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1 Úvod 

Od nejútlejšího věku je nám známo, že mléko a mléčné výrobky jsou zdraví prospěšné. 

Mléko a mléčné výrobky obsahují spoustu esenciálních živin, jež jsou nezbytné pro zajištění 

správného růstu, vývoje kostí a zubů. Je jedním z nejcennějších zdrojů vápníků, sklenice 

o obsahu 200 ml poskytuje třetinu denní doporučené dávky. Také se pyšní vysokým obsahem 

bílkovin, energie, vitamínů B2, B12, fosforu a jodu. (www.ona.idnes.cz, 2012) Ke správné 

a vyvážené výživě přispívá i vitaminem B1, niacinem, folátem, vitaminem A, D a C, 

draslíkem, hořčíkem a zinkem. (www.zdravapotravina.cz, 2012)  

Jen za loňský rok (2012) mlékárny nakoupily a zpracovaly od zemědělců 2,38 miliard 

litrů mléka. Tato hodnota představuje meziroční nárůst o více než tři procenta. Mlékárny 

za litr mléka zaplatili farmářům v průměru 7,67 Kč, což je o 7 % méně než předloni. (Štefek, 

2013) Přes všechny známé blahodárné účinky mléka a mléčných výrobků, má však jejich 

spotřeba v současné době negativní trend a navíc je zhruba ze 40 % kryta dovozem. Snižující 

se spotřeba je způsobena především nižší koupěschopností obyvatelstva po hospodářské krizi, 

konkurencí jiných potravin a substitučních výrobků mléčných produktů, šířením mýtů 

a dezinformací o mléce a produktech z něj a také nedostatečnou komunikací o zdravotní 

prospěšnosti mléka a nízkou osvětou. V České republice je zaznamenán pokles konzumace 

čerstvých mléčných výrobků mezi lety 2006-2011 o 17,6 %. (Boušková, 2012) 

Jako téma své diplomové práce jsem zvolila „Aplikace moderních trendů 

v marketingové komunikaci pro mlékárnu“. Jedná se o mlékárnu situovanou v okrese Vsetín 

ve městě Valašské Meziříčí. Mlékárna zde má dlouholetou tradici, byla založena již roku 

1936. V dnešní době vyrábí dostatečně velké portfolio výrobků čítající smetanové jogurty, 

střednětučné ovocné jogurty, nízkotučné ovocné jogurty, šlehané jogurty, kysané výrobky, 

BIO kysané výrobky, BIO jogurty, jogurtová mléka a čerstvě tekuté výrobky. 

(www.mlekarna-valmez.cz, 2012) 

Cílem této práce je analýza moderních komunikačních trendů a navržení nejvhodnějších 

z nich pro Mlékárnu Valašské Meziříčí. Následným cílem doporučených komunikačních 

aktivit bude zviditelnění produktů z portfolia Valašskomeziříčské mlékárny a rozšíření 

možnosti propagace prostřednictvím nových trendů marketingové komunikace. 

Na trhu mlékárenských výrobků je spousta konkurujících si firem, které nabízí 

nespočetné množství mléčných výrobků, které se od sebe liší minimálně. V záplavě těchto 
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produktů na trhu, je pro běžně nezaujatého spotřebitele těžké rozpoznat jednotlivé značky 

a vytvořit si k nim určitou vazbu. Proto se v rámci tohoto projektu pokusím vytyčit určitá 

východiska, která pomohou Mlékárně Valašské Meziříčí zviditelnit se, popř. také zakotvit 

v mysli spotřebitelů a dostat se u nich do popředí při rozhodování o koupi mléčného výrobku. 

  



6 
 

2 Charakteristika společnosti Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. 

s r. o. 

2.1 Historie 

Na území Valašska sahá tradice výroby mléka a celkově mléčných výrobků hluboko 

do historie. V roce 1936 byla ve Valašském Meziříčí založena mlékárna jako mlékárna 

Spolku chovatelů hovězího dobytka s názvem Valašská spolková mlékárna ve Valašském 

Meziříčí. Spolek byl reprezentován 9 – 12 zemědělci z oblasti okolo Valašského Meziříčí. 

O založení mlékárny se postaral Vilém Frank, který byl zároveň jejím správcem a ředitelem 

až do 60. let 20. století. 

Zprvu čítala zpracovatelská kapacita zhruba 500 litrů mléka denně. Nevyrábělo se zde 

pouze mléko, ale i mléko samovolně zkysané, máslo a tvarohové pomazánky. V roce 1948, 

po zavedení národní správy, došlo k modernizaci, kdy bylo zastaralé výrobní zařízení 

vyměněno za modernější. Další vlna modernizace v mlékárnách následovala v roce 1954, kdy 

byla provedena rekonstrukce výrobních kapacit, čímž byla zvýšena zpracovatelská kapacita 

z původních 500 na 25 000 litrů denně. V roce 1960 byl územní reorganizací přerušen záměr 

postavení nové mlékárny. Další úspěšné kroky, které vedly ke zvětšení a modernizaci 

mlékárny, proběhly v letech 1962 – 1965. Tímto se zpracovatelská kapacita zvýšila na 45 000 

litrů mléka denně. V roce 1978 postihlo mlékárnu neštěstí ve formě požáru, kterým byla 

zničena pasterační stanice. Opravy poničených částí trvaly více než rok. V roce 1980 čítala 

produkce jogurtů 199 000 litrů a o rok později se výroba zvýšila více než dvojnásobně 

na 409 000 litrů. Od roku 1985 se začala mlékárna specializovat na výrobu konzumních mlék, 

smetan a kysaných výrobků. 

V roce 1992 došlo k privatizaci Beskydských mlékáren a vznikla tak Mlékárna Valašské 

Meziříčí, spol. s r. o. Dále následovala rekonstrukce výrobních prostorů a modernizace 

technologického zařízení. (www.mlekarna-valmez.cz, 2013) 
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Současnost 

V současnosti jsou zde vyráběny tyto produkty: smetanové jogurty, střednětučné ovocné 

jogurty, nízkotučné ovocné jogurty, šlehané jogurty, kysané výrobky, BIO kysané výrobky, 

BIO jogurty, jogurtová mléka, čerstvě tekuté výrobky. 

Výrobky jsou u zákazníků oblíbené především pro jejich vysokou kvalitu a lahodně 

smetanovou chuť. O vysoké kvalitě výrobků svědčí nejen zvyšující se obliba, ale také 

nejrůznější ocenění, které výrobky z této Mlékárny získávají.  

Výrobky z Valašskomeziříčské Mlékárny lze nyní nalézt ve všech koutech republiky. 

V celé síti obchodních řetězců a maloobchodních sítích. Mlékárna Valašské Meziříčí 

se postupně orientuje také na slovenské a maďarské trhy. (www.mlekarna-valmez.cz, 2013) 

 

Ocenění 

Tab 2.1 Ocenění výrobků z Mlékárny Valašské Meziříčí  

 2006 2007 2008 2010 

Perla Zlínska Bio kysaný 

nápoj; 

 

Dueta broskev-

maracuja 

Bio kysaný 

nápoj jahoda;  

 

Dueta jahoda 

Bio jogurt bílý Merenda – 

jogurtové mléko 

cappuccino-

skořice 

Nejlepší mlékárenský 

výrobek 

Dueta broskev-

maracuja 

Bio kysaný 

nápoj jahoda 

Bio jogurt 

borůvka 

 

Česká biopotravina Bio kysaný 

nápoj 

  Bio jogurt bílý 

Zdroj: vlastní 

 

Navíc v roce 2010 dosáhla Mlékárna Valašské Meziříčí také na prestižní ocenění 

značkou Klasa, která je udělovaná ministerstvem zemědělství. Tímto oceněním se pyšní 

acidofilní mléko plnotučné, Bio kysaný nápoj ochucený – jahoda, Bio kysaný nápoj přírodní, 

čerstvé mléko plnotučné pasterované, jogurt bílý, kefírové mléko nízkotučné, kefírové mléko 

nízkotučné jahodové, kefírové mléko nízkotučné meruňkové, kysaná smetana, smetanový 
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jogurt bílý, smetanový jogurt broskvový, smetanový jogurt čokoládový, smetanový jogurt 

oříškový, šlehaný jogurt Jurášek čokoládový, šlehaný jogurt Jurášek vanilkový a Valašská 

kyška. (www.mlekarna-valmez.cz, 2013) 

 

Certifikáty 

Od roku 1998, kdy byl zaveden, funguje ve společnosti systém managementu jakosti 

podle ISO 9001:2001. Součástí systému je zajišťování bezpečnosti a nezávadnosti potravin 

a kontrola kritických bodů ve výrobě (HACCP). V roce 2006 zavedla společnost certifikaci 

podle standardu BRC. (www.mlekarna-valmez.cz, 2013) 

 

2.2 Produkty 

Smetanové jogurty 

Do kategorie smetanových jogurtů se řadí jogurt bílý, s příchutí a vanilkový s příchutí. 

Jsou vyrobeny z nejkvalitnějšího českého mléka. Nejsou v nich obsaženy žádné konzervační 

látky, emulgátory, umělá barviva ani stabilizátory. V jogurtech jsou živé jogurtové bakterie, 

které příznivě působí na organismus. Tyto výrobky jsou vhodné pro přímou konzumaci i pro 

studenou kuchyni. Trvanlivost smetanových jogurtů je 21 dní. Vyrábí se ve 150g balení 

a obsah tuku je 8 % kromě bílého smetanového jogurtu, kde je obsah tuku o 2 % vyšší. 

(www.mlekarna-valmez.cz, 2013) 

Střednětučné jogurty 

Zde se řadí bílý jogurt z Valašska, Gormiti – jogurt s prémií jahoda vanilka, Hello 

Kitty – jogurt s prémií jahoda vanilka, jogurt Hello Kitty, jogurt Šmoulové a ovocný jogurt 

z Valašska. 

Bílý jogurt z Valašska má nižší obsah tuku (3 %), je bez konzervačních látek, 

emulgátorů a umělých barviv. Také obsahuje živé jogurtové bakterie. Je možno jej zakoupit 

ve 150g, 380g a 500g balení. 
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Ovocný jogurt z Valašska má ještě nižší obsah tuku (2,5 %), také neobsahuje žádné 

z konzervačních látek a jeho součástí jsou živé jogurtové bakterie. Prodává se ve 150g balení 

a vyrábí se s příchutí meruňka, jahoda a višeň. 

Gormiti – jogurt s prémií jahoda, vanilka. Tento jogurt vznikl ve spolupráci Mlékárny 

Valašské Meziříčí s firmou Dairy4fun a na trh byl uveden počátkem března 2011. Je 

to polotučný dětský jogurt s redukovaným obsahem tuku a s obsahem živých jogurtových 

kultur. Na pultech obchodů je možno jej najít ve 100g balení. 

Hello Kitty – jogurt s prémii jahoda, vanilka. Obsah a původ tohoto 100g kelímku 

je totožný jako v případě jogurtu Gormitti. 

Jogurt Hello Kitty a jogurt Šmoulové. Jedná se o novinku, kterou mlékárna uvedla 

na trh ve spolupráci s již zmíněnou firmou Dairy4fun. Vyrábí se ve dvou příchutích: jahoda 

a vanilka. K dostání je v 90g kelímku a obsahuje také jen 23,5 % tuku. (www.mlekarna-

valmez.cz, 2013) 

Nízkotučné jogurty 

V této kategorii je jen jeden výrobek, a to nízkotučný jogurt z Valašska. Vyrábí 

se s jahodovou, malinovou a broskvovou příchutí. Obsah ovocné složky je 14 %, obsahuje 

živé jogurtové bakterie. Má pouze 0,1 % tuku a k dostání je ve 150g kelímku. 

(www.mlekarna-valmez.cz, 2013) 

Kysané výrobky 

Potrfolio kysaných výrobků je značně rozsáhlé, patří zde acidofilní mléko jahoda –

 malina, acidofilní mléko s cereáliemi, acidofilní mléko nízkotučné s příchutí, acidofilní 

mléko nízkotučné čisté, acidofilní mléko plnotučné, kysaná smetana z Valašska 15% 

a Valašská Kyška. 

Acidofilní mléko jahoda – malina a acidofilní mléko s cereáliemi jsou kysané mléčné 

výrobky s obsahem probiotických kultur (Lactobacillus Acidophilus, Bifidobacteria, 

Streptococcus Thermophilus). Mají 3 % tuku a jsou k dostání v 450g uzavíratelném 

kartónovém obalu. Trvanlivost je zde oproti jogurtům zkrácena na 14 dní. 

Kefírové mléko nízkotučné čisté má pouze 1,1 % tuku a je k dostání v 0,5l 

uzavíratelném kartónovém obalu. 
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Kefírové mléko nízkotučné s příchutí se prodává v 450g uzavíratelném obalu a má ještě 

nižší obsah tuku (0,8 %). Je možno jej zakoupit s příchutí jahoda, meruňka a višeň. 

Acidofilní mléko plnotučné je nabízen v 0,5l uzavíratelném plastovém obalu. Obsahuje 

3,6 % tuku a stejně jako ostatní probatické kultury. 

Kysaná smetana z Valašska 15%. Jak vypovídá název, obsahuje tato smetana 15 % tuku 

a také zdraví prospěšné mikroorganismy. Má široké uplatnění v teplé i studené kuchyni. 

K dostání je v 180g kelímku. 

Valašská Kyška je kysaný mléčný výrobek, který obsahuje bifidogenní 

mikroorganismy. Obsah tuku je zde 1,5 % a prodává se v 400ml kelímku. (www.mlekarna-

valmez.cz, 2013) 

Bio výrobky 

Mezi Bio výrobky se řadí Bio jogurt bílý, Bio jogurt jahoda a borůvka, Bio kysaný 

nápoj přírodní a Bio kysaný nápoj s příchutí. 

Všechny suroviny, které jsou použité při výrobě Bio jogurtů, mají svůj původ 

v certifikovaných ekofarmách. Bio mléko je zpracováno ve své původní tučnosti, díky čemuž 

podtrhuje přírodní charakter výrobku a zvýrazňuje kvalitu chuti. Historie Bio výrobků sahá do 

roku 2006. Tehdy firma uzavřela spolupráci s dlouholetým partnerem firmou Agrofyto 

Lidečko o dovozu a zpracování Bio mléka. Mlékárna se díky těmto výrobkům řadí mezi 

prvotní výrobce mléčných biopotravin. Jako první se Mlékárna začala s výrobou Bio 

kysaného nápoje natur, který byl později doplněn o Bio kysaný nápoj s příchutí jahoda. 

Po úspěšném zavedení těchto výrobků se firma rozhodla v roce 2008 vstoupit na trh s Bio 

jogurty. Jogurty jsou vhodné pro všechny věkové kategorie a obsahují živé jogurtové kultury. 

Bio jogurty, ať už bílý, či ovocné, obsahují 3 % tuku, jsou k dostání v 150g kelímku 

a jejich trvanlivost je 18 dní. 

