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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku laserových CO2 zařízení. Práce byla 

zpracována v podmínkách společnosti SEMPER CORPORATION, s. r. o. a je rozdělena 

na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část slouží jako metodologický podklad 

pro zpracování marketingové analýzy. V praktické části jsou teoretické poznatky 

implementovány do tržního segmentu laserových systémů. Na základě dotazníkového 

šetření byla pomocí analýzy konkurenčních skupin a analýzy klíčových kompetencí 

zkoumána tržní pozice společnosti v České republice. V závěru práce jsou stanoveny 

doporučení pro zlepšení konkurenční pozice společnosti v oboru. 
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marketingová analýza, laserové zařízení, CO2 laser, dotazníkové šetření, analýza 

konkurenčních skupin, analýza klíčových kompetencí 

 

Abstract 

The goal of the bachelor thesis is the laser CO2 devices. The thesis was compiled in 

an enviroment of SEMPER CORPORATION, ltd. It is divided into two parts, the 

theoretical and the practical. The theoretical part serves as a methodological ground for 

establishing the marketing analysis. The practical part contains theoretical results which 

are implemented into the market of the laser systems. Based on a questionaire, I am 

researching the Czech Republic's position in the market competition using the competitive 

group's analysis and the key competences analysis. In conclusion, the recommendations for 

the improvement of our "company's" competitive position in the contemporary field are 

introduced. The conclusion are set out recommendations for improving the competitive 

position of the current field. 

 

Klíčová slova 

marketing analysis, laser devices, CO2 laser, questionaire, the competitive group´s 

analysis, the key competences analysis 
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1.  Úvod 

Tématem této bakalářské práce je vytvoření modelu marketingové analýzy a jeho 

praktická implementace v tržním segmentu gravírovacích laserových systémů. Práce bude 

vypracována v podmínkách společnosti SEMPER CORPORATION, s.r.o., která se zabývá 

distribucí a servisem laserových zařízení značky GCC.  

 

Cílem práce je analýza tržního segmentu laserových systémů pro reklamní a 

polygrafický průmysl a analýza konkurenční pozice společnosti SEMPER 

CORPORATION, s. r. o., která na trhu laserových systémů působí. Na základě výsledků 

budou stanoveny návrhy na zlepšení stávající pozice v daném segmentu, potažmo na 

zvýšení konkurenceschopnosti. 

  

Cíle bude dosaženo pomocí marketingové analýzy a marketingového výzkumu. 

Výchozí metodikou pro dosažení cíle jsou vybrané marketingové nástroje, tedy analýza 

konkurenčních skupin, analýza klíčových kompetencí a explorativní metoda dotazníku.   

 

Práce je rozdělena do dvou částí. První, teoretická část je věnována teoreticko-

metodologickým východiskům zkoumání, která mají podklad v pramenech odborné 

literatury a z hlediska zkoumání se jeví pro účely této práce jako optimální.  

 

Druhá část bakalářské práce je praktickou aplikací poznatků z teoretických východisek. 

Součástí aplikační části je dotazníkové šetření, jež bude probíhat v průběhu měsíce března. 

Respondenty jsou vybraní účastníci veletrhu REKLAMA-POLYGRAF 2012. Výstupy 

z dotazníkového šetření budou sloužit jako podklad pro zvolení kritérií pro analýzu 

klíčových kompetencí podniku a zároveň pro zjištění situace na trhu laserových systémů 

z hlediska faktorů, které zákazník preferuje. 
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2. Technicko – ekonomická charakteristika podniku 

Společnost SEMPER CORPORATION, s.r.o. byla založena a zapsána do 

obchodního rejstříku v listopadu 2003. Od jejího vzniku prošla vývojem a dnes do okruhu 

hlavních činností patří distribuce razítek Shiny a laserových gravírek, dále vývoj a prodej 

zařízení pro tiskařský průmysl a v neposlední řadě výroba odznaků a prodej spotřebního 

materiálu a zařízení pro výrobu odznaků.  Pro výše uvedené činnosti má společnost od 

července 2010 zaveden certifikát ISO 9001:2009 pro zkvalitnění služeb zákazníkům.  

Vývoj a prodej zařízení pro polygrafický průmysl zahrnuje další z podstatných 

oblastí působení. Vývoj je uskutečňován v kooperaci s konstrukční kanceláří, kde se 

zúročují dlouholeté zkušenosti z praxe. Významnou část prodeje tvoří transferové lisy 

využívané zejména v polygrafickém průmyslu.  

Od roku 2007 se společnost zabývá prodejem laserových gravírek. Dnes spolupracují 

se společností GCC se sídlem na Taiwanu a jsou výhradními dodavateli strojů LaserPro 

pro Českou republiku a Slovensko. 

Obrázek č.  1 Laserové zařízení LaserPro 

 

 Společnost GCC má servisní středisko sídlící v Holandsku. Dále společnost 

servisuje laserová zařízení amerického výrobce ULS. Mezi další nabízené produkty se 

například řadí řezací plotry, tamponové tiskové stroje pro potisk předmětů, sítotisková 

zařízení, sublimační tiskárny, transferové lisy, atd. Veškerá zařízení reprezentující 

jednotlivé produktové řady jsou k dispozici ve vlastním showroomu, kde probíhá 

prezentace a názorné předvedení funkčnosti požadovaného stroje zákazníkovi. Zařízení 

vlastní výroby jsou prezentována pod vytvořenou značkou BLACK LINE DIGITAL 

SOLUTIONS, u které se snaží dodržet specifický design. 
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Společnost se v rámci propagace značky a získání zpětné vazby od svých stávajících 

zákazníků účastnila již několika veletrhů se zaměřením na polygrafický průmysl. Jedním z 

posledních veletrhů byl REKLAMA-POLYGRAF 2012 v Praze. Společnost neustále 

rozšiřuje své portfolio a to je také jedním z důvodu neustálého narůstání počtu zákazníků. 
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3. Teoreticko - metodologická východiska pro řešení zvoleného cíle 

3.1 Terminologie marketingu 

Definice marketingu přijatá v roce 2004 Americkou marketingovou asociací zní: 

“Marketing je jednou z činností vykonávaných organizacemi a sadou procesů pro 

vytváření, sdělení a poskytnutí hodnoty zákazníkům a pro řízení vztahů se zákazníky 

takovým způsobem, z něhož má prospěch organizace a zájmové skupiny s ní spojené.“ [1] 

„Marketingová analýza (DESK RESEARCH) představuje základ poznání tržních 

procesů a chování a příčin chování účastníků trhu. Nedílnou součástí marketingové 

analýzy jsou nástroje k rozkrývání tržní pozice a odhalování kritických míst, příležitostí a 

trendů. Výstupem marketingové analýzy jsou zadání pro marketingový výzkum, signální 

informace pro proces regulace nákupní a prodejní politiky, manažerská rozhodnutí a 

strategické rozhodovací procesy, zakládající budoucnost průmyslové firmy.“ [2] 

3.2 Charakteristika předmětu zkoumání laserových gravírek 

Laser je zkratkou anglického „Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation“[3], což v překladu znamená zesílení světla stimulovanou emisí záření. Laser 

umožňuje vytvořit speciální druh světla ve formě úzkého směrovaného paprsku s velmi 

nízkou rozbíhavostí a díky čemuž jej lze zaostřit na velmi malý průměr, což mu dodává 

vysokou hustotu výkonu a tím dosahuje unikátních vlastností.   

