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1 Úvod 

 

V soudobé moderní době, je sektor sluţeb povaţován, jako nejvýznamnější prvek 

rozvoje obchodů v oblasti národního hospodářství. V minulosti byl prodej zboţí hmotného 

charakteru, doprovázen prodejem sluţby nehmotného charakteru v konkrétní oblasti. 

V současné době je trend opačný, komplexní nabídka sluţeb, nabízená poskytovatelem je 

doprovázená konkrétním druhem hmotného zboţí. V oblasti poskytování sluţeb dochází 

k zvyšování zaměstnanosti, coţ se pozitivně projevuje nárůstem podílů HDP dané země. 

Autoškoly zařazujeme do terciárního odvětví sluţeb národního hospodářství, 

především proto, ţe autoškolou není poskytován ţadatelům fyzický produkt, který má 

hmotnou charakteristiku, nýbrţ je poskytována sluţba, která má nehmotný charakter. Lidé 

navštěvují, respektive absolvují autoškolu za konkrétním účelem. Získání řidičského 

oprávnění odráţí skutečné potřeby daného klienta, kdy výkon povolání řidičského oprávnění 

je přímo vyţadován, nebo pouze klient absolvuje autoškolu pro své osobní potřeby. 

Jelikoţ téma, které je spojené s automobily, motocykly a všemi moţnými dopravními 

prostředky mě zajímá, rozhodl jsem se v diplomové práci věnovat hodnocení konkurence na 

trhu autoškol v Havířově, kterou jsem v minulosti také v Havířově absolvoval. 

Cílem diplomové práce je analýza konkurence autoškol v Havířově a navrţení 

konkrétních návrhů a doporučení pro Aš Igor Klajbl, které by mohly vést k zvýšení 

konkurenceschopnosti na trhu v Havířově. S ohledem na autoškoly, které neposkytují 

kompletní výcvik všech motorových skupin, je analýza konkurence autoškol zaměřena pouze 

na výcvikovou skupinu B. 

Objekty prováděného primárního výzkumu bude zvoleno jedenáct autoškol, které 

působí na trhu v Havířově. Zaměřením práce je vnímání konkurence autoškol z pohledu 

zákazníka, kdy marketingový výzkum pomocí dotazníků bude realizován v prostorech 

jednotlivých autoškol, společně s rozhovory jednotlivých majitelů autoškol, který poskytne 

jedinečný náhled na danou situaci konkurence na trhu autoškol v Havířově. Na základě 

provedené analýzy, budou sestaveny silné a slabé stránky Aš Igor Klajbl, návrhy  

a doporučení, které by mohly vést k odstranění nedostatků a problémů spojené s podnikáním. 
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2 Charakteristika autoškoly Igor Klajbl 

2.1 Historie autoškoly Igor Klajbl 

 

Samotný vznik autoškoly je datován od roku 1990, kdy byla zaloţena autoškola TRIO 

třemi společníky, od počátku vzniků je autoškolou nabízeno veškeré moţné řidičské 

oprávnění všech motorizovaných skupin. K dostupným činnostem autoškoly, která byla v roce 

1992 rozšířena o komplexní školení profesionálních řidičů nákladních automobilů a autobusů 

veřejné, městské a dálkové přepravy, kde byla zahrnována teorie i praxe řízení.  

Po odchodu jednoho ze společníků autoškola v roce 1993 nadále zůstává vedení 

autoškoly dvěma majitelům. Bohuţel v roce 1996 dochází úmrtí společníka autoškoly TRIO, 

kdy samotná autoškola je pak vedena pouze jedním majitelem Igorem Klajblem, který 

následně autoškolu přejmenoval na autoškolu Igor Klajbl. V současnosti má autoškola 

jednoho majitele, který je současně jednatelem autoškoly. K provozování dané autoškoly je 

zapotřebí kvalitního lektora, kterým jsou předávaný informace o výcviku řízení motorového 

vozidla budoucím řidičům, tahle starost připadá na pana Igora Klajbla, který má více neţ 

dvacetiletou praxi v učení. Další významnou osobou autoškoly je externí pracovník, který 

vypomáhá s řízením automobilů s ţáky, kdyţ pan Igor Klajbl školí řidiče referenty, nebo vede 

teoretickou výuku ţáků. 

Autoškola Igor Klajbl se nachází v dostupné části města Havířov, budova bývalého 

pracovního úřadu. Autoškola Igor Klajbl se nachází v 3. patře této budovy, ve které majitel 

má pronajaté 2 místnosti. Ve větší místnosti se nachází trenaţér osobního automobilů, kde si 

budoucí řidiči vyzkoušejí a osvojí techniku řízení automobilů. V dané učebně se nacházejí 

lavice, kde je vedena teoretická výuka, která je podpořena o video ukázky a konkrétní 

modelové situace, v učebně se, také nacházejí počítače, kde si mohou studenti vyzkoušet 

zkušební testy Ministerstva dopravy ČR, popřípadě i jejich ostré verze. V malé místnosti má 

pan Igor Klajbl svou kancelář, kterou vyuţívá pro odpočinek a řešení konkrétních situací, 

které jsou spojené se samotným podnikáním. 

Provozní doba autoškoly je v úřední hodiny, teoretická výuka je v pondělí a středu vţdy 

od 15:00-17:00 hodin. Další moţnou komunikaci je e-mailová adresa a mobilní telefonní číslo 

na pana Igora Klajbla, které jsou uvedeny na webové adrese www.klajbl.cz 

 

http://www.klajbl.cz/
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2.2 Poskytované sluţby 

 

Autoškolou Igor Klajbl jsou nabízeny dvě základní kategorie sluţeb. Řidičské 

oprávnění dle příslušných výcvikových skupin a sluţby akreditovaného školicího střediska.  

Doplňkovými sluţbami jsou nabízeny kondiční jízdy pro řidiče, kteří delší dobu neřídili 

vozidlo, nebo si nejsou jisti v řízení motorového vozidla, jízdy určené pro řidiče, kteří čekají 

na navrácení řidičského oprávnění a školení řidičů referentů pro vozidla do 3,5 tuny.  

2.2.1 Nabízené výcvikové skupiny 

 

A (M) : mopedy a malé motocykly s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h, věk: od 15 let. 

A1 : lehké motocykly o objemu válců do 125 cm
3
 a o výkonu nejvýše 11 kW, věk: od 16 let. 

A/25 : motocykly do výkonu 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost do 0,16 kW/kg,  

věk: od 18 let. 

A: motocykly nad výkon 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost nad 0,16 kW/kg, věk: od 

21 let, podmínka: drţitel řidičské oprávnění A/24 + doplňovací zkouška. 

B: motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností do 3500 kg a maximálně 8 míst k 

sezení kromě místa řidiče. Smí být připojeno vozidlo o maximální přípustné hmotnosti do 750 

kg. Jízdní soupravy s maximální přípustnou hmotností soupravy do 3500 kg. Traktory  

a samojízdné pracovní stroje s maximální přípustnou hmotností do 3500 kg, věk: od 18 let. 

B+E : jízdní soupravy sloţené z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla nad 750 

kg, věk: od 18 let, podmínka: drţitel řidičského oprávnění skupiny: B. 

C: motorová vozidla s maximální přípustnou hmotností nad 3500 kg. Smí být připojeno 

přípojné vozidlo s maximální přípustnou hmotností do 750 kg, věk: od 18 let, podmínka: 

drţitel řidičského oprávnění skupiny: B. 

C+E : jízdní soupravy sloţené z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla  

a maximální přípustnou hmotností nad 750 kg, věk: od 18 let, podmínka: drţitel řidičského 

oprávnění skupiny: C. 
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D: motorová vozidla určená pro přepravu osob s více neţ 8 místy k sezení kromě místa řidiče; 

smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg, věk: 21 let, 

podmínka: drţitel řidičského oprávnění skupiny B nebo C.[19] 

2.2.2 Akreditované školicí středisko 

 

Autoškolou Igor Klajbl je prováděno vstupní i pravidelné školení řidičů z povolání pro 

skupiny řidičského oprávnění skupiny C, CE, D, DE. Vzhledem k výši stanovené ceny za 

dané školení, lze školení splácet v jednotlivých splátkách. Samozřejmostí je výukový materiál 

zcela zdarma.  

Vstupní školení pro získání „Průkazu profesní způsobilosti řidiče“, toho je povinen se 

zúčastnit kaţdý řidič nákladních vozidel nad 3,5 tuny a řidič autobusu převáţející 9 a více 

osob (mimo řidiče autobusu), který není drţitelem platného „Průkazu profesní způsobilosti 

řidiče“. Vstupní školení je prováděno výukou a výcvikem, výcvik je zakončen zkouškou z 

profesní způsobilosti řidiče. 

Tohoto školení jsou povinni se zúčastnit drţitelé platného „Průkazu profesní 

způsobilosti řidiče“. Celkový rozsah školení je představován 35 hodinami a je nutno jej 

absolvovat do konce pátého roku, od data vydání průkazu. Pravidelné školení je děleno do 

ročních kurzů v rozsahu 7 hodin. [19] 

2.2.3 Kondiční jízdy 

 

Kondiční jízdy jsou určeny především pro ty drţitele řidičského oprávnění, kteří si 

chtějí zdokonalit své řidičské dovednosti. Pro zájemce, kteří neřídili delší dobu a mají zájem 

vyzkoušet si samostatně řízení, případně řízení určitého typu nebo značky motorového 

vozidla nebo vyzkoušet si řízení na určité trase např. do zaměstnání. Rovněţ výhodné např. 

pro ţeny, které jejich manţelé podceňují a které jiţ na tomto základě ztratily sebedůvěru ve 

své řidičské dovednosti. [19] 

2.2.4 Příprava na navrácení řidičského oprávnění 

 

Autoškolou jsou nabízeny sluţby řidičům, kteří přišli o řidičské oprávnění a usilují  

o jeho navrácení bezproblémovou přípravou a kompletním přezkoušením, které je nutné k 

navrácení řidičského oprávnění. Samozřejmostí je poskytnutí kompletních sluţeb a informací, 

které jsou spojené s přezkoušením a s následným vrácením řidičského průkazu. [19] 
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2.2.5 Školení řidičů referentů 

 

Školení je určeno pouze pro řidiče referenty, jejichţ vozidla nepřevyšují 3,5 tuny. 

Školení probíhá přímo v prostorách učebny autoškoly Igor Klajbl za vyuţití moderní 

počítačové techniky. Školení je prováděno zkušeným instruktorem panem Igorem Klajblem s 

dlouholetou praxí v oboru. Důraz je kladen zejména na změny a zajímavosti v pravidlech 

silničního provozu.[19] 

 

2.3 SWOT analýza autoškoly Igor Klajbl 

2.3.1 Silné stránky autoškoly 

 

Mezi silné stránky autoškoly Igor Klajbl, patří především dlouholetá tradice a dobré 

jméno mezi ostatními autoškolami v Havířově. Dalším významným faktorem je profesionální 

přístup lektora a instruktora pana Klajbla, který je dán mnohaletými zkušenostmi v oboru. 

Výhodou je umístění samotné autoškoly, která je v samotné blízkosti autobusového nádraţí. 

Dalším znakem je vozový park, který čítá nové dopravní prostředky, jejichţ stáří nepřesáhlo  

2 let u osobního automobilu a motorek a 5 let u nákladního vozu a autobusu. Výhodou je také 

povaţováno, ţe kurzy školení profesní způsobilosti lze provádět i na splátky, přičemţ 

výukový materiál je zcela zdarma. 

2.3.2 Slabé stránky autoškoly 

 

I přesto, ţe autoškola na trhu působí více neţ 20 let, lidé navštěvují jiné konkurenční 

autoškoly za účelem získání řidičského oprávnění v místě jejich bydliště, popřípadě dávají 

přednost daleko niţší ceně bez ohledu na kvalitu prováděného výcviku. Za slabou stránku 

můţeme povaţovat především vyšší cenu neţ ostatní konkurenti v Havířově. Autoškola Igor 

Klajbl má nejvyšší stanovenou cenu za řidičské oprávnění skupiny B v Havířově, oproti svým 

konkurentům, kteří ji mají stanovenou na hranici nákladu, nebo pod touhle hranicí. Dalším 

negativním faktorem můţeme vnímat neexistující reklamu, ať uţ na automobilu samotné 

autoškoly, nebo reklamních letáku, předmětu či zastaralého a nečitelného poutače na samotné 

budově. Reklama, zde vůbec neexistuje, forma šíření dobrého jména je pouze na doporučení 

absolventů. 
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2.3.3 Příleţitosti pro autoškolu 

 

Příleţitosti pro autoškolu Igor Klajbl je spočinuta v rozsahu působnosti i v jiných 

městech neţ je Havířov, jako je například Karviná a Frýdek-Místek. Další významnou 

příleţitostí, můţe být rozšíření působnosti v oblasti školení, profesních způsobilosti řidičů o 

větší města, jako je Ostrava, Třinec a Český Těšín.   

2.3.4 Ohroţení autoškoly 

 

Přímým ohroţením pro autoškolu Igor Klajbl jsou potencionální konkurenti a moţnost 

vstupu nových potencionálních konkurentů na trh, kteří mohou svou činnost zaměřit na oblast 

v Havířově. Největším konkurentem autoškoly Igor Klajbl je autoškola Pollak, která je 

největší v Havířově z hlediska počtu instruktorů, školení a výukových automobilů. Ročně 

autoškolu Pollak absolvuje, zhruba 735 ţadatelů, oproti Aš Igor Klajbl, ve které absolvuje 

zhruba 120 ţadatelů o řidičské oprávnění skupiny B. Dále, se tato autoškola, také specializuje 

na školení řidičů profesní způsobilosti. Významným ohroţením pro autoškolu Igor Klajbl 

můţe být zvýšení nákladů, které se projevují stoupající výši cen motorové nafty, nájemným 

jednotlivých prostor k provádění teoretické výuky. [22] 

 

2.4 Makroprostředí 

 

Makroprostředím je představována činnost kaţdé společnosti, nepředvídatelné vlivy 

okolí, nebo vlivy, které jsou jen velmi těţko předvídatelné. Makroprostředí dokáţe ovlivňovat 

svou činnosti veškeré podniky, které nemohou tyto vlivy měnit, nebo odstranit, ale mohou se 

pouze pruţně přizpůsobit dané situaci. [7] 

2.4.1 Demografické prostředí ČR 

 

Českou republikou bylo dosaţeno v roce 2010 přirozenou měnou nárůstu počtu 

obyvatel o 1,8 tisíce osob, coţ však bylo o 8,5 tisíce méně neţ v roce 2009, díky důsledku 

výrazného poklesu narozených dětí. Počet přistěhovalých osob byl vyšší neţ počet 

vystěhovalých o 16,9 tisíce osob. Oproti roku 2010 byl v roce 2009 niţší počet sňatků, ale i 

rozvodů. Na konci roku 2011 ţilo v České republice 10 504 203 osob. Počet obyvatel je 

výsledkem bilance, která navazuje na výsledky sčítání lidu, které bylo uskutečněno k 26. 03. 

2011. [20] 
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V roce 2011 se ţivě narodilo 108,7 tisíce dětí, o 8,5 tisíce méně neţ v roce 

předchozím. Počty narozených dětí klesaly jiţ 3 roky za sebou od roku 2008, kdy vrcholila 

nedávná vlna zvýšené porodnosti. Ovšem pokles v roce 2011 byl výrazně vyšší neţ za 

předchozí dva roky dohromady. Oproti roku 2010 bylo méně dětí prvního, druhého i třetího  

a dalšího pořadí. Prvních dětí se v roce 2011 celkem narodilo 51,0 tisíce (47 % všech dětí), 

druhých 42,2 tisíce (39 %), třetích a dalších 15,5 tisíce (14 %). Předběţné údaje signalizují  

i poměrně významný pokles úhrnné plodnosti, ukazatele udávajícího průměrný počet dětí 

narozených jedné ţeně, jeţ se v letech 2009-2010 pohyboval na hodnotě 1,49. V roce 2011 

byla úhrnná plodnost 1,42 dítěte. O jednu desetinu roku, na 29,7 roku se zvýšil průměrný věk 

matek při porodu. Nejvyšší plodnost byla zaznamenána u 28 aţ 31letých ţen, mezi 

prvorodičkami u 27 aţ 29letých. I v roce 2011 pokračoval růst podílu dětí narozených mimo 

manţelství, který v roce 2010 poprvé přesáhl čtyřicet procent (40,3 %) a o rok později se dále 

zvýšil na 41,8 %. Neprovdaným ţenám se v roce 2011 narodilo celkem 45,6 tisíce dětí.  

Narozených dětí, kdy ani jeden z rodičů neměl státní občanství České republiky, byly 

zaregistrovány 3 tisíce. [20] 

V roce 2011 zemřelo 106,8 tisíce osob, coţ byl stejný počet jako o rok dříve. Naděje 

doţití při narození se oproti roku 2010 u muţů zvýšila o 0,3 roku na 74,7 roku, u ţen vzrostla 

o 0,2 roku na 80,8 let. Počet zemřelých kojenců byl ve srovnání s rokem 2010 niţší (298 

Zdroj: [20] 

Obr. 2.1 Vývoj počtu obyvatel v ČR 
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oproti 313), kojenecká úmrtnost zůstala na stejné úrovni 27 zemřelých dětí do jednoho roku 

věku z 10 tisíc ţivě narozených dětí. [20] 

V roce 2011 bylo uzavřeno 45,1 tisíce manţelství, o 1,6 tisíce méně neţ v roce 

předchozím. Šlo o další úbytek uzavíraných manţelství související jak s úbytkem 

sňatkuschopného obyvatelstva (početně silné generace narozených v sedmdesátých letech jiţ 

věk vyšší sňatečnosti překročily), tak i s dalším poklesem intenzity sňatečnosti  

a pokračujícího odkládání vstupu do manţelství do pozdějšího věku. Podle předběţných údajů 

první sňatek před dosaţením věku 50 let uzavírá pouze 53 % muţů a 60 % ţen, kdyţ v roce 

2010 to bylo 55, respektive 62 %. Průměrný věk při prvním sňatku se zvýšil u muţů na 32,4 

roku, u ţen na 29,6 roku. Nejvíce sňatků bylo i v roce 2011 uzavřeno v červnu (8,1 tisíce), 

dále pak v červenci (7,3 tisíce) a září (6,8 tisíce). Oproti předchozím rokům byl pro snoubence 

o něco atraktivnější listopad a to díky datu 11. 11. 2011, kdy bylo, přestoţe to byl pátek, 

uzavřeno 980 manţelství. Celkem 1 722 muţů-občanů ČR a 2 384 ţen-občanek ČR uzavřelo 

loni sňatek s partnerem cizí státní příslušnosti. Muţi nejčastěji s občankami Slovenska,  

Ukrajiny a Ruska, ţeny s občany Slovenska, Německa a Velké Británie. [20] 

V roce 2011 došlo ke 28,1 tisíce rozvodů v manţelství, coţ činilo úbytek o 2,7 tisíce 

neţ v roce 2010. Sníţila se také úroveň rozvodovosti, kdy podíl manţelství končících 

rozvodem klesl z rekordních 50,0 % v roce 2010 na 46,2 % v roce 2011. Manţelství do svého 

zániku rozvodem trvalo průměrně 12,9 roku. Rozvody do 5 let od sňatku představovaly 19 % 

všech rozvodů v roce 2011, do 10 let 39 %, 15 % bylo rozvodů po 25 a více letech trvání 

manţelství. Z úhrnu rozvedených manţelství bylo 56,3 % s nezletilými dětmi, kterých bylo 

celkem 23,7 tisíce. [20] 

Zahraniční migrací přibylo podle údajů z informačního systému evidence obyvatel 

Ministerstva vnitra ČR v loňském roce 16,9 tisíce obyvatel, o 1,2 tisíce více neţ v roce 2010. 