Bio kysaný nápoj přírodní a Bio kysaný nápoj s příchutí jsou kysané mléčné nápoje, 

které jsou obohaceny o probiotické kultury. Obsahují ABT kulturu (Lactobacillus 

Acidophilus, Bifidobacteria, Streptococcus Thermophillus), vitamíny a vápník. Obsahují 

2,9 % tuku a jsou k dostání ve 400ml uzavíratelném kartónovém obalu. Bio kysaný nápoj 

s příchutí je vyráběn jen s jahodovou příchutí. (www.mlekarna-valmez.cz, 2013) 
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Jogurtová mléka 

Do této kategorie patří jen jeden výrobek, a to Merenda jogurtové mléko, což je kysaný 

jogurtový nápoj s nízkým obsahem tuku (1 %) a probiotickými kulturami. Prodává se ve 400g 

plastovém uzavíratelném balení. Merenda jogurtové mléko je možno zakoupit s příchutí 

cappuccino – skořice, malina – meruňka, jahoda a limetka – liči. (www.mlekarna-valmez.cz, 

2013) 

Čerstvé tekuté výrobky 

Zde je možno nalézt čerstvou smetanu ke šlehání a čerstvé mléko polotučné. 

Čerstvá smetana ke šlehání se hodí nejen k výrobě šlehačky, ale nachází své uplatnění 

v teplé i studené kuchyni, mimo to je vhodná i do kávy. Tento produkt neobsahuje žádné 

stabilizátory, má 31 % tuku, k dostání je v 240g kelímku a její trvanlivost je 5 dní. 

Čerstvé mléko polotučné je vyráběno z kvalitního českého mléka, je podrobeno vysoké 

pasterizaci a je homogenizované. Zmíněný způsob zpracování zaručuje zachování všech 

cenných živin v přirozeném a neporušeném stavu. Mléko má 1,5 % tuku a k dostání je v 1l 

uzavíratelném plastovém obalu. (www.mlekarna-valmez.cz, 2013) 

Privátní výrobky 

Společnost Mlékárna Valašské Meziříčí také vyrábí produkty na zakázku. Tyto výrobky 

nejsou opatřeny názvem a logem Mlékárna Valašské Meziříčí, ale mají speciální název. Jsou 

vyráběny pro obchodní řetězec Billa, Lidl, Albert, Penny Market, Glogus a Kaufland. 

Největší portfolio výrobků je k dostání v prodejnách Billa, kde jsou prodávány 

pod značkou „naše bio“. Do portfolia těchto mléčných produktů patří: naše bio jogurt 

banánový s cereáliemi, bílý, borůvkový, jahodový, malinový, s lesním ovocem, višeň 

a vanilka, naše bio jogurtové mléko brusinkové, jahodové, meruňkové, natur, naše bio kysaný 

nápoj jahodový a natur. 

Jogurty jsou vyráběny na stejné bázi jako již zmíněné Bio výrobky. Obsahují 2,5 % 

tuku, jsou k dostání v 200g kelímku a jejich trvanlivost je 18 dní. 
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Jogurtová mléka mají také stejný charakter výroby jako Bio výrobky. Obsahují 2,3 % 

tuku a na pultech prodejen jsou v 400g uzavíratelném kartónovém obalu s 18 denní dobou 

trvanlivosti. 

Kysané nápoje mají také totožnou výrobu. Jsou s obsahem 2,5 % tuku a stejně jako 

jogurtová mléka jsou k dostání ve 400g uzavíratelném kartónovém obalu. (www.mlekarna-

valmez.cz, 2013) 

V prodejnách Lidl je možno si zakoupit bílé jogurty, acidofilní mléka a kefírová mléka. 

Ovocné jogurty se nachází na pultech prodejen Albert. Globus nabízí jogurtová mléka. Penny 

Market má širší nabídku těchto výrobků a nabízí bílé jogurty, kefírová mléka s jahodovou 

a meruňkovou příchutí. V Kauflandu si mohou zákazníci koupit kefírová a acidofilní mléka. 

Všechny tyto výrobky byly vyrobeny v Mlékárně Valašské Meziříčí stejnou technologií jako 

ostatní mléčné výrobky. 

 

 

2.3 Distribuce 

Mlékárna Valašské Meziříčí distribuuje své výrobky do většiny supermarketů, 

hypermarketů i menších samoobslužných prodejen, které se vyskytují v České republice. 

Jedná se o obchodní řetězec Billa, Spar, Tesco, Lidl, Kaufland, Globus, Ahold, Penny Market. 

Významným odběratelem produktů v rámci Zlínského kraje je Coop Jednota Vsetín.  

Billa 

Název je tvořen ze zkratky německých slov „BILliger LAden“, což znamená „levný 

obchod“. Billa je rakouský řetězec obchodů, který má své pobočky po celé Evropě. 

Jen v Česku firma zaměstnává více než 6200 zaměstnanců, kteří pracují v 201 pobočkách. 

Řetězec Billa je vlastněn německou firmou REWE Group, jejíž celkový zahraniční obrat 

převýšil v roce 2010 53 mld eur. Samotný obchodní řetězec Billa dosáhl v roce 2011 na území 

České republiky obratu 844 mil eur. (www.billa.cz, 2013) 
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Spar 

Spar je obchodní řetězec nizozemského původu. Pod patronát tohoto řetězce patří 

12 500 obchodů, které jsou rozmístěny v 35 zemích světa, z toho 2830 obchodů se nachází 

v Evropě a pracuje v nich 73 500 zaměstnanců. Do České republiky vstoupil v roce 1996 

a vybudoval zde síť hypermarketů Interspar a poté i supermarketů Spar. K roku 2012 

provozuje v ČR 42 hypermarketů Interspar a 9 supermarketů Spar. V České republice dosáhl 

řetězec v roce 2011 obratu 550 mil eur. (www.interspar.cz, 2013) 

Tesco 

Jedná se o britský maloobchodní řetězec, který nabízí potravinové i nepotravinové 

zboží, pohonné hmoty a také finanční a telekomunikační služby. Společnost, je v současné 

době čtvrtým největším maloobchodním řetězcem na světě. V roce 1992 se společnost 

zaregistrovala v ČR pod obchodním názvem Tesco Stores ČR a. s. V roce 2011 dosáhla 

v českém prostředí obratu 42,1 mld Kč. V roce 2012 zaměstnávalo Tesco zhruba 15 000 

zaměstnanců v 221 obchodech. (www.itesco.cz, 2013) 

Lidl 

Lidl je obchodní značkou diskontního řetězce prodejen společnosti Lidl & Schwarz-

Gruppe. Této společnosti mimo jiné patří také síť hypermarketů Kaufland. Diskontní prodejny 

Lidl jsou pro zákazníky k dispozici ve více než 25 státech. V České republice mohou 

spotřebitelé nakupovat v 223 prodejnách, kde obsluhuje více než 3 200 zaměstnanců. 

(www.lidl.cz, 2013) 

Kaufland 

Tento německý obchodní řetězec patří, jak již bylo zmíněné výše, pod společnost Lidl 

& Schwarz-Gruppe. Do České republiky vstoupil roku 1998, kdy otevřel svůj první 

hypermarket v Ostravě. V roce 2012 na území ČR provozuje více než 100 prodejen, 

kde zaměstnává více než 7 600 zaměstnanců. V roce 2011 dosáhl řetězec na našem území 

obratu 42 mld Kč. (www.kaufland.cz, 2013) 
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Globus 

Firma Globus je německým obchodním řetězcem, který má své prodejny v Německu, 

Lucembursku, České republice a proniká také na ruský maloobchodní trh. Pod patronát 

společnosti Globus patří také síť obchodů pro kutily Baumarkt. Na český trh pronikl v roce 

1996, kdy otevřel svůj první hypermarket v Brně-Ivanovicích. V České republice zaměstnává 

řetězec více než 6200 zaměstnanců a provozuje na 18 hypermarketů. V roce 2011 dosáhl 

v ČR obratu 23,6 mld Kč. (www.globus.cz, 2013) 

Ahold 

Jedná se o nadnárodní korporaci pocházející z Nizozemí, která provozuje řetězce 

supermarketů a hypermarketů v několika zemích světa. V České republice nyní provozuje 

obchodní řetězce Albert a Albert hypermarket. V ČR zaměstnává okolo 14 000 lidí ve svých 

279 prodejnách. V roce 2011 dosáhl řetězec obratu 39,1 mld Kč. (www.albert.cz, 2013) 

Penny Market 

Penny Market je německý diskontní řetězec. Je dceřinou společností obchodního řetězce 

REWE Group. Na českém trhu působí Penny Market od roku 1997. Tento řetězec zaměstnává 

na území České republiky téměř 6000 zaměstnanců a provozuje více než 340 prodejen. Obrat 

za rok 2012 byl v ČR 1,3 mld Kč. (www.penny.cz, 2013) 

Jednota 

Jednota je název pro spotřební družstva, která patří do svazu COOP v ČR. Jednota 

zásobuje spotřebním zbožím především venkovské obyvatelstvo. Provozuje obchody 

pod značkami Coop Terno, Coop Diskont, Coop Stavebniny, Coop Tuty a Coop Tip. 

Významným odběratelem Mlékárny Valašské Meziříčí je spotřební družstvo COOP Jednota 

Vsetín. Pod tuto obchodní organizaci patří zhruba 90 prodejen v okrese Vsetín. 

(www.jednota.cz, 2013) 



15 
 

2.4 Konkurence 

Na trhu mlékárenských produktů je velká spousta konkurenčních firem. Jedná se jak 

o tuzemské výrobce tak i o zahraniční. Tyto firmy nabízejí velmi obdobné produkty a liší 

se minimálně 

2.4.1 Konkurence tuzemská  

Mlékárna Kunín, a. s. 

Mezi největší konkurenty Mlékárny Valašské Meziříčí patří bezpochyby Mlékárna 

Kunín, a. s. Kořeny Mlékárny Kunín sahají do roku 1945, kdy byla zahájena stavba tehdy tzv. 

„Mlékařského družstva“. V roce 2007 získala Mlékárna Kunín, a. s. nového většinového 

vlastníka, kterým se stala druhá největší mlékárenská společnost na světě, a to francouzská 

společnost Lactalis. Výrobky této mlékárny jsou úspěšné nejen na Českých a Slovenských 

trzích, ale jsou také úspěšně exportovány do Německa, Rakouska, Maďarska, Polska, Itálie, 

Slovinska, Rumunska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Finska a Švédska. Kromě toho, je Mlékárna 

Kunín dodavatelem rakouské obchodní společnosti Aldi, jako její privátní značka. 

Do produktového portfolia Mlékárny patří smetany, fermentované nápoje, dezerty, 

pomazánky, jogurty a máslo. Mlékárna disponuje různými oceněními a certifikáty, mezi 

nejčerstvější patří ocenění Reader´s Digest 2012. Ve srovnání s Mlékárnou Valašské Meziříčí 

vyrábí Mlékárna Kunín větší množství mléčných výrobků, co se týče druhového složení. 

Valašskomeziříčská mlékárna nevyrábí másla, dezerty ani pomazánky. Avšak Mlékárna 

Valašské Meziříčí nabízí spoustu produktů v Bio kvalitě, což Mlékárna Kunín nevyrábí. 

(www.mlekarna-kunin.cz, 2013) 

Olma, a. s. 

Dalším konkurentem je Olomoucká mlékárna Olma, a. s. Její začátky se datují do roku 

1935, avšak do řádného provozu byla zavedena v roce 1965. Od roku 1970 – 1993 byla Olma 

součástí Severomoravských mlékáren, np Ostrava – Martinov. V roce 2008 získala mlékárna 

nového majoritního vlastníka Agroferd holding, a. s. Firma Olma, a. s. disponuje řadou 

certifikátů a ocenění, nejnovějším je z roku 2012 ocenění značkou Klasa za 33% a 12% 

smetanu. Mezi produkty, které se zde vyrábí, patří jogurty, drinky, dezerty, pro děti, tuky, 

sýry, smetana, mléko a bio. Mlékárna Olma stejně jako Mlékárna Valašské Meziříčí vyrábí 
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jogurty, smetanu, mléko, jogurty pro děti a také bio výrobky. Navíc Olma vyrábí dezerty, tuky 

a sýry. (www.olma.cz, 2013) 

Hollandia 

Další společností, která je významným konkurentem pro Mlékárnu Valašské Meziříčí 

je Hollandia Karlovy Vary, a. s. Společnost byla založena roku 1991 v Krásném Údolí. V roce 

2003 a v roce 2010 prošla společnost složitou a finančně náročnou rekonstrukcí, díky níž své 

produkty vyrábí ve velkých a moderních prostorách. Mezi nabízené produkty patří selské 

jogurty, Bio jogurty selské, aktivní jogurty, BiFi drinky a krémové jogurty. Bílé jogurty 

neobsahují stabilizátory konzistence (želatina, pektin, škroby atd.). Společnost Hollandia 

vyrábí velice podobné produkty jako Mlékárna Valašské Meziříčí a jako jedna z mála 

mlékárenských společností nabízí své jogurty také v bio kvalitě. (www.hollandia.cz, 2013) 

Yoplait 

Roku 1995 byla ve Slušovicích založena společnost Yoplait, tehdy ještě pod názvem 

Galas a.s. O rok později začala společnost vyrábět první jogurty a zakysané smetany již 

pod značkou Yoplait. Roku 2003 došlo ke sjednocení značky a názvu společnosti, firma 

se přejmenovala na Yoplait Czech, a.s. Společnost exportuje své produkty v rámci 

partnerských společností do zemí Evropské unie (Francie, Švédsko, Belgie). Výrobkové 

portfolio společnosti zahrnuje přes 70 mléčných výrobků (různé příchutě, typy, balení). Patří 

zde jogurty, dětské jogurty a smetany. Společnost Yoplait vyrábí stejně jako 

Valašskomeziříčská mlékárna různé druhy jogurtů a smetany. Avšak nevyrábí žádné kysané 

nápoje ani žádné ze svých produktů nenabízí v bio kvalitě. (www.yoplait.cz, 2013) 

Madeta 

Jedná se o českou potravinářskou firmu, jejímž předmětem činnosti je zpracování mléka 

a výroba mléčných výrobků. Tato jihočeská mlékárna má více než 110 letou tradici. Madeta 

má pět samostatných závodů, které si však jsou velmi blízké. Jsou si blízké zejména značkou, 

firemní kulturou, kvalitou výrobků a také faktem, že se vyvíjí z čistě českého kapitálu. Během 

jednoho roku vteče do provozu Madety 0,4 miliardy litrů mléka, které opouští mlékárnu 

v podobě 239 druhů výrobků. Mezi těmito výrobky jsou mléka, smetany, zakysané nápoje, 

jogurty, másla, tvarohy a dezerty a sýry. Mlékárna Madeta vyrábí stejně jako Mlékárna 

Valašské Meziříčí mléko, smetanu, kysané nápoje a jogurty. Navíc Madeta nabízí másla, 
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tvarohy, dezerty a sýry. Avšak jako většina mlékárenských společností oproti 

Valašskomezičské mlékárně nevyrábí výrobky v bio kvalitě. (www.madeta.cz, 2013) 

2.4.2 Konkurence zahraniční 

Danone 

První jogurt značky Danone byl vyroben již v roce 1919 ve Španělsku. Zakladatelem 

této významné společnosti byl Isaac Carasso. Myšlenka výroby jogurtů tkvěla v hromadném 

výskytu střevních chorob u malých dětí v Barceloně. Jogurty jim měly pomoci tyto zákeřné 

choroby porazit. K dostání byly pouze v lékárnách na doporučení lékařů. V názvu společnosti 

se ukrývá jméno nebo spíše přezdívka Isaacova syna Daniela. 