Na obrázku č. 2 [4] je znázorněno základní schéma laseru. Podstatou laseru je aktivní 

prostředí, které je nějakým způsobem buzeno. Buzení probíhá například elektricky, 

opticky. Tímto buzením se do laseru dodává energie, která je potom procesem stimulované 

emise přeměněná na laserový svazek.  

 
Obrázek č. 2 Základní schéma laseru [4] 
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Laserové technologie se využívají napříč širokým spektrem oborů. V případě zkoumaného 

trhu se jedná o laserové technologie využívané především v reklamním průmyslu. 

 Dělení laserů podle typu aktivního prostředí 3.2.1

Pro snadnější orientaci ve zkoumané problematice považuji za důležité představit strukturu 

dělení vybraných laserů. Zvoleným rozlišením laserových zařízení je dělení podle typu 

aktivního prostředí [4]:  

1) Plynové lasery – Aktivním prostředím u plynových laserů je plyn. Plyn lze budit 

několika způsoby, například elektricky, radio-frekvenčními vlnami a opticky. 

Typickým představitelem je CO2 laser, který se v průmyslu využívá zejména při 

řezacích aplikacích. 

2) Pevnolátkové lasery – Aktivním prostředím je zde pevná látka. Nejčastěji se používá 

buzení optické nebo laserovými diodami. Typickým představitelem pevnolátkové je 

Nd:YAG. V průmyslu se nejčastěji využívá pro řezání, svařování a značení.  

3) Vláknové lasery – je speciálním druh pevnolátkového laseru. Aktivním prostředím 

tvoří optické vlákno. Buzení se provádí pomocí laserových diod, jejich záření se do 

optického vlákna převedené do aktivního prostředí. Je to takzvané vlákno-vlákno 

provedení, laser díky tomu neobsahuje žádné opticko-mechanické prvky, jako jsou 

například zrcadla. 

4) Polovodičové (diodové) lasery – Aktivním prostředím je zde elektricky čerpaná 

polovodičová dioda. Výkony polovodičových laserů se pohybují od nízkých (užívané 

v přehrávačích CD/DVD, laserových tiskárnách) až po velmi vysoké (používané 

zejména na svařování kovů i plastů a kalení).  

5) Chemické lasery – Buzení probíhá chemickou reakcí. Tyto lasery jsou schopny dodat 

velké množství energie ve velmi krátkém čase.  

6) Barvičkové lasery – Aktivním prostředím je zde organické barvivo. Výhodou těchto 

laserů je jejich možnost zářit ve více vlnových délkách. Využívají se zejména v oblasti 

vědy a výzkumu.  
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Společnost SEMPER CORPORATION, s. r. o. se zabývá prodejem plynových laserů. 

A proto budou v analýzách srovnávány laserové zařízení právě s tímto typem aktivního 

prostředí.  

 Funkce laserových technologií 3.2.2

Laserové technologie využíváme pro různé praktické aplikace. Laserové technologie 

můžeme rozdělit dle následujících funkcí: 

1) Řezání – laserové řezání dochází k vytváření velmi tenkých a přesných a hladkých 

řezů bez okují. I při větších tloušťkách dochází ke kolmému řezu a většinou nejsou 

potřebné další úpravy. Hloubka řezu závisí na výkonu použitého laserového systému a 

také na materiálu.  

2) Svařování – při svařování ohřev, natavení, spojení i následné ochlazení součástí 

probíhají velmi rychle, díky čemu se dochází k tepelnému ovlivnění jen velmi malé 

oblasti materiálu a tím i mnohem menší deformaci svaru. Dalšími vlastnostmi laseru je 

vysoká rychlost svařování, pevnost a čistota svaru. Laserové svařování postupně 

nahrazuje obloukové svařování. Avšak je vhodné ho využít při velkosériové výrobě, 

aby to bylo výhodné i z ekonomického hlediska. 

3) Značení – nejčastěji se v průmyslu laser využívá pro značení kovových součástek. 

Laser bývá zabudován přímo do výrobní linky. Často se využívá také pro značení skel 

automobilů, popis plastových součástí klávesnic. Dalšími materiály mohou být 

kompozity, keramika, pryže, nebo plasty.  

4) Kalení – je jednou z laserových aplikací zpevňování. Vysoce koncentrovanou energií a 

následným rychlým ochlazením materiálu vzniká na povrchu materiálu tenká vrstva. 

Zlepšuje mechanické vlastnosti, jako jsou vyšší tvrdost, pevnost, odolnost proti 

opotřebení materiálu. 

5) Povlakování – k povlakování dochází tehdy, pokud je přídavný materiál přidáván 

přímo do svazku nebo je-li připraven na povrchu ještě tehdy, než dojde k tepelnému 

ovlivnění. Vzniklé vrstvy slouží především ke zvětšení mechanické a korozní odolnosti 

povrchu materiálu. 

6) Legování – legování slouží, jakož to povlakování také ke zvětšení mechanické a 

korozní odolnosti povrchu. Avšak oproti povlakování dochází k legování tehdy, když 

se přídavný materiál dodává do taveniny. Oproti běžnému způsobu legování povrchů 

má výhodu v tom, že dochází k ovlivnění malé hloubky povrchu materiálu. Díky nízké 
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dodávané energii je také tepelně ovlivněná pouze malá oblast, což umožňuje legování 

bez ovlivnění okolního povrchu.  

7) Gravírování – gravírování je technologie kdy dochází k odebírání daného materiálu.  

U CO2 laserových gravírek se využívá technologií řezání a gravírování. Jsou to 

nejužívanější funkce těchto laserů, zejména využívané v reklamě a polygrafickém 

průmyslu. Gravírování nahradilo ruční rytí, gravírování se také provádělo pomocí 

mechanických gravírek, které jsou dnes postupně vytlačovány právě laserovými 

gravírkami. Na rozdíl od mechanických gravírek, je gravírování laserem rychlejší a 

přesnější a lze také navrhovat detailnější grafiku. 

 Využití laserů v průmyslu 3.2.3

Díky vlastnostem, které laser má, lze jej využít ve velkém množství oborů. Jelikož 

škála využití je opravdu široká, zaměřím se pouze na některé z nich.  

V průmyslu se využívá několik typů laserů. Každý z těchto laserů má své výhody a 

nevýhody. Proto každý z nich má své využití pro různé specifické aplikace, na které je 

vhodný.  Základní typy laserů používané v průmyslu [4]:  

 Nd:YAG laser 

Nd:YAG laser je nejstarším typem využívaným v průmyslu. Používají se buď buzené 

výbojkami, nebo laserovými diodami. Lasery buzené výbojkami mají nízkou účinnost při 

přeměně elektrické energie na světelnou energii. Velká část energie je nevyužita a přemění 

se na teplo, je nutné chlazení vodou. Oproti tomu lasery buzené laserovými diodami mají 

vyšší účinnost a lepší kvalitu svazku.   

 Diskový laser 

Princip funkce diskových laserů je podobný jako u Nd:YAG. Aktivní prostředí 

v deskovém laseru tvoří malý disk. Po celém disku je rovný teplotní profil, díky tomu lze 

dosáhnout vysokého výkonu až 16 kW s velmi dobrou kvalitou výstupního svazku.  

 Vláknový laser 

Vláknové lasery umožňují přímé značení kovů. Vlnová délka laserového paprsku u 

tzv. vláknových laserů umožňuje „přímo“ značit a popisovat kovové materiály, nicméně 

stále pro případné řezání kovů je potřeba využít velice výkonných laserových zdrojů a 

z těchto důvodu se vyskytuje pouze v drahých průmyslových strojích pro řezání kovů. 

 CO2 lasery 

CO2 lasery jsou jedny z nejužívanějších laserů v současnosti pro svou všestrannost. 