Oproti předchozímu roku byly v roce 2011 niţší počty přistěhovalých i vystěhovalých. Do 

České republiky se loni přistěhovalo celkem 22,6 tisíce osob, kdyţ nejčetněji byli zastoupeni 

občané Slovenska, Ruska a Ukrajiny. Všech vystěhovalých bylo evidováno 5,7 tisíce. 

Přírůstek migrací tak tvořil 90 % celkového přírůstku obyvatel v roce 2011.[20] 

Můţeme konstatovat, ţe pohlaví nehraje roli, při zaţádaní o řidičské oprávnění. 

Důleţitou podmínkou je splnění věkové hranice, která je stanovena na 18 let jak pro muţe, tak 

pro ţeny. Návštěvnost autoškoly, je tedy, omezena věkem od 18 let vrchní hranice není 

zákonem stanovena, ale se seniorským věkem, je potřeba získání od lékaře udělení 
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způsobilosti o zdravotním stavu, který se týká seniorů a seniorek s věkem vyšším 60 let. 

Důleţitým vlivem na podnikání v oblasti provozování autoškoly, je bezesporu demografický 

vývoj v dané oblasti. V Havířově dochází stabilně k poklesu počtu obyvatel v řádech stovek 

obyvatel ročně, demografický vývoj zachycuje tab. 2.1 přílohy č.10. 

2.4.2 Ekonomické prostředí ČR 

 

Ve 4. kvartále 2011 dochází k nárůstu průměrné hrubé měsíční nominální mzdy 

přepočtené na počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem vzhledem k stejnému 

období předchozího roku 2010 o 2,0 %, reálně poklesla o 0,4 %. V podnikatelské sféře se 

reálně sníţila o 0,3 %, v nepodnikatelské o 0,8 %.[20] 

Ve 4. čtvrtletí 2011 činila průměrná hrubá nominální měsíční mzda na přepočtené 

počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 26 067 Kč, coţ je o 2,0 % (502 Kč) více 

neţ předchozím roce stejného období 2010. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období 

o 2,4 %, reálně se mzda sníţila o 0,4 %. Objem mezd narostl o 1,3 %, počet zaměstnanců 

poklesl o 0,6 %.[20] 

Ve sféře podnikatelů se průměrná mzda zvýšila nominálně o 2,1 %, reálně poklesla  

o 0,3 %, v nepodnikatelské sféře se zvýšila nominálně o 1,6 %, reálně se sníţila o 0,8 %.[20] 

Proti předchozímu čtvrtletí vzrostla průměrná mzda ve 4. čtvrtletí 2011 po očištění od 

sezónních vlivů o 0,4 %.[20] 

V roce 2011 dosáhla průměrná mzda výše 24 319 Kč, v meziročním srovnání činil 

přírůstek 522 Kč (2,2 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 1,9 %, kdy 

mzda reálného charakteru vzrostla o 0,3 %.[20] 

2.4.3 Přírodní prostředí ČR 

 

Česká republika je rozprostřena v oblasti mírného klimatického pásma, tudíţ v tomto 

pásmu dochází k pravidelnému střídání čtyř ročních období. Česká republika se nachází mezi 

40 a 60 rovnoběţkou mírného klimatického pásu, coţ z České republiky vytváří zem 

s proměnlivými přírodně-klimatickými podmínkami. Délka zeměpisného poledníku se 

v České republice ţádným výrazným způsobem neprojevuje. Českou republikou protékají 

nejdůleţitější evropská povodí, oddělující Černé moře, Baltské moře a Severní moře. Hlavní 

říční tepnou v ČR je Labe, Vltava, Morava, Dyje a Odra.  
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Moravskoslezský kraj, v první řadě Ostravský region je povaţován z celé České 

republiky, jako nejvíce postiţený region z hlediska překračování mnoţství limitů škodlivých 

látek v ovzduší. Velký negativní podíl na znečišťování ţivotního prostředí nesou hutě, 

spalovny a ocelárny. 

Přírodní prostředí na vykonávání sluţeb autoškoly nehraje ţádnou roli. Z hlediska 

přírodních faktoru, můţe bránit poskytování sluţeb pouze nepředvídatelné venkovní 

podmínky, jako je např. krupobití. 

2.4.4 Technologické prostředí ČR 

 

Technologické prostředí, můţeme v dnešním moderním světě chápat, jako 

nejdůleţitější faktor, který ovlivňuje náš ţivot. Technologický pokrok a rozvoj jsou 

nejčastějšími změnami trţního prostředí u nás.  Svět automobilů se neustále vyvíjí, v současné 

době se vyrábějí automobily s novým palivovým ústrojím na bázi elektrické energie, vodíku  

a dalších alternativních paliv. Kaţdá autoškola musí vynaloţit nemalé finanční prostředky, 

které jsou spojeny s provozováním samotného automobilů, které musí splňovat bezpečnostní 

normy, homologaci z hlediska co největšího bezpečí pro klienta. Proto autoškola Igor Klajbl 

vlastní osobní automobil značky Škoda Superb 1.9 tdi s mnoha bezpečnostními prvky, které 

dokáţou lépe řídit automobil, jako je EDS, ABS, ESR, ASR, airbagy řidiče, postranní 

airbagy, tempomat aj. 

2.4.5 Politicko-právní prostředí ČR 

 

Jako kaţdá autoškola, tak i autoškola Igor Klajbl musí splňovat a dodrţovat platné 

normy a zákony. V současné době mezi nejdůleţitější právní formy v České republice patří 

Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod, mezi předpisy dále řadíme 

zákony a jejich zákonná opatření, ústavní zákony, vládní nařízení, vyhlášky jednotlivých 

ministerstev, obecně závazné vyhlášky niţších úředních orgánů. 

Autoškoly musí dodrţovat zákony společně s konkrétními vyhláškami: 

Zákon: č.361/2000 sb. (o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů), č.341/2002 Sb. (o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích), č.56/2001 Sb. (o podmínkách provozu na 

pozemních komunikacích), č.111/1994 Sb. (o silniční dopravě). 
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Vyhláška: č.301/2002 Sb. (o technických prohlídkách a měření emisí) č.341/2002 Sb.  

(o schvalování technické způsobilosti), č.478/2000 Sb. (zákon o silniční dopravě).[15] 

2.4.6 Sociálně-kulturní prostředí ČR 

 

Kulturní-sociální prostředí, respektive jednotlivé úrovně kaţdé společnosti se 

promítají do nákupního chování jednotlivých spotřebitelů. Nákupní chování daného člověka 

je ovlivněno prostředím, ve kterém ţije, ať uţ se jedná o určitou kulturu, náboţenství, 

dosaţené vzdělání, reference, vlastní zkušenosti, tradice či jiné faktory, můţeme konstatovat, 

ţe právě tyto faktory vytvářejí základní hodnotovou orientaci kaţdého jedince.  

Přičemţ současným trendem v oblasti sluţeb poskytovaných autoškolou je úroveň 

poskytnuté sluţby, přístup lektora a schopnost se naučit řízení. Autoškola Igor Klajbl se snaţí 

připravit budoucí řidiče kvalitní výukou a výcvikem ve vozidle na moţné situace, kterým 

mohou čelit na pozemních komunikacích. S přátelským, profesionálním a vstřícným 

přístupem se absolvování autoškoly Igor Klajbl, stává příjemným záţitkem. 

 

2.5 Mikroprostředí 

 

Primárním cílem marketingových aktivit kaţdé společnosti je snaha vytvářet  

a udrţovat vztahy se zákazníky na co nejlepší úrovni, takovým způsobem, kdy společnost 

dokáţe uspokojit veškeré potřeby a přání zákazníků. Faktory mikroprostředí jsou takové 

faktory, které bezprostředně ovlivňují jednotlivé moţnosti kaţdé společnosti, uspokojovat 

přání a potřeby jednotlivých zákazníků. Mezi faktory mikroprostředí se zahrnují zákazníci, 

dodavatel, veřejnost a konkurence. [7] 

2.5.1 Zákazníci 

 

Zákazníci jsou jednou z nejdůleţitějších zájmů kaţdé společnosti, nebo podniku. 

Kaţdá společnost se snaţí, co nejlépe a nejefektivněji vystihnout přání a poţadavky zákazníků 

na základě jejich potřeb či nákupních zvyklostí. Hlavním faktorem zákazníků je, ţe jsou 

součástí vnějšího okolí, které dané společnosti přináší zisk. 

Zákazníky autoškoly jsou lidé od 18 let s touhou získání řidičského oprávnění 

z konkrétních důvodů.  Zákazníky autoškoly Igor Klajbl jsou převáţně klienti, kteří se chtějí 

kvalitně naučit řídit automobil v prostředí přátelském a vstřícném. 
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2.5.2 Dodavatelé 

 

Dodavatelé jsou převáţně společnosti, nebo konkrétní jednotlivci, kteří svou činnosti 

zabezpečují chod určité společnosti zabývající se konkrétní činností. Autoškola Igor Klajbl 

má dva přímé dodavatele sluţby skupiny ČEZ a.s (elektrická energie), O2 Czech Republic  a.s 

(internet). 

2.5.3 Veřejnost 

 

Pojmem veřejnost chápeme všechny zájmové veřejné skupiny, které jsou schopny 

svými aktivitami, ovlivňovat podnikání jednotlivé společnosti na trhu.  Jedná se o vztahy 

společnosti s veřejnosti, které především podporují danou image, poskytované sluţby či 

produkty dané společnosti. 

2.5.3.1 Finanční veřejnost 

 

Finanční institucí rozumíme společnosti, které podporují chod jednotlivých autoškol. 

Jedním z důleţitých poskytovatelů autoškoly Igor Klajbl byla banka GE Money Česká 

republika, která poskytla úvěr na nový osobní automobil a pojišťovna Kooperativa, která 

pojistila nový osobní automobil proti nehodám. 

2.5.3.2 Vládní veřejnost 

 

Vládní veřejnosti rozumíme především Parlament České republiky a Vládu České 

republiky, která jedná především o příslušných postojích, zákonech, vyhláškách ke 

konkrétním institucím. 

2.5.3.3 Mediální veřejnost 

 

Mediální veřejnosti chápeme primárně televizní a rozhlasové vysílání, tisk v různé 

podobě a nejdynamičtější sloţku komunikace internet. Jedná se konkrétní média, které by 

teoreticky mohly oslovit potencionální zákazníky. Z důvodu, ţe reklama v televizi, by danou 

autoškolu přišla příliš draze, autoškoly realizují reklamu pomocí lokálních rozhlasových 

stanic, letáku, internetových stránek autoškoly, reklamě na vozidle, ale nejdůleţitější sloţkou 

komunikace je prosté doporučení od absolventů. Kaţdá autoškola volí příslušnou reklamu dle 

svých finančních moţností s ohledem na co největší zpětnou vazbu. 
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2.5.4 Konkurence 

 

Konkurenci kaţdé společnosti se stává ţivnostník, podnik, společnost či rozsáhlý 

dominantní kolos, jehoţ vyráběné či nabízení produkty, nebo poskytované sluţby jsou 

stejného, nebo velmi podobného charakteru. Za konkurenta můţeme, také povaţovat 

společnosti, která se zaměřila na tentýţ cílový segment se zákazníky, v němţ daný konkrétní 

podnik vyvíjí svou podnikatelskou činnost. 

Autoškola Igor Klajbl má v  Havířově deset konkurentů, kteří podnikají ve stejném 

oboru, jako pan Klajbl. I přes větší mnoţství konkurentů, ne všichni se věnují kompletní 

nabídce sluţeb, jako pan Klajbl, který nabízí v rámci svých sluţeb, všechny výcvikové 

skupiny spojené se školením řidičů. Takový rozsah sluţeb v Havířově kromě pana Klajbla 

nabízí pouze dvě autoškoly, autoškola Pollak s.r.o a autoškola No problem, kteří jsou přímým 

konkurentem autoškoly Igor Klajbl z hlediska poskytovaných sluţeb. Ostatní autoškoly se 

specializují primárně na řidičská oprávnění skupiny B (rodinná autoškola Šárka, autoškola 

Josef Petruj, autoškola Květoslav Brzobohatý, autoškola Mrózková, autoškola Renek, 

autoškola Gawroň). Zbylé autoškoly mají kromě řidičského oprávnění skupiny B přidanou 

ještě skupinu A (autoškola Herzán a autoškola Sumbal). 
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3 Teoretická východiska benchmarkingu 

3.1 Konkurence 

 

Konkurenční prostředí je prostorem, kde vzájemně na sebe působí dvojice či větší 

počet subjektů ve snaze realizovat stejnou, či obdobnou aktivitu. V konkurenčním prostředí 

nacházíme mnoho specifických přístupů, jakými například jsou ekologické, ekonomické, 

marketingové, nebo filozofické. V pojetí marketingovém se do popředí dostává jednoznačná 

potřeba určitého nedostatku a konkrétní touha po uspokojení. Samotná efektivita a daný 

úspěch konkrétního uspokojení závisí na jednotlivých výhodách daného subjektu pro 

kupujícího. [10] 

Konkurenti svou aktivitou na své ostatní konkurenty na trhu působí, takovým 

způsobem, aby získali rozhodující roli a vliv ve zmiňovaném konkurenčním prostředí. [10] 

Konkurenci ekonomických subjektů rozumíme, jako mnoţství konkrétních subjektů, 

které v konkurenčním prostředí vytvářejí prostor. Takovéto ekonomické subjekty nazýváme 

konkurenti. [9,12] 

Konkurenceschopnost je dle A. Slaného: „Pozitivní vlastnost konkurenta  

a jeho výsledný projev interakce s řadou a spektrem konkurentů v konkurenčním prostředí.“
1
 

3.1.1 Typologie konkurence 

 

Typologie se rozděluje podle čtyř základních hledisek: teritoriální hledisko působnosti, 

hledisko nahraditelnosti produktu v daném prostředí konkurence, hledisko stupně 

propojitelnosti a organizovanosti výrobců v aliancích, hledisko počtu prodejců a daného 

stupně diferenciace produktu. [2]  

 

Dle teritoriální působnosti producentů, lze členit prostředí:  

 alianční konkurenci, která obvykle zasahuje jenom jednotlivé nadnárodní trţně 

orientované prostory, které se účelově vytvářejí jako ekonomická sdruţení 

jednotlivých konkrétních států, 

 globální konkurenci chápeme, jako působnost a rozsah po celém světě, 

 

                                                             
1
 SLANÝ, Antonín et al. Konkurenceschopnost a stabilita. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 285 s. ISBN 

978-80-210-5336-6. Str. 15 
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 komoditní konkurence je chápaná, jako výroba, či distribuce stejné, nebo podobné 

produkce, která je zahrnutá v komoditní klasifikaci Evropské Unie, 

 národní konkurence působí na celém území jednotlivého státu v oblasti 

mikroekonomických a makroekonomických pravidel konkrétní trţně orientované 

společnosti, 

 odvětvová konkurence je chápaná jako konkurence v daném odvětví. [12] 

 

Dle nahraditelnosti v daném konkurenčním prostředí konkurence rozlišujeme:  

 konkurenční výrobkové třídy v rámci základní potřeby, kdy konkrétní spotřebitel 

nakupuje dané produkty pouze za účelem uspokojení svých potřeb, 

 varianty konkurenčního výrobku v rámci dané značky tzn., ţe pod danou jednou 

konkrétní značkou je vyráběno více variant určitého výrobku, 

 konkurenční formy výrobku v rámci výrobkové třídy je chápaná, jako alternativní 

výrobek, který je spotřebiteli k dispozici s ohledem na uspokojení jeho potřeby, 

 konkurenční značka v rámci výrobkové formy je chápána jako produkt, který nabízejí 

všichni konkurenti. [9] 

 

Členění konkurence z hlediska stupně propojitelnosti a organizovanosti výrobců 

v aliancích můţeme charakterizovat základními modely nedokonalé konkurence 

představovány kartelem, monopolem, trastem, nebo syndikátem.[18]  

 

Členění konkurence z hlediska počtu prodejců a daného stupně diferenciace produktu 

je představován modely oligopolní trţní struktury, čistého monopolů, dokonalé konkurence  

a monopolistické konkurence. [18] 

3.1.2 Analýza konkurence 

 

Kaţdá společnost, která působí na trhu, měla by o své konkurenci vědět co nejvíce 

informací, aby mohla pokud moţno co nejefektivněji naplánovat své konkurenční strategie. 

V samotném počátku se jedná o primární srovnávání samotných výrobků, stanovených cen, 

vyuţívaných kanálů pro distribuci a neposlední řadě komunikaci se stávajícími  

a potencionálními zákazníky. Kaţdá společnost můţe správně zvoleným postupem najít své 
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oblasti konkurenčních výhod a nevýhod a vytvořit tak účinnější a efektivnější marketingovou 

kampaň, jako silnější obranu vůči konkurenci.  

Po nadefinování konkurenčních společnosti na trhu určí samotný podnik cíle 

konkurence na trhu. Kaţdá konkurenční společnost má jasně stanovenou svou skupinu cílů, 

kterých hodlá dosáhnout. Primárně stanovené cíle jsou zisk z prodeje, nárůst podílů na trhu, 

kladné cash flow, dominantní technologie a v neposlední řadě, také perfektní sluţby. I přesto, 

ţe společnosti si kladou stejné, nebo podobné cíle, kaţdá společnost realizuje jejich naplnění 

různým způsobem. [6,7,10,] 

Identifikování konkrétní konkurenční strategie znamená zaměření se podniku na 

konkrétní konkurenční skupinu představující skupinu firem, které vyuţívají na daném cílovém 

trhu podobnou, nebo stejnou strategii. Největší koncentrace konkurence se nachází ve 

strategické skupině, samozřejmě se můţe objevit, také soupeření mezi jinými skupinami. 