Společnost Danone vyrábí nepřeberné množství výrobků pod jednotlivými značkami. 

Jedná se o Activii, Danone, Actimel, Kostíci, Fantasia a Disney. 

Pod značkou Activia se vyrábí jogurty. Konkrétně 30 druhů jogurtů. Dále jogurtové 

nápoje, kterých je 7 druhů a 4 druhy tvarohových dezertů. 

Značka Danone nabízí 10 druhů jogurtů a 4 druhy jogurtových nápojů. 

Další produktovou řadou je značka Actimel. Pod touto značkou jsou nabízeny mléčné 

nápoje na posílení imunitního systému. 

Produkty s názvem Fantasia přináší jogurt, který je složen ze dvou částí, jogurtu 

a příchutě, které se před konzumaci smíchají. 

Společnost Danone nezapomíná ani na ty nejmenší. A to s produktovou řadou Kostíci 

a Disney. 

Tato významná nadnárodní společnost vyrábí, jak již bylo zmíněno, nepřeberné 

množství produktů. V této oblasti nemůže Mlékárna Valašské Meziříčí společnosti Danone 

konkurovat. Avšak Valašskomeziříčské mlékárny vyrábějí své výrobky v bio kvalitě, 

což v portfoliu společnosti Danone chybí. (www.danone.cz, 2013) 

Müller 

Společnost Müller ČR/SR k.s. patří pod křídla koncernu Molkerei Alois Müller 

GmbH & Co. Řadí se mezi přední evropské výrobce a zpracovatele mléčných produktů. 
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Společnost byla založena roku 1896 Ludwigem Müllerem ve vesnici Aretsried. Výrobky 

společnosti Müller jsou na předních pozicích vy vyspělých zemí západní Evropy. Jedná se o 

Německo, Velkou Británii a Itálii. Roku 2008 společnost vstoupila na český, slovenský a 

polský trh. Ve výrobkovém portfoliu společnosti je možno nalézt produktové řady Mix, 

De Luxe, Grácia, Crema di Yogurt, Jogurt, Riso, Milch Reis, Müllermilk, Kaffee, Fructiv, 

Doppeldecker a Pudding. Společnost Müller se specializuje především na výrobu jogurtů, 

avšak oproti Valašskomeziříčské mlékárně zde není možno najít produkty v bio kvalitě. 

(www.mullermilch.cz, 2013) 

Zott 

Jedná se o polskou společnost, která byla založena roku 1992 ve Vratislavi původně 

jako dovozce a distributor mléka. Během několika páru let se společnost dostala na vrchol 

v oblasti mléčných výrobků, a to nejen v Polsku, ale také v celé Evropě. Společnost Zott 

vyrábí několik produktových řad. Jsou to Jogobella, Srdce, Monte, Přírodní jogurt. Dále 

vyrábí plátkové sýry, mozarellu, želé a jiné pochutiny. Polská společnost Zott má široké 

portfolio výrobků, avšak oproti Mlékárně Valašské Meziříčí nemá ve své nabídce bio 

výrobky, stejně jako většina mlékárenských společností. (www.zott.pl, 2013) 
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3 Teorie moderních trendů v marketingové komunikaci 

3.1 Marketingová komunikace 

Komunikace lze obecně chápat jako proces sdílení informací. Slovem sdílení se rozumí 

oboustranný tok informací, neboť existence zpětně vazby je pro efektivní fungování 

komunikace nedílnou součástí. Díky zpětné vazbě je totiž možné zjistit reakce na informace, 

které byly vyslány příjemci. Marketingová komunikace je v globálním měřítku chápána jako 

veškerá komunikace, která s marketingem souvisí. Veškerou komunikací se rozumí řízená 

komunikace, používaná firmou k informování, přesvědčování nebo ovlivňování 

jak spotřebitelů, tak prostředníků a určitých skupin veřejnosti. (Karlíček et al., 2009) 

Marketingový komunikační proces 

Veškerou marketingovou komunikaci zajišťuje tzv. komunikační proces. Hlavními 

prvky tohoto procesu jsou odesílatel (komunikátor, zdroj zprávy) a příjemce. Komunikačními 

nástroji jsou zpráva a médium. Komunikační funkci obstarávají procesy kódování, 

dekódování, reakce a zpětná vazba. Komunikační proces je rušen neplánovanými rušivými 

elementy v podobě nejrůznějších šumů. (Hesková, Štarchoň, 2009) 

 

Prvky komunikačního procesu: (Hesková, Štarchoň, 2009) 

Odesílatel (komunikátor, zdroj zprávy): jedná se o subjekt, který vysílá informaci, 

sdělení, zprávu a ovlivňuje způsob vnímání, přijetí, dekódování a vytváření postojů 

příjemcem. 

Příjemce: osoba, skupina osob, čí speciální skupina veřejností, na které působí sdělení 

odesílatele. Mohou to být nejrůznější osoby z vnitřního a vnějšího okolí, jako 

např. spotřebitel, zákazník, firmy…. 

Médium: komunikační kanály, jimiž je přenášeno sdělení od odesílatele k příjemci. 

Pro komunikační kanály jsou používány různé způsoby a prostředky, jako hromadné 

sdělovací prostředky, venkovní reklama, internet apod. 
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Sdělení: neboli samotná zpráva by měla být jasná, srozumitelná, výstižná a přesvědčivá. 

Jedná se o komplex symbolů specifického významu, které je přenášeno komunikačním 

médiem od odesílatele k příjemci. 

Kódování: kódováním se rozumí transformace myšlenky do symbolické podoby. Cílem 

kódování je upoutání pozornosti, zjednodušení obsahu sdělení, vyvolání nebo podpoření akce 

a vyjádření záměru nebo názoru. 

Dekódování: jedná se o opak procesu kódování. Probíhá na straně příjemce, který 

se pokouší o dešifrování významu zakódovaného sdělení. 

Odpověď: je reakcí příjemce po přijetí zprávy. Reakce po přijetí zprávy může být 

buď pozitivní (např. spotřebitel si po odvysílání reklamy koupí reklamovaný produkt), 

neutrální (spotřebitel není ovlivněn) nebo negativní (např. spotřebitel je ovlivněn negativními 

referencemi).  

Zpětná vazba: pokud jsou parametry zpětné vazby funkčně nastaveny, je možno 

sledovat efektivitu komunikace a přínos pro firmu, naplnění komunikačních cílů a rekce 

chování cílových skupin komunikace. 

Šumy: jedná se o komplex faktorů, které mohou zapříčinit negativní ovlivnění 

komunikačního procesu ve stádiu dekódování a zpětné vazby. Zdroj šumu může mít 

technickou povahu, může se jednat o tiskovou chybu, stávku provozního personálu, špatnou 

volbu cílové skupiny apod. Způsob, jakým příjemce zprávu přijme, je ovlivněn spoustou 

faktorů, které se týkají jeho individuálního vnímání.  

 

3.2 Komunikační mix 

Marketingový mix se skládá z výrobkové politiky, distribuční cesty, tvorby cen 

a komunikace. Komunikační mix je chápán jako podsystém marketingového mixu. Pomocí 

komunikačního mixu je dosahováno optimální skladby jednotlivých komunikačních složek, 

čímž je dosahováno komunikačních cílů. (Přikrylová, Jahodová, 2010) 
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Komunikační mix je složen z pěti hlavních složek: 

 reklama, 

 public relations, 

 sponzoring, 

 podpora prodeje, 

 osobní prodej, 

 výstavy a veletrhy, 

 přímý marketing. 

 

3.2.1 Reklama 

Reklama je jedním z nejviditelnějších projevů komunikačního úsilí obchodníků. Málo 

kdo dnes může tvrdit, že je možné být imunní vůči neustálému a nekončícímu přívalu reklamy 

zacílené na spotřebitele. Reklamní zprávy jsou prezentovány v široké škále formátů pomocí 

mnoha různých médií, včetně tisku, televize, rádia, venkovních ploch, a nyní nejvíce, pomocí 

internetu. Charakteristickým rysem reklamy je, že se jedná o jednosměrnou formu neosobní 

komunikace s cílovými spotřebiteli, globálně označované jako cílová skupina. (Koekemoer 

et al., 2004) Reklama propaguje konkrétní produkt, jako i dlouhodobou image. Reklama 

je masová komunikace, která využívá média jako je televize, rozhlas, noviny apod. Jedná 

se o jeden z nejstarších a nejviditelnějších nástrojů komunikačního mixu. Obsah reklamy 

zadává objednatel, jako např. firma, který také reklamu platí. Reklama dokáže oslovit 

a zaujmout velký okruh veřejnosti. (Přikrylová, Jahodová, 2010) 

 

Typy reklamy 

a) Podle vysílatele: (Karlíček et al., 2009) 

Reklama výrobce. Jedná se o nejčastější vysílání reklamy, jde např. o propagaci výrobků. 

Reklama obchodníka. Prioritou reklamy tohoto typu je propagace obchodu, řetězce apod. 
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Kooperativní reklama. Společná reklama výrobce a obchodníka. 

Nezisková reklama. Hlavním cílem je propagace myšlenek, poslání… 

Kolektivní reklama. Jedná se o reklamu podporovanou vládou.  

b) Podle předmětu: (Karlíček et al., 2009) 

Výrobková reklama. Předmětem reklamy je výrobek nebo služba. 

Značková reklama. Zde se jedná o propagaci samotné značky. 

Podniková reklama. Má za úkol propagovat firmu a její image.  

 

Cíle reklamy: (Foret, 2011) 

Informativní: Reklama informuje o novém produktu, jeho vlastnostech. Účelem tohoto 

typu reklamy je vyvolání zájmu a poptávky. 

Přesvědčovací: Objevuje se v období zvýšeného konkurenčního tlaku a hlavním cílem 

je zapůsobit na zákazníka takovým způsobem, aby si zakoupili daný produkt. 

Připomínací: Hlavním úkolem této reklamy je udržení produktu v povědomí zákazníka.  

 

Postupy nasazování reklamy v médiích: (Foret, 2011) 

Soustavně: Reklama je v médiích prezentována rovnoměrně po celý rok se stejnou 

intenzitou. Tento typ reklamy používají zpravidla velké, kapitálově silné firmy a jejich 

hlavních cílem je budování či posílení image firmy nebo značky. 

Pulzující: Během roku je reklama nasazována do médií v nepravidelných intervalech 

v různé intenzitě, výjimkou není ani úplné vysazení. 

Nárazová. Umisťování reklamy je ojedinělé a krátkodobé, avšak značně intenzivní.  
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3.2.2 Public relations 

Na Public Relations je možno pohlížet z několika úrovní. Jednou z nich je plánované 

a trvalé úsilí k navázání a udržování dobré vůle a vzájemného porozumění mezi organizací 

a veřejností, která ji obklopuje. (Egan, 2007) „Public relations představují plánovitou 

a systematickou činnost, jejímž cílem je vytvářet a upevňovat důvěru, porozumění a dobré 

vztahy naší organizace s klíčovými, důležitými skupinami veřejnosti“. (Foret, 2011, s. 275). 

Klíčovými segmenty jsou myšleny skupiny nebo jednotlivci, kteří jsou spjatí s aktivitami 

firmy, popřípadě jsou jimi ovlivněni.  Vzájemný vztah s těmito klíčovými segmenty vychází 

buď z organizačního hlediska (přímý vliv na chod firmy, např. majitelé), z ekonomického 

hlediska (mají vliv prostřednictvím trhu, např. zákazníci) nebo z politického hlediska 

(legislativa a státní regulace). (Foret, 2011) 

Klíčové segmenty: (Foret, 2011) 

 vlastní zaměstnanci, 

 budoucí zaměstnanci, 

 majitelé, 

 dodavatelé, 

 investoři, 

 orgány státní správy a samosprávy, 

 zákazníci, 

 konkurence, 

 zájmové skupiny. 

 

Nejvýznamnější komunikační předností PR je hlavně důvěryhodnost. Díky této 

přednosti je snadnější ovlivňování perspektivních zákazníků, kteří se záměrně vlivu reklamy 

vyhýbají. PR je také nejen velmi efektivní, ale i ekonomicky přijatelný nástroj propagace 

firmy i produktu hlavně pro menší a začínající organizace. Prostřednictvím PR zákazníkům 

není nic nabízeno ani prodáváno, jen jsou poskytovány informace, popřípadě pořádány 
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aktivity, jejichž organizací či podporou je předpokládáno, že veřejnost bude oslovena 

a zaujata a ty to aktivity náležitě ocení. (Foret, 2011) 

Co vše zahrnuje PR: (Pelsmacker et al., 2003) 

 stanovení komunikační politiky, 

 sponzorství, 

 firemní identita, 

 interní a externí materiály, 

 placená reklama, 

 přímá komunikace s veřejností, 

 pořádání akcí, 

 vztahy s médií, 

 nástroje k dosažení publicity, 

 tiskové zprávy, 

 propagační materiály, 

 tiskové materiály, 

 tiskové konference, 

 media relations, 

 internet. 
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Nástroje a kanály PR 

Obr 3.1 Nástroje a kanály PR 
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Zdroj: Pelsmacker et al., (2003, s. 311) 

 

3.2.3 Sponzoring 

Pojem sponzoring představuje nástroj komunikace pro podporu dané události, akce 

apod. Je součástí marketingové strategie, občas nazýván jako emotivní forma marketingu. 
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„Sponzorství je nástroj tematické komunikace, kdy sponzor pomáhá sponzorovanému 

uskutečnit jeho projekt a sponzorovaný pomáhá sponzorovi naplnit jeho komunikační cíle. 

Nestane-li se tak, stává se sponzorování pouhým dárcovstvím“. (Pelsmacker, 2003, s. 327).  

Výhody sponzoringu: (Foret, 2011) 

 Oslovení zákazníka probíhá v příjemném prostředí (často jsou sponzorovány 

akce volného času). 

 Přesné oslovení cílových skupin (specifická událost přiláká určitou zájmovou 

skupinu, která je srovnatelná s cílovou skupinou). 

 Multiplikační efekt (např. díky televizním přenosům sponzorovaných aktivit). 

 Transfer image ze sponzorovaného na produkt a sponzora. 

 Obcházení zákazů v reklamě. 

 Snadnější průnik na mezinárodní trhy.  

 Vyvolání zájmu médií.  