Tento velký zájem o ně je hlavně z důvodů výkonu, vysoké účinnosti a jednoduché 
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konstrukce.  Aktivním prostředím jsou plyny CO2, N2 a He, které jsou smíchány a 

vypuštěny na konci laserové trubice. V CO2 strojích nelze svazek vést optickým vláknem. 

Paprsek je pomocí zrcátek doveden do optické čočky, přes kterou paprsek dopadne až na 

zvolený materiál. Je to jedna z nevýhod těchto laserů, protože je nutné klást důraz na 

čistotu a údržbu této optiky a je potřeba pravidelná kalibrace. 

Tyto lasery umožňují pracovat (gravírovat, značit, řezat) s nekovovými materiály 

jako jsou například, plast, dřevo, sklo, kůže, ABS plast, plexisklo, překližka, látka, papír. 

Pomocí CO2 laserů nelze přímo pracovat s kovovými materiály (s výjimkou hliníku). Aby 

bylo možno přímo značit kovové materiály, je nutné použít speciální pasty, spreje, pásky, 

které byly vyvinuté pro použití s CO2 lasery.  

 Závěr 3.2.4

Jak již bylo zmíněno v úvodu, společnost SEMPER CORPORATION se zaměřuje na 

reklamní a polygrafický průmysl. Také lasery dodává do této oblasti, kde se využívají 

zejména CO2 lasery, které tvoří většinovou část v portfoliu prodeje společnosti. Další část 

práce se proto bude zabývat CO2 lasery. 

3.3 Dotazníkové šetření 

Dotazování je možno realizovat anketou, rozhovorem, případně dotazníkem. 

Výhodou písemného dotazování je anonymita respondentů, nízká cena a kontrolovatelnost. 

Nevýhoda je především v nejistotě návratnost dotazníků. Před rozdáním dotazníků je 

důležité informovat dotazované o využití a účelu dotazníkového šetření. 

Pro dotazníkové šetření byl zvolen nástroj dotazníku, který je vhodný pro daný 

průzkum. Dotazování bylo provedeno pomoci přímého písemného dotazování mezi 

respondentem a průzkumníkem. Je to kontakt přímý, kdy respondent v přítomnosti 

průzkumníka odpovídá na daný dotazník. Dotazník by měl vyhovovat dvěma hlavním 

požadavkům [5]: 

 účelově technickým, tj. takové sestavení a formulování otázek, aby mohl 

dotazovaný co nejpřesněji odpovídat na to, co nás zajímá, 

 psychologickým, tj. vytvoření podmínek, prostředí, okolností, které by co nejvíce 

pomáhaly tomu, aby se mu tento úkol zdál snadný, příjemný a žádoucí, chtěný. Jde 

o to, aby respondent odpovídal stručně a pravdivě. 

Základní typologií otázek jsou otázky otevřené a uzavřené. Nebo také jejich 

kombinace, což jsou otázky polootevřené. Otázka otevřená je charakteristická tím, že se 
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respondentovi nenabízí žádné varianty odpovědí, ale je pouze na něm jak se vyjádří, jeho 

vlastními slovy. Otázky uzavřené respondentovi dopředu nabízí možné variace odpovědí a 

musí si tudíž jednu, nebo více, z nich vybrat. Třetí variantou je otázka polootevřená, která 

je modifikací uzavřené otázky. Rozdíl je v tom, že na konci nabízených variant, je také 

varianta „jiné“, kde se respondent může vyjádřit svými slovy.  

3.4 Analýza konkurenčních skupin 

Analýza konkurenčních skupin byla navržena M. E. Porterem. Je to metoda analýzy 

vnitřní struktury konkurence v daném oboru.  V této metodě se vychází z předpokladu, že 

konkurence probíhá pouze uvnitř konkurenční skupiny. Všechny konkurenční podniky by 

měl být hodnoceny dle různých hledisek, mezi něž se řadí nejčastěji: 

 kvalita produktu, 

 šíře sortimentu, 

 cena produktu, 

 kvalita poskytovaných služeb, 

 image značky, 

 technologie. 

Výstupem této metody je zjištění, v jakých oblastech podnik vyniká nad 

konkurenčními podniky, a tudíž mu poskytují jistou konkurenční výhodu. Nebo také 

naopak, které jsou jeho slabinami a je potřeba na nich zapracovat.  

 Mapa konkurenčních skupin 3.4.1

Mapa konkurenčních skupin slouží k rozdělení podniků do různých kategorií na 

základě stanovení kritérií, kterými se podniky od sebe ve stejném oboru liší.  

Mapa konkurence a konkurenčních skupin má dvoudimenzionální rozměr. Na ose x 

a y, se nachází zvolené charakteristiky. Dle stanovených charakteristik se podnik zanese do 

mapy konkurence. Podle toho kde je v mapě konkurence podnik umístěn se určí, do jaké 

skupiny patří. Velikost skupiny je dána procentuálními podíly podniků na trhu. Rozmístění 

skupiny se stanoví pomocí průměrných hodnot dle zvolených charakteristik. Každá 

skupina se poté zanese do mapy konkurenčních skupin. 

Postup sestavení mapy konkurenčních skupin: 

1) Stanovení kritérií. 
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2) Zanesení podniku do mapy konkurence. 

3) Rozdělení do skupin. 

4) Určení velikosti a rozmístění skupin.  

5) Zanesení skupin do mapy konkurenčních skupin. 

Výsledkem analýzy konkurenčních skupin je stanovení klíčových konkurentů a 

zařazení do skupiny s podniky, které působí ve stejném oboru. Tohle zařazení umožní 

podniku zaměřit se na užší skupinu zákazníků a také možné rozšíření segmentu působení.  

3.5 Analýza klíčových kompetencí 

Analýza klíčových kompetencí je metoda, která na základě analýzy vybraných 

zdrojů a dovedností podniku slouží k analýze konkurenční pozice. Zkoumají se dovednosti 

podniku, které mají hlavní vliv na konkurenceschopnost v odvětví, ve kterém podnik 

působí. Pro to, aby byl podnik v daném odvětví konkurenceschopný, je nutné, aby jeho 

klíčové kompetence byly zároveň jeho silnými stránkami. 

Při analýze klíčových kompetencí je prvořadé stanovení klíčových kompetencí, které 

rozhodují umístění mezi podniky ve stejném oboru. Každou klíčovou kompetenci je 

potřeba označit váhami podle toho jak jsou důležité. Suma ohodnocení všech kompetencí 

musí být 1. U všech podniků se jednotlivé klíčové kompetence ohodnotí subjektivně 

zvolenou bodovou stupnicí. Grafickým spojením jednotlivých ohodnocení u každého 

podniku vznikne tzv. konkurenční profil. Který umožňuje grafické srovnání vybraných 

podniků. Celková konkurenceschopnost podniku je sumou vážených hodnot klíčových 

kompetencí daného podniku. Nakonec bude společnost porovnána s konkurenty a také 

s tzv. ideálním podnikem, který má hodnotu celkové konkurenceschopnosti maximální.  

Postup analýzy klíčových kompetencí [6]: 

1) Určení klíčových kompetencí, tj. nejdůležitějších zdrojů a dovedností, které 

rozhodují o konkurenční pozici podniku v daném oboru. 

2) Stanovení významnosti jednotlivých klíčových kompetencí v podobě vah, jejichž 

součet je roven 1. 