Členové jedné konkrétní strategické skupiny svým jednáním se přesouvat do nových 

strategických segmentů. [10,13] 

Vyhodnocení silných a slabých stránek kaţdé společnosti představuje získání 

dostupných informací o ekonomických aktivitách konkurence za určité období. Informace lze 

získat náročnějším způsobem primárním marketingovým výzkumem mezi jednotlivými 

zákazníky a dodavateli, nebo informace získat pomocí sekundárního marketingového 

výzkumu za pomocí sekundárních údajů, osobních zkušeností, nebo doslechu. [6,7,13] 

Konkurenční společnosti na trhu mohou v jednotlivých odvětvích v relativním souladu 

bez komplikací fungovat, v dalších odvětvích tyto společnosti mohou být konkurenti, kteří 

neustále mění trţní prostředí. Pro kaţdou společnost je rozhodující znát konkrétní reakce 

konkurenta v takovém měřítku, aby společnost mohla včas odhadnout, v jaké situaci je 

nejlepší moţnou volbou zaútočit, nebo bránit současnou pozici dané společnosti. Velmi 

důleţitým zjištěním pro kaţdou společnosti je, které konkurenční společnosti je moţno 

napadnout a kterým se bezpodmínečně vyhnout. Pro společnost je z hlediska strategie 

výhodnější zaútočit na silného konkurenta na trhu, takovým aktem si společnosti zlepší své 

dosavadní schopnosti, a pokud se samotná společnost zaměří primárně na slabé stránky 

konkurenta a uspěje na trhu, můţe tím společnost mnoho získat. [6,10,] 

V poslední části společnost vytvoří informační systém o své konkurenci na trhu.  

V daném informačním systému jsou zaznamenány informace o konkurenci a jejich nejvíce  



22 
 

a nejlépe vyuţívané zdroje. Pomocí informačního systému, který neustále získává informace 

z trţního prostředí pomocí prodejců, distribučních kanálů, společnosti zabývající se 

výzkumem, dostupných veřejných informací, které mohou být klíčové v rozhodování o přijetí 

strategie podniku. [6,7,10,] 

3.1.3 Konkurenční výhoda 

 

Pro kaţdou společnost je velmi důleţité nalézt svou konkurenční výhodu oproti jiným 

soutěţitelům, v takovém měřítku, která je bezpodmínečně odlišuje. Společnost musí najít 

něco, co danou společnosti odlišuje, respektive specifikuje oproti konkurenci na trhu. Jak 

uvedl Philip Kotler: „Konkurenční výhoda je schopnost společnosti vykonávat něco jedním či 

více způsoby tak, že to konkurence nedokáže.“
2
 

 

Kaţdá společnost, která je orientována trţně, měla by z dlouhodobého hlediska hledat 

a najít svou dlouhodobou udrţitelnou výhodou z hlediska konkurence, výhodu takového 

charakteru, která je schopná se udrţovat po určitou dlouho dobu a to i přes snaţení své 

konkurence. Tato konkurenční výhoda by se měla projevovat svou jedinečností  

a nenapodobitelnosti. Společnost by měla najít takovou vyuţitelnou výhodu, která by mohla 

poslouţit jako nový pilíř k dalším moţným novým výhodám, coţ se projevuje neustálým 

hledáním nových výhod. Oblasti hledání uţitečných výhod pro společnost je nepřeberné 

mnoţství, proto je velmi důleţité, kde takové konkurenční výhody hledat. [1,7]  

 

Oblasti hledání konkurenčních výhod u společností: [7]  

 jednoznačná diferenciace produktů a poskytovaných sluţeb, 

 výroba výrobků s nejniţšími moţnými náklady, 

 vytvořená výhoda, díky efektivní marketingové komunikaci, 

 výhoda díky patentům, či jiným autorským právem, nebo ochraně, 

 znalost stávajících a potencionálních zákazníků, trţního prostředí, konkurence na trhu, 

dostupných nových technologie a dalších aspektů. 

 

Základním druhem u společnosti v oblasti konkurenčních výhod, je převáţně 

dominantní postavení v oblasti, nízkých výrobních nákladů a diferenciace samotného 

produktu. Nízké náklady a diferenciace, společně s dalším obsahem různorodých činností, 

                                                             
2
 KOTLER, P. – KELLER, K. L. Marketing management. Přel. Š. Černá, V. Faktor, T. Juppa. 12. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2007. 792 s. ISBN 978-80-247-1359-5. Str. 188 
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jsou základem, pro kaţdý podnik na trhu z hlediska získání konkurenční výhody, které vedou 

k třem generickým strategiím podniku. Základem generické strategie jsou nákladové  

a diferenciační výhody a fokus. Strategii fokus chápeme, jako strategii soustředěné pozornosti 

na náklady společnosti a soustředění pozornosti na diferenciaci. Vzhledem k třem různým 

strategiím, musí si daná společnost vybrat, jakou strategii bude uplatňovat na trhu, aby 

dosáhla konkurenční výhody.[4,5] 

 

Společnosti na trhu mohou uplatňovat tyto typy konkurenčních výhod: [9]  

 nákladovou výhodou se rozumí, ţe společnosti dosahuji ve svých nákladech při 

výrobě niţších hodnot neţ konkurenti na trhu s vyššími náklady, 

 diferenciační výhodou, jsou chápána, významná odlišení konkrétního produktů, který 

svou povahou přináší spotřebiteli vyšší uspokojení, neţ konkurenční produkt, 

 marketingová výhoda je chápaná jako dominantní prodejní, distribuční, komunikační 

aktivita, ve které společnost dosahuje lepších výsledků neţ konkurence.  

 

Tab. 3.1 Porterovy generické strategie 

STRATEGICKÁ VÝHODA     

JAKO………. 

JEDINEČNOST 

CHÁPÁNA  

ZÁKAZNÍKEM  

POSTAVENÍ PLYNOUCÍ  

Z NÍZKÝCH NÁKLADŮ  

V CELÉM ODVĚTVÍ  DIFERENCIACE  STRATEGIE NÍZKÝCH  
NÁKLADŮ  

JEN V URČITÉM SEGMENTU  

 

           FOKUS (SOUSTŘEDĚNÍ POZORNOSTI)  

Zdroj: [10] 

Společnost, která si zvolí za svůj primární cíl postavení, oblast nízkých nákladů, měla 

by se stát skutečně společnosti s nejniţšími náklady na trhu, ne jen společnosti, která usiluje  

o tohle postavení. Důleţitou součástí je dosaţení vysokého trţního podílu výrobků, značky na 

trhu, nebo dosaţení jiných konkurenčních výhod. Výhodou této strategie je v tom, ţe nízké 

náklady, chrání společnost před dominantními odběrateli, nebo dodavateli. Samotné prvenství 

představuje řadu doplňkových činností, jako můţe být kontrola reţijních a přímých nákladů. 

[4,10,12]   

Společnost, která upřednostňuje diferenciaci, si vybírá konkrétní vlastnost vyráběného 

výrobku nebo konkrétní sluţby, která je zcela, nebo lehce odlišná od atributů konkurentů, jeţ 

je vnímána kupujícími, jako velmi důleţitá při samotném výběru. Takovým to přístupem si 



24 
 

společnost vytvoří určité, lepší postavení na trhu, díky odlišnosti např. ve formě designu, 

změny image značky, technologickému postupu, zákaznickému servisu, prodejní sítě. 

Nejlepší moţnou situaci pro společnost je, kdyţ se odlišuje v několika moţných atributech 

najednou. [4,10,12]  

Společnost, která se zaměřuje na generickou strategii fokus, je chápaná, jako zvolení 

konkrétního segmentů, nebo více moţných segmentů v daném odvětví a jeho přizpůsobení 

strategii takovým moţným způsobem, která by slouţila jedině danému vybranému segmentu 

či skupině segmentů. Cílem strategie je získání konkurenční výhody společnosti, zvolenými 

segmenty, prostřednictvím zvolené diferenciace, strategii nejniţších nákladů, nebo samotnou 

kombinací obou strategii. [4,10,12] 

 

3.2 Metody analýzy konkurence 

 

Kaţdá společnost, podnik, nebo organizace musí vyhodnocovat své postavení na trhu, 

konkurenční výhody vůči konkurentům dle jejich aktuální důleţitosti a významnosti. 

Samotným výsledkem měření konkurenčních výhod společnosti, zjistíme výsledek 

konkurenceschopnosti společnosti na trhu. [21] 

3.2.1 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

 

Michael Porter v této analýze identifikoval úroveň pěti základních dynamických 

konkurenčních sil, které vzájemně na sebe působí a samostatně rozhodují o dlouhodobé 

atraktivitě daného trţního segmentu. Konkurenční síly jsou tvořeny: dodavateli, potencionálně 

novými konkurenty, konkurenty uvnitř odvětví, substituty a zákazníky. [21] 

 

Smyslem této teorie je vysvětlení konkurenčního chování jednotlivých společnosti na 

trhu s ohledem na vývoj situaci na konkrétním trhu daného odvětví. Porterova teorie se 

pokouší vysvětlit konkurenční chování prostřednictvím vývoje situace na trhu. Porterův 

model slouţí k vysvětlení toho, jak chování a aktivity trţních subjektů ovlivňují ziskovost 

těchto subjektů. S rostoucí konkurencí se trţní subjekt stává méně ziskový, se slábnoucí 

konkurencí naopak ziskovost roste. Kaţdý vývoj, který ovlivňuje ziskovost, chápe Porter jako 

faktor konkurence. [21] 
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3.2.1.1 Vyjednávací síla dodavatelů 

 

Vyjednávací síla dodavatelů je navyšována neustálým stupněm koncentrace, která je 

zapříčiněna dodávkami jedinečných kvalitních výrobků.  

Nejdůleţitějšími faktory pro vyjednávající sílu dodavatelů je konkrétní trţní struktura 

společnosti, samotná jedinečnost a důleţitost konkrétného produktu pro nakupujícího, jakým 

způsobem je odběratel významný v odvětví popřípadě, v jaké výši jsou nastaveny náklady na 

změnu výroby spojené s produktem, míra diferenciace samotného výrobku a míra rizika 

integrace. [21] 

Ač přesto, ţe na trhu můţe existovat daleko menší mnoţství dodavatelů, kteří nabízejí 

konkrétní produkt, nebo sluţbu jsou samotné nabízené produkty velmi důleţité a svou 

povahou i jedinečné pro nakupující, a proto by nový substitut byl mnohonásobně finančně 

drahý, v opačném případě nejsou dodavatelé na trhu závislí na kupní síle kupujících 

z hlediska samotné výše minimálních prodejů a to i přes to, ţe moc dodavatelů roste. [1,14] 

3.2.1.2 Hrozba vstupu potencionálních nových konkurentů 

 

Pokud dojde na trhu prostřednictvím určité společnosti k tlaku na cenu samotné 

výroby konkrétního produktu ať uţ prostřednictvím zaváděcí ceny, inovativního přístupu, 

změny technologie, dojde ke změnám ve výnosech společnosti, kterých bude dosahovat díky 

Obr. 3.1 Porterova teorie konkurenčních sil 

Zdroj: [21] 
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konkurenční výhodě. Tato výhoda je způsobena poklesem výdajů a dosaţeni zisku, coţ 

v prostředí nedokonalé konkurence, bez vstupních bariér do odvětví přiláká nové 

potencionální konkurenty, přičemţ zde začne vznikat nová přirozená rivalita mezi 

společnostmi. Samotný vstup na trh je bezesporu ovlivňován strategickou a strukturální 

bariérou. Strategická bariéra je chápána, pokud moţno co nejvíce znepříjemnit vstup do 

odvětví prostřednictvím cenových válek, nových nedostupných technologií. Strukturální 

bariéra je chápaná, jako nesplnění výrobní kapacity daného produktu v přípustných 

nákladových cenách, nedostatečným přístupem k investicím, nebo distribučním 

kanálům.[10,21] 

Vstupní bariéry pro vstup do odvětví: 

 dosahované úspory z výrobního rozsahu (vyšší objem s niţšími náklady), 

 diferenciace samotného produktu, 

 regulace ze strany státu popř. EU, 

 omezenost distribučních kanálů, 

 kapitálová vstupní náročnost spojena s investicemi do výroby. 

3.2.1.3 Konkurence uvnitř prostředí 

 

Je chápana, jako konkurence v rámci jediného oboru v daném odvětví. Konkurenci 

uvnitř odvětví můţeme v analýzách omezovat na určité atributy, jako je region určitého státu, 

nebo samotné dodávky pro jeden konkrétní segment. Samotná působnost konkurence uvnitř 

odvětví je určovaná následujícími faktory: diferenciace produktů, nebo sluţby, nárůst spojen 

s výrobní kapacitou, samotná struktura nákladů, koncentrace dle podílů na trhu dodavatelů a 

velikost trhů. [1, 21] 

Můţeme konstatovat, ţe pokud se na trhu vyskytují skupiny konkurentů v malém 

mnoţství a nabízený výrobek není zcela odlišen od ostatních konkurentů, nastává 

intenzivnější rivalita mezi konkurenty. V opačném případě, kdy dochází k poklesu na 

samotném trhu, nebo k jeho zpomalení je reálná hrozba konkurentů uvnitř odvětví nejsilnější 

a v takovém případě jsou výrobci přinucení sníţit náklady, nebo vylepšit poskytované 

sluţby.[1,14,21] 
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3.2.1.4 Hrozba substitučních výrobků 

 

Za substituty jsou povaţovány samotné výrobky, které jsou schopny svými 

vlastnostmi nahradit jiný konkurenční výrobek, přičemţ takovýto dostupný výrobek se stává 

pro samotné ostatní výrobce hrozbou. Takovýto výrobek dokáţe limitovat výnosy, ustanovené 

cenové stropy pro výrobky na trhu přičemţ díky takovému výrobků zbylí konkurenti 

přicházejí o část svých příjmu. [10] 

Substituty, které na samotném trhu jsou povaţovány za největší hrozbu, jsou 

substituty, které dokáţou zlepšit cenovou pozici výrobce a substituty, které jsou vyráběny 

v odvětví, kde se dosahuje vysokého zisku.[10] 

3.2.1.5 Vyjednávací síla kupujících 

 

Vliv samotných zákazníků, který je charakterizován jejich nákupním chováním, 

rozhodováním, zvyklostmi, nebo zkušenostmi z předchozích nákupů. Významným faktorem 

je také, jakým způsobem dokáţe odběratel filtrovat produkty na trhu díky diferenciaci, která 

je primárně způsobena zvýšenou nabídkou, nebo poptávkou na samotném trhu. Rozhodujícím 

faktorem nákupního chování na trhu samotného výrobce je cena, jakost produktu, dodací 

lhůty, plnění dodávek a jejich spolehlivost. Rozhodujícím faktorem nákupního chování 

samotného jednotlivce daného nákupu jsou primárně psychologické (kultura, hodnoty, 

sociální status) či sociologické faktory (zvyklosti).[14] 

3.2.2 SWOT analýza 

 

Hlavním cílem sestavení SWOT analýzy v kaţdé společnosti je poodhalení současné 

strategie podniku, identifikování silných a slabých míst schopných vyrovnat se s konkrétními 

změnami v trţním prostředí. SWOT analýza je sloţena ze dvou zásadních analýz SW silných 

a slabých stránek společnosti a OT, které představují ohroţení a moţné příleţitosti společnosti 

na trhu. 

Při analýze je doporučováno začít analýzou OT, a to důvodu, ţe tyto faktory přicházejí 

z vnějšího okolí společnosti, jakými jsou faktory makroprostředí, které je charakterizováno 

politicko-právními, kulturními, technologickými, ekonomickými aj., ale také i faktory 

mikroprostředí, jeţ je charakterizován faktory ze stran zákazníka, odběratele, dodavatele 

aj.[2] 
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3.2.3 Poziční mapa 

 

Je charakterizována, jako mapa percepce vnímání, která poukazuje na stávající stav 

podniků vůči konkurentům. Poziční mapa můţe být sloţena ze dvou základních proměnných, 

kterými můţe být kvalita výrobku a cena samotného výrobku, nebo spokojenost a důleţitost 

s výrobkem pro samotného kupujícího. Stanovení pozice konkrétního výrobku, sluţby, nebo 

samotné společnosti na trhu slouţí k objasnění samotného vnímání ze strany zákazníků resp. 

kupujících. [6] 

Cílem této metody je zjištění faktorů, které jsou vnímány ve srovnání s konkurenčními 

společnostmi. Všechny společnosti na trhu dbají na to, aby jejich společnost byla 

upřednostňovaná a chápaná, jako nejlepší na trhu. Takového přístupu lze dosáhnout 

budováním důvěry se zákazníkem, nebo odlišením od konkurence prostřednictvím značky 

daného výrobku, uţitnými vlastnostmi samotného výrobku atd. [6] 

 

3.3 Benchmarking 

3.3.1 Historie a vývoj benchmarkingu 

 

Původ metody benchmarking je připisován Asii, kdy počátky prvních verzi 

benchmarkingu jsou starší neţ 2 500 let, které byla připisovány čínskému generálovi Sun Tzu, 

nebo podle nepodloţených informací benchmarking souvisí s japonským slovem dantotsu 

které znamená nejlepší z nejlepších. [16] 

Benchmarking můţeme povaţovat, jako specifický postup, který byl vyvinutý 

společnosti Xerox Corporation na počátku 80. let. V té době firma Xerox pracovala v oboru 

reprografie, která se zabývala „rozmnoţováním tisku“ a prodejem „rozmnoţovacích strojů“, 

v této době patřila společnost k absolutní jedničce na trhu s reprografií. Je patrné, ţe nic 

netrvá věčně a společnost Xerox na přelomu 70. a 80. let začala pociťovat konkurenci  

a rivalitu díky nově vstupujícím hráčům na trh s reprografií. [16] 

Průzkumy provedené společnosti jasně poukázaly, ţe náklady společnosti jsou velmi 

podobné s cenami kopírek z Japonska určené k prodeji. 