Úrovně sponzoringu (Foret, 2011) 

Exkluzivní sponzoring – sponzor přebírá všechny navrhované protivýkony 

Hlavní sponzoring – sponzor přebírá nejdražší a nejatraktivnější protivýkony 

Kooperační sponzoring -  protivýkony jsou rozděleny na velký počet různých firem  

Druhy sponzorství (Karlíček et al., 2009) 

Sportovní sponzoring: podpora sportovních akcí a exhibicí 

Kulturní sponzoring: podpora divadel, muzeí, galerií 

Společenský sponzoring: ochrana a oprava památek, vzdělávání 

Vědecký sponzoring: podpora vědy a vývoje 

Ekologický sponzoring: podpora životního prostředí 

Sociální sponzoring: humanitární podpora v nouzi 
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Profesní sponzoring: realizace investičních záměrů 

Komerční sponzoring: sponzorské dary a peníze za reklamu či jiné reciproční služby  

 

3.2.4 Podpora prodeje 

„Podpora prodeje využívá krátkodobých, ale účinných podnětů a pozorností 

zaměřených na aktivizaci a urychlení prodeje, odbytu. Zaměřuje se jednak na zákazníka 

(v podobě poskytovaných vzorků, cenových slev, soutěží), ale také na obchodní organizaci 

(kdy obchody připravují společné reklamní kampaně, soutěže dealerů) a konečně na samotný 

obchodní personál (zde se v praxi nejčastěji uplatňují bonusy, setkání prodávajících 

v alternativních letoviscích)“. (Foret, 2011, s. 255).  

Stále je nabízeno čím dál více produktů nejrůznějších značek pocházejících 

od nejrůznějších výrobců a pro zákazníka je stále obtížnější rozlišovat mezi značkami 

na základě kvality. Proto nabývají na důležitosti funkční odlišnosti mezi jednotlivými 

značkami a pro výrobce se stává stále náročnějším úkolem odlišit jejich značky od ostatních 

prostřednictvím reklamy. Podpora prodeje je užitečným nástrojem pro získání zájmu 

a pozornosti cílových skupin. (Pelsmacker et al., 2003) 

 Nejpoužívanější prostředky podpory prodeje: (Foret, 2011) 

1) Vzorky produktu na vyzkoušení (sampling). Jsou zpravidla zdarma nebo 

za symbolickou cenu. Vzorky můžou být distribuovány roznáškou do domácností, poštou 

nebo je možné je získat přímo na prodejně. Vzorky představují sice nejefektivnější, ale také 

nejnákladnější formu uvádění nového produktu na trh. Mezi oblíbené formy, poskytnutí 

vzorku zákazníkům, patří doručení vzorků v časopisech. Jedná se o spojení dárku s inzerátem, 

což je mezi čtenáři přijímáno s vděčností. 

2) Kupony. Umožňují spotřebitelům získat určitou úsporu či náhradu při nákupu. 

Kupony mohou zkrátit dobu testování nové značky či stimulovat prodej výrobku, již ve stádiu 

zralosti. Kupon bývá součásti např. inzerátu a po jeho předložení u daného prodejce lze získat 

např. snížení ceny. 
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3) Prémie. Jedná se o produkt, který je nabízen zdarma nebo za sníženou cenu, sloužící 

jako podnět k nákupu určitých výrobků. Prémie bývá zabalena uvnitř nebo přibalena vně 

výrobku.  

4) Odměny za věrnost. Poskytují se za pravidelné využívání produktů a mohou být např. 

v hotovostní nebo jiné formě. Odměna za věrnost může být např. ve formě věrnostní karty, 

kde zákazník může obdržet slevu. 

5) Soutěže a výherní loterie. Spotřebitelé mají možnost vyhrát hotovost, zboží či výlet, 

a to díky vlastnímu úsilí či štěstí. 

6) Veletrhy, prezentace a výstavy. Hlavním smyslem je předvedení popřípadě prodávání 

hlavně nových produktů zákazníkům nebo jiným klíčovým segmentům, a v neposlední řadě 

také možnost srovnat vlastní nabídku s nabídkou konkurence. 

7) Rabaty. Jedná se o slevy z prodejní ceny. Zákazník zaplatí ihned při nákupu nižší 

cenu nebo dostane slevu v hotovosti dodatečně, až po předložení dokladu o provedeném 

nákupu.  

 

Podpora prodeje se mimo školení, udělování certifikátů apod. soustřeďuje hlavně na tyto 

finanční odpory: (Foret, 2011) 

1) Kupní slevy, které se aplikují především při zavádění nových produktů. 

2) Obratová sleva, používá se zejména u dlouhodobě skladovaných produktů. 

3) Sleva u opakovaných odběrů. 

4) Bezplatné zboží, aplikuje se při zavedení nové nabídky, nebo pokud vstoupí nový 

producent na trh. První várka produktů je zdarma, nebo za symbolickou cenu. 

5) Merchandising. Jedná se o odměnu za mimořádnou prezentaci výrobku a péči 

při prodeji. 

6) Kooperativní reklama. Představuje příspěvek určený na lokální propagaci, kterou 

si obchodník objedná v místních médiích. 
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7) Obchodní seznamy. Jsou to tiskoviny, které informují zákazníky o tom, kde je možné 

si produkt pořídit.  

 

3.2.5 Osobní prodej 

„Osobní prodej může být definován jako dvoustranná komunikace „tváří v tvář“, jejímž 

obsahem je poskytování informací, předvádění, udržování či budování dlouhodobých vztahů 

nebo přesvědčení určitých osob – příslušníků specifické části veřejnosti“. (Pelsmacker et al., 

2003, s. 436).  

„Osobní prodej je velice efektivním nástrojem komunikace, především v situaci, 

kdy chceme měnit preference, stereotypy a zvyklosti spotřebitelů. Díky svému 

bezprostřednímu osobnímu působení je schopen mnohem účinněji než běžná reklama a jiné 

nástroje komunikace ovlivnit zákazníka a přesvědčit ho o přednostech nové nabídky“. (Foret, 

2011, s. 269). U osobního prodeje nejde jen o prodej produktu, ale také o informování 

zákazníka o správném, účinném a bezpečném používáním produktu. Za samozřejmou součást 

prodeje se tedy považuje poskytnutí návodu a instruktáže o tom, jak produkt správně 

používat. (Foret, 2011) 

Výhody osobního prodeje: (Pelsmacker et al., 2003) 

 vliv, 

 zacílené sdělení, 

 interaktivita (rozsah informací, komplexnost informací, zpětná vazby), 

 vztahy,  

 pokrytí,  

 nevýhody osobního prodeje, 

 náklady,  

 dosah a frekvence, 

 kontrola,  
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 konzistentnost.   

 

Typy osobního prodeje (Pelsmacker et al., 2003) 

Obchodní prodej. Tento typ prodeje se zaměřuje na prodej výrobků supermarketům, 

obchodům se smíšeným zbožím, lékárnám apod. Problém zde zaznamenávají prodejci méně 

známých značek, kteří musejí vynaložit obrovské úsilí, aby přesvědčili obchodníky k nákupu 

a umístění produktů do svých obchodů. 

Misionářský prodej. Jedná se hlavně o informování a přesvědčování zákazníků přímých 

zákazníků. 

Maloobchodní prodej. Zaměřuje se na přímé kontakty se zákazníky. Zákazník zde většinou 

oslovuje prodejce určitým přáním či požadavkem. U tohoto typu prodeje se po prodejcích 

vyžaduje, aby znali produkt a jeho vlastnosti. 

Business-to-business. Prodej mezi podniky nebo-li průmyslový prodej. Je zaměřen 

na komponenty, polotovary nebo již hotové výrobky či služby pro jiný podnik. Na prodejce 

je kladen důraz, aby dobře znali firemní produkty a potřeby zákazníka, aby mohli provést 

kvalitní prezentaci. 

Profesionální prodej. Zaměřuje se na vlivné osoby nebo navrhovatele a organizátory.  

 

3.2.6 Výstavy a veletrhy 

„Výstavy nebo veletrhy jsou místem, kde se výrobci a obchodníci určité kategorie 

produktů, nebo odvětví setkávají, aby jednali o obchodu, prezentovali a demonstrovali své 

výrobky a služby, vyměnili si nápady a názory, navázali kontakty a také svou produkci 

prodávali nebo nakupovali“. (Pelsmacker et al., 2003, s. 443).  

Výstavy a veletrhy se řadí mezi nejstarší nástroje komunikace a jejich vznik se datuje 

do doby starého Říma. 

Typy výstav a veletrhů (Pelsmacker et al., 2003) 

Veřejné neboli všeobecné. Jsou otevřené pro veřejnost a je možno identifikovat dva typy: 
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Obecné. Jsou zaměřeny na širokou veřejnost a vystavují široký a diverzifikovaný počet 

produktů a služeb. Jejich cílem je přilákání co největšího počtu návštěvníků, hlavně 

kupujících. 

Specializované. Jsou zaměřeny na daný segment veřejnosti. Jejich hlavním cílem 

je informování.  

Obchodní výstavy. Jsou určeny odborníkům z dané oblasti aktivit nebo průmyslových odvětví. 

Jsou čtyři typy obchodních výstav. 

Horizontální veletrhy. Určitá průmyslová odvětví provádí prezentaci svých produktů nebo 

služeb cílové skupině odborníků jiných odvětví. 

Vertikální veletrhy. Různá průmyslová odvětví provádí prezentaci svých produktů nebo 

služeb již cílovým skupinám ze stejného odvětví. 

Výstavy spojeny s konferencemi. Jejich dosah je sice malý, ale mohou být vysoce efektivní, 

a to zejména díky výběrovosti cílové skupiny. Výstavy spojené s konferencemi či sympozii 

jsou velmi oblíbeny. Pro organizátory je tento typ výstavy finančně zajímavý a dokáže 

efektivně zasáhnout cílovou skupinu, která je jinak těžce dosažitelná ostatními 

komunikačními médii. 

Obchodní trhy. Nazývají se tzv. hybridem výstavy a prodeje. Účastník si pronajme stánek, 

má zde trvale vystaveny vzorky, se snahou prodeje.  

Typy výstav podle návštěvníků 

Obr 3.2 Typy výstav podle návštěvníků 

Zdroj: Pelsmacket et al. (2003, s. 444) 
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Cíle veletrhů a výstav: (Pelsmacker et al., 2003) 

 prodej zboží, 

 budování vztahů, 

 sledování konkurence, 

 tradice,  

 posílení image firmy, 

 internacionalizace, 

 demonstrace produktů, 

 motivace zaměstnanců, 

 budování povědomí značky, 

 uvedení a testování nových produktů, 

 generování možností prodeje.  

 

3.2.7 Přímý marketing 

„Přímý marketing znamená kontaktování stávajících a potenciálních zákazníků s cílem 

vyvolat okamžitou a měřitelnou reakci. Slovo přímý zde znamená, že se využívají média 

umožňující přímý kontakt, jako je například pošta, katalogy, telefonní kontakty nebo 

brožurky“. (Pelsmacker et al, 2003, s. 388). K tomu, aby byly získány bezprostřední reakce, 

se využívají odpovědní kupony, telefonování či osobní návštěvy. Pro vytvoření přímého 

kontaktu je nutné mít a také rozvíjet databázi, která je prioritním prvkem této činnosti. Hlavní 

myšlenkou přímého marketingu je chápat každého zákazníka jako investici. Tím, 

že je komunikace směřována na jednotlivce, je mnohem adresnější a interaktivní. 

Po adresném oslovení zákazníka je požádáno o jeho odpověď. Údaje získány touto cestou 

jsou zpracovány a mohou být využity k budování dlouhodobých vztahů. (Pelsmacker et al., 

2003) 
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Výhody přímého marketingu: (Foret, 2011) 

 zacílení na jasně vymezený trh a smysluplný segment, 

 efektivita zacílené a obousměrné komunikace (osobnější vztah se zákazníkem), 

 možnost kontrolovat a měřit reakce na nabídku, 

 operativnost realizované komunikace, 

 názorně předvedený produkt, 

 dlouhodobé využívání, čím více a déle se s ním pracuje, tím může být lepší 

a bohatší na získané a využitelné informace.  

Přímý marketing se dělí na adresný a neadresný. V případě adresného přímého 

marketingu lze vytvářet a rozesílat sdělení mnohem přesněji (konkrétnímu adresátovi 

jménem). Mezi neadresné formy přímého marketingu je možno zahrnout letáky, tiskoviny 

doručované zdarma apod. (Foret, 2011) 

 

3.3 Moderní trendy v marketingové komunikaci 

3.3.1 Guerillový marketing 

První, kdo se objevil s teorií guerilla marketingu, byl Jay Conrad Levinson, 

a to již v osmdesátých letech. Definoval guerilla marketing jako: „nekonvenční 

marketingovou kampaň, jejímž účelem je dosažení maximálního efektu s minimem zdrojů“. 

(Frey, 2008, s. 45).  

Guerilla marketing se řadí do nekonvenčních forem marketingu. Je chápán jako taktika, 

strategie, filozofie nebo postup pro jednání v tržních situacích. Úspěšný guerilla marketing 

funguje na taktice získat si lidi, oslabit nepřítele a také zůstat při životě. Pro to, aby byl 

guerilla marketing úspěšný, je potřeba dobře naformulovat taktiku. Tato taktika by měla 

obsahovat určité definované oblasti. První by měla být spojena s útokem na nečekaném místě. 

Jde vlastně o výběr prostoru, kde by se kampaň realizovala. Další oblastí je zaměření se 

na jasně definované cíle. Cílem jsou myšleny např. vybrané zákaznické segmenty, distribuční 
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místo atd. Poslední oblastí je zhodnocení akce a příprava na další, jelikož guerillové akce jsou 

jednorázového charakteru. (Hesková, Štarchoň, 2009) 

Atributy efektivního guerilla marketingu: 

 užití netradičních kanálů, jakým se současný spotřebitel snaží vyhýbat, 

 většinou je levný, 

 pracuje s psychologickými aspekty, 

 váže na sebe sekundární publicitu, 

 v agresivnější formě přímo napadá konkurenci, 

 do tohoto typu marketingu je možné vmísit prakticky všechny aktivity. 

Guerillový marketing využívají firmy hlavně v situaci, kdy mají nedostatek prostředků 

pro boj s konkurencí (v rámci marketingových klasických nástrojů). Výhodou je zde také 

jednoduchost, využívání práce s psychologií, možnost na sebe upoutat sekundární publicitu. 

Prioritní složkou guerilla marketingu je originální nápad, který je neotřele kreativně 

zpracován při využití nekonvenčních nástrojů. (Pelsmacker et al., 2003) 

Kampaň guerillového marketingu se liší dle velikosti podniku 

Velké podniky, které se orientují na masový trh, jsou více závislé na tom, aby média 

referovala o jejich akcích. Proto musí při tvorbě svých kampaní sledovat dva cíle: 

 samotnou guerillovou kampaň, aby oslovila zákazníka na daném místě a on poté 

její poslání předával dál, 

 mediální komunikaci o guerilla akcích, která má na starosti, oslovit mnohem 

širší okruh adresátů. 