3) Ohodnocení podniku a vybraných konkurentů (ze stejné konkurenční skupiny) 

z hlediska jednotlivých klíčových kompetencí – zpravidla se využívá subjektivní 

bodová stupnice v rozmezí 1 (velmi slabá stránka) až 5 (velmi silná stránka). 
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4) Grafická prezentace silných a slabých stránek podniku a vybraných konkurentů 

v podobě konkurenčních profilů.  

5) Výpočet celkové konkurenceschopnosti podniku a vybraných konkurentů 

(výpočtem váženého průměru dílčích ohodnocení analyzovaných klíčových 

kompetencí). 

6) Porovnání podniku s vybranými konkurenty a tzv. ideálním podnikem, 

představovaným hodnotou celkové konkurenceschopnosti ve výši 5 bodů.  

Metodou analýzy klíčových kompetencí lze zjistit silné a slabé stránky společnosti. 

Na základě vyhodnocení analýzy má podnik přehled, jak si vede na trhu ve srovnání 

s konkurenčními společnostmi a definuje klíčové faktory. Dle výsledků získaných ze 

srovnání lze zapracovat na zkvalitnění vlastností, které dopadly v porovnání s konkurencí 

hůře. Ale zároveň neustále rozvíjet a inovovat své silnější stránky, aby si svou konkurenční 

výhodu v těchto oblastech udržel. 
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4. Praktická aplikace vybraných metod analýzy 

4.1 Dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření slouží jako podklad pro analýzu klíčových kompetencí 

společnosti SEMPER CORPORATION, s.r.o. Výstupem z průzkumu bude váhové 

hodnocení jednotlivých klíčových kompetencí a rovněž preference zákazníků při 

pořizování laserových zařízení.  

K tomu, aby dotazník vyhovoval účelově technickým požadavkům, byla před vlastním 

průzkumem provedena pilotáž pro otestování kvality a srozumitelnosti otázek, která 

odhalila drobné nedostatky ve stylizaci otázek, které byly následně poupraveny.  

Dotazníkový průzkum byl proveden při účasti společnosti na veletrhu REKLAMA-

POLYGRAF 2012 v Praze. Tohle zvolené místo dotazování splnilo druhý požadavek 

dotazníku, aby prostředí a okolnosti napomáhaly k tomu, že dotazování bylo prováděno 

nenucenou formou. Dotazník je celkem sestaven z dvanácti otázek. Osm otázek je 

uzavřených a čtyři otázky jsou polouzavřené, nabízejí jednu z možnosti odpovědi 

s vlastním vyjádřením. Vlastní dotazník je uveden v příloze této práce. Dotazník je 

anonymní. 

První otázka člení respondenty do dvou skupin. Na zákazníky, kteří již vlastní 

laserové zařízení a zákazníky, kteří o koupi laseru uvažují. Celkem se dotazníkového 

průzkumu zúčastnilo 77 respondentů. Respondenty byli návštěvníci stánku, kteří se 

zajímali o koupi laserového zařízení, případně zákazníci, kteří odebírají jiný sortiment a 

vlastní laser jiné značky. Značky laserů byly pro účely této práce pozměněny z důvodu 

zachování anonymity pro zachování obchodního tajemství. 

Vyhodnocení bylo posléze rozděleno na dvě samostatné části. První část zahrnuje 

vyhodnocení výsledků zákazníků, kteří již laserové zařízení vlastní a druhá část se 

zabývala zákazníky, kteří koupi zvažují.  

 Výsledky dotazníkového šetření 4.1.1

Výsledky dotazníkového šetření byly zpracovány v programu Microsoft Excel 

pomocí relativních a absolutních četností. Výsledky jsou prezentovány pomocí tabulek 

uvedených v příloze a grafů. Dotazník byl všemi respondenty vyplněn v plném rozsahu.  

První přímá otázka rozčlenila respondenty na dvě skupiny. Celkem 66% 

respondentů se vyjádřilo, že již vlastní CO2 laser, 34% respondentů teprve koupi zvažuje 

viz. obrázek č. 3. 
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Obrázek č. 1 Graf – výsledky dotazníkové otázky č. 1 

 

Druhou dotazníkovou otázku vyplnilo celkem 66% respondentů, tj. 51 zákazníků, 

kteří již laser vlastní. Druhá otázka zněla: „Jakou máte velikost pracovní plochy (cm
2
)?“. 

4% respondentů odpovědělo, že má malou pracovní plochu do 1000 cm
2
, 76% zákazníků 

vlastní laser o střední ploše do 4000 cm
2
, 20% zákazníků zakoupilo laser o ploše nad 4000 

cm
2 

– viz
 

obr. č. 4. Odpověď d) nezvolil žádný z dotazovaných tzn., že žádný 

z respondentů nevlastní laser s plochou nad 15 000 cm
2
.  

Obrázek č. 4  Graf – výsledky dotazníkové otázky č. 2 

 

 

Otázka č. 3 byla zaměřena na pořizovací cenu laseru a zněla: „Za jakou pořizovací 

cenu jste laser pořídili?“. Většina respondentů, tj. 86% pořídila laser v cenové kategorii do 

400 tisíc korun českých. Sedm respondentů koupilo laser v hodnotě od 401 - 900 tisíc 

korun českých korun (obr. č. 5). Vyšší částky při zakoupení CO2 zařízení zákazníci 

neinvestovali. 

4% 

88% 

8% 

Jakou máte velikost pracovní plochy (cm2)? 

Malá 0 – 1 000 

Střední 1 001 – 4 000 

Velká 4 001 – 15 000 

Nad 15 000

66% 

34% 

Vlastníte CO2 laser? 

ANO

NE

 Obrázek č. 3 Graf – výsledky dotazníkové otázky č. 1 
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Obrázek č. 5 Graf – výsledky dotazníkové otázky č. 3 

 

  

„Jaké značky jste si laser pořídili?“ je čtvrtou otázkou. Zákazníci měli na výběr z 

pěti variant. Jednalo se o polouzavřenou otázku, pátá varianta byla otevřená. Škála 

odpovědí byla rozmanitá. Pět respondentů zvolilo otevřenou variantu a označili, že 

využívají laser značky G. 24% respondentů využívá laser značky LaserPro, nejvyšší 

četnost 27% získala značka E.  Značka U obdržela 18% a značka T 22% - viz obr. č. 6. 

Obrázek č. 6 Graf – výsledky dotazníkové otázky č. 4 

 

 

Na otázku č. 7 „Jak dlouho laser vlastníte?“ odpověděli 3 respondenti, že vlastní laser 

necelý rok, největší počet respondentů má laser jeden až tři roky starý, sedm respondentů 

užívají laser tři až pět let. Jak je vidno z obrázku 4-5, 35% respondentů, tj. 18 zákazníků 

vlastní laser více než 5 let. 
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Malá 0 – 400 
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Obrázek č. 7 Graf – výsledky dotazníkové otázky č. 5 

 

 

Šestá otázka ověřovala, v jakém stavu respondenti laser pořizovali. Převážná většina, 

tj. 92% zakoupila nové zařízení a jen 8% kupovalo laser již použitý, jak je patrné 

z obrázku č. 8 

Obrázek č. 8 Graf – výsledky dotazníkové otázky č. 6 

 

 

Poslední, sedmá otázka první části se zaměřovala na faktory, které při koupi zařízení 

zákazníci zohledňují. Vyhodnocení se bude týkat faktorů, které obsadily první místa 

v pořadí – viz obrázek č. 9. 94% zákazníků považuje za nejpodstatnější faktor cenu, 4% 

jakost výrobků (kvalitu řezání/gravírování) a pouze 2% se rozhodují dle šíře sortimentu 

(pracovní plochy). Ostatní kritéria neobsadila v dotazníkovém šetření ani jednou první 

místo. Komplexní odpovědi na otázku č. 7 a 12 budou následně využity při výpočtu vah 

kritérií pro klíčové kompetence podniku a také budou zohledněny při sestavovaní mapy 

konkurenčních skupin. 