Společnost Xerox mohla vyuţít mnoho dostupných metod např. srovnávací tabulku, 

která by porovnávala čísla o konkrétním výkonu jakékoli funkce, nebo se zaměřit na funkce, 

které se zdají, jako rozhodující a orientovat se podle těchto faktorů. Společnost Xerox se 
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mohla také orientovat na systematické srovnávání cen, instruktáţe, instalace hardwaru  

a softwaru, dodávek druhů papíru, kompletní údrţbu a opravy aj. [16] 

 Manaţeři společnosti byla zvolena činnost porovnání své činnosti s konkurencí, kdy 

byl učiněn závěr, ţe jedna konkrétní oblast společnosti zaostává, danou oblasti bylo skladové 

hospodářství. Manaţeři došli k závěru, ţe konkurenční společnost L. L. BEAN má oblast 

skladového hospodářství na bezkonkurenční světové špičce, a tak společnost Xerox začala se 

zmiňovanou společnosti L. L. BEAN soutěţit. Takto nazývány proces „soutěţení“ se nazývá 

benchmarking. [16] 

3.3.2 Definice benchmarkingu 

 

„Benchmarking je proces identifikování, poznání, převzetí a přizpůsobení vynikající 

praxe a procesů jakékoli organizace na světě, jež pomáhá zlepšit její vlastní výkonnost.“
3
 

 

Pojmem benchmarking je moţné charakterizovat mezipodnikové srovnávání určitých 

oblastí. Benchmarking je určitá metoda, která společnosti napomáhá identifikovat oblasti, 

které potřebuji vylepšit a zdokonalit. Součástí metody je systematické srovnávání s nejlepšími 

oblastmi konkurenční společnosti, a proto je důleţité najít společnost, která v dané oblasti 

dosahuje excelentních výsledků. Důleţitou části metody je zjištění, jakým způsobem 

konkurenční společnost dosahuje v dané oblasti, takových výsledků a jakým způsobem se 

zdokonaluje. [3,11] 

Metodou Benchmarking lze zachytit velké mnoţství neodmyslitelných problémů dané 

společnosti. Metoda je velmi významná pro činnost a přeţití dané společnosti na trhu 

konkurence. Podstatným důleţitým krokem v metodě benchmarking je stanovení konkrétních 

kritérii, kterých chce společnost dosáhnout. [3,11] 

3.3.3 Vyuţití a smysl benchmarkingu 

 

Cílem metody benchmarking je jasné stanovení reálného cíle v takovém měřítku, aby 

společnost mohla realizovat průběh zlepšování, ale primárně dokázala porozumět konkrétním 

změnám, které jsou nutné k zlepšení pozice. [11,16,17] 

 

                                                             
3
 NENADÁL, Jaroslav, VYKYDAL, David a HALFAROVÁ, Petra. Benchmarking: mýty a skutečnost: model 

efektivního učení se a zlepšování. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2011. 265 s. ISBN 978-80-7261-224-6. Str. 
235 
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Jednotlivé fáze konkrétních změn se mohou odrazit v jednotlivých oblastech:  

 zvýšená spokojenost zákazníků,  

 stanovení jasných a náročných cílů, 

 úspora nákladů, 

 lepší rozhodování v oblastech, 

 urychlené procesy změn, 

 dosaţení výkonnosti na světové úrovni. 

3.3.3.1 Vyuţití benchmarkingu 

 

Pokud jakákoli společnost uvaţuje o vyuţití metody benchmarking, jako určenou 

metodu k dosaţení lepších ukazatelů v konkrétní oblasti daného podnikání, je nezbytným 

krokem stanovení konkrétních ukazatelů a dosaţitelných cílů. Ukazatelé a jednotlivé oblasti 

určené pro zlepšení vycházejí primárně ze strategických cílů dané společnosti. [3,11,16] 

Pro hodnocenou společnost je nezbytné, aby dosahovala stejných, nejlépe daleko 

lepších hodnot výsledků, neţ zvolený konkurent. Po detailním srovnávání a vyhodnocení, 

navrhujeme konkrétní řešení a opatření, které povede ke zlepšení jednotlivých ukazatelů. 

Objektem zájmů srovnání můţe být realizována sluţba, konkrétní výrobek, jednotlivý 

proces přípravy výroby, zaměstnanců, technologií atd. [11,16] 

3.3.3.2 Smysl benchmarkingu 

 

Samotným smyslem benchmarkingu je zjištění, jak si vybraná organizace stojí na trhu 

ve srovnání s konkurencí, primárně zaměřené na výstupy, které jsou charakterizovány 

výsledky konkrétních sluţeb určené koncovým zákazníkům. [17] 

Smyslem benchmarkingového postupu je primární zjištění konkrétních rozdílů, které 

jednoznačně vedou k definování oblastí, které jsou cílem zlepšení. [11,16] 

3.3.4 Kategorie typu benchmarkingu 

 

Metodu benchmarking jsme schopni klasifikovat do následujících skupin: strategický 

benchmarking, výkonový benchmarking, procesní benchmarking, funkční benchmarking, 

vnější, vnitřní a mezinárodní benchmarking. 
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Strategický benchmarking je vyuţíván, tehdy pokud se daná společnost snaţí zlepšit 

svou činnost na trhu, díky přezkoumání strategie konkurenční společnosti, která dosahuje 

větších úspěchu na trhu. Strategickou sloţku je velmi obtíţné realizovat, kdy dosaţené 

výsledky metody se objeví aţ za delší časový horizont. [3,11] 

 Výkonový benchmarking je vyuţíván v konkrétních situacích, kdy chce společnost 

znát zjištění svého postavení vůči konkurenční společnosti a její výkonové charakteristice. 

Metoda výkonového benchmarkingu je nejčastěji vyuţívána metoda, která se zaměřuje na 

jakékoliv postupy a celkový chod dané společnosti. [3,11] 

Procesní benchmarking je zaměřen na činnosti a jednotlivé procesy významného 

charakteru, které potřebuje společnost vylepšit. Společnost určená pro srovnání se vyhledává 

mezi společnostmi, které vykonávají totoţnou činnost, nebo nabízí obdobné sluţby s postupy 

na vyšší úrovni. [3,11] 

Funkční benchmarking je vyuţíván společnosti k porovnání konkurentů z různorodého 

spektra podnikatelského sektoru. Primárním cílem této metody je stanovení způsobu, který 

dokáţe zlepšit obdobné funkce a pracovní postupy, kdy smyslem této metody je objevení 

inovační příleţitosti, která povede ke zlepšení. [3,11] 

 Vnější benchmarking je velmi nápodobný vnitřnímu benchmarkingu, s konkrétním 

rozdílem, u této metody je moţné vyuţití jednotlivých poznatků, které mohou být nápomocné 

k učení se od nejlepších společností na trhu. [3,11] 

Vnitřním benchmarkingem je rozuměn zkoumáním různých subjektů v jediné 

organizaci. Výhoda této konkrétní metody tkví v jednoduchosti získání informací, které 

mohou obsahovat choulostivé údaje společnosti. Touhle metodou nedojde v ţádném případě 

k výraznému zlepšení dané situace v podniku. [3,11] 

 Mezinárodní benchmarking je pouţit tam, kde jsou společnosti vybrány z náhodných 

států s ohledem na nadnárodní povahu dané společnosti. [3,11]  
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3.3.5 Realizace pěti etap benchmarkingu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí podrobit se metodě 

Cílem této metody je zjištění, zda je potřeba v dané společnosti vyuţití metody 

benchmarking. Metoda můţe být vyuţita v celé organizace, nebo pouze v některé z její části 

z hlediska interního, nebo externího pohledu a očekávání zákazníka. Tato metoda můţe být 

vyuţita při samotném prodeji, poskytované sluţbě, pracovních postupech aj. Důleţitým 

rozhodnutím v rámci této etapy je, do jaké hloubky se bude benchmarking realizovat. [11] 

Určení partnerů pro benchmarking 

Cílem této metody je nalézt společnost, nebo konkrétní organizace, kterou společnost 

povaţuje za absolutní špičku v oblastech, které chce vylepšit. Ideálním stavem pro společnost, 

by byl vztah, zaloţený na otevřené výměně interních informací, ale v reálném trţním prostředí 

takřka nemoţné. [11] 

Shromáždění informací 

Podstatnou části třetí etapy je získání informací potřebných pro následující analýzu. 

Tato analýza se první řadě provádí v mateřské společnosti z dvou, konkrétních důvodu. 

Prvním důvodem je, ţe se o naší mateřské společnosti dozvíme mnoho informací a na základě 

těchto informací zjistíme, jaká oblast má být podrobena benchmarkingu. Druhým důvodem je, 

ţe na základě těchto informací budeme schopni jednoznačně určit a především specifikovat, 

které informace jsou potřebné, přesné a kvalitní. Z pravidla je jasné, ţe společnosti dávají 

přednost spolehlivým informacím před velkým mnoţstvím nespolehlivých informací. [11] 

 

Obr. 3.2 Realizace benchmarkingu 

Zdroj: [11] 
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Analýza dat 

Tato etapa je charakterizována systematickým tříděním a organizováním spolehlivých 

informací, porovnáním nejrůznějších ukazatelů z hlediska zjištěných rozdílů výkonnosti 

společnosti mezi operacemi a pochopením primárního zaměření a pracovních postupů, které 

umoţňují přezkoumat společnost, která dosahuje špičkové výkonnost na trhu. Tato metoda je 

nejvíce náročná a klade nejvyšší nároky na analytické schopnosti a tvořivé myšlení. [11] 

 

Realizace cíle 

V poslední etapě dochází k činnosti, která je zaměřena na sníţení konkrétních 

zjištěných rozdílů v analytické části a potaţmo převedeno na moţné zdokonalení a hmatatelné 

výsledky. Uskutečňují se opatření s cílem realizovat zjištěný potenciál v rámci celé 

organizační struktury dané společnosti. Daná společnost si musí klást reálné cíle, které 

vycházejí z moţného zdokonalení určené metodou benchmarking. [11] 

3.3.6 Etický kodex benchmarkingu 

 

Hlavní zásady etického kodexu benchamarkingu: [16] 

 

 čestné jednání společnosti, 

 dodrţování smluvených závazků, 

 jednání v samotném souladu s výsledky, 

 respekt k důvěře a reciprocitě informací, 

 vyuţití kontaktních osob určené pro benchmarking, 

 porozumění očekávanému výstupu z analýzy, 

 příprava od samotného počátku metody, 

 kompletní udrţení interních podnikových zdrojů. 

 

Etický kodex benchmarkingu je vytvořen na základě Evropských společenských zásad 

chování, které byly vytvořeny na základě metody zkoumání a provádění benchmarkingu ve 

společnostech. 

Evropské zásady chování pro metodu benchmarking jsou sloţeny z následujících 

principů výměny, přípravy, důvěrnosti, kontaktu, splnění a zákonnosti. 
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Společnosti, které vyuţívají metodu benchmarking by měly před samotným zahájením 

zkoumání projednat základní zásady potaţmo se dohodnout na konkrétních principech, 

kterými se budou řídit a dodrţovat je. [16] 
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4 Metodika výzkumu 
 

V následující kapitole je řešena metodika výzkumu, která se skládá z přípravné  

a realizační fáze. V přípravné fázi je popsán problém, cíl, plán výzkumu, metoda sběru dat 

potřebných pro vypracování analýzy konkurence, rozpočet výzkumu a časový harmonogram 

výzkumu. V realizační fázi je popsán sběr dat, návratnost dotazníků, problémy při 

realizovaném výzkum, následná grafická a písemná vyhodnocení následována doporučením 

managementu. 

4.1 Přípravná fáze 

4.1.1 Definování problému 

Poskytovatelé sluţeb jednotlivých autoškol v Havířově jsou vystaveni závaţnému 

problému, který je odvozen od velkého počtu autoškol v Havířově (rodinná autoškola Šárka, 

autoškola Josef Petruj, autoškola Igor Klajbl, autoškola Pollak s.r.o, autoškola Gawroň, 

autoškola Renek, autoškola No Problem, autoškola Mrózková, autoškola Květoslav 

Brzobohatý, autoškola Stanislav Sumbal a autoškola Herzán), přičemţ díky vysoké 

koncentraci konkurentů dochází k poklesu trţeb v jednotlivých autoškolách, které mohou být 

způsobeny poklesem demografického vývoje v Havířově, nedostatečnou reklamní aktivitou 

jednotlivých autoškol, nebo nekvalitně poskytovanými sluţbami.  Je proto velmi důleţité 

poznat konkrétní oblasti poskytovaných sluţeb, ve kterých daná společnost zaostává,  

a naopak ve kterých oblastech existuje moţný prostor pro zdokonalení a realizaci, popřípadě 

oblasti, v níţ má konkurenční výhodou nad ostatními soutěţiteli. 

4.1.2  Definování cíle diplomové práce 

 

Cílem diplomové práce je analýza konkurence autoškol v Havířově a navrţení 

konkrétních návrhů a doporučení pro Aš Igor Klajbl, které by mohly vést k zvýšení 

konkurenceschopnosti na trhu v Havířově. S ohledem na autoškoly, které neposkytují 

kompletní výcvik všech motorových skupin, je analýza konkurence autoškol zaměřena pouze 

na výcvikovou skupinu B. 

4.1.3 Plán výzkumu 

 

Zdroje informací 

 

Pro vypracování diplomové práce zaměřenou na analýzu konkurence budou vyuţity, 

jak primární, tak sekundární data. Primární informace budou získány pomocí marketingového 
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výzkumu, který bude realizován dotazníkem a osobním rozhovorem s majiteli vybraných 

autoškol v Havířově. Sekundární informace budou získány z internetových stránek 

jednotlivých autoškol, tištěných periodik a interních materiálů jednotlivých autoškol. 

Metoda sběru informací 

 

Kvantitativní výzkum bude proveden ve všech autoškolách v Havířově pomocí 

dotazníků, který bude fyzický umístěn v učebnách jednotlivých autoškol, kde na ně budou 

respondenti odpovídat. Dotazník byl zvolen na základě přehlednosti, jednoduchosti a finanční 

náročnosti. S ohledem na provádění marketingového výzkumu v zimním období, je očekáván 

menší počet respondentů, proto bude dotazník v elektronické podobě zasílán pomocí  

e-mailových adres poskytnutých z interních informací autoškol respondentům, kteří autoškolu 

jiţ v minulosti absolvovali.  Dotazník bude umístěn na serveru www.vyplnto.cz 

Kvalitativní výzkum bude proveden v učebně, nebo kanceláři jednotlivých autoškol, 

přičemţ budou osloveni všichni majitelé autoškol, kde jim budou pokládány jednotlivé otázky 

na základě vytvořeného scénáře osobního rozhovoru. Osobní rozhovor s majiteli autoškol, ač 

přes svou náročnost na zpracování, přinese jedinečné pohledy majitelů na svou situaci  

a situaci na trhu. 

Způsob sběru informací 

 

Dotazování písemného a elektronického charakteru bude probíhat od začátku ledna do 

konce února r. 2012. Základní soubor při písemném dotazováni, bude tvořen všemi 

respondenty starší 18 let, kteří v danou chvíli navštěvují nebo absolvují autoškolu v Havířově. 

Jedná se tudíţ o nereprezentativní vzorek, metodou vhodné příleţitosti. Výběrový soubor 

bude tvořen 110 respondenty. Základní soubor při elektronickém dotazování bude tvořen 

respondenty starší 18, kteří v minulosti absolvovali autoškolu v Havířově. Výběrový soubor 

bude tvořen 70 respondenty. 

Dotazník 

 

Nástrojem získání primárních kvantitativních dat bude jiţ zmiňovaný dotazník 

obsahující 18 otázek. Úvodní část dotazníků je věnována informacím z jakého důvodů se 

provádí marketingový výzkum a k čemu budou vyuţity informace. Následovaly instrukce, jak 

má být správně dotazník vyplněn, aby nedocházelo ke zbytečným komplikacím  

a vyřazováním dotazníků. Dotazník byl sestaven z 18 otázek, kdy dotazník byl sloţen 

z otevřených, polozavřených, uzavřených, identifikačních otázek a dvou pětibodových baterií. 

http://www.vyplnto.cz/
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Osobní rozhovor 

 

Nástrojem získání primárních kvalitativních dat byl sestaven scénář osobního 

rozhovoru, který je sestaven s počtem 10 otázek, které jsou zaměřeny primárně na jednotlivé 

kategorie týkající se ceny za řidičské oprávnění skupiny B, vnímání konkurence autoškol 

v Havířově dle jednotlivých majitelů a marketingové komunikace autoškol na trhu. 

4.1.4 Rozpočet výzkumu 

Konečná částka prováděného marketingového výzkumu byla v rámci přijatelných 

moţností. Dotazníky budou vytištěny na soukromé tiskárně, kdy cena tisku nepřevýší 1Kč na 

stránku. Cena pouze bude zahrnovat papír určený k tisku a inkoustovou barvu v tiskárně. 

Dalším výdajem byla hodnota načepované motorové nafty, která byla načerpána do 

automobilu, jakoţto prostředek přepravy pro realizaci osobního rozhovoru do jednotlivých 

autoškol. Celková hodnota výzkumu byla vyčíslena na 500 Kč. 

 

Tab. 4.1 Rozpočet výzkumu 

 
 

 

 

 

 

4.1.5 Časový harmonogram výzkumu 

 

Tab. 4.2 Časový harmonogram výzkumu 

Vyvíjená aktivita Měsíc 

10/2011 11/2011 12/2011 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012 

Definování problému  x       

Metodika výzkumu  x      

Tvorba dotazníku    x     

Tvorba os. Rozhovoru   x     

Pilotáţ     x    

Sběr informací    x x   

Zpracování informací     x x  

Analýza údajů     x x  

Návrhy a doporučení       x 
 

Položka Částka 

Tisk dotazníku 110 ks 110 Kč 

Motorová nafta 350 Kč 

Kancelářské potřeby 40 Kč 

Celkem 500 Kč 
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4.2 Realizační fáze 

4.2.1 Pilotáţ 

 

Pilotáţ je finální fází před samotným spuštěním dotazování, které je zaměřeno na 

primární sběr informací. Při pilotáţi bylo osloveno 10 respondentů z mého blízkého okolí, za 

účelem otestování dotazníků, zda respondenti správně porozuměli jednotlivým otázkám. 

Z vyplněných dotazníků jsem se ujistil, ţe respondenti pochopili smysl, srozumitelnost  

a logičnost poloţených otázek. 

4.2.2 Sběr dat 

Sběr primárních dat marketingového výzkumu probíhal dle časového harmonogramu 

výzkumu. Nástrojem se stal písemný dotazník a scénář osobního rozhovoru s majiteli 

jednotlivých autoškol. Marketingového výzkumu se zúčastnilo 116 respondentů a 7 majitelů 

jednotlivých autoškol v Havířově. 

4.2.3 Zpracování dat 

Vypracované dotazníky, mnou oslovenými respondenty, s konkrétními odpověďmi 

budou postupně vloţeny do datové matice v tabulkovém editoru MS Excel 2007, které jsem 

příslušně rozlišil, vytvořil příslušné grafy, relativní a absolutní četnosti. Vyhodnocení 

potřebných analýz výsledků jsem provedl v programu MS Excel 2007. 

4.2.4 Návratnost dotazníků a rozhovorů s majiteli 

 

Výběrový soubor u písemného dotazování byl tvořen 110 respondenty. Z celkového 

počtu 110 dotazníku se navrátilo 72 dotazníků, coţ odpovídalo míře návratnosti 65,45%. 

Výběrový soubor u elektronického dotazování byl tvořen 70 respondenty a návratnost byla ve 

výši 44 dotazníků, coţ odpovídalo návratnosti 62,8%. Celkový počet dotazníků byl stanoven 

ve výši 116 kusů. Marketingového výzkumu se zúčastnilo 55% muţů, kdy vzorek odpovídal 

64 dotázaným jedincům a 45% ţen, kdy vzorek odpovídal 52 jedincům, viz obr. 4.1. 

Z daného počtu 11 majitelů autoškol se podařilo zrealizovat rozhovory ze sedmi 

z nich. Úspěšnost je stanovena ve výši 63,63%%. 
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Obr. 4.1 Pohlaví respondentů 

 

Věková kategorie respondentů byla tvořena věkovou hranicí od 18 let. Z grafu viz obr. 