Menší firmy se guerillovými akcemi zaměřují hlavně na cílové zákazníky. Cílem těchto 

kreativních kampaní je hlavně překvapit spotřebitele, udělat na něj dojem a přesvědčit jej 

o výhodnosti produktu. V případě, že o kampaních budou informovat média, je to pro firmu 

velké plus, ale řadí se to až na sekundární cíl. (Pelsmacker et al., 2003) 
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3.3.2 Ambush marketing 

Je ofenzivním typem marketingu. Ambush marketing je definován jako: „plánovaní 

úsilí firmy pomocí nepřímého propojení jejího jména s událostí. Ambush marketing 

se potenciálně může vyskytovat v případech, kde se podnikající subjekt pomocí reklamy 

zaměřuje na sportovní akce, které mají jednoho nebo více oficiálních sponzorů“. (Hesková, 

Štarchoň, 2009, s. 32).  

V praxi jsou nejčastěji prováděny dvě podoby ambush marketingu. (Hesková, Štarchoň, 

2009) 

Přímý ambush marketing: je založený na používání symbolů, které se vztahují k akcím, 

využívání obrazových a filmových materiálů vytvořených pro událost sportovního charakteru. 

Nepřímý ambush marketing: je možno ji aplikovat pomocí spojení, také formou 

nežádoucího pronikaní sportovní akce.  

Základní strategie ambush marketing: 

 sponzorování mediální podpory TV přenosu nebo sportovní akce, 

 sponzorování jedné z kategorií sportovní akce nebo jistého týmu, 

 sponzorování sportovců – zúčastněných akce, 

 intenzivní reklama, která je umístěna v blízkosti sportovní akce v čase jejího 

trvání. 

 

Kampaň, která využívá ambush marketing má za hlavní cíl vzbudit zájem o značku, má 

také schopnost přebrat zákazníky oficiálnímu sponzorovi sportovní akce díky využití 

nekonvenčních nástrojů, zároveň však neporušuje žádné právní předpisy. (Pelsmacker et al., 

2003) 
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3.3.3 Product placement 

„Záměrné a placené umístění značkového výrobku do audiovizuálního díla s cílem jeho 

propagace. Jeho atributem je reklamní efekt v dané cílové skupině při využití textu nebo 

známých osobností. Kvalitní product placement zasazuje výrobek právě do pozitivního 

kontextu“. (Frey, 2008, s. 123).  

Podstata product placement tkví v podstatě v tom, že produkty partnera, ať výrobky 

nebo služby, jsou zakotveny do filmového děje. Jedná se tedy o odborné označování reklamní 

aktivity, kdy se daný produkt zřetelně vmísí do děje. Zasažení diváka je v tomto případě 

přímé a v podstatě jej nelze nevnímat. Tento typ reklamy umožňuje oslovení specifické cílové 

skupiny. Efekt z kampaně je možno maximalizovat v případě, že si zadavatel koupí speciální 

licenci. Zakoupení této licence umožňuje využít postavy, prostředí a slogany z filmu ve 

vlastní kampani. Tyto licence jsou však velice nákladné. Product palcement je možno 

shlédnout nejen ve filmech, ale také v počítačových hrách. 

Mezi výhody této kampaně se řadí působení na emoce, které je znásobeno 

prostřednictvím spojení s obsahem díla. Působí také na paměť, vnímání a poté může také 

ovlivnit nákupní rozhodování. Product placement má i negativní stránky, které jsou spojeny 

s podprahovým vnímáním a skrytou reklamou. (Frey, 2008) 

 

Formy product placementu: (Pelsmacker et al., 2003) 

Tichý product placement: prezentace produktů probíhá pouze okrajově. V ději neodehrává 

žádnou velkou úlohu. 

Kreativní product placement: cílem je sladění děje filmu s umístěnými značkami. Daný 

produkt je poté v centru pozornosti. 

Historický placement: jedná se o situace, kdy se produkt přizpůsobuje historickému pozadí 

filmu. 

Inovační placement: tento typ nejčastěji používají firmy, které vyrábějí elektroniku. Produkt 

poté zviditelní hlavní hrdina filmu.  
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3.3.4 Event marketing 

„Event marketing je využíván v moderních marketingových programech zaměřených na 

zvýšení motivace zákazníků. Je podstatnou součástí nově se uplatňujícího nástroje 

komunikace „zážitky a události“. Event marketing je forma zinscenování zážitků stejně jako 

jejich plánování a organizace v rámci firemní komunikace“. (Hesková, Štarchoň, 2009, s. 41). 

Hlavním úkolem těchto zážitků je vyvolání psychických a emocionálních podnětů, které 

přispívají k podpoře image firmy a jejich produktů. Pojem event marketing lze chápat jako 

sdělení spojené s formou určitého prožitku, představení, který je vnímán najednou více 

smysly. (Hesková, Štarchoň, 2009) 

Cíle event marketingu: (Frey, 2008) 

 vytvořit atraktivní asociace se značkou, 

 změna nebo posílení image, 

 rozšíření záběru na trhu, 

 podpora prodeje, 

 propůjčení důvěryhodnosti produktu, 

 působení popularity celebrit na prodej, 

 přenesení image firmy na úroveň komunity, 

 zisk prostoru pro propagaci, 

 zisk prostoru pro sampling výrobku či jeho předvádění, 

 rozšiřování povědomí o zavádění nového výrobku, 

 prodej výrobku, 

 prostor pro distribuci letáků, literatury, 

 seznámení se s novým výrobkem, 

 začlenění prodeje do akce, 
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 vybudování vztahu s klientem,  

 zisk kontaktů, 

 protikonkurenční aktivity.  

 

3.3.5 Virový marketing 

„Virový marketing je způsob, jak získat zákazníky, aby si mezi sebou řekli o vašem 

výrobku, službě nebo webové stránce. V této souvislosti se také používá termínů pass-along 

nebo friend-tell-a-friend marketing“. (Frey, 2008, s. 69). Virový marketing lze rozlišit 

na pasivní a aktivní formu. Pasivní forma je založena jen na kladném slovu z úst zákazníka 

a nijak se nesnaží jeho chování ovlivnit. Snaží se jen vyvolat pozitivní reakci, a to vysoce 

kvalitním produktem. Naopak aktivní forma tkví v tom, že se pomocí virové zprávy snaží 

ovlivňovat zákaznické chování, a tím zvýšit prodej produktu nebo povědomí o značce. 

Virovou zprávou se rozumí sdělení s reklamním obsahem, které je pro dotčené osoby natolik 

zajímavé, že je sami od sebe a vlastními prostředky šíří dále.  

Hlavní výhodou virového marketingu je nízká nákladovost, rychlá realizace, vysoká 

akceschopnost apod. Nevýhodou je malá kontrola nad realizací kampaně. Po vytvoření 

kampaně, již nad ní není možné mít dohled, šíří se sama a podle vůle svých šířitelů. (Frey, 

2008) 

3.3.6 Digitální marketing 

„Digitální marketing je chápán jako celkově zastřešující pojem, nezahrnuje se do něj jen 

on-line komunikace na internetu, ale veškerou marketingovou komunikaci, která využívá 

digitální technologii“. (Frey, 2008, s. 53). Součástí digitálního marketingu je on-line 

marketing a mobilní marketing. 
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Komunikační kanály v digitálním marketingu a cílové skupiny 

Obr 3.3 Komunikační kanály v digitálním marketingu a cílové skupiny 

Segment Interaktivní komunikační kanály 

 Mobilní 

telefony 

PC/web Interaktivní 

TV 

PDA/ 

handheld 

Digital 

life (TV, 

radio, 

telefon, 

web) 

Ostatní 

(herní 

konzole, 

ultramobilní 

počítače ale 

hodinky) 

Děti            

Studenti           

Akademici         

Bílé 

límečky 

           

Modré 

límečky 

        

Státní 

sféra 

         

Školství         

Zdroj Frey, (2008, s. 54) 

 

3.3.7 Sociální marketing 

Sociální marketing znamená využití principů a technik marketingu k ovlivnění členů 

cílového publika tak, aby dobrovolně přijali, odmítli, pozměnili nebo opustili určité chování 

ve prospěch jednotlivců, skupin nebo společnosti jako celku. (Kotler et al., 2002) 
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Sociální marketingové kampaně jsou realizovány ve čtyřech hlavních bodech: (Bačuvčík, 

2010) 

 Ochrana zdraví. Zde se řadí kampaně zaměřující se proti kouření, konzumaci 

alkoholu, kojení, prevenci sexuálně přenosných nemocí, rakoviny atd. 

 Bezpečnost a prevence zranění. Zde patří kampaně proti požití alkoholu před a během 

jízdy, užívání dětských autosedaček, bezpečnostních pásů, jakým způsobem 

se zachovat v případě havárie, zranění, požáru apod. 

 Ochrana životního prostředí. V této oblasti se soustřeďují kampaně, které prosazují 

třídění a recyklování odpadu, ochranu vodních zdrojů. Také kampaně bojující proti 

znečišťování životního prostředí zapříčiněno průmyslovými firmami. 

 Společenská angažovanost. V této souvislosti jsou kampaně, které se týkají dárcovství 

krve a orgánů, pomoci při katastrofách, dobrovolnictví atd.  

Marketingové kampaně zaměřující se na téma sociálního marketingu, nemají jen 

podobu mediálních reklamních kampaní, ale mohou zde být použity jakékoliv netradiční 

prostředky, mohou mít podobu např. events (happeningy, demonstrování…). Pro to, aby bylo 

dosaženo předem stanovených cílů v daných oblastech, mohou být kampaně podobného 

charakteru účinnější než klasické, protože dokážou více zacílit a emocionálně zapůsobit 

na danou skupinu. (Bačuvčík, 2010) 

 

Základní rysy sociálních marketingových kampaní: (Bačuvčik, 2010) 

 Realizátor neboli zadavatel sleduje především vlastní zisk z morálního hlediska. 

 Může nastat situace, kdy si cílový subjekt neuvědomuje danou potřebu. V tom případě 

musí přijít někdo, kdo mu tuto potřebu ukáže. Zisk cílového subjektu je také spíše 

na úrovni morální roviny a může se dostavit až po delší době. 

 Život společnosti je ovlivněn změnou postojů či hodnot příjemce. 

 Iniciátor akce často nenese ekonomické náklady. 
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4 Metodika shromažďování dat 

Cílem této kapitoly je popsat marketingový výzkum. Ten je tvořen dvěma fázemi, 

a to přípravnou a realizační.  

4.1 Přípravná fáze 

Účelem přípravné fáze je vhodné nadefinování a určení všeho, co předchází samotné 

realizaci. Jedná se tedy o teorii, která poslouží jako odrazový můstek pro realizační proces. 

V rámci přípravné fáze je definován cíl a problém výzkumného projektu, také harmonogram, 

rozpočet, metoda, která bude pro výzkum zvolena a také technika výběru vzorků. 

4.1.1 Definování problému 

Na trhu mlékárenských výrobků je spousta konkurujících si firem, které nabízí 

nespočetné množství mléčných výrobků, které se od sebe liší minimálně. V záplavě těchto 

produktů na trhu je pro běžně nezaujatého spotřebitele těžké rozpoznat jednotlivé značky 

a vytvořit si k nim určitou vazbu. Proto se v rámci tohoto projektu pokusím vytyčit určitá 

východiska, která pomohou Mlékárně Valašské Meziříčí, se zviditelnit, popř. také zakotvit 

v mysli spotřebitelů a dostat se u nich do popředí při rozhodování o koupi mléčného výrobku. 

4.1.2 Cíl 

Valašskomeziříčská mlékárna má dlouholetou tradici ve vyrábění jogurtů a kefírových 

nápojů, které následně distribuují do velkých i menších obchodních řetězců. Cílem této práce 

je analýza moderních komunikačních trendů a navržení nejvhodnějších z nich pro Mlékárnu 

Valašské Meziříčí. Následným cílem doporučených komunikačních aktivit bude zviditelnění 

produktů z portfolia Valašskomeziříčské mlékárny a rozšíření možnosti propagace 

prostřednictvím nových trendů marketingové komunikace. 

4.1.3 Sběr informací 

Prostřednictvím výzkumu budou získána sekundární i primární data. Sekundární data 

budou získána na základě prostudování článků, jak z periodik, tak z internetových zdrojů. 

Primární data budou sesbírána v rámci kvantitativního i kvalitativního výzkumu.  
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4.1.4 Metoda sběru informací 

Primární údaje, týkající se sociálního marketingu, budou získána prostřednictvím 

dotazníkového šetření. Dotazování bude probíhat osobní formou. Primární údaje, zaměřeny 

na moderní trendy v marketingové komunikaci, budou zjištěny formou individuálních 

hloubkových rozhovorů. Tato metoda výzkumu je zvolena především z předpokladu, 

že většina dotazovaných nemá přehled o nových trendech v marketingové komunikaci, proto 

je tato metoda vhodnější pro přesnější vysvětlení a lepší zjištění odpovědí. Jak již bylo 

uvedeno výše, sekundární informace budou vyhledávány v periodicích a internetových 

zdrojích. 

4.1.5 Plán marketingového výzkumu 

V období měsíce ledna roku 2013 bude provedeno osobní dotazování. Mezi dotazované 

budou zahrnuti běžní spotřebitelé, mezi něž budou patřit muži i ženy starší 18 let. 

Respondenti budou mít různé stupně vzdělání a různou ekonomickou aktivitu. V dalším 

měsíci bude proveden kvalitativní výzkum, a to individuální hloubkový rozhovor. Tohoto 

rozhovoru se také zúčastní běžní spotřebitelé. 

4.1.6 Harmonogram  

Tab 4.1 Harmonogram 

Činnost/měsíc Prosinec Leden Únor Březen Duben 

Stanovení problému a 

cíle 

*     

Plán výzkumu *     

Sběr údajů – 

dotazníkové šetření 

 *    

Sběr údajů – hloubkový 

rozhovor 

  *   

Zpracování a analýza 

výsledků 

   *  

Závěr     * 

Zdroj: vlastní 
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V průběhu měsíce prosince bude nadefinován problém a cíl výzkumu a také plán 

výzkumného projektu. V lednu bude provedeno dotazníkové šetření a v únoru bude realizován 

individuální hloubkový rozhovor. V březnu proběhne zpracování a analýza výsledků 

výzkumu a v dubnu bude zpracován závěr výzkumného projektu. 

4.1.7 Rozpočet 

Tab 4.2 Rozpočet 

Položka Cena za ks Počet ks Cena celkem 

Černobílý tisk 1,- 150 150,- 

Psací potřeby 10,- 4 40,- 

Celkem    190,- 

Zdroj: vlastní 

 

Náklady na tento výzkum nepřesáhly částku 200 Kč. Jedná se zejména o položky za tisk 

a psací potřeby. 

4.1.8 Výběrový soubor 

Při výzkumu budou dotazováni běžní spotřebitelé. Do tohoto souboru budou patřit muži 

i ženy od osmnáctého roku života. Předběžná velikost výběrového souboru u dotazníkového 

šetření je 100 respondentů a u individuálních hloubkových rozhovorů 7 respondentů. 