6% 
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Obrázek č. 9  Graf – výsledky dotazníkové otázky č. 7 

 

 

Další část dotazníku byla určena pro zákazníky, kteří koupi laseru teprve zvažují. 

Odpovídali na obdobné otázky jako zákazníci, kteří již laser vlastní. Osmá otázka 

ověřovala poptávanou velikost pracovní plochy. 92% respondentů by upřednostnilo střední 

pracovní plochu o velikosti 401-900 cm
2
. Pouze 8% respondentů by využilo plochu větší, 

jak můžeme vidět na obrázku č. 10.  

 

Obrázek č. 10  Graf – výsledky dotazníkové otázky č. 8 

 

 

Cenovou preferenci zákazníků se zabývala otázka č. 9, zde byla absolutní jednota 

odpovědí respondentů. Všichni se shodli, že chtějí pořídit laser v cenové relaci do 400 tisíc 

korun českých. Následující otázka č. 10 zjišťovala, mezi kterými značkami se kupující 

rozhodují. Respondenti měli za úkol označit dvě značky, mezi kterými se rozhodují. 18 

94% 

4% 2% 

Které faktory pro Vás byly při rozhodování o 

koupi laseru nejdůležitější ? 

 Cena

Jakost výrobků (kvalita

řezání/gravírování)
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respondentů uvedlo značku LaserPro, 16 značku E, 4 zákazníci zvolili značku U, 11 

zakroužkovalo značku T a 3 respondenti do otevřené odpovědi vyznačili značku G. 

Procentuální vyjádření výsledků otázky je uvedeno na obr. č. 11. 

 

Obrázek č. 11 Graf – výsledky dotazníkové otázky č. 10 

 

Jedenáctá otázka odpověděla na dotaz: „V jakém stavu chcete laser zakoupit?“. 88% 

respondentů odpovědělo, že preferuje laser nový a zbývajících 12% projevilo zájem o laser 

použitý. Výsledky jsou přehledně zobrazeny na obr. č. 12.  

 

Obrázek č. 12  Graf – výsledky dotazníkové otázky č. 11 

 

Poslední dotazníková otázka č. 12: „Které faktory považujete při rozhodování o koupi 

laseru za nejdůležitější?“ byla opět vyhodnocena jen pro první pořadí, které respondenti 

označili. Ostatní faktory a jejich ohodnocení bude využito pro analýzu klíčových 

kompetencí. 77% zákazníků označilo, že je pro ně na prvním místě cena, po 4% obdržela 

jakost výrobků (kvalita řezání/gravírování) a rychlost dodávky. Na druhém místě s 15% se 

35% 

31% 

8% 

21% 

6% 

Jakou značku laseru zvažujete zakoupit? 

LaserPro

E

U

T

Jiná: G
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po cenovém faktoru umístila otevřená odpověď. Čtyři zákazníci se vyjádřili, že 

upřednostňují možnost volitelného příslušenství, které je možno k laseru dokoupit a které 

rozšiřuje uživatelský komfort při různých aplikacích. Grafické zobrazení je na obrázku č. 

13. 

Obrázek č. 13 Graf – výsledky dotazníkové otázky č. 12 

 

 Závěr dotazníkového průzkumu 4.1.2

Dotazníkový průzkum prověřil preference zákazníků při koupi laserových gravírek. 

Místo konání předurčilo cílovou skupinu respondentů, jimiž byli především zákazníci, 

kteří se pohybují v oblasti reklamy a polygrafického průmyslu.  

Výsledky prokázaly, že zákazníci z tohoto segmentu trhu pořizují zejména lasery 

v hodnotách do 400 tisíc korun a volí střední pracovní plochu do 4000cm
2
, tedy nejčastěji 

pracovní plochy o rozměrech 40 x 30cm a 64 x 46cm. Zastoupení konkurenčních značek 

bylo u dotazovaných respondentů poměrně vyrovnané. Nejčetnější skupinu respondentů 

tvořili zákazníci vlastnící laser od jednoho do tří let. Zákazníci pořizovali v 92% zařízení 

nové, neboť na trhu se trend laseru jako výrobního prostředku pro reklamu teprve 

rozšiřuje. Oběh použitých zařízení je minimální. Při rozhodování o koupi laseru kladou 

zákazníci největší důraz na cenové parametry a kvalitu provedení.  

Druhá skupina respondentů potvrdila stejný trend jako zákazníci, kteří již laser 

vlastní. Oproti stávajícím zákazníkům však rozšířili parametry rozhodující o koupi o 

volitelné příslušenství. Jedná se o příslušenství, které rozšiřuje pracovní možnosti laseru a 

zvyšuje konkurenceschopnost dané značky.   

77% 

4% 
4% 

15% 

Které faktory považujete při rozhodování o 

koupi laseru za nejdůležitější? 

 Cena

Jakost výrobků (kvalita

řezání/gravírování)

Rychlost dodávky

Jiné: Volitelné

příslušenství



20 

 

4.2 Analýza konkurenčních skupin 

Analýza konkurenčních skupin je zaměřena na tržní odvětví laserových zařízení 

prodávaných na českém trhu. K této analýze byl vybrán vzorek značek, které se zde na trhu 

vyskytují. Celkem je v analýze zachyceno 35 strojů v zastoupení čtyř značek. První 

značkou je LaserPro, kterou zastupuje společnost SEMPER CORPORATION, s.r.o. Další 

značky jsou E, U, T. Při analýze konkurenčních skupin byl dodržen postup doporučeného 

zpracování. 

 Prvním krokem je stanovení charakteristik, na základě kterých budou vytvořeny 

konkurenční skupiny. Z výsledků dotazníkového šetření bylo zjištěno, že pro zákazníky 

současné nebo i potencionální patří mezi hodnotově nejdůležitéjší kritéria cena, kvalita 

řezání a velikost pracovní plochy. Jelikož kvalita řezání nelze vyčíslit a tudíž nelze z této 

charakteristiky vytvořit mapa konkurenčních skupin jsou zvolenými charakteristikami cena 

a velikosti pracovní plochy (v cm
2
). Ceny byly kvůli zachování obchodního tajemství 

procentuálně pozměněny. V tabulce č. 1 jsou shromážděny pro každé zařízení hodnoty 

pracovní plochy a ceny. 
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Tabulka č. 1  Data k analýze konkurenčních skupin 

Značka Zařízení 

Pracovní 

plocha 

(cm
2
) 

Cena - poměrově 

upravená (Kč) 

LaserPro 

Venus II 630 239 000,00    

C180 1415 282 000,00    

New Mercury 2908 456 000,00    

Spirit LS  3386 528 000,00    

Spirit GE 4416 660 000,00    

Spirit GLS 5887 719 000,00    

Gaia II 11166 1 152 000,00    

S290 3018 890 000,00    

StellMark I -10 324 550 000,00    

StellMark IF -20 324 690 000,00    

StellMark C-12II A 900 390 000,00    

StellMark C-30II A 900 520 000,00    

LS 100 1403 360 000,00    

LS 100 EX 1861 456 000,00    

LS 900 3721 540 000,00    

E 

E-01 1394 300 000,00    

E-02 1861 420 000,00    

E-03 2788 480 000,00    

E-04 5575 657 000,00    

E-05 1861 870 000,00    

U 

U-01 1238 264 000,00    

U-02 1857 348 000,00    

U-03 1861 408 000,00    

U-04 2788 444 000,00    

U-05 3715 516 000,00    

U-06 2788 672 000,00    

U-07 3715 708 000,00    

T 

T-01 2520 2 809 000,00    

T-02 1861 684 000,00    

T-03 3118 1 801 000,00    

T-04 902 2 806 000,00    

T-05 1394 321 000,00    

T-06 1861 1 132 000,00    

T-07 3096 1 714 000,00    

T-08 1875 4 692 000,00    

Z uvedených dat v tabulce je sestavena mapakonkurence na obrázku č.14. 
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Obrázek č. 14  Graf - Mapa konkurence 
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Jednotlivé značky laserových strojů jsou rozděleny do devíti kategorií. Schéma 

těchto kategorií je uvedeno v tabulce č. 2 – Schéma rozdělení do skupin. Vycházela jsem 

z hodnot, ve kterých se lasery pohybují v mapě konkurence.   