4.2 je patrné, ţe výzkumu se zúčastnily všechny zvolené věkové kategorie, kromě poslední 

kategorie, kdy respondenti byli ve věku 50 let a více. Nejpočetnější věkovou kategorii, se 

stala kategorie od 21-26 let s 45%, druhou nejpočetnější věkovou kategorii se stala věková 

skupina respondentů ve věku od 16-20 let, 6% byla tvořena věková skupina respondentů ve 

věku od 27-33 let, 3% odpovídala věková kategorie respondentů ve věku od 34-40 let, 

poslední věková kategorie se zaznamenanými respondenty, byla věková kategorie 

respondentů ve věku 41-49 let v 2% vyjádření. 

 

Obr. 4.2 Věková kategorie respondentů 

 

Vzdělání respondentů bylo charakterizováno, ţe 44% dotázaných respondentů daného 

výzkumu uvedlo, ţe nejsou studenti, tudíţ je předpoklad, ţe jsou to pracující lidé,  

v 34% případu respondenti uvedli, ţe jsou studenti vysokých škol, v 16% uvedli, ţe studují 
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střední odbornou školu, 9% uvedlo, ţe jsou studenty gymnázia a pouze 2% uvedlo, ţe jsou 

studentem středního odborného učiliště. 

 

Obr. 4.3 Vzdělání respondentů 
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5 Analýza konkurence autoškol 

 

S pomocí multimediálního balíčku MS Office prostřednictvím MS Excel 2007 byly 

zpracovány primární informace z dotazníkového šetření. Primární informace byly roztřízeny 

podle prvního a druhého stupně, který zahrnoval pohlaví, věkovou kategorii a vzdělání. Pro 

sestavení analýzy byl vyuţit vzorek 116 respondentů. Analyzovaný vzorek byl sloţen z muţů 

a ţen s věkovou hranicí od 18 let. 

5.1 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

5.1.1 Drţení řidičského oprávnění skupiny B 

 

První otázkou dotazníkového šetření mělo být poukázáno, jaké procento respondentů 

vlastní řidičské oprávnění skupiny B a jaké procento respondentů teprve na řidičské oprávnění 

čeká. Z odpovědí vyplynulo, ţe 61% respondentů autoškolu navštěvuje za účelem získání 

řidičského oprávnění skupiny B a 31% dotázaných respondentů řidičské oprávnění skupiny B 

jiţ vlastní. 

Drţení řidičského oprávnění muţi činilo 48% a navštěvování autoškoly za účelem 

získání řidičského oprávnění činilo 52%. Ţeny, které jsou drţitelky řidičského oprávnění, je 

stanovena ve výši 27%, zato návštěvnost autoškoly za účelem získání řidičského oprávnění je 

stanovena ve výši 73%. Graf z hlediska drţení řidičského oprávnění mezi muţi a ţenami 

nalezneme v příloze č. 8. 

 

Obr. 5.1  Držení řidičského oprávnění skupiny B 
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5.1.2 Návštěvnost respondentů konkrétní autoškoly 

 

Počet respondentů, kteří se zúčastnili, prováděného marketingového výzkumu, byl 

stanoven ve výši 116 jedinců.  Největší počet respondentů byl zaznamenán, prostřednictvím 

autoškoly Pollak 19% (22 respondentů), následováno autoškolou Petr Gawroň a autoškolou 

No Problem se shodným počtem 15% (17 respondentů), 12% respondentů bylo zaznamenáno 

prostřednictvím autoškoly Igor Klajbl (14 respondentů), 9% autoškolou Herzán  

(11 respondnetů).  Menší počet respondentů byl, zaznamenám ve zbylých autoškolách,  

7% respondentů v autoškole Sumbal (8 respondentů), 6% v autoškole Josef Petruj  

(7 respondentů), 5% v autoškole Květoslav Brzobohatý (6 respondentů), shodně  

4% v autoškole Mrózková a Šárka (5 respondentů), a nejmenší počet respondentů byl 

zaznamenán v autoškole Renek 3% coţ odpovídalo 4 respondentům. 

Rozdíly v návštěvnosti jednotlivých autoškol za dané období prováděného 

marketingového výzkumu, můţe být daná rozdílným vybavením autoškol, přístupem lektorů 

k výuce a v praxi, zaloţené na předchozí zkušenosti absolventů, zimního období, 

nespokojenosti se sluţbami, nedostatečnou reklamou aj. faktory. 

 

Obr. 5.2 Návštěvnost autoškoly 

 

5.1.3 Nalézání informací při výběru autoškoly 

 

Z grafů je patrné, ţe nejdůleţitější formou komunikace pro autoškoly je ústní forma 

šíření, která je předávaná spokojenými absolventy dané autoškoly.  Při výběru autoškoly dali 

respondenti za pravdu svým přátelům, nebo rodině v 64%, 18% respondentů preferovalo 
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vyhledávání informací o konkrétní autoškole na internetu, prostřednictvím internetových 

stránek autoškoly, 9% respondentů vyhledávalo informace o autoškole u školního poradce, 

8% respondentů neváhalo navštívit danou autoškolu přímo a konkrétní informace se dozvědět 

přímo od majitele, nebo sekretářky, pouhé 2% respondentů vyhledalo informace o konkrétní 

autoškole na internetu prostřednictvím diskuzí, blogů, nebo šikovně umístěných bannerů, 

z dotazovaných respondentů nikdo nevyuţil, jako formu získání informací o autoškole tisk. 

Z pohledu věkové kategorie 16-20 let převládalo nalézání informací prostřednictvím 

doporučení přátel a rodiny v 69%, 18% internetem na webu autoškoly, shodně 6% školním 

poradcem a samotnou návštěvou dané autoškoly, 1 % návštěvou internetových diskusí. Ve 

věku 21-26 let bylo upřednostňováno respondenty v 65% případu doporučení přátel a rodiny, 

13% internetové stránky autoškoly a školního poradce a 8% informace v místě dané 

autoškoly. Věková kategorie 27-33 let a 34-40 let upřednostňovala informace prostřednictvím 

doporučená přátel a rodiny (43% u věkové kategorie 27-33let, 50% u věkové kategorie 34-40 

let) a internetových stránek autoškoly (43% u věkové kategorie 27-33let, 25% u věkové 

kategorie 34-40 let), zbylých 14% respondentů ve věkové kategorii 27-33 let dávalo přednost 

školním poradcům, a zbylých 25% respondentů z věkové kategorie 34-40 let dávalo přednost 

informacím v místě dané autoškoly. 

Je pochopitelné, ţe lidé raději dají přednost doporučení přátel, nebo rodiny, před 

vyhledáváním informací, ať uţ na internetu, nebo v samotné autoškole. Při konkrétním 

doporučení autoškoly ze strany absolventa, je zde moţnost se tázat na konkrétní faktory, 

jakým je např. přístup lektora v samotném praktickém výcviku ve vozidle, jakým způsobem 

se ţáci učí teorii, zda lektor jen probírá teorii, nebo k výuce vyuţívá konkrétních situací, jak 

samotná autoškola přistupuje k závěrečné zkoušce. Takhle má moţnost si budoucí ţák 

vytvořit konkrétní názor na samotnou autoškolu, a zda mu bude samotný výcvik a přístup ze 

strany autoškoly vyhovovat. 
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Obr. 5.3 Jednotlivé formy hledání informací 

 

5.1.4 Faktory při výběru autoškoly 

 

Při téhle otázce měli moţnost respondenti odpovídat maximálně 3 moţnými 

variantami, přes tuhle moţnost výběru, někteří respondenti odpovídali pouze jedním, nebo 

dvěma moţnými faktory. Vyhodnocení této otázky je stanoveno, kdy doporučení přátel  

a rodiny při výběru autoškoly volilo 72% respondentů, 45% respondentů zvolilo moţnost 

ceny a cenového zvýhodnění kurzu za řidičské oprávnění skupiny B, 32% respondentů volilo, 

jako faktor výběru dobré jméno dané autoškoly, 15% respondentů zvolilo moţnost s ohledem 

na výcvikové vozidlo autoškoly a 14% respondentů si vybíralo autoškolu podle faktoru 

moţnosti přizpůsobení jízd. 

Kaţdý jedinec, který absolvoval autoškolu, nebo absolvuje, chce navštěvovat 

autoškolu, která bude pro něj příjemným záţitkem, a kde se zaručeně naučí bezpečně ovládat 

vozidlo a zvládat dopravní situace na pozemních komunikacích. Je tedy pochopitelné, ţe 

jedinec dá přednost takovým faktorům, které budou pro něj samotného nejpodstatnější při 

výběru jednotlivé autoškoly.  
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Obr. 5.4 Rozhodující faktory při výběru autoškoly 

 

5.1.5 Adekvátní cena za řidičské oprávnění skupiny B 

 

Cílem této otázky bylo zjištění, jaká je cena za řidičské oprávnění skupiny B pro 

respondenty adekvátní. Polovina dotazovaných respondentů (50%) uvedlo, ţe adekvátní cena 

za řidičské oprávnění skupiny B je stanoveno ve výši 6 000-7 500 Kč, 22% dotázaných 

respondentů se domnívalo, ţe stanovena cena za řidičské oprávnění skupiny B by měla výt 

v rozmezí 4 500-6 000 Kč, 17% respondentů by neváhalo zaplatit za řidičské oprávnění 

7 500-9 000 Kč, 11% respondentů se domnívá, ţe cena za řidičské oprávnění by měla být 

stanovena ve výši pouze 3 000-4 500 Kč, moţnost ceny za řidičské oprávnění ve výši 9 000  

nebylo zvoleno ţádným respondentem. 

Respondenti, kteří navštěvují, nebo navštěvovali střední odborné učiliště, volili 

moţnost adekvátní ceny za řidičské oprávnění skupiny B ve výši 3 000-4 500 Kč  

a 6 000-7 500 Kč (v obou případech po 50%). Respondenti ze středních odborných škol volili 

moţnosti v 61% případech, cenu stanovenou ve výši  6 000-7 500 Kč, v 28% případu cenu 

stanovenou ve výši 4 500-6 000 Kč a 2% cenu ve výši 3 000-4 500 Kč. Respondenti 

z gymnázii v 60% volili cenu ve výši 6 000- 7 500 Kč, v 20% ve výši 3 000-4 500 Kč,  

10% ve výši 4 500-6 000 Kč a 10% dotázaných by volilo cenu ve výši 7 500-9 000 Kč. 

Respondenti z vysokých škol by volili cenu za řidičské oprávnění skupiny B ve výši  

6 000- 7 500 Kč v 50% případu, 7 500-9 000 Kč by volilo 23% případu, 4 500-6 000 Kč, také 

23% respondentů, pouze 5% by nejraději viděli cenu v rozmezí 3 000- 4 500 Kč.  Poslední  

moţnou kategorii byla volba nejsem studentem, tudíţ je stanoven předpoklad, ţe tito 

respondenti pracují, a tito respondenti ve 43% případu volili cenu v rozmezí 6 000-7 500 Kč, 
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ve 22% by volili shodně cenu ve výši 4 500-6 000Kč a 7 500-9 000 Kč, 13% respondentů by 

zvolilo moţnost 3 000-4 500 Kč. Cena za řidičské oprávnění ve výši 9 000 Kč a více nebyla 

volena ţádnou kategorii. 

Je patrné, ţe lidé volí cenu za poskytovanou sluţbu autoškoly, dle svého sociálního 

statusu, který můţe být v různých mezích. S ohledem na výši stanovené ceny za řidičské 

oprávnění skupiny B budou jedinci volit takovou autoškolu, která bude odpovídat finančním 

moţnostem jedince. 

 

Obr. 5.5 Adekvátní cena dle respondentů 

 

5.1.6 Vyjádření SPOKOJENOSTI s navštěvovanou autoškolou v Havířově, 

stupnice 1-5 ( 1- nejvíce spokojen, 5- nejméně spokojen) 

 

Hlavním účelem otázky č. 6 bylo zjištění, jak byli respondenti spokojeni se sluţbami 

navštěvované autoškoly. Graf průměrné spokojenosti muţů a ţen viz příloha č. 8. 

Cenu za řidičské oprávnění skupiny B byla respondenty ohodnocena celkovou 

průměrnou hodnotou 1,83. Muţi hodnotili průměrně celkovou cenu za řidičské oprávnění sk. 

B shovívavěji neţ ţeny hodnotou 1,76, ţeny byly o něco skeptičtější a ohodnotily průměrně 

cenu za řidičské oprávnění sk. B průměrnou hodnotou 1,9.  Respondenty v 47% případech 

byla ohodnocena cena za řidičské oprávnění skupiny B známkou 1, 34% známkou 2,  

13% známkou 3, 4% známkou 4 a 3% známkou 5. Hlavním důvodem ohodnocení známkami 

4 a 5 respondenty, můţe být faktor sociální, kdy respondent povaţuje cenu za nestandardně 

stanovenou k svému sociálnímu statusu. 
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 Dostupnost autoškoly byla celkově respondenty ohodnocena průměrnou hodnotou 

1,39. Muţi hodnotili dostupnost autoškoly hůře neţ ţeny. Muţi ohodnotili průměrnou 

známkou 1,42. Ţeny ohodnotily dostupnost autoškoly průměrnou známkou 1,36. 

Respondenty byla ohodnocena dostupnost autoškoly tímto způsobem: 67% známkovalo 1, 

27% známkovalo 2, 5% známkovalo 3, 1% ohodnotilo známkou 4 a 0% bylo ohodnoceno 

známkou 5. 

Dostupnost informací o autoškole byla respondenty ohodnocena průměrnou 

celkovou hodnotou 1,72. Ţeny dostupnost informací o autoškole průměrně ohodnotili 

hodnotou 1,57 a muţi průměrnou hodnotou 1,84. Respondenty byla ohodnocena dostupnost 

informací o autoškole takhle: 50% známkou 1, 31% známkou 2, 16% ohodnotilo 3,  

2% ohodnotilo 4, známka 5 byla udělena ve 1% případu. Vzhledem k tomu, ţe u této otázky 

byla ohodnocena dostupnost informací o autoškole známkou 4 a 5 můţe to být způsobeno 

faktem, ţe autoškoly neuvádějí cenu za řidičské oprávnění na webových stránkách. 

Přístup lektora ve výuce a v praxi byla respondenty ohodnocena průměrnou 

celkovou hodnotou 1,45. Ţeny ohodnotily přístup lektora ve výuce a v praxi průměrně lépe 

neţ muţi, ohodnotili hodnotou 1,4 a muţi průměrnou hodnotou 1,48. Respondenty byl 

ohodnocen přístup lektora ve výuce a v praxi těmito známkami: 67% známkou 1,  

25% známkou 2, 4% ohodnotilo 3, známka 4 byla udělena v 3% případu a známka 5 v  

1% případu. Důvodem, proč vyšel přístup lektora v praxi a výuce, tak pozitivně je, ţe kaţdý 

lektor se snaţí pokud moţno co nejvíce informací sdělit studentovi prostřednictvím výcviku  

a výuky, v takovém měřítku, aby absolvent nebyl překvapen situacemi v provozu, 

samozřejmostí je, také fakt, ţe si lektor se studentem nemusí vůbec rozumět, proto byly 

uděleny známky 4 a 5. 

Připravenost na zkoušku byla ohodnocena respondenty průměrnou celkovou 

hodnotou 1,48. Ţeny ohodnotily připravenost na zkoušku průměrně lépe neţ muţi a to 

hodnotou 1,44, muţi hodnotili připravenost na zkoušku průměrně hodnotou 1,51. V  

64% případu byla respondenty ohodnocena připravenost na zkoušku známkou 1,  

28% respondentů známkou 2, 6% známkou 3, 2% známkou 4 a 1% známkou 5. Důvodem 

negativního hodnocení, můţe být neprofesionalita, nebo letmý přístup lektora ve výuce  

a praktickém výcviku. 
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Obr. 5.6 Průměrné hodnocení spokojenosti 

 

5.1.7 Preferovaný způsob výuky 

 

Otázkou č. 7 bylo poukázáno, na vyhovující způsob výuky v autoškole.  

55% respondentů dávalo přednost studiu, které probírá lektor v učebně autoškoly s maximálně 

10 studenty ve třídě, coţ můţeme konstatovat, ţe je v dnešní praxi autoškol přirozený jev. 

37% respondentů dává přednost samostudiu, součástí autoškol jsou výukové knihy, takţe není 

zákazník odkázán pouze na teorii vedenou lektorem, 5% respondentů preferuje on-line způsob 

výuky, kdy konkrétní situace se řeší pomocí výukového programu autoškoly s jednotlivými 

dopravními situacemi, pouze 3% respondentů preferuje nadstandardní přístup lektora s vyšší 

cenovou relací. 

Muţi z 55% byla preferována výuka vedena lektorem v učebně, 2% nadstandardní 

výuka, 3% on-line výuka a 41% upřednostňovali výuku samostudiem. Ţeny z  

56% upřednostňovaly teorii vedenou lektorem v učebně s max. 10 ţáky, 4% nadstandardní 

výuku, 8% on-line výuku a 33% preferovali výuku ve formě samostudia. 

Dalo by se říct, ţe návyky a styl učení, které si jedinec osvojí v mládí ve škole, bude 

vyuţívat v budoucnu stejným způsobem, bez ohledu na změnu prostředí a systém výuku. 
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Obr. 5.7 Způsob výuky 

 

5.1.8 Způsob výuky ze strany lektora 

 

Touto otázkou bylo ověřeno jakým způsobem je výuka ze strany lektora v autoškole 

chápana. 88% respondentů povaţovalo výuku v navštěvované autoškole za dostačující,  

7% dotázaných respondentů povaţovalo výuku v autoškole za mírně dostačující,  

3% respondentů shledalo výuku ze strany lektora za mírně nedostačující, stejný počet 

respondentů 3% shledali, ţe v navštěvované autoškole byly výuka nedostačující. 

Nedostačující výuka byla shledána v autoškole Josef Petruj, kdy respondenti uvedli 

shodně nízký počet odučených hodin v teoretické části, jeden respondent uvedl, ţe teorie byla 

pouze 2 hodiny v úvodní části a tím celá teoretická výuka ze strany lektora skončila, ze 

zákona, který vyplývá pro provozovatele autoškol je povinnost odučit nejméně 12 hodin 

teorie lektorem. 

Druhou autoškolou, kde byla shledána nedostačující výuka, se stala autoškola Gawroň, 

kde respondent uvedl, ţe nebylo moţné vznášet dotazy při praktickém výcviku ve vozidle, 

dále, ţe lektor se odkláněl od výuky k vyprávění svých záţitků, celkové chování ze strany 

lektora bylo neprofesionální a v poslední řadě byl výbušný a nepříjemný na ţáky. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

55%

37%

5% 3%

Teorie probíraná lektorem 
v učebně

Samostudium

On-line výuka

Nadstandartní individuální 
přístup



50 
 

 

Obr. 5.8 Výuka lektorem 

 

5.1.9 Vyjádření DŮLEŢITOSTI s navštěvovanou autoškolou v Havířově, 

stupnice 1-5 ( 1- nejlepší, 5- nejhorší) 

 

Cílem této otázky, která navazuje na otázku č. 6, která zjišťovala spokojenost se 

sluţbami autoškoly, zde je otázkou zodpovězeno, jaká je důleţitost faktorů při výběru 

autoškoly. Graf průměrné důleţitosti faktorů dle muţů a ţen viz příloha č. 8. 