4.1.9 Technika tvorby výběrového souboru 

Jako technika tvorby výběrového souboru je zvolena nereprezentativní. Tato technika 

má snadnější organizaci, je rychlejší a levnější. Nevýhodou této metody však je nemožnost 

stanovit přesnost výsledků šetření pomocí statistických metod. Z nereprezentativních technik 

je vybrán úsudkový výběr, konkrétně technika vhodného úsudku. Úsudkové výběry jsou plně 

v kompetenci tazatele. Jedná se o výběr respondentů na základě předpokladu, že jde o vhodné 

respondenty. U techniky vhodného úsudku se vybírají respondenti, u kterých existuje větší 

šance na získání přesných informací. 
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4.2 Realizační fáze - dotazování 

Jelikož je výzkum proveden pomocí dvou technik, bude i realizační fáze rozčleněná 

na dotazování a rozhovor. Náplní realizační fáze je sběr dat potřebných k výzkumu a jejich 

následné zpracování. V této podkapitole bude popsána skutečná struktura výběrového 

souboru, způsob shromažďování, zpracování a analýzy dat a také zde budou popsány 

problémy vzniklé při realizaci.  

Realizace formou osobního dotazování byla uskutečněná v průběhu měsíce ledna roku 

2013. Mezi dotazované se řadili běžní spotřebitelé obou pohlaví ve věku od 18 let, žijící 

ve Zlínském, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji. Tazatelem byla ve všech případech 

Aneta Čaňová, která rovněž zodpovídala za správné pochopení otázek. 

 

4.2.1 Struktura výběrového souboru 

Výběrový soubor byl nadefinován přibližně na 100 respondentů. Skutečná velikost 

souboru nakonec činí 115 oslovených. Přesnou a konečnou strukturu výběrového souboru je 

možno spatřit na následujících grafech. 

Obr. 4.3 Pohlaví 

 

Zdroj: vlastní 

 

41; 35,65% 

74; 
64,35% 

Pohlaví 

muži

ženy
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Obr. 4.4 Věk 

 

Zdroj: vlastní 

 

Obr. 4.5 Vzdělání 

 

Zdroj: vlastní 

 

Obr. 4.6 Ekonomická aktivita 

 

Zdroj: vlastní 
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18-35
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26; 22,81% 
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Obr. 4.7 Bydliště 

 

Zdroj: vlastní 
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4.3.1 Struktura výběrového souboru 

Výběrový soubor byl určen na 7 respondentů. Skutečná velikost souboru čítala 

10 účastníků. Konkrétní charakteristiky všech zúčastněných, je možno vidět na následujících 

grafech. 

Obr. 4.8 Pohlaví 

 

Zdroj: vlastní 

 

Obr. 4.9 Věk 

 

Zdroj: vlastní 

 

Obr. 4.10 Vzdělání 

 

Zdroj: vlastní 
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Obr. 4.11 Ekonomická aktivita 

 

Zdroj: vlastní 

 

4.3.2 Způsob shromažďování, zpracování a analýza dat 

Data byla získána od respondentů formou individuálních rozhovorů. Jejich odpovědi 

byly zapisovány do záznamového archu. Shromážděné odpovědi byly porovnány a následně 

z nich byly vyvozeny závěry. Některé odpovědi byly pro větší přehlednost zpracovány 

v programu Microsoft Excel. Takto zpracované odpovědi byly demonstrovány na příslušných 

grafech. 
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5 Analýza získaných dat 

5.1 Dotazníkové šetření 

Sociální marketing 

Respondentům byly nabídnuty tři definice, z nichž měli vybrat jednu správnou. 

Správnou odpověď vybralo 68,14 % dotázaných. Není však jisté, zda všichni tito respondenti 

opravdu věděli, co znamená sociální marketing, či zda opravdu znali správnou definici. Nebo 

jestli jen vybrali odpověď, která jim připadala nejbližší tématu, nebo zda šlo pouze o náhodný 

výběr, která z odpovědí by mohla být správná. Častěji vybrali správnou odpověď muži 

(73,17 %) než ženy (64 %). Více správných odpovědí také vybrali pracující než studenti 

(téměř 10% rozdíl). Tato skutečnost je zajímavá, jelikož studentský status většinou měli 

vysokoškolští studenti, u kterých by se dalo předpokládat, že budou znát odbornější názvy 

a že budou mít více méně přehled o strategiích, ať už marketingových či jiných. Jediná 

polehčující okolnost pro studenty je ta, že jich v porovnání s pracujícími bylo podstatně méně. 

Navíc se dá předpokládat, že pracující respondenti disponují, díky své pracovní aktivitě, 

větším obnosem peněz a setkávají se s různými druhy dobročinných akcí, ať už na ně 

přispívají či nikoli, čili se už někdy mohli setkat se sociálním marketingem, nebo o něm 

alespoň slyšet.  

 

Obrázek 5.1 Znalost sociálního marketingu 

 

Zdroj: vlastní 
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Také respondenti ve věku 36–49 let zvolili nejčastěji správnou odpověď, na otázku, 

co je to sociální marketing. Tato věková kategorie se shoduje s pracujícími, čili se zde dají 

předpokládat stejné důvody. Jedná se o respondenty, kteří již mají jisté životní zkušenosti 

a setkali se během svého života se spoustou akcí a příležitostí, takže se již se sociálním 

marketingem mohli setkat a tudíž vědí, co tento pojem znamená. 

Větší polovina  dotázaných (68,7 %) si všímá na výrobků loga, které vypovídá o tom, 

že koupi přispějí na dobrou věc. Tato informace může svědčit především o tom, 

že respondenti z větší části věnují pozornost tomu, co obal výrobku obsahuje, co je na něm 

znázorněno. Což může být pozitivní v případě, kdy budou chtít výrobci spotřebitelům něco 

sdělit. Můžou tím pádem předpokládat, že pokud na výrobek umístí nějakou informaci, téměř 

70 % respondentů si tohoto „vzkazu“ všimne. Více věnují pozornost obalům ženy než muž. 

Což není až tak nečekaný výsledek, jelikož většinou chodí nakupovat ženy a je čistě na jejich 

svobodném rozhodnutí, který výrobek vloží do košíku. Proto by výrobky nebo spíše jejich 

obaly měly být atraktivní a obsahovat informace, které ženy přesvědčí k nákupu. Velký zájem 

o obsah obalů byl zaznamenán také u žen na mateřské dovolené. Tato skutečnost se také dala 

předpokládat, jelikož tyto ženy mají malé děti a záleží jim na tom, co pro ně kupují, proto 

nejspíš věnují pozornost obsahu. Prostudování obalů je v přímé úměře se vzděláním. Čím 

vzdělanější respondenti, tím více si všímají loga na výrobcích. Nejvíce si jej tedy všímají 

vysokoškoláci. Obalu věnuje pozornost většina z nich, 83,87 %.  

 

Obrázek 5.2 Všímání si „dobročinného“ loga na výrobcích 

 

Zdroj: vlastní 
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Také respondenti od 36 do 49 let vědí nejvíce, co obal obsahuje. Nejspíš proto, 

že se jedná o kategorii spotřebitelů, kteří mají nejpravděpodobněji děti a věnují větší 

pozornost tomu, co kupují. Také mají určité životní zkušenosti a vědí, na co se zaměřit, 

co je přínosné, zajímavé apod.  

Výrobek s takovýmto logem si už někdy vědomě koupili téměř všichni respondenti. 

U žádné kategorie nebyly zaznamenány nějak významné rozdíly. Zajímavější odpovědi jsou 

spíše u otázky, zda respondenty logo ovlivnilo ke koupi. Jednoznačně logo, v globálním 

měřítku, ovlivnilo ke koupi 12,9 % oslovených a spíše logo ovlivnilo 66,67 %. Dá se tedy 

říci, že logo mělo vliv, ať již výhradní či značný, na téměř 80 % dotazovaných. Rozhodně 

více se nechají logem ovlivnit ženy než muži. Což se dá zdůvodnit například tím, že muži 

jsou skeptičtější k dobročinným akcím, nebo viz výše, více nakupují a pročítají informace 

na obalech ženy. Také je možno říci, že ženy mají od přírody vesměs větší sociální cítění, 

proto koupí výrobek, díky němuž mohou někomu pomoci.  

 

Obrázek 5.3 Vliv loga na koupi 

 

Zdroj: vlastní 
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Téměř 92 % respondentů je přesvědčeno o tom, že by firmy měly věnovat část svého 

zisku na dobročinné účely. Buď jsou o tom respondenti přesvědčeni zcela, nebo spíše. 

Každopádně se jedná skoro o celý zkoumaný soubor. Jinými slovy téměř všichni oslovení 

si myslí, že se firmy měly zajímat i o události a život okolo nich a zabývat se svou 

společenskou odpovědností. Myslí si, že firmy mají prostředky na to, aby alespoň část 

věnovaly na nějakou dobročinnou akci. A že by to byl dobrý způsob, jak ukázat zájem 

o ostatní. Pro to, aby firmy věnovaly část zisku na dobročinné účely, je opět více žen než 

mužů. Nejspíš by zde mohly být uvedeny důvody, které už zazněly výše. A to, že ženy mají 

větší sociální cítění, myslí si, že potřebným by se mělo pomoci a prostřednictvím firem je to 

dobrý způsob.  

 

Obrázek 5.4 Věnování části zisku na dobročinné účely 

 

Zdroj: vlastní 
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více volného času než pracující. Taktéž ženy na mateřské dovolené. Při péči o dítě se celkově 

ocitají v jiném prostředí a předmětem jejich zájmu jsou odlišné věci než u běžně pracujících. 

Možná z toho důvodu se tyto kategorie vyslovují více pro to, aby firmy byly vstřícnější 

a věnovaly pár haléřů z ceny svého výrobku na dobročinné účely, protože si všichni umí 

spočítat, že v mnoha tisícových sériích vyráběné a prodávané produkty, přinesou zajímavé 

celkové částky. Naopak pracující lidé jsou více zaneprázdněni a tím pádem jim tato informace 

může přijít lhostejnější a méně důležitá. 

Respondentům bylo předloženo několik návrhů týkajících se dobročinných akcí, 

ze kterých si měli vybrat jeden, na který by nejraději přispěli. 35,71 % respondentů si vybralo 

nemocniční či rehabilitační oddělení věnující se dětem. 26,79 % dotazovaných by věnovalo 

peníze na zařízení podporující hendikepované a 23,21 % na zařízení podporující výchovu dětí 

a mládeže.  

 

Obrázek 5.5 Příspěvek  

 

Zdroj: vlastní 

 

Respondenti z nabízených možností vybrali ty, které nejvíce pomohou potřebným, 
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část svého zisku na dobročinnou aktivitu, 70 % respondentů věří, že peníze se opravdu 

dostanou tak, kam jsou adresovány. Největší důvěru prokazují středoškolští vzdělaní 

respondenti s výučním listem. Jejich důvěra je větší než u vysokoškoláků a středoškoláků 

s maturitou.  

Mlékárna Valašské Meziříčí 

Téměř všichni respondenti (91,3 %) znají Mlékárnu Valašské Meziříčí. Je tedy zřejmé, 

že společnost znají vesměs všichni muži i ženy, respondenti v různých věkových kategoriích, 

s různým vzděláním, s různou ekonomickou aktivitou a žijící ať už ve Zlínském, 

Moravskoslezském či Jihomoravském kraji. Tato informace je pro společnost velmi pozitivní, 

jelikož o ní mají povědomí téměř všichni respondenti. A ne jen o společnosti samotné, nýbrž 

i o jejich produktech. Pozitivní vnímání společnosti napomáhá uspořádání společensky 

prospěšných akcí, případně spojení reklamy na nový produkt se sponzoringem těchto akcí. 

Čili společnost je v očích veřejnosti dobře známá a rozpoznatelná a respondenti v záplavě 

konkurentů Valašskomeziříčskou mlékárnu téměř bezproblémově poznají. 

Oblíbenost Valašskomeziříčské mlékárny dokazuje i 95,41 % respondentů, kteří 

nakupují její produkty. Tito respondenti její produkty nakupují často (42,57 %) a spíše často 

(39,6 %). 

 

Obrázek 5.6 Frekvence nákupů 

 

Zdroj: vlastní 
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 Což je další dobrá zpráva pro Mlékárnu, kdy může vidět, že respondenti nejenže znají 

Mlékárnu Valašské Meziříčí, ale také často její produkty nakupují. Z čehož lze vyvodit, 

že výrobky mají dobré složení a výbornou chuť, které si spotřebitelé oblíbili. Častěji tyto 

mléčné výrobky nakupují ženy než muži, což opět nasvědčuje skutečnosti, že ženy celkově 

častěji nakupují a starají se o sestavu jídelníčku v domácnosti. Proto by se měly potravinářské 

firmy s propagací svých výrobků spíše zaměřovat na ženy, které po téhle stránce 

v domácnosti velí. Mezi nejznámější a nejčastěji kupované výrobky se řadí jednoznačně 

jogurty (68,87 %), kysané nápoje (22,52 %) a nejméně nakupované je mléko se smetanou 

(8,61 %). Tato skutečnost firmě napovídá, kterým výrobkům by měla věnovat největší 

pozornost při inovaci a propagaci. 

 

Zvýšení zájmu o produkty  

Pokud by respondenti byli obeznámeni se skutečností, že koupi daného produktu by 

přispěli na určitou dobročinnou věc, přimělo by to k nákupu 28,71 %. Spíše by bylo 

ovlivněno téměř 60 % respondentů. Naopak ovlivnit by se nenechalo 4,95 % a spíše by bylo 

neovlivněno 6,93 % oslovených. Dá se tedy konstatovat, že pokud respondenti budou vědět, 

že když si koupí výrobek, na němž bude logo, které bude znamenat příspěvek na něco 

prospěšného, tak jeho koupí jsou vlastně sami přispívateli na něco pozitivního a mají pocit, 

že někomu konkrétnímu pomohli. Proto se tedy rozhodne pro tento nákup skoro 90 % 

dotázaných, tedy drtivá většina. Pokud by se tedy firma rozhodla k takovémuto kroku, 

a to aplikaci sociálního marketingu na své produkty, mohla by teoreticky očekávat zvýšení 

zájmu ze strany spotřebitelů o tyto „dobročinné“ výrobky. Pokud by spotřebitelé viděli 

v obchodech v oddělení mléčných výrobků dva více méně totožné produkty, s výjimkou toho, 

že koupi jednoho z nich by přispěli na dobročinnou aktivitu, rozhodli by se spíše pro tento 

produkt. Více by se logem s touto tématikou nechaly ovlivnit ženy než muži. Nejspíše proto, 

jak již bylo zmíněno výše, že ženy mají jednak větší sociální cítění a jsou empatičtější než 

muži, také díky tomu, že chodí více nakupovat a věnují více pozornosti informacím, které 

jsou umístěny na obalech. 
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Obrázek 5.7 Zvýšení zájmu o produkt s logem 

 

Zdroj: vlastní 
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nějakým charitativním akcím a přispívat neziskovým organizacím apod. Také proto možná 

považují sociální marketing za přívětivý impuls od firem a výrobky s touto strategií by ocenili 

nejvíce. 

 

Obrázek 5.8 Vliv loga na nákup 

 

Zdroj: vlastní 
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Poslední otázka, na kterou respondenti odpovídali, se týká důležitosti, kterou dotazovaní 

přisuzují jednotlivým faktorům (předloženým), které je ovlivňují při nakupování. Základní 

faktory byly respondentům předloženy a další si mohli doplnit a ohodnotit sami, tuto možnost 

však nevyužil žádný z nich, všichni se spokojili s výčtem faktorů, které jim byly předloženy. 

