) 

 Chí kvadrát  

=      (2.3) 

   Kde  r=počet řádků 

    s=počet sloupců 

    mij=očekávaná četnost 

    nij-mij=reziduum    [33]   

 Koeficient fí        (2.4) 

  Ø=  

        Kde = chí kvadrát  

      n= počet pozorování   [33]   
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2.6.2 Kauzální analýza  
 

 Hodnotí a zkoumá příčiny a následky při určitém problému. Nejčastějším řešením je 

metoda pokus omyl nebo na základě zkušeností. Tyto metody ale nejsou efektivní a 

dostačující.  

 V případě, že se podnik rozhodne pro tuto analýzu, je důležité dodržovat určitý plán. 

Nejprve identifikuje nastalý problém. Tedy o jaký problém se jedná, kde se nachází, kolik 

objektů bylo postiženo a kdy byl problém objeven. Pokusí se naleznout rozdíly mezi objekty, 

které byly postiženy a které nebyly. A nakonec testuje a verifikuje příčiny.  

 Při použití této analýzy je důležitá práce v týmech. V případě, že analýzu provádí 

pouze jeden člověk, dochází k subjektivnímu názoru a neuvědomuje si širší souvislosti.       

                   [23, 2]   

 

2.6.3 Korelační analýza  
 

 Korelační analýza se zabývá mírou závislostí dvou číselných proměnných. Příbuzný 

pojem je kovariance. Jedná se o míru lineární závislosti mezi dvěma veličinami. Interpretace 

kovariance je obtížná, proto se nahrazuje korelačním koeficientem (viz vzorec 2.5).      [8]   

   R=                 (2.5) 

Kde  xi,yi= korelační dvojice  

 n= počet naměřených hodnot 

  =průměr           [43]   

 Účelem aplikace korelace je předpovědět informace o jedné proměnné na základě 

toho, co víme o další proměnné. Existují dva typy korelací. Pozitivní korelace a negativní 

korelace.  

 pozitivní – Hodnota jedné proměnné se zvýší, hodnota druhé 

proměnné se rovněž zvýší. Například, pokud se zvyšuje 

spokojenost lidí, zvyšuje se i jejich vstřícnost. Pokud 
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spokojenost klesá, klesá i vstřícnost lidí. Pozitivní korelace, 

která je graficky znázorněna, má vzestupný charakter  

(viz obr. 2.6).  

 

 

 

 

     Obr. 2.6: Grafické znázornění pozitivní korelace  

 negativní – Hodnota jedné proměnné se zvýší, hodnota druhé 

proměnné se sníží a naopak. Například, lidé s vyšším 

vzděláním, jsou méně nebo skoro vůbec trestáni. Negativní 

korelace má klesající charakter (viz obr. 2.7).  

 

 

 

 

     obr. 2.7: Grafické znázornění negativní korelace  

 Čím blíže je korelační koeficient 1 nebo -1, tím silnější je lineární vztah mezi dvěma 

proměnnými. Pokud je výsledek blízko +1, pak se jedná o silnou pozitivní korelaci, když je 

blízko -1, jde o silnou negativní korelaci. Jestliže je koeficient 0, znamená to, že neexistuje 

žádný vztah mezi proměnnými.          [40, 28, 45]    

 

2.6.4 Regresní analýza  
 

 Hlavním cílem je zkoumat vztahy mezi závislými nebo nezávislými proměnnými. 

Cílem je zjistit průběh závislosti pomocí regresní funkce. Empirická regresní funkce je: 

 yi= i+ i       (2.6) 

 Kde  yi je i-tá hodnota závislé proměnné y, 

  i je i-tá hodnota teoretické regrese funkce,  
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            i odchylka yi od i.         [16] 

 Regresní model je založen na těchto předpokladech:  

 vztah mezi x, y je lineární  

 neexistuje žádná autokorelace E (e i e j) = 0 

 nezávislá proměnná je v korelaci s odchylkou 

 rozptyl odchylky je konstantní pro všechny nezávislé  

proměnné x. 

 předpokládaná hodnota odchylky je nulová    [48]    

 Regresivní funkce dělíme na lineární a nelineární regrese. Vhodným upravením 

můžeme z nelineární regrese vytvořit lineární regresi. V této části se budu zabývat pouze 

lineární regresí.  

 Lineární regresní funkce je nejjednodušší případ. Minimalizační funkce je dána 

vztahem  y= a +bx. Jen pro jedinou dvojici koeficientů (a, b) je střední hodnota minimální. 