Cenu za řidičské oprávnění skupiny B byla průměrně ohodnocena hodnotou 1,56. 

Muţi ohodnotili průměrně hodnotou 1,43 a ţeny hodnotily průměrně hodnotou 1,71. Cena za 

řidičské oprávnění sk. B z hlediska důleţitosti pro respondenta byla ohodnocena následovně: 

57% hodnotilo známkou 1, v 34% případech známkou 2, 6% známkou 3, 1% známkou 4  

a 2% známkou 5.  

Dostupnost autoškoly byla průměrně ohodnocena hodnotou 1,53. Ţeny hodnotily 

průměrnou hodnotou 1,38 a muţi průměrnou hodnotou 1,65. Dostupnost autoškoly byla 

ohodnocena respondenty následovně: 63% známkou 1, 23% známkou 2, 11% známkou 3,  

3% známkou 4 a známka č. 5 nebyla udělena v ţádném z případu.  

Dostupnost informací o autoškole byla průměrně ohodnocena hodnotou 1,81. Ţeny 

hodnotily dostupnost informací o autoškole průměrně hodnotou 1,69, muţi průměrně 

ohodnotili dostupnost informací hodnotou 1,9. Dostupnost informací o autoškole byla 

ohodnocena takto: 51% ohodnoceno známkou 1, 28% ohodnoceno známkou 2,  

13% ohodnoceno známkou 3,7% ohodnoceno známkou 4 a 2% ohodnoceny známkou 5. 
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Přístup lektora ve výuce a v praxi byl průměrně ohodnocen hodnotou 1,31. Ţeny 

průměrně hodnotily přístup lektora ve výuce a v praxi hodnotou 1,21 a muţi hodnotili 

v průměru hodnotou 1,39. Přístup lektora v praxi a výuce byl ohodnocen takto: 75% známka 

1,19% známka 2, 6% známka 3, známka 4 a 5 nebyla udělena v ţádném z případu.  

Připravenost na zkoušku byla průměrně ohodnocena hodnotou 1,37. Ţeny ohodnotily 

připravenost na zkoušku průměrnou hodnotou 1,3. Muţi hodnotili připravenost na zkoušku 

průměrnou hodnotou ohodnotili1,43. Připravenost na zkoušku byla respondenty ohodnocena 

takhle: 70% ohodnotili známkou 1, 22% ohodnotili známkou 2, 8 % oznámkovali známkou 3, 

známka 4 a 5 nebyla udělena v ţádném z případu.  

 

Obr. 5.9 Průměrné hodnocení důležitosti 

 

Z otázek zaměřených na spokojenost a důleţitost byla sestavena poziční mapa, z níţ je 

patrné, ţe respondenti kladou největší důraz na přístup lektora ve výuce a v praktickém 

výcviku ve vozidle a samotnou připravenost na závěrečnou zkoušku, obě hodnoty z hlediska 

důleţitosti jsou ohodnoceny více neţ 70%, přičemţ spokojenost s těmito faktory byla niţší  

o 10%, proto bych zváţil doporučení majitelům autoškol, tento přístup vylepšit ke 

spokojenosti klienta. Dalším faktorem za zváţení je cena za řidičské oprávnění, kdy 

z hlediska důleţitosti dosáhla 57% a spokojených klientů s nastavenou cenou bylo pouze 

47%, zde bych nedoporučoval měnit cenu za řidičské oprávnění, lidé chtějí cenu co nejniţší 

cenu za oprávnění, bez ohledu na náklady autoškoly související s provozem autoškoly. 

Spokojenost respondentů s dostupností informací byla polovina dotázaných, zde bych navrhl 

poskytnutí všech informací týkající se řidičského oprávnění skupiny B, tzn. i cenu uvádět na 
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internetových stránkách. Dostupnost autoškol je faktor, který není moţné ovlivnit, majitelé 

autoškol mohou pouze přizpůsobit jízdy s ohledem na vyzvedávání ţáků v místě bydliště. 

Graf 5.1 Poziční mapa 

 

 

Levý dolní kvadrant poziční mapy je nazýván motivátorem, který se vyznačuje 

vysokou spokojenosti a významnosti. Z poziční mapy je patrné, ţe nejlépe hodnocenými 

atributy z hlediska spokojenosti a důleţitosti se stal přístup lektora ve výuce a v praxi  

a připravenost na zkoušku. Autoškoly by se měly snaţit udrţet a zvyšovat vysokou 

spokojenost a důleţitost těchto atributu. 

Ve kvadrantu faktory konkurenčních příleţitostí je umístěn faktor dostupnost 

autoškoly, tento kvadrant je vyznačován vysokou významnosti, ale nízkou spokojenosti. 

Autoškoly se nemohou přizpůsobit všem klientům z hlediska dostupnosti, proto autor 

navrhuje, aby autoškoly v rámci sluţeb při praktickém výcviku vyzvedávaly klienty v místě 

bydliště. 

Faktory marginálních příleţitostí je vyznačován, jako kvadrant s nízkou spokojenosti  

a významností. V tomhle kvadrantu je umístěna cena za řidičské oprávnění skupiny B  

a dostupnost informací o autoškole. Autoškoly v této kategorii, by neměly sniţovat cenu, 

kaţdému klientovi se stejně nezavděčí, a cena stanovena na hranici nákladu, nebo pod ní, není 

podnikatelovým cílem, ale v opačném případě poskytování kompletních informací by si měly 

klást, jako cíl a informovat potencionální klienty o kompletních sluţbách, cenách.  
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V posledním kvadrantu jsou umístěny přeinvestované faktory, které jsou vyznačovány 

vysokou spokojenosti, ale nízkou významností. V tomhle kvadrantu není umístěn ţádný 

faktor. 

5.1.10 Příprava na roli řidiče 

 

Cílem této otázky bylo zjištění, zda lektor, dostatečně připravil klienty na roli řidiče. 

95% respondentů, bylo přesvědčeno, ţe lektor z dané autoškoly je dostatečně připravil na roli 

řidiče, pouze 5% respondentů se domnívalo, ţe daný lektor z dané autoškoly pochybil. 

Pochybení lektoru v autoškole:  

Autoškola Josef Petruj: Respondentem bylo uvedeno, letmý přístup lektora při 

jízdách, nedostatečný zájem a málo zkušenosti s parkováním motorového vozidla. 

Autoškola Pollak: Respondenty byla uvedena nedostatečná praktická výuka ve 

výcvikovém vozidle a nedostatečná informovanost ze strany lektora při výuce údrţby 

motorového vozidla. Posledním faktorem bylo uvedení nemoţnosti vyzkoušení si jízdy na 

sněhu, přičemţ autorem je povaţováno, takováto odpověď, jako zcela neopodstatněná, je 

přece na kaţdém klientovi, ve kterém období si zvolí vykonávaní řidičského oprávnění sk. B. 

Autoškola Květoslav Brzobohatý: Respondentem bylo uvedeno, ţe nebylo moţné, 

s výcvikovým vozidlem jet na dálnici, nebo mimo obec, celý výcvik byl prováděn pouze ve 

městě Havířov. 

 

Obr. 5.10 Dostatečná příprava 
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5.1.11 Plánování rozšíření řidičského oprávnění  

 

V této filtrační otázce bylo zodpovězeno respondenty, ţe 70% z nich neuvaţuje  

o rozšíření řidičského oprávnění o jiné skupiny, neţ řidičské oprávnění skupiny B,  

30% respondentů uvedlo, ţe v budoucnu uvaţuje o rozšíření další výcvikové skupiny. Otázka 

č. 11 velmi blízce souvisí s návaznosti na otázku č. 12. 

 

Obr. 5.11 Plán rozšíření řidičského oprávnění 

 

5.1.12 Absolvování rozšíření řidičského oprávnění 

 

Cílem této otázky bylo zjištění, v jaké autoškole respondenti budou v budoucnu 

rozšiřovat svá řidičská oprávnění. Z 30% (35 respondentů) z předchozí otázky č. 11 by 

absolvovalo stejnou autoškolu kvůli rozšíření řidičského oprávnění všech 35 respondentů, 

ţádný respondent neuvedl, ţe by absolvoval rozšíření řidičského oprávnění v jiné autoškole, 

neţ v té, ve které absolvoval řidičské oprávnění skupiny B.  

Absolvování stejné autoškoly je určitým způsobem zapříčiněno spokojenosti 

absolventa s poskytovanou sluţbou, přístupem lektora, samotnou výukou, proto jedinec, který 

je spokojený, nebude vyhledávat jinou autoškolu, se kterou nemá ţádnou zkušenost, ale raději 

dá přednost své zkušenosti. 
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Obr. 5.12 Absolvování rozšíření řidičského oprávnění 

 

5.1.13 Doporučení autoškoly přátelům 

 

95% respondenty bylo uvedeno v této otázce, ţe by navštěvovanou autoškolu 

doporučili svým přátelům a známým, pouze 5% respondentů uvedlo, ţe by navštěvovanou 

autoškolu nedoporučili. 

I přes pár výjimek s nespokojenosti s konkrétní sluţbou dané autoškoly, je výsledek 

velmi dobrý, ale k dokonalosti, je zapotřebí odstranění konkrétních negativních faktorů, které 

mohou v budoucnu odradit potencionální klienty. 

 

Obr. 5.13 Doporučení autoškoly přátelům 
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Důvod nedoporučení: 

Autoškola Josef Petruj: Respondentem bylo uvedeno, ţe by nedoporučil autoškolu, 

kvůli přístupu pana Petruje, který se týká teorie v malém počtu hodin, a přístupu ve výcviku 

ve vozidle. 

Autoškola Sumbal: 2 Respondenty bylo uvedeno, ţe jednání pana Sumbala bylo 

neprofesionální při výuce a výcviku ve vozidle, při telefonickém kontaktu, pan Sumbal 

nereagoval ţádnou zpětnou komunikací, při teoretické výuce neochotný vysvětlovat sloţitější 

situace. 

Autoškola Mrózková: Respondentem bylo uvedeno, zastaralé vybavení a výcvikové 

vozidlo a proto by autoškolu nedoporučil svým přátelům, nebo rodině. 

Autoškola Gawroň: 2 Respondenty byla uvedena neochota pana Gawroně při 

vznášení námitek ohledně výuky, neprofesionální přístup (pomlouvání konkurentů pří jízdě 

výcvikovým vozidlem) posledním argumentem byla uvedena povaha pana Gawroně popsaná 

jako „výbušná“. 

Autoškola Šárka: Respondentem uvedeno, starý automobil, který není v dobrém 

technickém stavu, z tohohle důvodu, by autoškolu nedoporučil. 

 

5.1.14 Jednotlivé výhody a nevýhody jednotlivých autoškol dle respondentů 

 

Autoškola Igor Klajbl: 

Výhody: Respondenty popsána, jako rodinná autoškola s přívětivým, vstřícným, přátelským  

a ochotným lektorem (panem Klajblem) s kvalitním automobilem. (vyjádření 9 respondentů) 

Nevýhody:  Poněkud vyšší cenová relace za řidičské oprávnění skupiny B a horší vybavení 

učebny. (vyjádření 5 respondentů) 

Autoškola Josef Petruj: 

Výhoda: Nízká úměrná cena k moţnostem výcviku v daném automobilu, vstřícný lektor. 

(vyjádření 4 respondentů) 
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Nevýhoda: Jízdy pouze v Havířově, příslib více teoretické výuky, která není ovšem splněna, 

pouze 2-3 hodiny v úvodu a to je všechno z teoretické části. (vyjádření 2 respondentů) 

Autoškola Sumbal: 

Výhoda: Vstřícnost lektora a nízká cena za kurz. (vyjádření 3 respondentů) 

Nevýhoda: Neochota pana Sumbala. (vyjádření 2 respondentů) 

Autoškola No Problem (Iveta Galatíková): 

Výhoda: Kvalitní individuální přístup, moţnost domluvit se na konkrétním termínu jízdy  

a čase, ideální dostupnost. (vyjádření 7 respondentů) 

Nevýhoda: Vyšší cena za kurz, a horší výcvikové vozidlo (Škoda Fabie). (vyjádření  

2 respondentů) 

Autoškola Pollak: 

Výhoda: Autoškola s dobrým jménem, kvalitními lektory, velmi dobrou připravenosti na 

zkoušky, nejlepším dostupným vybavením, efektivní, srozumitelnou a vstřícnou komunikací, 

moţnosti zvolení si jízd, jízdy na trenaţérů. (vyjádření 12 respondentů) 

Nevýhoda: Nemoţnost zvolení dne a času teoretické výuky, špatná dostupnost autoškoly, 

nemoţnost nabírání studentů v místě bydliště, ukončení jízdy vţdy v místě autoškoly, rozvrhy 

jízd pouze na nástěnce, dlouhé teoretické hodiny, vyšší cenová relace. (vyjádření  

7 respondentů) 

Autoškola Mrózková: 

Výhoda: Cenová dostupnost. (vyjádření 1 respondenta) 

Nevýhoda: Zastaralé vybavení učebny a automobilu. (vyjádření 1 respondenta) 

Autoškola Gawroň: 

Výhoda: Kvalitní a pozitivní přístup lektora, moţnost placení řidičského oprávnění na splátky, 

výhodná cena za řidičské oprávnění skupiny B. (vyjádření 8 respondentů) 

Nevýhoda: Jediný školitel, dostupnost pouze řidičského oprávnění skupiny B, nedostatečná 

informovanost autoškoly na webu, pouze na automobilu. (vyjádření 4 respondentů) 
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Autoškola Šárka: 

Výhoda: Nízká cena, moţnost vyzkoušení jízdy v benzínovém, tak dieselovém automobilů, 

rodinný přístup a cenová dostupnost. (vyjádření 5 respondentů) 

Nevýhoda: Malá osobní vozidla, nedostatečná profesionalita, pronajímání učebny na základní 

škole, nepůsobí to dobrým dojmem. (vyjádření 4 respondentů) 

Autoškola Renek: 

Výhoda: Klient má volbu navštěvovat teoretické hodiny, začátek a konec jízdy v místě 

bydliště, cenová dostupnost. (vyjádření 3 respondentů) 

Nevýhoda: Neuvedena 

Autoškola Květoslav Brzobohatý: 

Výhoda: Cenová dostupnost, průběh jízd ve vozidle v Ostravě, závěrečná jízda v Havířově, 

aktivní a rodinný přístup ze strany lektora. (vyjádření 4 respondentů) 

Nevýhoda: Malá autoškola působí dojmem, ţe autoškolu dělá menší počet studentů. Výuka 

probíhá v pronajatém bytě, kde je pár lavic (vyjádření 1 respondenta) 

Autoškola Herzán: 

Výhoda: Individualita, cenová dostupnost, aktivní přístup lektora, osobní automobil, 

vynikající dostupnost. (vyjádření 6 respondentů) 

Nevýhoda: Ţádná reklama poblíţ místa autoškoly (vyjádření 1 respondenta) 

 

5.1.15 Připomínky a návrhy na zlepšení navštěvované autoškoly 

 

Poslední otázka se týkala návrhů a konkrétních připomínek na zlepšení chodu 

navštěvované autoškoly. Z celkového počtu 116 respondentů na tuhle otázku odpověděli 

pouze 2 respondenti, a kaţdý z nich uvedl jinou autoškolu. 

Autoškola Petruj: Autoškola by měla více věnovat pozornost teoretické části a ne jen 

pouze slibům. 

Autoškola Pollak: Dostupnější rozvrh jízd a teoretické výuku na internetu, neuvedeno 

pouze někde na nástěnce v autoškole. 



59 
 

5.2 Vyhodnocení jednotlivých rozhovorů s majiteli autoškol 

5.2.1 Vnímání stanovené ceny za řidičské oprávnění skupiny B konkurenčních 

autoškol 

 

Dotázaní respondenti uvedli zásadní problém, kterým bylo nedodrţování legislativní 

vyhlášky pro autoškoly, kdy majitele zkracují jízdy studentům ve výcvikovém vozidle, 

nedodrţují počet vyučovacích hodin při teorii, přičemţ ceny za takové poskytované sluţby 

jsou na trhu nejniţší, neboli stanovené majitelem autoškoly pod nákladem. Bylo, také 

uvedeno, ţe čím je cena za řidičské oprávnění skupiny B vyšší, tím by se od autoškoly měla 

očekávat vyšší kvalita poskytované sluţby a moderní vybavení spojené s výukou. 

5.2.2 Nejdůleţitější faktory při výběru autoškoly 

 

Respondenti zde uváděli faktory, které jsou pro potencionálního klienta autoškoly 

nejdůleţitější. Nejpodstatnějšími faktory podle majitelů autoškol jsou cena za řidičské 

oprávnění skupiny B, kvalitně vybavené výukové prostředí (nový trenaţér), přístup 

samotného lektora v praktickém výcviku a při výuce teorie popř. dobré jméno dané autoškoly. 

Nejdůleţitějším faktorem, na kterém se shodli všichni majitelé autoškol pro výběr autoškoly, 

a její absolvování je samotná cena za řidičské oprávnění skupiny B. 

5.2.3 Jednotlivé aktivity autoškol 

 

Při této otázce majitelé autoškol odpovídali na současné aktivity, které nabízejí na trhu 

a jaké nové aktivity hodlají v budoucnu pro potencionální klienty připravit. 

Aš Klajbl: Do budoucna nebude připravována ţádná další aktivita, naše sluţby jsou v plném 

rozsahu. 

Aš Pollak: Je prováděno v zimním období školu smyků pro studenty, v letním období se 

zabývá dopravní výchovou děti a vydávání článku o změnách vyhlášky, která se týká řidičů 

v deníku Havířovsko. 

Aš Petruj: V současné době orientace pouze na řidičská oprávnění skupiny B a do budoucna 

neplánujeme ţádné rozšíření. 

Aš Galatíková: V zimním období je umoţněno studentům škola smyku na polygonu 

v Kopřivnici, do budoucna je plánována koupě závodního simulátoru 301 pro studenty, kteří 
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si na něm mohou vyzkoušet jízdu i ve vysoké rychlosti, kdy simulátor vytváří reálné 

podmínky.  

Aš Gawroň: Orientace pouze na řidičské oprávnění skupiny B a do budoucna není plánována 

ţádná jiná aktivita. 

Aš Mrózková: Do budoucna není plánována ţádná jiná aktivita spojená s provozováním 

autoškoly. 

Aš Sumbal: V současnosti není vyvíjená ţádná aktivita na trhu, ale do budoucna hodláme 

zakoupit větší a širší vůz neţ vyuţíváme v současnosti. 

5.2.4 Vnímání stáří vozového parku autoškoly 

 

Majitelé autoškol se shodli, ţe není důleţité, stáří samotného automobilu a ani 

automobil samotný, kterékoli značky. Majitelé autoškol povaţují, jako nejdůleţitější faktor při 

výběru automobilů technický stav samotného vozidla s ohledem na  aktivní a pasivní 

bezpečnostními prvky. 

Aš Klajbl: Stáří 2 roky Škoda Superb.  