Tabulka č. 2  Schéma rozdělení do skupin 

Konkurenční skupina 

Pracovní plocha 

(rozpočtená na cm
2
) 

Cena (Kč) 

(od do> (od do> 

A - malá pracovní plocha, nízká cena 0 1000 0,00  400 000,00  

B - střední pracovní plocha, nízká cena 1000 4000 0,00  400 000,00  

C - velká pracovní plocha, nízká cena 4000 15000 0,00  400 000,00  

D - malá pracovní plocha, střední cena 0 1000 400 000,00  900 000,00  

E - střední pracovní plocha, střední cena 1000 4000 400 000,00  900 000,00  

F - velká pracovní plocha, střední cena 4000 15000 400 000,00  900 000,00  

G - malá pracovní plocha, vysoká cena 0 1000 900 000,00  5 000 000,00  

H - střední pracovní plocha, vysoká cena 1000 4000 900 000,00  5 000 000,00 

I - velká pracovní plocha, vysoká cena 4000 15000 900 000,00  5 000 000,00  

Po rozdělení strojů podle uvedeného schématu rozdělení vzniklo devět skupin, 

které jsou uvedeny v tabulce č. 3 – Konkurenční skupiny. 

 

Tabulka č. 3 Konkurenční skupiny 

Konkurenční skupina Konkurenti ve skupině 
Počet ve 

skupině 

Procento 

z celku 

A - malá pracovní plocha, nízká cena  Venus II, StellMark C-12II A 2 5,71% 

B - střední pracovní plocha, nízká cena U-01, C180, E-01, T-05, U-02, LS 100 6 17,14% 

C - velká pracovní plocha, nízká cena   0 0,00% 

D - malá pracovní plocha, střední cena 
StellMark I - 10, StellMark IF - 20, 

StellMark C-30II A 
3 8,57% 

E - střední pracovní plocha, střední cena 

S290, U-03, E-02, U-04, LS 100 EX, 

New Merucury, E-03, U-05, Spirit LS, 

LS 900, Spirit GE, U-07, T-02, U-07, 

E-05 

15 42,86% 

F - velká pracovní plocha, střední cena E-04, Spirit GLS 2 5,71% 

G - malá pracovní plocha, vysoká cena T-04 1 2,86% 

H - střední pracovní plocha, vysoká cena T-06, T-07, T-03, T-01, T-08 5 14,29% 

I - velká pracovní plocha, vysoká cena Gaia II 1 2,86% 
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U každé skupiny je nutné stanovit její velikost, umístění na ose x a umístění na ose 

y:  

Tabulka č. 4 Velikost a umístění skupin 

Skupina A B C D E F G H I 

Velikost skupiny (%) 6 17 0,00 9 43 6 3 14 3 

Průměrná pracovní plocha (cm2) 765 1450 0,00 516 2836 5731 902 2494 11166 

Průměrná cena (Kč) 314 400 312 455 0 586 667 582 125 687 885 2 805 840 2 429 611 1 152 000 

 

V tabulce č. 4 – Velikost a umístění skupin, je stanovena velikost skupiny, průměrná 

pracovní plocha (%) a průměrná cena (Kč). Velikost skupiny, je procentuální podíl 

skupiny z celku. Umístění na ose x je dáno průměrnou pracovní plochou ve skupině a 

umístění na ose y je určeno průměrnou cenou ve skupině.  

Obrázek č. 15  Graf - Mapa konkurenčních skupin 
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 Závěr 4.2.1

Při použitých charakteristikách pracovní plochy a ceny laserových zařízení vzniklo 

devět konkurenčních skupin. Největší konkurenční skupinou z hlediska počtu 

zastoupených modelů, je skupina E s velikostí 42,86 % z celku, je to patrné z obrázku č. 15 

– Mapa konkurenčních skupin. Skupina E je tvořena laserovými gravírkami se střední 

pracovní plochou a střední cenou, charakteristika skupiny je definována v tabulce č. 2 – 

Schéma rozdělení do skupin.  

Další skupiny jsou oproti největší skupině o několik desítek procent menší. Druhou 

největší skupinou je skupina B s velikostí 17,14 %. Na základě této analýzy lze určit hlavní 

konkurenty. Hlavními konkurenty jsou stroje (dodavatelé strojů), které se nacházejí ve 

stejné skupině, nebo stroje ze skupiny, které se nacházejí v těsné blízkosti. V této skupině 

se nachází laserová gravírka C180, která je ve společnosti SEMPER CORPORATION, s. 

r. o. nejprodávanějším modelem. Proto bude v metodě klíčových kompetencí porovnávána 

společnost s konkurenty z této skupiny.  

Skupina C neobsahuje žádné lasery. Tato kombinace charakteristik nízké ceny a 

velké pracovní plochy je nereálná. Žádná z uvedených značek tuto variantu nenabízí.  

4.3 Analýza klíčových kompetencí  

Analýza klíčových kompetencí byla zvolena jako nástroj pro porovnání kompetencí 

podniku SEMPER CORPORATION, s. r. o. zastupující lasery značky LaserPro. 

Společnost bude porovnávána s kompetencemi tří konkurenčních podniků prodávající 

značky laserů E, U a T. Tyto konkurenční podniky se nachází v konkurenční skupině B. 

Tato skupina byla zvolena z důvodu, že je v ní umístěn nejprodávanější model C180 

značky LaserPro.  

V dotazníkovém šetření (viz. příloha č. 1) měli zákazníci u otázek č. 7 a č. 12 seřadit 

vybraná kritéria podle důležitosti od prvního až po páté, případně šesté místo. K hodnocení 

měli na výběr 5 předvolených kritérií a možnost doplnění šestého vlastního kritéria. 

V tabulce č. 5 jsou uvedeny četnosti zvolených pořadí.  
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Tabulka č. 5 Četnost pořadí kritérií 

Pořadí 
1 2 3 4 5 6 

Kritérium 

Cena 68 2 3 3 1 0 

Kvalita řezání/gravírování 3 66 4 1 3 0 

Pracovní plocha 1 6 54 10 6 0 

Rychlost dodávky 1 1 1 23 48 3 

Poskytovaný servis 0 2 15 40 19 1 

Jiné: Volitelné příslušenství 4 0 0 0 0 0 

 

Pro sestavení významnosti jednotlivých klíčových kompetencí, byla potřeba stanovit 

váhy. Váhové hodnocení bylo stanoveno z priorit zákazníků ověřených při dotazníkovém 

průzkumu. Preferencemi uživatelů při koupi laserového zařízení se zabývaly otázky č. 7 a 

12. Jednotlivým četnostem bylo přiřazeno bodové hodnocení  ve výši od 1 do 10 dle pořadí 

(viz. tabulka č. 6), které jednotlivé faktory obsadily.  