Mezi tyto faktory patří akce, čímž jsou myšleny slevy a nejrůznější bonusy, umístění výrobku 

v prodejnách i na pultech, reference, které spotřebitelé získávají od svých příbuzných 

či známých, zvyk nakupování určitého výrobku, cena a značka. Vesměs jsou všechny tyto 

atributy pro všechny oslovené respondenty stejně důležité. Nejméně důležité 

je pro dotazované jen umístění produktu. Čili, ať už je výrobek v jakémkoliv regále, nemá to 

na respondenty více méně žádný vliv. Mnohem důležitější je pro ně cena, podle které se ke 

koupi rozhodnou nejčastěji. Poté značka výrobku, reference, zvyk a akce. Společnost zde 

může vidět, že pro spotřebitele není nijak zvláště důležité, kde se výrobek nachází, 

ale prioritní jsou pro ně jiné faktory, na které je třeba se zaměřit a brát na ně větší zřetel. 
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5.2 Analýza individuálního hloubkového rozhovoru 

Individuální hloubkový rozhovor je zaměřen na konkrétní moderní trendy v 

marketingové komunikaci. Respondenti jsou dotazování, zda znají jednotlivé trendy, co se jim 

vybaví, jak na ně pohlížejí a zda jim připadají atraktivní. 

 

Formy komunikace  

Jako první účastníci rozhovoru odpovídali na otázku, jaké znají formy reklamy či 

komunikace. Ve všech případech zazněla, dle očekávání ,především reklama v rádiu, televizi, 

v novinách, na internetu, na letácích a billboardech. Mladší účastníci projevili znalost 

I moderních trendů, především LCD obrazovek (digitální marketing), reklamy v televizních 

pořadech (product placement) a guerilla marketing. 

Guerilla marketing 

Dále byli účastníci dotazování na jednotlivé formy moderních komunikací. Jako první 

byly otázky zaměřeny na guerilla marketing. Většina respondentů neznala tento odborný 

název, ale po menším vysvětlení se projevilo, že tento způsob komunikace jim není cizí. 

Mladší respondenti věděli, o co se jedná již při vyslovení tohoto pojmu.  

Poté, co postupně všichni účastníci rozhovoru věděli, co znamená guerilla marketing, 

měli za úkol vyjmenovat, jaké je napadnou příklady. Nejčastěji si respondenti vybavili 

reklamu na lavičkách, na dopravních prostředcích (auta, MHD), také uvnitř dopravních 

prostředků, na chodnících, také si často vzpomněli na maskoty a také na reklamní dresy 

sportovců. Většina respondentů si také pamatovala, který výrobek byl touto cestou 

prezentován a která firma za tímto stojí. Také si vybavili typ guerillové komunikace, která je 

zaujala natolik, že o tom šířili kladné reference. Jednalo se například o společnost ČEZ, jejíž 

zaměstnanci na zimní sportovní akci roznášeli na zádech připevněné várnice, obalené 

neoprenovým materiálem v barvách společnosti, čaj. Další zajímavá upoutávka, 

pro respondenty, byla na automobily Volswagen a Porshe. Pro mladé respondenty je tato 

forma komunikace jednoznačně atraktivnější a zajímavější, než klasická reklama v televizi, 

rádiu apod (dále jen klasická reklama). Myslí si, že guerilla může potenciální spotřebitele více 

zaujmout hlavně tím, že je nekonvenční a nečekaná. 
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Virální marketing 

Pojem virální marketing také většina respondentů neznala. Znalost se potvrdila pouze 

u nejmladších účastníků. Když bylo respondentům vysvětleno, co tento pojem znamená, 

uvědomili si, že se s touto komunikací již setkali. Starší účastníci rozhovoru se k této 

komunikaci staví spíše negativně, nebo alespoň se vyjádřili ve smyslu, že se na tyto videa 

nedívají, nepřeposílají a spíše je obtěžují. Mladší respondenti si těchto videí všímají, občas je 

přeposílají a neberou je jako obtěžující komunikaci. Avšak když nějaké takovéto video 

shlédnou, vnímají pouze obsah a nehledají za tím propagační aktivitu firmy. Pokud 

už si respondenti vzpomněli na konkrétní virální video a dokázali si vzpomenout na výrobek, 

který tam hrál hlavní roli, jednalo se o pivo Heineken a vodu Evian, s jejíž láhvemi dovádějí 

batolata na inline bruslích. Co se týká atraktivnosti virální komunikace, většina respondentů si 

myslí, že je sice atraktivní, avšak pouze pro mladé lidi, kteří se neustále pohybují na internetu 

a bezproblémově se zde orientují. Vzniká zde však pochybnost o účinnosti této komunikace. 

Nejistota, zda zaregistrují propagovaný výrobek, firmu, značku apod, nebo zda věnují 

pozornost pouze obsahu videa. Pro starší respondenty, dle získaných odpovědí, není tato 

komunikace zajímavá a už vůbec ne účinná. 

Digitální marketing 

Polovina dotazovaných věděla, co znamená pojem digitální marketing, druhá polovina 

si uvědomila, že digitální marketing zná poté, co jim to bylo vysvětleno. Mezi typy digitální 

komunikace, které si účastníci vybavili, patří LCD obrazovky, internetové aplikace, digitální 

POS a POP materiály. Nejznámější jsou pro respondenty však LCD obrazovky, tento typ znali 

všichni respondenti. LCD obrazovky považují respondenti za dobrý a účinný komunikační 

prvek. Všímají si jich, když procházejí po ulicích, nebo navštíví nákupní centra. Považují je 

za zkrácení a zpříjemnění čekací doby na autobusových či jiných zastávkách a na letištích. 

Také si je oblíbili respondenti, kteří tráví hodně času za volantem, oceňují je především 

na křižovatkách, což jim také zkracuje čekací dobu a mohou tak zaregistrovat produkty, 

kterých by si jinak nevšimli. Nejčastěji si účastníci vybaví prezentaci potravin, kosmetiky, 

gastronomických zařízení aj. Celkově se dá konstatovat, že respondenti si reklam na LCD 

obrazovkách všímají často a podrobně. Větší polovina uznala, že se touto reklamou nechají 

ovlivnit ke koupi, a že se často dozví o produktech či zařízeních, které dosud neznali. 
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Všichni účastníci věnují velkou pozornost webovým stránkám. Tomu, jak jsou 

zpracované, obsahu, grafickému znázornění, aplikacím apod. Pro všechny respondenty je 

zpracování webových stránek odrazem prestižnosti a atraktivnosti firmy. Když jsou webové 

stránky kvalitně a atraktivně zpracovány, získává v jejich očích daná firma velké plus a navíc 

se zde rádi vrací. 

Téměř všichni respondenti považují digitální komunikaci za atraktivnější a zajímavější, 

než klasickou reklamu. Myslí si, že může oslovit nejen mladé spotřebitele, kteří se neustále 

pohybují na internetu, ale také řidiče či cestující (nádraží apod). Považují tento typ 

komunikace za zajímavý a nápaditý a přitom neobtěžující. 

Product placement 

Pozitivně se respondenti dívají také na product placement. I když, co si pod pojmem 

představit, věděli jen dva účastníci, ostatní věděli, o co jde po krátkém vysvětlení. Každý 

účastník si vybavil nějaký konkrétní příklad product placementu, ať již se vyskytoval v seriálu 

nebo ve filmu. Nejčastěji si respondenti vybavili značkové potraviny, alkohol, automobily 

a elektroniku. Většina respondentů si myslí, že je to atraktivnější forma komunikace, 

než klasické ztvárnění reklamy. Myslí si to zejména proto, že spousta spotřebitelů se nechá 

ovlivnit herci, chtějí se s nimi jistým způsobem ztotožnit. Všímají si, co televizní herci jedí 

a pijí, v čem jezdí a co si na sebe oblíknou. Udělá jim radost, pokud si všimnou, že jejich 

oblíbená postava nosí stejnou značku košil, či jí stejnou značku čokolády apod. Spousta žen 

chce žít jako např. hrdinky kultovního seriálu Sex ve městě. Chtějí nosit kabelky od Vuittona, 

procházet se v botách od Blahnika a pít kávu ze Starbucksu. Muži by zase chtěli jezdit 

v Aston Martinu jako James Bond a pít věhlasné whisky jako ostatní akční hrdinové. Díky 

tomu se spotřebitelé také dovídají a všímají si produktů, nebo spíše značek, které dříve 

neznali, nebo si jich nevšímali. Když pak na takovou značku někde narazí, vzpomenou si 

a spojí si ji s oblíbeným hrdinou. Účastníci rozhovoru se také zmínili o podprahovém vnímání 

této komunikace. Myslí tím, že i když si přímo neuvědomí přítomnost jistých značek, 

popřípadě si neuvědomí cílenou přítomnost značek, mohou si je vybavit, když se s nimi 

setkají a uvědomit si, že o značce již slyšeli nebo ji znají.  

Sociální marketing 

Účastníci rozhovoru také byli dotazováni na téma, které již bylo zkoumáno v dotazníku. 

Jedná se o sociální marketing, který byl, i bez vysvětlení, všem respondentům znám. Každý 
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z oslovených se také s touto formou komunikace již setkal. Pokud měli vyslovit konkrétní 

příklad sociálního marketingu, se kterým se setkali nebo který znají, byly to např. žetony za 

nákup v prodejnách Albert, tzv. Bertíci, jejichž prostřednictvím bylo přispěno na dětské 

domovy. Dále dobročinnost sítě čerpacích stanic Shell a loga na potravinách, např. kávě 

a jogurtech. Polovina respondentů se shodla na tom, že výrobky, pomocí nichž můžou přispět 

na dobrou věc, jsou pro ně atraktivnější. Vyjadřují tím určitou sociální podporu a přináší jim 

to dobrý pocit z toho, že mohou někomu pomoci. Druhé polovině účastníků tyto produkty 

atraktivnější nepřipadají, a pokud si je kupují, dělají to nevědomě. Pokud si respondenti 

takovýto výrobek koupí, věnují velkou pozornost tomu, co logo označuje a čemu 

tím pomáhají. S výjimkou jednoho účastníka, si ostatní myslí, že aplikace sociálního 

marketingu je od firmy pozitivní krok a dělá jí to atraktivnější. I když za tím vidí reklamu 

a zviditelnění firmy, myslí si, že je to lepší ztvárnění a hlavně využití peněz, než klasickou 

cestou. Berou od firmy jako velké plus, že zvolí tuto cestu marketingové propagace a zároveň 

tím někomu pomohou. Co se týká skutečného věnování vybraných peněz na dobročinné 

účely, nejsou o tom všichni zcela přesvědčeni. Důvěřují hlavně velkým firmám, o kterých si 

myslí, že případný podvod nemají zapotřebí. Respondenti by ocenili, kdyby se mohli nějakým 

způsobem přesvědčit, že peníze opravdu např. dětský domov dostal. Ať již formou 

informativního či děkovného článku, medializovaného předání apod. 

Event marketing 

Osm z deseti účastníků hloubkového rozhovoru, neznali pojem event marketing. Poté, 

co jim bylo krátce vysvětleno, co se pod tímto názvem skrývá, uvědomili si znalost téhle 

aktivity. Každý z respondentů si vybavil spoustu akcí, které patří pod event marketing. 

Vesměs se jednalo o sportovní akce či dětské dny. Většina respondentů (osm z deseti) vnímá 

event marketing jako pozitivní krok od firmy, také v jejich očích stoupá prestiž daného 

podniku. Berou to od firmy jako jakési plus v prvé řadě pro zaměstnance a také pro veřejnost. 

Opět takové akce respondenti vnímají jako propagační reklamu a zviditelnění, avšak dobrým 

způsobem, dle nich. Líbí se jim, když se firma pokouší zviditelnit a dělá při tom něco pro své 

okolí. V takovém případě tuto aktivitu nepovažují za obtěžující reklamu, ale naopak. Všichni 

respondenti se již někdy zúčastnili obdobné akce pořádané nějakou firmou a tyto akce se jim 

líbily a považovali je za atraktivní. Také všichni účastníci si myslí, že tato forma komunikace 

je atraktivnější než klasická reklama. Zejména proto, viz výše, že je neobtěžuje, že tím firmy 

dělají něco pro své okolí a také v určitých případech může dojít i k fyzickému kontaktu 

s daným výrobkem, spotřebitel si jej může vyzkoušet, sáhnout apod. To, že je tato forma 
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komunikace atraktivnější než klasická, na tom se shodnou všichni účastníci, avšak dále se dělí 

na dvě poloviny, co se účinnosti komunikace týče. Polovina respondentů si myslí, že je 

všeobecně účinná a druhá polovina si myslí, že je účinná pouze pro určité skupiny. Myslí si, 

že firma míří na určitou cílovou skupinu a podle toho také tuto komunikaci přizpůsobí. 

Účinnost moderních trendů 

Většina účastníků si všímá moderních komunikací více, než klasických reklam. 

Přisuzují to především častému pohybu na internetu a také tomu, že tyto moderní trendy jsou 

neobvyklé a na nezvyklých místech, proto je nejspíš více zaujmou. Dva (muži, nad 35 let) 

respondenti si myslí, že je to vhodný doplněk klasických reklam. Moderních si sice všimnou, 

ale primárně je zaujme klasická reklama. A pokud je klasická reklama doplněna ještě nějakou 

moderní komunikací, je to podle nich nejlepší způsob komunikace.  

 

Obr. 5.9 Všímání si moderních kom. trendů více než klasických reklam 

 

Zdroj: vlastní 

 

Všichni účastníci se ztotožňují s názorem, že lidé jsou přesyceni klasickými formami 

reklam v médiích. Také se vyjádřili, že je pro ně čím dál více obtěžující a nebaví je. Možná 

také proto si myslí, že moderní komunikační trendy by mohly mít u lidí větší úspěch hlavně 

proto, že jsou podávány nenásilnou formou. Tři respondenti (dva muži, jedna žena, nad 35 let) 

si myslí, že je to skvělý prostředek propagace, avšak pouze pro mladé lidi. Myslí si, že starší 

ročníky se na tyto komunikace nebudou dívat příliš pozitivně, že jejich pohled na věc by byl 

spíše nechápavý a tím pádem negativního charakteru.  
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Obr. 5.10 Zaujetí moderními trendy 

 

Zdroj: vlastní 

 

Nakonec byli respondenti dotázáni, který z moderních trendů je zaujal nejvíce a proč. 