Aš Pollak: Stáři vozu 2 roky (Škoda Roomster a Škoda Fabia). 

Aš Petruj: Stáří zhruba 5 let Škoda Fabia combi. 

Aš Galatíková:  Stáří 4 roky Škoda Fabia a 1 rok Fiat Punto. 

Aš Gawroň: Stáří 3 roky Škoda Fabia sedan. 

Aš Mrózková: Stáří 6 let Toyota Corolla a stáři 2 roky Peugeot 207 sw. 

Aš Sumbal: Stáří 3 roky Peugeot 206. 

5.2.5 Konkurenční výhoda dle majitelů autoškoly 

 

Aš Klajbl: Individuální přístup ve výuce, vyzvedávání ţáku při praktickém výcviku v místě 

bydliště. 

Aš Pollak: Nejmodernější vybavení, dostupná technika (trenaţéry), odbornost učitelů. 

Aš Petruj: Jízda ve výcvikovém vozidle i mimo Havířov. 
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Aš Galatíková: Škola smyku na polygonu v Kopřivnici, dobré jméno na trhu spojené 

s 25letou praxí. 

Aš Gawroň: Rodinný přístup, cenová dostupnost, vyzvedávání ţáku při praktickém výcviku 

v místě bydliště. 

Aš Mrózková: Rodinná autoškola. 

Aš Sumbal: Nejlevnější autoškola v Havířově. 

5.2.6 Překáţky vstupu na trh 

 

Respondenty byly uvedeny zajímavé postřehy překáţek vstupu na trh, bylo uvedeno 

v podstatě, ţe není problém vstoupit na trh a provozovat autoškolu, počáteční investice brání 

pouze podnikání, které jsou ve formě nákupu automobilů, pronájmu učebny a splnění 

podmínek spojené s provozováním autoškoly. Bylo, také uvedeno, ţe i kdyţ vstoupí na trh 

noví hráči, převáţně stanoví cenu na úrovních nákladů, kdy lépe a zavedené autoškoly 

nemohou konkurovat tímto prostředkem, ale na druhou stranu jej dokáţou kompenzovat 

dobrým jménem, dlouholetou tradici a kvalitními sluţbami. 

5.2.7 Vnímána kritéria a omezení 

 

Majitelé autoškol se shodli na jednom nedostatečném omezení, které některé 

autoškoly v Havířově nedodrţují, chybná vyhláška, která souvisí s provozováním autoškoly, 

kdy majitel dané autoškoly nedodrţuje počet odučených hodin teorie, nebo nenajezdí se 

studentem počet hodin ve výcvikovém vozidle. Dochází k faktu, ţe některé autoškoly krátí 

praktickou výuku jízdy v automobilů z 1,5 hodiny, pouze na hodinu, přičemţ dochází 

k úsporám, a proto si taková autoškola můţe stanovit cenu výrazně niţší neţ ostatní 

konkurenti. S ohledem na porušování vyhlášky je na vině, také nedůsledná kontrola autoškol. 

Aš Galatíková: Majitelka autoškoly přímo uvedla autoškoly, které porušují vyhlášku 

v Havířově a nejednají v souladu s ní (Aš Sumbal, Aš Skalík,Aš Šárka a Aš Josef Petruj). 

5.2.8 Postavení autoškoly na trhu 

 

Aš Klajbl: Postavení autoškoly je takové, ţe cena za oprávnění je skutečně vyšší neţ ostatní 

konkurenti, ale cena není to rozhodující, rozhodující jsou zkušenosti a lidský přístup, a to vše 

nabízíme. 
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Aš Pollak: Naše postavení je takové, ţe naše autoškola ročně vytvoří nejvíce absolventu 

s řidičským oprávněním skupiny B, máme největší počet lektoru v kraji, součástí máme 

akreditované školicí středisko, můţu konstatovat, ţe o naši autoškolu je největší zájem. 

 Aš Petruj: Pro konkurenty hrozbou nejsme, jsme vnímáni, jako rodinná autoškola s menším 

počtem studentů. 

Aš Galatíková: Pro ostatní konkurenty hrozbou jsme, díky dobrému jménu, kvalitním 

sluţbám, dlouholetými zkušenostmi a vstřícnosti ke studentům. 

Aš Gawroň: Rodinná autoškola s kvalitními způsoby výuky. 

Aš Mrózková: Malá autoškola s menším počtem studentů, pro konkurenci hrozba nejsme. 

Aš Sumbal: Povaţuji autoškolu za velmi konkurenční vůči ostatním hráčům na trhu, naše 

cena je stanovena na nejniţší cenové úrovní ze všech moţných konkurentů v Havířově. 

5.2.9 Komunikace autoškoly se zákazníkem 

 

Majitelé se shodli, ţe nejčastější formou komunikace, je doporučení spokojených 

absolventů, kteří šíři dobré jméno autoškoly, důleţitou součástí je také internet, kde jsou 

nabízený sluţby dané autoškoly. Některé autoškoly mají svá vozidla polepena reklamou, ale 

ne všechny. Jiná forma komunikace a propagace v autoškolách neprobíhá. 

5.2.10 Úspěšnost ţadatelů o řidičské oprávnění skupiny B 

 

Poslední otázka osobnících rozhovorů s majiteli jednotlivých autoškol se týkala 

úspěšnosti dané autoškoly. Z dostupných informací bylo zjištěno, ţe v Havířově je 50% 

neúspěšnost při prvních závěrečných jízdách. Majitelé autoškol si převáţně hlídají statistiky 

úspěšnosti závěrečných jízd. 

Aš Klajbl: -+65% úspěch na jízdy, testy nevedeme statistiky. 

Aš Pollak: 72% úspěšnost jízdy, 6,2% neúspěšnost při testech. 

Aš Petruj: 55% úspěšnost jízdy, testy nevedeme statistiky. 

Aš Galatíková: 60% úspěšnost jízdy, testy nevedeme statistiky. 

Aš Gawroň: +- 60% úspěšnost jízdy, 10% neúspěch testy. 

Aš Mrózková a Aš Sumbal : Nesledují tyto ukazatele. 
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6 Návrhy a doporučení 

 

Tahle kapitola je zaměřena na konkrétní návrhy a doporučení pro Aš Igor Klajbl, která 

by mohla díky těmto návrhům zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu v Havířově. 

Jednotlivé návrhy a doporučení vycházejí z provedených marketingových analýz. 

Z provedené marketingového výzkumu vyplynulo, ţe nejvíce nedostatečnými faktory 

autoškol je celková nespokojenost s cenou (53%) za řidičské oprávnění skupiny B  

a dostupnost kompletních informací poskytované autoškolou (50%). V opačném případě 

faktory s vysokou spokojenosti jako je přístup lektora ve výuce (67%), připravenost na 

zkoušku (64%) a samotná dostupnost autoškoly (67%) byly ohodnoceny nadprůměrně. 

Po provedené analýze konkurence autoškol autor dospěl k závěru, ţe Aš Igor Klajbl, 

společně s Aš Pollak, Aš No Problem a Aš Herzán dosáhly nejlepšího hodnocení ze zbylých  

7 autoškol v Havířově. Z výzkumu vyplynulo, ţe zmíněné autoškoly mají konkurenční 

výhody před ostatními soutěţiteli v konkrétních oblastech, kterými jsou především kvalitní, 

lidský, individuální a profesionální přístup ke studentům v teoretické části a praktickém 

výcviku ve vozidle, proto navrhuji těmto autoškolám udrţovat tento standart kvalitního 

přístupu a profesionality ke studentům. Další velkou výhodou oproti konkurenci se stal 

vozový park a moţnost vyzkoušení jízdy na trenaţéru. Nevýhodou se stala poněkud vyšší 

cena za poskytované sluţby. 

Cena za řidičské oprávnění skupiny B je stanovena v Aš Igor Klajbl ve výši 8 500 

Kč, z výzkumu vyplynulo, ţe 53% dotázaných respondentů je s cenou, která je stanovená 

v Aš nespokojena. S Ohledem na stanovené ceny z hlediska nákladů, navrhuji majiteli Igoru 

Klajblovi studentské slevy pro studenty s platným studentským průkazem z 8 500 Kč na 8 000 

v celoročním období. V zimním období, kdy je počet ţáků menší, doporučuji cenu ponechat 

ve výši 8 000 pro všechny potencionální klienty s moţností vyzkoušet si chování automobilu 

na polygonu při nepříznivém počasí. Posledním návrhem pro stanovenou cenu, bych 

navrhoval moţnost splátky za řidičské oprávnění skupiny B v 2-5 rovnoměrných splátkách 

pro klienty, kteří nemají dostatečné finanční prostředky k jednorázovému zaplacení za 

řidičské oprávnění skupiny B. Výrazně panu Klajblovi nedoporučuji cenu nestanovit pod 

úrovní 8 000 Kč, kdy by mohlo docházet ke sníţení kvality výuky v teoretické a praktické 

části výcviku, jako u Aš Josef Petruj, Sumbal, Renek a Šárka, které mají stanovenou cenu 

v rozmezí 6 900-7 200 Kč. 
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Dostupnost autoškoly je faktor, který s ohledem na umístění samotné autoškoly, 

nelze měnit a přizpůsobovat se jednotlivým klientům. Pan Igor Klajbl s ohledem na výši 

stanovené ceny, své studenty, kteří vykonávají praktický výcvik ve vozidle, vyzvedává 

v místě bydliště a po ukončení praktického výcviku se sám student přiveze opět ke svému 

bydlišti, proto zde navrhuji tento standart ponechat v rámci zkvalitnění sluţeb. 

Dostupnost informací o autoškole tento faktor byl ohodnocen 50% spokojenosti  

a 50% nespokojenosti. Samotná reklamní aktivita Aš Igor Klajbl s potencionálními klienty je 

na nízké úrovni. S ohledem na kvalitně zpracované internetové stránky autoškoly, kde se 

potencionální klient dozví, vše co potřebuje, je propagace autoškoly mizivá. Aš Igor Klajbl 

navrhuji vytvoření reklamního poutače, který bude umístěn na budově, v níţ autoškola sídlí. 

Ceny reklamních poutačů v různých barevných kombinacích se pohybují od 400Kč/m
2
. 

Doporučil bych umístění 2 reklamních poutačů, jeden transparent na sloup veřejného 

osvětlení směrem k samotné autoškole a druhý nad samotný vchod do budovy. Druhým 

návrhem na zviditelnění autoškoly je reklamní polep automobilů, který zde není v ţádné 

formě. Cena reklamního polepů na vůz s konkrétními informacemi o autoškole se pohybuje 

od 490 Kč/ m
2
. Posledním návrhem na zviditelnění a poskytnutí informací pro potencionální 

klienty je umístění letáku na linkách městské a příměstské dopravy, kdy pan Igor Klajbl je 

školitelem řidičů autobusů pro společnost ČSAD Havířov, Karviná a Frýdek Místek. 

Navrhoval bych vytvoření dvou forem letáku s ohledem na přitaţlivý vzhled a grafické pojetí, 

jeden ve velikosti A3, kdy cena je stanovena od 5 Kč/ks a formátu A4, kdy cena je stanovena 

od 3 Kč/ks. Navrhuji vytištění 250 ks ve formátů A3 a 250 ks ve formátů A4, kdy cena této 

formy propagace je ve výši 2 000 Kč. 

Přístup lektora ve výuce a praktickém výcviku a samotná připravenost na 

zkoušku tyhle dva faktory byly respondenty ohodnoceny nadprůměrně, oba faktory více neţ  

s 60% spokojenosti. V Aš Igor Klajbl je výuka vedena lektorem povaţována, jako zcela 

dostačující, nebyla vznesena ţádná námitka na přístup v teoretické a praktické části, proto zde 

majiteli Igoru Klajblovi výrazně doporučuji tento zaběhlý standart udrţovat a nepolevovat 

v přístupu. Doporučuji si nebrat příklad z autoškol, kde je přístup k výuce a praktickému 

výcviku ve vozidle velmi letmý a neprofesionální, jako v Aš Josef Petruj, Aš Sumbal, Aš 

Renek a Aš Šárka, kde výše stanovené ceny, jde ruku v ruce s poskytovanými sluţbami  

a neprofesionálním chováním ke studentům. 
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Posledním faktorem nespokojenosti ze strany respondentů byla poukázána zastaralost 

vybavení, které se nachází v autoškole Igor Klajbl. Autor zde navrhuje postupnou renovaci 

učebny. S ohledem na finanční zatíţení, je zřejmě, ţe renovace bude probíhat postupně. 

Primárním krokem by měla být renovace učebny, proto navrhuji, právě zmíněnou renovací 

učebny začít. Renovace by zahrnovala nové PC, nové lavice a ţidle, novou tabuli a nový 

simulátor jízdy. Cena za 2 nové PC, kde si studenti mohou vyzkoušet zkušební testy a řešit 

konkrétní situace související s provozem a řízením automobilu se pohybuje okolo 15 000 Kč. 

Cena nových lavicí a ţidlí je poněkud vyšší investici, ale k velikosti dané učebny, která čítá 

18 lavic je náhrada těchto lavic stanovena ve výši 48 510 Kč (18*2 695 Kč) a ţidlí ve výši  

37 764 Kč (36*1 049 Kč). Cena nové nástěnné tabule ve velikosti 300 x 120 cm je stanovena 

ve výši 9 500 Kč s DPH. Poslední poloţkou je simulátor jízdy pro autoškoly, přičemţ 

simulátor je poloţkou, která je nejdraţší, cena nového simulátoru AT 208 vrt se pohybuje od 

200 000 Kč, samozřejmostí je rozloţení ceny na přijatelné splátky. Aš Igor Klajbl doporučuji 

začít renovací postupně od levnějších a důleţitých poloţek pro studenty. 
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7 Závěr 

 

Cílem diplomové práce byla analyza konkurence autoškol v Havířově a navrţení 

jednotlivých návrhů a doporučení pro Aš Igor Klajbl, které by mohly vést k zvýšení 

konkurenceschopnosti na trhu v Havířově. Analýza konkurence byla zjištěna na základě 

provedeného marketingového výzkumu prostřednictvím osobního dotazování a osobních 

rozhovorů s majiteli jednotlivých autoškol. 

Úvodní část je věnování charakteristice autoškoly Igor Klajbl z pohledu silných  

a slabých stránek, popisování makroprostředí a mikroprostředí autoškoly a jednotlivým 

sluţbám, které autoškola Igor Klajbl nabízí. 

Teoretická část je věnovaná konkurenci, metodám stanovení konkurence a metodě 

benchmarking. 

Praktická část je tvořena postupným pospáním, jakými jednotlivými kroky byl proveden 

marketingový výzkum v autoškolách. Byl vytvořen dotazník o 18 otázkách a osobní rozhovor 

s 10 otázkami, kdy dotazník a rozhovor se stal stěţejním materiálem pro analýzu konkurence 

autoškol. 

Na základě zpracované analýzy a dosaţených výsledků, byly vytvořeny jednotlivé 

návrhy a doporučení pro AŠ Igor Klajbl působící v Havířově. Konkrétní návrhy a doporučení 

se týkaly několika oblasti zaměřených na cenu za řidičské oprávnění skupiny B, dostupnosti 

autoškoly, dostupnosti informací o autoškole, přístupu lektora ve výuce a praktickém výcviku 

ve vozidle a modernizaci samotné autoškoly. Byly navrţeny konkrétní návrhy pro oblast ceny 

za řidičské oprávnění skupiny B, reklamy a propagaci autoškoly a vybavení autoškoly. 

 Nejvíce nedostatečnými faktory, které odhalil marketingový výzkum, se stala 

nespokojenost s cenou za řidičské oprávnění skupiny B a nedostatečně poskytnuté informace 

autoškolou, proto byly navrţeny AŠ Igor Klajbl moţné řešení v závislosti na poskytovaných 

sluţbách. 

Výsledky budou předány panu Igoru Klajblovi s moţnosti vyuţití, jako podkladů 

slouţícího pro další podnikatelské aktivity Aš Igor Klajbl. 
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Příloha č. 1: Autoškola Igor Klajbl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Sídlo autoškoly Obr. 2. Reklamní poutač 

Obr. 3. Vchod do autoškoly bez reklamy 
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Příloha č. 2: Vozový park autoškoly Igor Klajbl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Výcviková skupina do 25KW Obr. 2. Výcviková skupina A1 do 25Kw 

Obr. 3. Výcviková skupina A1 nad 25KW Obr. 4. Výcviková skupina B 

Obr. 5. Výcviková skupina B+E 
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Obr. 6. Výcviková skupina C Obr. 7. Výcviková skupina C+E 

Obr. 8. Výcviková skupina D 
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Příloha č. 3: Ceník poskytovaných služeb autoškola Igor Klajbl 

 

MOTO A 

 
CENA 

 
Moto základní 
 

AM           4.500 Kč 

A1            4.900 Kč  

A do 25 kW          5.500 Kč  

A nad 25 kW            7.500 Kč  

A1 na A do 25 kW          4.200 Kč  

A1 na A nad 25 kW         4.900 Kč  

A do 25 kW na A nad 25 kW        1.500 Kč  

 Přezkoušení z odborné způsobilosti        1.500 Kč  

Opakovaná zkouška z jízdy            300 Kč     

 

 B, BE  

 
 CENA 

 
Základní výcvik B          8.500 Kč  

Rozšíření  na skupinu BE          5.500 Kč   

Přezkoušení z odborné způsobilosti        1.800 Kč   

Opakovaná zkouška z jízdy            500 Kč       

 

C, CE 

 
  CENA 

 
Rozšíření ze skupiny B na C         14.000 Kč   

Rozšíření ze skupiny C na CE          8.000 Kč   

Přezkoušení z odborné způsobilosti             Sk.B+750 Kč  

Opakovaná zkouška z jízdy               750 Kč      

 

D, D 

 
CENA 

 
Rozšíření ze skupiny B na D         27.000 Kč   

Rozšíření ze skupiny C na D        17.000 Kč  

Přezkoušení z odborné způsobilosti            Sk. B + 800 Kč  

Opakovaná zkouška z jízdy              800 Kč     
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 ŠKOLENÍ 

 
CENA 

 
Školení řidičů -  referentů         250 Kč   

Školení řidičů -  profesionálů            950 Kč   

Školení vstupní  140 hod. - dle počtu uchazečů           24.000 Kč aţ 39.000 Kč  

Školení vstupní  45 hod - dle počtu uchazečů             9.000 Kč aţ 13.000 Kč 
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Příloha č. 4: Ceny konkurence za řidičské oprávnění skupiny B 
 

Tab. 1. Ceny konkurentů 

Název autoškoly Cena za řidičské oprávnění 

Autoškola Klajbl 8 500 Kč 

Autoškola Pollak 8 000 Kč 

Galatíková 8 000 Kč 

Autoškola Herzán 7 900 Kč, 7 500 Kč pro studenty 

Gawroň 7 800 Kč 

Josef Petruj 7 200 Kč 

Autoškola Mrózková 7 000 Kč 

Rodinná autoškola Šárka 7 000 Kč 

Renek 7 000 Kč 

Brzobohatý 6 900 Kč 

Autoškola Stanislav Sumbál 6 900 Kč 
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Příloha č. 5: Ukázka webových stránek konkurentů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Aš Pollak 

 Obr. 3. Aš Šárka 

Obr. 2. Aš Josef Petruj 

Obr. 4. Aš Herzán 

Obr. 5. Aš Sumbal 
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Obr. 6. Aš Igor Klajbl Obr. 7. Aš Mrózková 

Obr. 10. Aš No Problem 

Obr. 11. Aš Renek 

Obr. 8. Aš Gawroň 

Obr. 9. Aš Květoslav Brzobohatý 
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Příloha č. 6: Dotazník 

Váţený respondente, 

jmenuji se Martin Sekerka, jsem studentem druhého ročníku magisterského studia na Ekonomické 

fakultě VŠB-TU Ostrava. Součástí mé diplomové práce je vytvoření dotazníků, který je zaměřen na 

hodnocení konkurence na trhu autoškol v Havířově. Dotazník je zcela anonymní a Vámi vyplněné 

informace poslouţí pouze k vypracování mé diplomové práce. Předem Vám děkuji za vyplnění, Vaše 

rady a připomínky, ale především za čas strávený nad tímto dotazníkem. Pokud není uvedeno jinak, 

prosím Vás o zakrouţkování 1 odpovědi, která Vám nejvíce vyhovuje. 