Tabulka č. 6 Bodová hodnotící stupnice klíčových kompetencí 

Pořadí 1 2 3 4 5 6 

Bodové hodnocení 10 8 6 4 2 1 

 

V tabulce č. 7 jsou součiny četností pořadí a k nim příslušného bodového hodnocení. 

Z těchto hodnot byly vypočteny váhy kritérií. Součet těchto vah je roven 1. Vypočtené 

váhy přiřazené kritériím byly předloženy vrcholovému managementu společnosti Semper 

Corporation, s. r. o., zda se shodují s jejich odborným míněním a byly jimi akceptovány.  

Tabulka č. 7 Bodové hodnocení klíčových kompetencí 

  Hodnocení pořadí 
Suma Váha 

Kritérium 1 2 3 4 5 6 

Cena 680 16 18 12 2 0 728 0,32 

Kvalita řezání/gravírování 30 528 24 4 6 0 592 0,26 

Pracovní plocha 10 48 324 40 12 0 434 0,19 

Rychlost dodávky 10 8 6 92 96 3 212 0,09 

Poskytovaný servis 0 16 90 160 38 1 304 0,13 

Jiné: Volitelné příslušenství 40 0 0 0 0 0 40 0,02 

 
     

Σ 2310 1,00 
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 Dalším krokem analýzy je ohodnocení podniku a vybraných konkurentů. Bodové 

hodnocení společností bylo získáno od zákazníků, kteří se účastnili dotazníkového 

průzkumu a laserové zařízení laserových značek reprezentovaných danými distributory již 

vlastní. Níže je uvedena subjektivní bodová stupnice, jež byla předložena k hodnocení 

zákazníkům – tabulka č. 8. Stupnice je v rozmezí od hodnocení 1, což představuje velmi 

slabou stránku podniku, až k hodnocení 5, které znázorňuje velmi silnou stránku. 

Tabulka č. 8 Subjektivní bodová stupnice 

Velmi silná Silná Střední Slabá Velmi slabá 

5 4 3 2 1 

 

Tímto ohodnocením vznikla tabulka č. 9, kde je pomocí aritmetického průměru 

vypočtítáno konečné hodnocení. Je zde uveden i tzv. ideální podnik, který má maximální 

hodnocení u každé kompetence. S tímto podnikem později budou ostatní společnosti 

porovnávány.  

Tabulka č. 9 Hodnocení klíčových kompetencí 

Klíčové kompetence Váha 

Hodnocení (1-5) 

Semper 

corporation 
E U T Ideální podnik 

Ceny  0,32 3 4 3 2 5 

Jakost výrobků (kvalita 

řezání/gravírování) 
0,26 4 3 3 5 5 

Šíře sortimentu (pracovní plocha) 0,19 4 4 3 4 5 

Rychlost dodávky 0,09 4 2 2 4 5 

Poskytovaný servis 0,13 4 2 4 4 5 

Nabídka komponentů (volitelné 

příslušenství) 
0,02 4 3 3 4 5 

 
1   

 

Hodnocení klíčových kompetencí je uvedeno v grafické podobě na obrázku  č. 16 – 

Graf ické zobrazení konkurenčních profilů. 
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Obrázek č. 16  Grafické zobrazení konkurenčních profilů 

 

 

Roznásobením příslušné váhy a hodnocení u každé kompetence vznikla vážená 

hodnota. Jednotlivé hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 10 – Vážené hodnoty klíčových 

kompetencí. Sumou všech kompetencí u každého podniku vzniká konečná hodnota 

celkové konkurenceschopnosti, která umožňuje detailnější porovnání (obr. č. 17). 

 

 

Tabulka č. 10 Vážené hodnoty klíčových kompetencí 

Klíčové kompetence 
Vážená hodnota 

  

  
SEMPER 

CORPORATION E U T 
Ideální 

podnik 

Ceny  0,9 1,3 0,9 0,6 1,6 

Jakost výrobků (kvalita 

řezání/gravírování) 
1,0 0,8 0,8 1,3 1,3 

Šíře sortimentu (pracovní plocha) 0,8 0,8 0,6 0,8 0,9 

Rychlost dodávky 0,4 0,2 0,2 0,4 0,5 

Poskytovaný servis 0,5 0,3 0,5 0,5 0,7 

Nabídka komponentů (volitelné 

příslušenství) 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Celková konkurenceschopnost 3,7 3,3 3,0 3,6 5,0 
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Obrázek č.  17 Graf celkové konkurenceschopnosti 

 

 Závěr 4.3.1

Hodnocení kompetencí jednotlivých podniků je vyobrazeno v obr. č.  V obrázku č. 

17 je grafické zobrazení celkové konkurenceschopnosti. Celková konkurenceschopnost 

podniku SEMPER CORPORATION, s. r. o.  je blízká úrovni zástupce značky T.  

K přiblížení se ideálnímu podniku můžeme odhalit velké rezervy v oblasti cenové politiky, 

která je však odvislá od cenové politiky výrobce. V tomto faktoru tedy nemůže 

dosáhnout výrazného zlepšení. Veškeré sledované kompetence kromě poskytovaného 

servisu jsou vysoce závislé na výrobcích laserových zařízení. 
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5. Závěr 

Bakalářská práce si kladla za cíl analyzovat tržní segment laserových systémů pro 

polygrafický a reklamní průmysl a konkurenční pozici společnosti SEMPER 

CORPORATION, s.r.o. jako distributora značky LaserPro a navrhnout doporučení na 

zlepšení stávající pozice.  

Hlavní cíl bakalářské práce byl naplněn pomocí marketingové analýzy a 

marketingového výzkumu.  Relevanci analýzy podložil dotazníkový průzkum  realizovaný 

na oborovém veletrhu. Tržní pozice společnosti v segmentu laserových systémů se z velké 

části odvíjí od sortimentu, který daná značka nabízí. Tento fakt vedl k výběru metodiky 

analýzy konkurenčních skupin. Největší tržní nabídka je soustředěna do skupiny se střední 

cenou a střední výrobní plochou. Je samozřejmé, že zde jsou požadavky výrobce a 

zákazníků částečně v rozporu. Zákazník, jak potvrdil dotazníkový průzkum, má vždy 

zájem o nejnižší cenu a výrobce naopak hájí primární cíle společnosti. Někteří výrobci 

mezi něž se LaserPro řadí se tomuto trendu přizpůsobili. Oproti značce T, která je 

charakteristická vysokými cenami nabízí LaserPro zlatou střední cestu mezi poměrem ceny 

a kvality. 

Z celého výzkumu vyplynuly důležité fakty, distributoři jsou vysoce závislí na 

výrobcích zařízení, neboť klíčové kompetence, které rozhodují o úspěchu v oboru, jsou ve 

velké míře závislé od strategie výrobce. Distributor má pouze malé kompetence 

k ovlivnění.  

Společnost by se díky výše uvedeným zjištěním měla zaměřit na kvalitní poskytování 

servisu, které rozhoduje o kladných referencích mezi odběrateli. Obor má v současné době 

růstovou tendenci a existuje nemalé procento společností, které rozšiřují výrobní kapacity 

zakoupením výkonnějších zařízení. Zde je prostor pro expanzi za předpokladu, že stávající 

zákazníci budou s poskytovanými službami spokojení. 