Tyto koeficienty nejlépe určují lineární odhad náhodných veličin. Proces, při kterém se 

nalézají koeficienty, se nazývá regrese přímkou. K výpočtu již zmíněných koeficientů, se 

používají speciální počítačové programy. V případě ručních výpočtů, se využívá vzorec     

(viz 2.7). 

b= a= -b                                 (2.7) 

Pokud je b=0 jsou náhodné veličiny X, Y nezávislé.            [25, 32]   

 

2.7    Rozdíl mezi empirickými a exaktními metodami  

 

 Z výše uvedených informací je zřejmé, že hlavní rozdíl mezi empirickými a exaktními 

metodami analýzy je v získávání informací. Při empirických metodách, se informace získávají 

skrz zkušenosti. Při výzkumech pomocí různých dotazníků, testů nebo měření. Řadíme zde i 

pozorování nebo experiment, kdy výsledky z pozorování srovnáváme s měřením. Typickými 

příklady jsou analýza konkurence, dodavatelů, SWOT analýza a.j. Výhodou těchto metod je 

v určité jednoduchosti. Mnohé z nich jsou využívány, aniž by byly sepsány na „papír“ a 

přesto efektivně fungují. Samozřejmě je nutná praxe, znalost společnosti a rozhled, ale 
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v malém rozsahu je může aplikovat kdokoliv. Dokonce i v běžném životě využíváme swot 

analýzu, aniž bychom si to mnohdy uvědomovali.  

 V případě exaktních metod je to jiné. Tyto metody se soustředí na přesná fakta. 

Mnoho výpočtů, které zde řadíme, mají souvislosti ve statistice. Z výsledku dostáváme 

konkrétní hodnotu, která je následně zpracována. Typické příklady jsou korelační a 

kontingenční koeficienty nebo kauzální a regresní analýza. I v dnešní době nalezneme spoustu 

podniků, kde se tyto matematické nebo statistické metody využívají špatně, či dokonce vůbec. 

Je to způsobeno složitostí, ale i špatnou vzdělaností zaměstnanců. Domnívám se, že ke 

správnému využívání těchto metod je zapotřebí mnoho zkušeností, pochopení daného 

problému a schopnost využití výsledků v praxi.      
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3. Marketingová analýza ve firmě SE-MO 
 

 Vzhledem k velikosti podniku jsem zvolila SWOT analýzu, analýzu dodavatelů a 

konkurence.   

 

3.1   Představení SE-MO 
 

 Firma SE-MO je menší firma, která vznikla v roce 1991 na základě živnostenských 

listů. V roce 1993 rozšířili svou činnost o nové obory a v tomto trendu rozšiřování pokračují 

dodnes. Při zahájení činnosti se zabývali především vodoinstal-topenářskými pracemi a 

zámečnictvím. Nyní se také věnují výstavbou parovodů a horkovodů, rekonstrukcí a 

výstavbou předávacích stanic, instalatérstvím a topenářstvím. Provádí také stavební práce, 

jako výstavba RD, rekonstrukce a opravy sportovních a kulturních objektů, včetně připojení 

na inženýrské sítě.             [41] 

 

3.2   Organizační struktura a personalistika  
 

 Na obr. 3.1 je vidět organizační struktura podniku. Firma zaměstnává zhruba 25 

zaměstnanců a nabízí možnost najmout brigádníky, ovšem to lze pouze po domluvě s 

vedoucím a brigádník je placen z výplaty zaměstnance, který si o brigádníka zažádal.  

 Pracovníci samozřejmě dostávají základní pracovní oblečení a pracovní i ochranné 

pomůcky. 
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   Obr 3.1: Organizační struktura firmy  

 

3.3   Ekonomika podniku firmy  
  

 Asi nejdůležitější informací je právní forma podniku. Firma je zapsána v 

živnostenském rejstříku Magistrátu města Ostravy, a jako fyzická osoba je zde uveden P. 

Semanco. Obor podnikání je provádění staveb, jejich změn a odstraňování, což je také 

uvedeno v živnostenském listě.  

 Účetnictví si dobrovolně zvolili podvojné. Díky skutečnosti, že nejsou zapsáni v 

obchodním rejstříku, si mohli samostatně vybrat, zda je pro ně lepší vést podvojné účetnictví 

nebo manažerské účetnictví. Je vedeno pomocí účetního programu Winduo (Čapek-WinDuo 

s.r.o.) Zásoby vedou způsobem B. Mzdová agenda je vedena pomocí programu Ronmzdy98 

(RON Software s.r.o.) 