1) Jste drţitelem řidičského oprávnění skupiny B? 

a) Ano 

b) Ne, ale navštěvuji autoškolu 

c) Ne, prosím ukončete dotazování 

2) Kterou autoškolu navštěvujete, jste navštěvoval/a?  

 

……………………………………………………………………….. 

3) Kde hledáte/, jste hledal/a informace o autoškolách? 

a) Z tisku (noviny, letáky, časopisy…) 

b) Doporučení rodiny, nebo přátel 

c) Internet (web autoškoly, reklama autoškoly) 

d) Internet (blogy,diskuse,bannery…) 

e) Ve škole (školní poradce) 

f) V místě dané autoškoly 

g) Jinde ………………………………………………………………. 

4) Při výběru autoškoly jsem se rozhodoval/a na základě? (max. 3 moţné odpovědi) 

a) Ceny a cenového zvýhodnění 

b) Doporučení přátel, nebo rodiny 

c) Osobního automobilů autoškoly 

d) Dobrého jména autoškoly 

e) Podle moţnosti přizpůsobení jízd 

f) Jiný faktor…………………………………………………………… 

5) Jaká je podle Vás, adekvátní cena za řidičské oprávnění skupiny B? 

a) 3 000 – 4 500 Kč 

b) 4 501 – 6 000 Kč 

c) 6 001 – 7 500 Kč 

d) 7 501 – 9 000 Kč 

e) Více neţ 9 000 Kč 

6) Vyjádřete Vaší spokojenost, Vámi navštěvovanou autoškolou v Havířově na stupnici 1-5 

zakrouţkováním, známkujte jako ve škole. (1- Nejvíce spokojen, 5- Nejméně spokojen). 

                                                                 1        2        3         4        5 

Cena za řidičské oprávnění (sk. B)                         

Dostupnost autoškoly                           

Dostupnost informací o autoškole                         

Přístup lektora ve výuce a v praxi                         

Připravenost na zkoušku                          

Jiné………………………………………                         
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7) Jaký způsob výuky Vám nejvíce vyhovuje/vyhovoval? 

a) Teorie probírána lektorem v učebně (max. 10 osob) 

b) Nadstandardní individuální přístup lektora (vyšší cena kurzu) 

c) On-line výuka 

d) Samostudium  

8) Způsob výuky lektorem je/byl pro Vás?  

a) Mírně dostačující 

b) Dostačující 

c) Mírně nedostačující 

d) Nedostačující (v čem)………………………………………………………………… 

9) Ohodnoťte důleţitost faktorů při výběru autoškoly v Havířově stupnici 1-5 

zakrouţkováním, známkujte jako ve škole. (1-Nejlepší, 5-Nejhorší). 

                                                                 1        2        3         4        5 

Cena za řidičské oprávnění (sk. B)                         

Dostupnost autoškoly                           

Dostupnost informací o autoškole                         

Přístup lektora ve výuce a v praxi                         

Připravenost na zkoušku                          

Jiné………………………………………                         

10) Povaţujete, ţe Vás autoškola (lektor) dostatečně připravil na roli řidiče? 

a) ANO 

b) NE (v čem pochybil) …………………………………………………... 

11) Plánujete rozšíření řidičského oprávnění o další skupinu? 

a) ANO 

b) NE (pokračujte otázkou 13) 

12) Rozšíření řidičského oprávnění bych absolvoval/a? 

a) Ve stejné autoškole 

b) V jiné  ………........................................Z jakého důvodu?………………………………………………………. 

13) Doporučil/a byste Vámi navštěvovanou, nebo absolvovanou autoškolu přátelům? 

a) ANO 

b) NE (co je Vaším důvodem)........................................................... 

14) Jakou výhodu a nevýhodu má podle Vás, Vámi navštěvovaná autoškola, oproti jiným 

autoškolám v Havířově? 

 
a) Výhoda…………………………………………………………………… 

 

b) Nevýhoda ……………………………………………………………….. 

15) Vaše pohlaví?  16) Vaše věková kategorie?   17) Jsem studentem? 

a) MUŢ    a)  16-20 let  d)  34-40 let  a) Střední odborné učiliště    c) Gymnázium 

b) ŢENA    b)  21-26 let  e)  41-49 let      b) Střední odborná škola       d) Vysoká škola  

c)  27-33 let       f)  50 let a více                e) Nejsem student  

        

      18) Místo pro Vaše připomínky a návrhy na zlepšení Vámi navštěvované autoškoly. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Příloha č. 7: Relativní a absolutní četnosti 

 

 

 

 

 

 

Obr. Tabulka četností I 

Obr. Tabulka četnosti II 
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Příloha č. 8: Šetření dle druhé stupně 

 

 

Obr. 5.1.1 Držení řidičského oprávnění skupiny B MUŽI 

 

Obr. 5.1.2 Držení řidičského oprávnění skupiny B ŽENY 

 

Obr. 5.3.1 Nalézaní informací ve věku 16-20 let 
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Obr. 5.3.2 Nalézání informací 21-26 let 

 

Obr. 5.3.3 Nalézání informací 27-33 let 

 

Obr. 5.3.4 Nalézání informací 34-40 let 
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Obr. 5.3.5 Nalézání informací 41-49 let 

 Obr. 5.5.1 Adekvátní cena SOU 

Obr. 5.5.3 Adekvátní cena Gymnázium 
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Obr. 5.6.1 Spokojenost s jednotlivými faktory navštěvované autoškoly  

 

Obr. 5.7.1 Způsob výuky MUŽI Obr. 5.7.2 Způsob výuky ŽENY 

 

Obr. 5.9.1 Důležitost faktorů navštěvované autoškoly 
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Příloha č. 9: Odpovědi osobních rozhovoru 

 

1. Jak vnímáte, resp. jaký je Váš názor na výši stanovené ceny za řidičské oprávnění 

skupiny B u konkurenčních autoškol? 

Aš Pollak: Čím lépe vybavena, tím se očekává vyšší cena, záleţí na vybavení, okrádání 

studentu z hlediska jízd, proto je niţší cena, omezení kontrolou 

Aš Petruj: Čím niţší cena, tím jsou jízdy zkráceny, nebo také i niţší počet hodin teorie, 

nedodrţování vyhlášky 

Aš Galatíková: Cena pod 7500 je od ceny, nedodrţování vyhlášky (jízdy a teorie) 

Aš Gawroň: Příliš nízká cena, pod nákladem stanovena, nedodrţení legislativy 

Aš Klajbl: Nízké ceny vysoko náklady, při B není moţné na tom vydělat a vše odjezdit a 

odučit 

Aš Mrózková: Pod nákladové ceny, nejsou se schopni uţivit, resp. nedodrţují danou vyhlášku 

a okrádají studenty na hodinách 

Aš Sumbal: Čím vyšší cena, tím by měla byt vyšší úroveň kvality, sluţeb, ale v Havířově to 

tak nefunguje, zde se jen okrádají studenti (málo a kratší jízdy)  

2. Které faktory jsou podle Vás v současné době pro uchazeče o řidičské oprávnění 

skupiny B nejdůleţitější, nejpodstatnější při výběru autoškoly? 

Aš Pollak: Cena a vybaven+jízdy a teorie s ohledem na bezpečnost (trenaţéry) 

Aš Petruj: Samozřejmostí je kvalitní výuka, ale nejdůleţitější je cena za B 

Aš Galatíková:Cena a kvalita autoškoly, zkušenost lektoru 

Aš Gawroň : Doporučení spokojeného absolventa, cena a lektor a přístup 

Aš Klajbl: Doporučení absolventu, cena a kvalita výcviku 

Aš Mrózková: Kvalita, zkušenost, kvalifikace lektoru a cena 

Aš Sumbal: Dobré jméno autoškoly, cena, kvalita 

3. Jaké jsou Vaše současné aktivity autoškoly na trhu, jaké máte plány do budoucna? 

Aš Pollak: Škola smyku, dopravní výchova dětí vydávání článku o změnách vyhlášky, která 

se týká řidičů v deníku Havířovsko. 

Aš Petruj: Orientace pouze na B, do budoucna nic víc neplánujeme 

Aš Galatíková: Škola smyku na polygonu, koupě nového simulátoru 301 pro začátečníky 

simulace velmi rychle jízdy  
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Aš Gawroň: Pouze vozy B nic jiného a ani do budoucna 

Aš Klajbl: Přeţít konkurenci s nízkými cenami a udrţet se na výsluní, nic neplánuji do 

budoucna 

Aš Mrózková: Neplánujeme ţádné aktivity do budoucna 

Aš Sumbal: Koupě kvalitního trenaţéru, rozšíření o větší automobil (délka a šířka) 

4. Jaké je průměrné stáří Vašeho vozového parku (osobního automobilu)? Vnímáte, 

faktor stáři automobilu, jako důleţitý, při rozhodování uchazečů o volbě autoškoly? 

Aš Pollak: 2 roky, běţně uţívané v silničním provozu, musí mít aktivní a pasivní 

bezpečnostní prvky, ale nejdůleţitější je technický stav vozidla (Škoda Roomster a Fabie)  

Aš Petruj: Faktor stáří nevnímám jako důleţitý, spíš rozhodující je technický stav vozidla 

s ohledem na bezpečnostní prvky ve vozidle, automobil stáří zhruba 5 let Fabia Combi 

Aš Galatíková: Max 1-4 roky, snaha o vozidla co jsou běţná a bezpečná s ohledem na nové 

prvky (Fiat Punto, Fabia) 

Aš Gawroň: 3 roky Škoda Fabia sedan, není chápan jako nejdůleţitější prvek, ohled spíše na 

bezpečnost a technický stav vozidla 

Aš Klajbl: Škoda Superb 2 roky stáři, rozhodující je technický stav vozidla 

Aš Mrózková: 2 roky Peugeot a 6 let Toyota Corolla, důleţitá je bezpečnost ve voze a jeho 

technický stav 

Aš Sumbal: Peugeot 206, 3 roky – technicky stav 

5. Jaká je Vaše konkurenční výhoda na trhu autoškol oproti ostatním konkurentům, dle 

Vás?  

Aš Pollak: Nejmodernější vybavení, dostupná technika (trenaţéry), odbornost učitelů, 

Aš Petruj: Jízda i mimo Havířov, nejezdíme pouze pro komisaře 

Aš Galatíková: Škola smyku na polygonu v Kopřivnici, dobré jméno, na trhu 25 let, 

oblíbenost 

Aš Gawroň: Rodinný přístup, dostupnost cenová, vyzvedávání ţáku v místě bydliště 

Aš Klajbl: Individuální přístup ve výuce, vyzvedávání ţáku při praktickém výcviku v místě 

bydliště. 

Aš Mrózková: Rodinná autoškola 

Aš Sumbal: Nejlevnější autoškola v havířově 
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6. Jaké jsou největší překáţky vstupu na trh autoškol? Koho povaţujete za největšího 

konkurenta v Havířově? 

Aš Pollak: Cena za oprávnění, konkurenti s nízkými cenami likvidují dobré autoškoly s vyšší 

cenovou relací, špatná legislativa, konkurent ţádný 

Aš Petruj: Špatná legislativa, kdo má na auto a splní vyhlášku muţe začít podnikat 

Aš Galatíková: Ţádný konkurent, mnoho autoškol, ţádná kvalifikace, nebo velmi malá 

Aš Gawroň: Jsme malá autoškola, konkurenci nevnímám jako opodstatněný faktor 

Aš Klajbl: Cena za automobil, pronájem, pokud projde kurzem, můţe podnikat 

Aš Mrózková: Neusilujeme o proraţení, proto nás tato problematika zcela nezajímá 

Aš Sumbal: Cena v počátku, není omezeno, muţe kdokoliv začít 

7. Která kritéria (omezení) vnímáte, v tomhle podnikání jako klíčové? (legislativa, 

legislativa ze strany města, komisaři (např. oţehavé téma jako jsou úplatky ze strany 

ţadatelů)? 

Aš Pollak: Pouze chybná legislativní vyhláška 

Aš Petruj: Legislativa, nemoţnost kontrolovat jiné autoškoly (teorie a jízdy) 

Aš Galatíková: Ze strany komisařů ţádné, chybná legislativa, ţe nedochází k ţádným 

kontrolám, v Havířově co nedodrţují vyhlášku ( sumbal,skalík, šárka a petruje) 

Aš Gawroň: Špatné neprůkazné ověřování autoškol z hlediska dodrţování jízd (1,5hod.), 

nedůsledná kontrola 

Aš Klajbl: Chybná vyhláška, nedůsledná kontrola, neprůkazné osvědčení o jízdách 

Aš Mrózková: Chyba ve vyhlášce, neprůkazné kontrolování jízd ţáku, zkrácení výcviku, 

nedodrţení stanovených počtu teoretiky 

Aš Sumbal: Nejsem si jist, zda podnikání ostatních autoškol je v souladu se zákonem o 

provozování a vyhláškou 

8. Jak vnímáte postavení své autoškoly na trhu v Havířově ve vztahu ke klientům, 

konkurenci?  

Aš Pollak: Mám největší počet studentu ročně, 15 učitelů, akreditované školicí středisko, o 

naší autoškole je největší zájem 

Aš Petruj: Jako rodinnou autoškolu, pro konkurenty nejsem velká hrozba 

Aš Galatíková: Pro ostatní konkurence řádná díky dobrému jménu a dlouholeté zkušenosti a 

tradici autoškoly 

Aš Gawroň: Působíme jako rodinná autoškola s kvalitními způsoby výuky 
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Aš Klajbl: Nevnímám, mám vyšší ceny, niţší zájem o B, chodí ti, kteří chtějí se naučit 

bezpečně ovládat vozidlo, a vyznat se v pravidlech silničního provozu 

Aš Mrózková: Menší autoškola s menším počtem ţáku, tudíţ spíše jako malou autoškolou se 

jevíme 

Aš Sumbal: Jako velmi konkurenční, nízká cena v dnešní době dokáţe přilákat velké mnoţství 

zájemců  

9. Jakým způsobem komunikujete s potencionálními zákazníky na trhu? Preferujete 

určitou formu komunikace a jednotný styl, nebo se přizpůsobujete podmínkám na 

trhu? Kolik investujete do komunikace? (relativní částka, nebo % z trţeb). 

Aš Pollak: Internet, chodíme do škol 

Aš Petruj: Pouze internet a reklama na vozidle 

Aš Galatíková: Internet, reklama na vozidle, ale nejdůleţitější je doporučení spokojených 

absolventu 

Aš Gawroň: Internet a reklama na voze 

Aš Klajbl: Pouze internet a vlastní doporučení ze strany bývalých ţáku 

Aš Mrózková: Internet pouze  

Aš Sumbal: Ţádná investice, pouze internet 

10. Jaká je Vaše % úspěšnost ţadatelů o řidičské oprávnění skupiny B při zkouškách, kteří 

absolvují výcvikový kurz u Vás?  

Aš Pollak: 6,2% neúspěšnost při testech, 28% jízdy 

Aš Petruj: 55% úspěšnost jízdy, v testech neúspěch zhruba 10-15 z 75 

Aš Galatíková: Úspěšnost přes 60% jízdy, testy netuším 

Aš Gawroň: +- 60% úspěch jízdy a 10% neúspěch testy 

Aš Klajbl: -+65% úspěch na jízdy, testy nesleduji 

Aš Mrózková: Nesledujeme tento ukazatel  

Aš Sumbal: U sebe netuším, ale Havířov zhruba +- 50-60% neúspěch při jízdách 
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Příloha č. 10: Demografický vývoj Havířova 

 

Tab. 2.1 Vývoj počtů obyvatel města Havířov 

    
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Stav obyvatel k 1.7.   85 689  85 436  85 084  84 775  84 662  84 360  84 164  83 873  83 284  82 425  

v tom: muţi 41 907  41 795  41 682  41 524  41 528  41 366  41 266  41 141  40 828  40 291  

  ţeny 43 782  43 641  43 402  43 251  43 134  42 994  42 898  42 732  42 456  42 134  

Stav obyvatel k 31.12.   85 502  85 271  84 914  84 784  84 427  84 219  84 033  83 558  82 896  82 022  

v tom ve věku:   0 - 14 13 852  13 341  12 862  12 552  12 082  11 723  11 448  11 159  10 967  10 896  

  15 - 64 60 800  60 788  60 679  60 570  60 297  59 971  59 699  59 125  58 273  57 254  

  65 + 10 850  11 142  11 373  11 662  12 048  12 525  12 886  13 274  13 656  13 872  

Průměrný věk   38,6  38,9  39,3  39,6  39,9  40,3  40,6  40,9  41,2  41,5  

Index stáří (65+ / 0 -14 

v %)   78,3  83,5  88,4  92,9  99,7  106,8  112,6  119,0  124,5  127,3  

Muţi   41 790  41 761  41 598  41 569  41 393  41 292  41 227  40 992  40 591  40 054  

v tom ve věku:   0 - 14 7 059  6 810  6 566  6 430  6 185  6 011  5 910  5 715  5 576  5 560  

  15 - 64 30 411  30 497  30 520  30 492  30 445  30 320  30 210  29 995  29 594  29 006  

  65 + 4 320  4 454  4 512  4 647  4 763  4 961  5 107  5 282  5 421  5 488  

Ţeny   43 712  43 510  43 316  43 215  43 034  42 927  42 806  42 566  42 305  41 968  

v tom ve věku:   0 - 14 6 793  6 531  6 296  6 122  5 897  5 712  5 538  5 444  5 391  5 336  

  15 - 64 30 389  30 291  30 159  30 078  29 852  29 651  29 489  29 130  28 679  28 248  

  65 + 6 530  6 688  6 861  7 015  7 285  7 564  7 779  7 992  8 235  8 384  

Zdroj: [20] 

 