Dále navrhuji širší spolupráci v oblasti průzkumu preferencí zákazníků z hlediska 

volitelného příslušenství k laserům. Faktor ovlivňuje rozhodnutí zákazníka o koupi 

příslušné značky. Měl by být zmapován uživatelský komfort uživatelů a výrobci následně 

navrženy doporučení na rozšíření ovladačů a případně technologických možností zařízení. 

Po prozkoumání sortimentu značky LaserPro je zřejmé, že výrobce GCC se zabývá 

rovněž vláknovými lasery pro průmyslové využití. Doposud se společnost SEMPER 

CORPORATION, s.r.o. zaměřovala na dodávku zařízení s CO2 trubicí. Cestou je rozšíření 

nabídky směrem k vláknovým laserům, které jsou charakteristické vyšší cenou a 
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možnostmi zpracování kovů. Rozšíření sortimentu by bylo podmíněno zajištěním 

rozšířením servisních služeb a obchodních dovedností v nových segmentech trhu 

orientujících se na zpracovatelský průmysl a účastí na příslušných oborových veletrzích.   
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Příloha č. 1 

Následující dotazník slouží k marketingové analýze trhu laserových systémů a 

klade si za cíl zjistit, jaké parametry a služby zákazníci při nákupu laserů upřednostňují.  

Děkujeme za vyplnění dotazníku! 

Instrukce k vyplnění dotazníku: 

U každé otázky prosím vyberte a zakroužkujte jednu odpověď, jež nejvíce vystihuje Váš 

názor, pokud u otázky není uveden jiný pokyn.  

 

1) Vlastníte CO2 laser? 

a) ANO       

b) NE 

Pokud jste zvolili odpověď ano, pokračujte prosím otázkami č. 2 – 7. 

Pokud jste zvolili odpověď ne, pokračujte prosím otázkami č. 7-11. 

2) Jakou máte velikost pracovní plochy (cm
2
)? 

a) Malá 0 – 1 000 

b) Střední 1 001 – 4 000 

c) Velká 4 001 – 15 000 

d) Nad 15 000 

3) Za jakou PC jste si laser pořídil/a (tis. Kč)? 

a) Malá 0 – 400 

b) Střední 401 – 900 

c) Vysoká 901 – 5 000 

d) Nad 5 000 

4) Jaké značky jste si laser pořídil/a? 

a) LaserPro 

b) E 

c) U 

d) T 

e) Jiná (napište jaká):  

 



 

 

 

5) Jak dlouho laser vlastníte? 

a) do 1 roku 

b) 1 – 3 roky 

c) 3 – 5 let 

d) Více než 5 let 

6) V jakém stavu jste laser kupoval/a? 

a) Nový 

b) Použitý 

7) Které faktory pro Vás byly při rozhodování o koupi laseru nejdůležitější? 

a) Cena Číslo pořadí:   

b) Jakost výrobků (Kvalita řezání/gravírování) Číslo pořadí: 

c) Šíře sortimentu (pracovní plocha)  Číslo pořadí: 

d) Rychlost dodávky Číslo pořadí: 

e) Poskytovaný servis Číslo pořadí: 

f) Jiné (napište jaké): Číslo pořadí: 

8) S jakou velikostí pracovní plochy si chcete laser pořídit (cm2)? 

a) Malá 0 – 1 000 

b) Střední 1 001 – 4 000 

c) Velká 4 001 – 15 000 

d) Nad 15 000 

9) Za jakou cenu si chcete laser pořídit (tis. Kč)? 

e) Malá 0 – 400 

f) Střední 401 – 900 

g) Vysoká 901 – 5 000 

h) Nad 5 000 

10) Jakou značku laseru zvažujete? 

Zakroužkujte prosím 2 značky, které preferujete. 

a) LaserPro  

b) E 

c) U 

d) T 

e) Jiná (napište jaká):  

 



 

 

 

11) V jakém stavu si chcete laser zakoupit? 

a) Nový  

b) Použitý 

12) Které faktory považujete při rozhodování o koupi laseru za nejdůležitější? 

a) Cena Číslo pořadí:   

b) Jakost výrobků (Kvalita řezání/gravírování) Číslo pořadí: 

c) Šíře sortimentu (pracovní plocha)  Číslo pořadí: 

d) Rychlost dodávky Číslo pořadí: 

e) Poskytovaný servis Číslo pořadí: 

f) Jiné (napište jaké): Číslo pořadí: 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Příloha č. 2 

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu 

Otázka č. 1 Vlastníte CO2 lasery? 

  Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 51 66% 

Ne 26 34% 

Otázka č. 2 Jakou máte velikost pracovní plochy (cm
2
)? 

  Absolutní četnost Relativní četnost 

Malá 0-1 000 2 4% 

Střední 1 001 – 4 000 45 88% 

Velká 4 001 – 15 000 4 8% 

Nad 15 000 0 0% 

Otázka č. 3 Za jakou PC jste si laser pořídil/a (tis. Kč)? 

  Absolutní četnost Relativní četnost 

Malá 0-400 44 86% 

Střední 401 – 900 7 14% 

Vysoká 901 – 5 000 0  0% 

Nad 5 000 0 0% 

Otázka č. 4 Jaké značky jste si laser pořídil/a? 

  Absolutní četnost Relativní četnost 

LaserPro 12 24% 

E 14 27% 

U 9  18% 

T 11 22% 

Jiná: G 5 10% 

Otázka č. 5 Jak dlouho laser vlastníte? 

  Absolutní četnost Relativní četnost 

Do 1 roku 3 6% 

1 – 3 roky 23 45% 

3 – 5 let 7  14% 

Více než 5 let 18 35% 

 



 

 

 

Otázka č. 6 V jakém stavu jste laser kupoval/a? 

  Absolutní četnost Relativní četnost 

Nový 47 92% 

Použitý 4 8% 

Otázka č. 7 Které faktory pro Vás byly při rozhodování o koupě laseru nejdůležitější? 

  Absolutní četnost Relativní četnost 

Cena 48 94% 

Kvalita 

řezání/gravírování 2 4% 

Pracovní plocha 1 2% 

Rychlost dodávky 0 0% 

Poskytovaný servis 0 0% 

Jiné (napiště jaké): 0 0% 

Otázka č. 8 S jakou velikostí pracovní plochy si chcete laser pořídit (cm2)? 

  Absolutní četnost Relativní četnost 

Malá 0 – 1 000 2 8% 

Střední 1 001 – 4 000 24 92% 

Velká 4 001 – 15 000 0  0% 

Nad 15 000 0 0% 

Otázka č. 9 Za jakou cenu si chcete laser pořídit (tis. Kč)? 

  Absolutní četnost Relativní četnost 

Malá 0 – 400 26 100% 

Střední 401 – 900 0 0% 

Velká 901 – 5 000 0  0% 

Nad 5 000 0 0% 

Otázka č. 10 Jakou značku laseru zvažujete? 

  Absolutní četnost Relativní četnost 

LaserPro 18 35% 

E 16 31% 

U 4 8% 

T 11 21% 

Jiná: G 3 6% 

 

  



 

 

 

Otázka č. 11 V jakém stavu si chcete laser zakoupit? 

  Absolutní četnost Relativní četnost 

Nový 23 88% 

Použitý 3 12% 

Otázka č. 12 Které faktory považujete při rozhodování o koupi laseru za nejdůležitější? 

  Absolutní četnost Relativní četnost 

Cena 20 77% 

Kvalita 

řezání/gravírování 1 4% 

Pracovní plocha 0 0% 

Rychlost dodávky 1 4% 

Poskytovaný servis 0 0% 

Jiné:Volitelné 

příslušenství 4 15% 

 

 

 