 Mezi nejčastější náklady patří náklady na reprezentaci (občerstvení), kancelářské 

potřeby, materiál a mzdy.  

 

3.4   Konkurence firmy  
 

 S firmou nespolupracuji tak dlouho, abych byla schopná kvalitně a do hloubky 

zpracovat tuto analýzu.  Pokusím se tedy alespoň o částečné přiblížení.  

Vedoucí  

 

Eko oddělení 

 

Technici 

 

Mistr 
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 Na začátku jsem se domnívala, že v tomto oboru mnoho konkurenčních firem není. 

Většina firem se zabývá jednou nebo dvěma činnostmi a ty dále rozvíjí, ale firma SE-MO jich 

nabízí několik. Proto je její konkurence rozčleněna do více podniků. Zaměřila jsem se na 

konkurenční podniky v Ostravě a okolí.  

 Mezi nejvýznamnější firmy patří: 

 Foremans s.r.o. – montáže potrubních systémů  

 Potrubí Seidler s.r.o. – montáž potrubních médií  

 GANED energy s.r.o. – výstavba kotelen a výměníkových stanic 

 HOMOLA a.s. – stavební a obchodní firma 

 Ampluservis a.s – výroba a dodávka tepla pro městské 

aglomerace  

Konkurenční výhody: 

 Sídlo firmy SE-MO je strategicky umístěno (Ostrava – Mariánské Hory). Co se týče 

firmy jako takové, je sice malá, ale svými zakázkami může konkurovat i větším firmám. Má 

dobré reference, které jsou důmyslně umístěny na webových stránkách, a díky dlouhodobosti 

na trhu, vzbuzuje důvěryhodnost u potencionálních zákazníků. Velkou výhodou je i schopnost 

a ochota vyjednávat o ceně svých služeb.  

 Předpokládala jsem, že veškeré větší firmy, které chtějí být konkurenceschopné, mají 

své webové stránky. Velmi mě překvapilo, že firma GANED energy nedisponuje touto 

výhodou. Takže by se dalo předpokládat, že firma SE-MO má v tomto velkou výhodu. Jejich 

web je přehledný, kvalitní a obsahuje slogan, který je výstižný.  

Konkurenční slabé stránky: 

 Všechny zde uvedené konkurenční firmy jsou právnické osoby, firma SE-MO je 

fyzická osoba, tedy ručí celým svým majetkem. Společnosti vzbuzují větší důvěru u 

potencionálních zákazníků, ale i při poskytování úvěrů. Některé z podniků vlastní rozsáhlý 

vozový park a těžkou techniku. Firma FOREMANS s. r. o. může být pokládána za velkou 

hrozbu, především proto, že je výhradním prodejcem předizolovaného potrubí. Díky velikosti 

obratu konkurenčních firem, jsou schopné účastnit se na státních zakázkách. Velká slabá 

stránka, která by se neměla opomíjet je i sponzoring. HOMOLA a.s. sponzoruje mateřskou 

školu a další různé akce pro děti.  
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3.5   Zákazníci  
 

 Firma zpracovává zakázky převážně pro obchodní řetězce nebo velké podniky. 

Dlouholetou spolupráci mají s firmou Dalkia, pro kterou vystavují, modernizují nebo 

provádějí rekonstrukce parovodních přípojek, předávacích stanicí apod. Dalšími odběrateli 

byla ČEZ aréna, Ostravská univerzita nebo obchodní řetězec Kaufland.  Samozřejmě se 

nebrání poskytnout služby bytovým družstvům nebo fyzickým osobám.  

 Firma se snaží pozitivně reagovat na požadavky zákazníků. Jsou ochotní diskutovat o 

ceně, popřípadě o rozsahu poskytovaných služeb. V případě poruchy jednají okamžitě. 

Zakázky přijímá firma především v Ostravě a okolí, ale nebrání se jiným oblastem, například 

Krnovu. Důležitým vnímaným aspektem je i komunikace, která je přizpůsobena možnostem 

zákazníka.  

 

3.6   Dodavatelé  
 

 Ve firmě dochází i k analýze dodavatelů. Jedná se o výběr toho nejlepšího dodavatele, 

který uspokojí potřeby a podmínky firmy. Mezi základní prvky, na které podnik pohlíží, patří: 

 cenová úroveň (slevy apod.) 

 platební podmínky (sankce, splatnost) 

 osobní kontakt se zástupci  

 způsob dopravy a rychlost (přizpůsobení se)  

 kvalita zboží 

 jakým způsobem jsou schopni a ochotni dodržovat různá specifika 

požadovaného zboží (flexibilita)  

 sídlo 

 U služeb typu, dodávka plynu energie, vody, není možné si příliš vybírat. Na českém 

trhu je omezený výběr. 

 V případě výběru dodavatele bankovních služeb se podnik soustředí na tyto prvky: 

 jaké služby nabízejí pro podnikatele  

 administrativní zátěž  

 podmínky úvěru 
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 počet bankomatů 

 poplatky  

 další služby 

 Mezi konkrétní dodavatelé firmy řadí čtyři nejdůležitější. Jedná se o Systherm, který 

dodává stanice do výměníků. Siemens, dodávající instalační techniku a rozvaděče. Gienger, 

od kterého si objednávají převážně vodovodní armatury a radiátory. Poslední je Ptáček 

velkoobchod, který dodává čerpadla a kotle.  

 Žádný z dodavatelů nemá příliš silnou pozici a z hlediska Porterovy analýzy 

nepředstavují hrozbu.  

 

3.7   SWOT analýza  
 

S pomocí paní Semancové, která má na starosti ekonomickou stránku firmy, jsme sestavili 

soupis silných, slabých stránek, hrozeb a příležitostí. Tento soupis jsem rozdělila do     

tabulky 3.1.  

 

  Tabulka 3.1: SWOT analýza podniku [zdroj: autor] 

 

SWOT analýza firmy  
 

S                SILNÉ stránky W               SLABÉ stránky 

 konkurenceschopnost větším firmám(2) 

 flexibilita v jednání                             (2) 

 nízká organizační struktura                 (2) 

 blízké vztahy podřízených a nadřízených 

                                                            (2) 

 dobrá platební morálka                       (3) 

 nízká odbytová režie                           (2) 

 dlouhodobost na trhu                          (1) 

 právní forma podnikání (FO)              (3) 

 nedůvěra partnerů (FO)                       (2) 

 nedostupnost státních zakázek (obrat)(2) 

 majitel zastává více funkcí                  (1) 

 nedostatečné množství zaměstnanců   (1) 

 

O               PŘÍLEŽITOSTI T                OHROŽENÍ 

 rozšíření trhu EU                                (3) 

 rozšíření dotačních programů            (2) 

 snížení administrativní zátěže            (2) 

 otevření nových distribučních cest    (2) 

 oslovení více potencionálních zákazníků                         

                                                            (1) 

 změna legislativy                               (2) 

 zvýšení DPH, silniční daně apod.     (2) 

 zavedení daně z životního prostředí (2) 

 snižování počtu kvalifikovaných 

pracovníků                                          (1) 

 vznik nové konkurence                       (2) 

 finanční krize                                      (3) 

 změna podmínek čerpání úvěru         (2) 

 zvyšování cen vstupů (energie apod.)(2) 
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 Po rozkrytí jednotlivých prvků matice vytvořím matici příležitostí, matici rizik a 

matici vlivu a důležitosti. Matice jsou vytvořeny pomocí hodnocení důležitosti                      

(3-nejdůležitější, 1-nejméně důležité)  

 

Matice příležitostí: 

    Tab. 3.2: Matice příležitostí [44] 

 

Atraktivita 

 Pravděpodobnostní úspěch 

vysoký nízký 

vysoký rozšíření trhu EU 
nabídka nových 

služeb/výrobků 

nízký 
otevření nových 

distribučních cest 

oslovování nových 

zákazníků 

     

 Z matice lze vyčíst, že pro firmu má nejvyšší užitek rozšíření trhu EU. Je zřejmé, že 

v případě rozšíření trhu do jiných částí Evropy, má firma větší možnosti ke spolupráci 

s novými obchodními partnery. V případě, že by došlo ke zvýšení atraktivity nebo 

pravděpodobnostního úspěchu u prvku, otevření nových distribučních cest a nabídka nových 

služeb/výrobků, zvýšila by se jejich zajímavost pro firmu. To znamená, že nyní pro firmu 

nepředstavují možnou příležitost. Oslovování nových zákazníků je pro firmu nevyužitelná 

příležitost, především proto, že nemá problémy s množstvím zakázek.  

Matice hrozeb: 

    Tab. 3.3: Matice hrozeb [44] 

 

Váha 

 Pravděpodobnost události 

vysoká nízká  

vysoká finanční krize změna legislativy 

nízká zvýšení daní 

snižování počtu 

kvalifikovaných 

pracovníků 

     

 V tomto případě je finanční krize vnímána jako nejvážnější riziko. Změna legislativy a 

zvýšení daní je nutné dále pečlivě zkoumat a pozorovat, aby si byl podnik jist ohrožením. 

Možné riziko malého počtu kvalifikovaných pracovníků, lze nyní ignorovat.   
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Matice vlivu a důležitosti: 

Tab. 3.4: Matice vlivu a důležitosti [44] 

 

 
Výkon 

vysoký nízký 

Důležitost 
vysoká 

dobrá platební 

morálka  

konkurenceschopnost 

větším firmám 

nízká flexibilita  dlouhodobost na trhu  

     

 Ve firmě by se měla soustředit snaha na udržení dobré platební morálky. Velkou 

výhodou podniku je, že i v době finanční krize, je schopen splácet své závazky včas. 

Samozřejmě by se měl pokusit udržet stejnou hladinu konkurenceschopnosti a flexibility 

v obchodních jednáních. Co se týče dlouhodobosti na trhu, tento prvek nepatří mezi 

nejdůležitější aspekty firmy. 

 Hodnocení v maticích jsem vytvořila z pohledu důležitosti pro firmu, prováděla jsem 

ho sama, pomocí informací získaných z konzultace ve firmě.  

 Pomocí výsledků ze SWOT analýzy, firma vypracuje plán dalšího fungování firmy.  
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Závěr 

  

 Marketingová analýza je důležitou součástí řízení firmy, ať už se jedná o malý podnik 

nebo velkou společnost, je a bude nutností pro správné fungování. Dle mého názoru je 

nejdůležitější faktor znalost podniku. Kvalitní marketér, by měl podnik důkladně znát a být 

začleněn do jeho procesů. Díky dobré znalosti celé firmy, je schopen vytvářet analýzy a 

následné výsledky aplikovat do řízení. V případě, že marketér není tak kvalitní nebo 

nedisponuje časem, který by mohl využít na tuto činnost, je zde možnost zajištění analýzy 

externí firmou. Na internetu je mnoho nabídek mnoha firem, nabízejících nejen konkrétní 

služby ale i konkurenční zpravodajství a následné zpracování informací. Mezi výhody 

můžeme zařadit ušetření velmi cenného času a v případě výběru správné externí firmy, přísun 

kvalitních informací.   

 V druhé části své bakalářské práce, kde jsem se zaměřovala na konkrétní aplikaci 

analýz v podniku, jsem objevila mnoho informací. Seznámila jsem se s problémy, se kterými 

se firma SE-MO potýká a zjistila jsem souvislosti. Mile mě překvapilo, že i v období finanční 

krize, existuje podnik, který je správně a efektivně řízen a nemá problémy se splácením 

závazků. Problém nebo nevýhoda, která mě nejvíce oslovila, byla nedostupnost státních 

zakázek. Bylo mi řečeno, že díky stanovenému obratu, při výběrovém řízení, nemají možnost 

se zúčastnit soutěže.   

 Z výsledků analýz jsem dospěla k několika doporučením, které by mohly pomoci 

firmě upevnit své postavení na trhu. Všimla jsem si, že webové stránky jsou velmi přehledné 

a kvalitní, ale chybí zpětná vazba. Na zkoušku bych doporučila systém Google analytics, 

který předá informace o interakci webové stránky a zákazníků. Je to program poskytovaný 

zcela zdarma, vyžaduje pouze registraci. Domnívám se, že zjištění počtu návštěv webu a 

chování návštěvníků, může poskytnout cenné informace. Dále je zde možnost vytvořit 

maskota, který by firmu reprezentoval na webu, popřípadě v dokumentech. Získání 

potencionálních zákazníků, by mohlo poskytnout i sepsání konkurenčních výhod, kterými 

firma disponuje. Na webových stránkách je to často opomíjená skutečnost.  

  V případě, že se firma bude rozvíjet nadále tak plodně jako doposud, bych 

doporučovala, investovat více financí do reklamy. Nejlepší možností by bylo zaplatit reklamu 

na vyhledávacím serveru, například seznam nebo google. Díky této službě bude firma 

viditelnější. Jsou samozřejmě i jiné možnosti, velmi aktuální je vkládání reklam na sociální 
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sítě. Z vlastní zkušenosti vím, že jde o velmi efektivní druh reklamy, ale vhodný spíše pro 

spotřební zboží.   

 Velmi oceňuji zkušenosti, které jsem při zpracování bakalářské práce získala a jsem 

vděčná paní Semancové, která mi velmi ochotně poskytla informace.  
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