Respondentům do 35 let připadá nejzajímavější guerilla marketing. Hlavně proto, že se jedná 

o originální ztvárnění, které bývá umístěno na nezvyklých místech. Snaží se efektivně využít 

věci, které nás běžně obklopují. A tím pádem přilákají více pozornosti. Dále se mladí 

respondenti vyjadřují kladně k sociálnímu marketingu. Primárním důvodem je, že si koupí 

výrobek, kterým mohou někomu pomoci. Vyjadřují se pozitivně o firmách, které takto jednají 

a berou to jako efektivní využití firemních peněz v rámci propagace. Také je pro tuto 

kategorii účastníků zajímavý digitální marketing, a to především LCD obrazovky a aplikace 

na webových stránkách. LCD obrazovky si pochvalují především v blízkosti nádraží nebo 

v ordinacích lékařů, kdy jim tyto obrazovky zkracují čekání. Dá se tedy říci, že tomuto druhu 

reklamy věnují velkou pozornost. Jeden z mladších respondentů si také velice pochvaluje 

product placement. Myslí si, že když značkový výrobek lidé v televizním pořadu spatří, 

považují jej za moderní, atraktivní a v neposlední řadě se touto formou mohou lidé určitým 

způsobem ztotožňovat s televizními hrdiny. 
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Obr. 5.11 Nejzajímavější komunikační trendy 

 

Zdroj: vlastní 

 

 Starší respondenty (nad 35 let) zaujal nejvíce product placement, digitální marketing 

a sociální marketing. U product placementu byly zmíněny stejné důvody jako u předchozí 

kategorie respondentů. V případě digitálního marketingu oceňují respondenti především LCD 

obrazovky umístěny zejména na křižovatkách apod. Zkracuje jim to čekání a mohou 

se tak dovědět o produktech či zařízeních, které doposud neznali. Také se vyjádřili (pouze 

muži), že by u cest mohlo být takových LCD obrazovek více. Pro ženy je velice zajímavý 

také sociální marketing, pomocí něhož se firmy zaměřují na celospolečenské aktivity a mohou 

tak pomoci ať už určitým zařízením, tak i samotným lidem.  

 

Obr. 5.12 Nejzajímavější komunikační trendy 

 

Zdroj: vlastní 
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6 Návrhy a doporučení 

Tato kapitola je věnována návrhům a doporučením, která vyplývají z dotazníkového 

šetření a individuálních hloubkových rozhovorů. Návrhy a doporučení se budou vztahovat 

především k moderním trendům a způsobům, jak je skloubit s Mlékárnou Valašské Meziříčí. 

 

Sociální marketing 

Respondenti se vyjádřili kladně k otázce sociálního marketingu, proto bych navrhovala 

aplikovat tuto strategii na produkty Mlékárny Valašské Meziříčí. Mezi nejprodávanější 

produkty patří jednoznačně jogurty. Poroto si myslím, že by bylo nejvhodnější aplikovat 

strategii na ně. Výzkumem bylo zjištěno, že respondenti by nejraději přispěli na nemocniční 

či rehabilitační oddělení věnující se dětem. Společnost by mohla navázat spolupráci např. 

s Občanským sdružením život dětem. Tohle sdružení bylo vybráno zejména proto, že pomáhá 

dětským oddělením nemocnic, což je ta aktivita, na kterou by respondenti nejraději přispěli. 

Prostřednictvím sdružení by poté společnost mohla přispívat na tato oddělení. V případě, 

že by bylo z každého jogurtu odvedeno 10 haléřů na konto OS život dětem, tak by např. při 

prodeji 500 000 kusů, bylo získáno 50 000 Kč na dobročinnou aktivitu. Pro společnost by tato 

aktivita znamenala vylepšení image jako producenta, který se zajímá jak o dění kolem sebe, 

tak i o sociální problémy a potřeby dětí. OS život dětem, by na oplátku prezentovala tuto 

aktivitu na sociálních sítích, propagačních materiálech, tiskových prohlášeních apod., čímž 

by se firmě její investice vrátila, a to několikanásobně v podobě této reklamy. Pro firmu by 

to tedy bylo velice dobré zviditelnění, navíc v pozitivním světle, kdy ukáže, že má zájem 

i o ostatní a ještě jí to přinese reklamu. Vybrané produkty pro tuto akci, tedy jogurty, by měly 

mít na obalu viditelný symbol, který by spotřebitele informoval o probíhající akci. Pomoci 

by mohly také QR kódy viz níže. Navíc by společnost tuto aktivitu mohla znázornit 

na kabinách aut, které rozvážejí výrobky do jednotlivých obchodů. Také na billboardech, 

jejichž pronájem není příliš drahý a dalších propagačních tiskovinách, které mohou využít 

např. na veletrzích a jiných akcí, čímž mohou poukázat a pochlubit se svou společenskou 

odpovědností.  

Pro společnost je především důležité, aby každé předání peněz OS život dětem, nebo 

již konkrétní aktivitu zdokumentovala a nejlépe i medializovala, aby se spotřebitelé mohli 



66 
 

přesvědčit, že peníze opravdu putovaly na dobrou věc. Jelikož ne všichni oslovení respondenti 

firmám v těchto aktivitách plně věří. 

Digitální marketing 

Respondenti se v individuálním hloubkovém rozhovoru vyjádřili velice pozitivně 

k LCD obrazovkám. Proto si myslím, že by bylo dobrým krokem aplikovat reklamu na tyto 

obrazovky. Především v blízkosti křižovatek a nádraží, neboť to jsou místa, kde 

se respondentům obrazovky líbí nejvíce. Tato umístění jsou oblíbena především proto, 

že respondentům zpestřují a zkracují čekání. Navrhovala bych reklamu na konkrétní produkty 

např. jogurty, kysané nápoje apod. Takto by se respondentům dostala do povědomí nejen 

značka, ale také konkrétní výrobky. Společnost takto může prezentovat i produktové novinky 

nebo blížící se akce, které pořádá. Touto formou může být zaměřeno větší intenzitou na ženy. 

Jelikož dnes se můžeme setkat s LCD obrazovkami také ve spoustě čekáren lékařů, bylo by 

účelné zde aplikovat reklamu, která by především zdůrazňovala, jaké mají výrobky pozitivní 

účinky na zdraví, jaké mají složení apod. Dle mého názoru by takovéto umístění mělo větší 

vliv na ženy, jelikož  lékaře navštěvuji častěji než muži. Dokazuje to především skutečnost, 

že ženy chodí nejen ke svým doktorům, ale také k doktorům doprovázejí své děti. Tímto 

způsobem by mohla být prezentována i spolupráce s OS život dětem, tedy již zmíněný 

sociální marketing. 

Co se týče webových stránek, které jsou pro respondenty také důležitou součástí image 

společnosti, uvažovala bych o zavedení microsite na webové stránce. Jedná se o malý 

speciální web, fungující jako doplněk hlavní webové prezentace. Tento prvek používá spousta 

velkých společností, jejichž web se díky tomu stává modernější, kreativnější a přitažlivější. 

Jedna z možností by byla aplikovat na hlavní stránku ikonu s názvem „mléko v otázkách 

a odpovědích“. Po kliknutí na tento odkaz by byl spuštěn test. Otázky by se týkaly znalostí 

ohledně mléka a mléčných výrobků. Uživatelům by byly kladeny otázky na téma prospěšnosti 

mléka a mléčných výrobků, účinků na zdraví apod. Byly by nabídnuty tři možné odpovědi, 

po zvolení správné odpovědi by uživatel získal bod a po zvolení špatné by vyjelo okénko 

s vysvětlením a podrobným popisem. Celá aplikace by byla podložena originální a zajímavou 

grafikou. Další možnou variantou by byla ikona s názvem „jak vyrobit jogurt“. Po kliknutí 

by se uživatel dostal k virtuálnímu dobytku, kde by si sami nadojili čerstvé mléko, poté by se 

ocitli ve virtuální mlékárně a postupně by vybírali správné přístroje a postupy, které se při 

zpracování mléka a výrobě jogurtů používají. Mohli by si sami zvolit, jaké chtějí do jogurtu 
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přísady a příchutě apod. Na konci by se výsledný jogurt dostal před odbornou komisi, která by 

jogurt bodově ohodnotila a uživatel by se tak dozvěděl, jaký jogurt vlastně vyrobil. 

Product placement 

Jelikož se účastníci rozhovoru vyjádřili kladně také k product placementu, navrhovala 

bych spolupráci se známými kuchaři, kteří by produkty z Mlékárny Valašské Meziříčí 

používali ve svých pořadech při kulinářském umění. Nebo by se tyto mléčné výrobky mohly 

objevit v českých seriálech. Kdyby spotřebitel spatřil svého oblíbeného hrdinu, jak konzumuje 

výrobky z Valašskomeziříčské mlékárny, byla by to pro Mlékárnu dobrá reklama. Jelikož 

spotřebitelé se rádi ztotožňují se svými oblíbenými hrdiny. Nebo je těší, když vidí, 

že výrobky, které má ve své ledničce, vidí konzumovat v oblíbeném pořadu. Připadají jim 

atraktivní a prestižní. Navíc tímto způsobem mohou spotřebitelé zaregistrovat výrobky 

podprahově. Tato znalost se poté může projevit, když spotřebitel bude stát v obchodě 

u chladící vitríny a bude vybírat mléčný produkt. Nejpravděpodobněji vybere ten, který mu 

připadne povědomý či známý. 

 

Guerilla marketing 

Tento typ komunikace je oblíben hlavně u mladších respondentů. Myslí si, 

že je zajímavá především proto, že je na neobvyklých místech, proto podle oslovených může 

dobře zaujmout. Určitě bych navrhovala reklamu na lavičkách, kterou znají téměř všichni 

respondenti. Dále bych navrhla vytvořit maskota ve tvaru jogurtu nebo kysaného nápoje, 

který by mohl rozdávat letáčky s informacemi a nabídkou Mlékárny Valašské Meziříčí nebo 

rozdávat ochutnávky. Mlékárna by se mohla inspirovat společností ČEZ, na akcích by chodila 

s velkým kysaným nápojem nebo jogurtem připevněným na zádech a dávala by ochutnávky 

kolemjdoucím. Také bych navrhovala papírové nebo plastové makety výrobků, které by byly 

umístěny v prodejnách. Dalším dobrým ztvárněním je reklama na dopravních prostředcích. 

Navrhovala bych také vytvořit bubliny, ve kterých by bylo napsáno např. „už jste si dnes dali 

svou dávku zdraví?“pod tímto sloganem by byl vyobrazen produkt a název Mlékárna 

Valašské Meziříčí. Bubliny by se nacházely buď na chodnících, nebo např. na lampách 

veřejného osvětlení. Bio výrobky bych navrhovala prezentovat jako maketu připevněnou 

na kmenu stromu např. v parku nebo v místech, kde je velký pohyb lidí. Vyjadřovalo by to 

souznění bio produktů s přírodou.  
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Event marketing 

Účastníci individuálních rozhovorů si myslí, že investovat peníze do reklamy tímto 

způsobem je dobrá varianta. Zejména proto, že společnost, kromě toho, že se zviditelní, udělá 

něco i pro své okolí. Dobrým způsobem by mohl být např. turnaj ve středoškolském volejbale. 

Byly by vybrány nejlepší týmy z každé školy, které by se utkaly o předem určeném víkendu 

ve sportovním areálu. V areálu by se nacházely propagační letáky, plakáty a drobné dárkové 

předměty, jako tužky, placky aj. Vítězný tým by získal „mléčnou svačinku“ pro celou svou 

třídu na jeden měsíc zdarma. Výhra by mimo jiné obsahovala i upomínkové předměty. 

Na takovou akci by přišli nejen kamarádi sportovců, ale také učitelé s doprovodem, rodiče 

a ostatní rodinní příslušníci a spoustu dalších sportovních příznivců. Další možnou akcí by 

mohlo být uspořádání podobného utkání, ale pro dospělé. Jednalo by se buď o volejbal, fotbal 

nebo tenis. Mohli by se přihlásit neregistrovaní týmy či hráči odkudkoliv. Vítěz by vyhrál 

mléčné výrobky pro svou rodinu na měsíc zdarma. Z těchto utkání by se mohla vytvořit 

tradice, konala by se tedy každoročně. Společnost by měla takové akce propagovat a připravit 

letáky, plakáty popř. billboardy aj, prostřednictvím kterých by společnost na tyto akce zvala. 

Další akce by mohla být na mezinárodní den děti. Akce by měla název „den her s Mlékárnou 

Valašské Meziříčí“. Akce by byla volně přístupná dětem, pro které by zde byly připraveny 

hry a podobné aktivity. 

 

Virální marketing 

Tato forma komunikace účastníkům rozhovoru nepřipadá příliš efektivní a pro starší 

účastníky je navíc velmi obtěžující. Zejména proto nepovažuji za předmětné realizaci virální 

kampaně. Pokud by společnost časem chtěla i přesto vytvořit virální kampaň, navrhovala 

bych krátké video, které by bylo tvořeno z několika receptů. Na tyto recepty by byly vždy 

použity výrobky z Mlékárny Valašské Meziříčí. Byl by to vlastně souhrn sestřihaných 

zajímavých receptů a u toho vždy zdůrazněn daný výrobek. Video by podkreslovala energická 

hudba a na konci by byli ukázáni spokojeni lidé, jejichž pocity by naznačovala gestikulace 

a mimika ve tváři. Další video by mohlo být inspirováno společnosti Evian. Tohle video 

s malými batolaty bylo oblíbeno také u respondentů. Jednalo by se o zábavné video, kde by 

byla malé děti s Valašskomeziříčskými jogurty. Popřípadě by se mohlo jednat o vtipné 

hudební rýmovací video s podtextem Valašskomeziříčských výrobků. 
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Obaly 

Z dotazníkového výzkumu vyplynulo, že respondenti věnují značnou pozornost 

informacím, které jsou obsaženy na obalech produktů. Navrhovala bych tedy zatraktivnit 

obaly a opatřit je zajímavými informacemi, např. bublinou, která by obsahovala zajímavé 

informace, vztahující se ke konzumaci daného produktu. V bublině by mohlo být: „víte, 

že balení tohoto jogurtu obsahuje 1/3 doporučené denní dávky vápníku“. Nebo v případě 

kysaných nápojů: „víte, že pravidelná konzumace kysaných nápojů působí blahodárně 

na Vaše zažívání“. Podobných informativních bublin se dá vymyslet spousta a pokud 

spotřebitelé věnují tak velkou pozornost obalům, jak dokazuje výzkum, mohla by to být jedna 

z cest, jak výrobky zatraktivnit a také poskytnout spotřebitelům zajímavé informace, které 

upoutají pozornost a přimějí k dalším nákupům. Jelikož obaly prohlížejí nejvíce ženy ve věku 

36-49 let s vysokoškolským vzděláním, ať již pracující nebo na mateřské dovolené, měly 

by být zdůrazněny informace, o prospěšnosti mléka pro děti, např. správný vývoj kostí, zubů 

apod. Myslím si, že zdůraznění prospěšnosti mléka je velice důležité, neboť jeho spotřeba 

a oblíbenost rok od roku klesá. Proto je důležité spotřebitele zásobovat kvalitními 

a pravdivými informacemi, jak mléko působí na vývoj, zdraví a mnoho dalších. 

Další aplikací na obalech mohou být velmi rozšířené QR kódy, které spotřebitele 

s chytrým telefonem přesměrují na stránky Valašskomeziříčské mlékárny. Zde se spotřebitelé 

mohou dozvědět více nejen o společnosti samotné, ale také o produktech vše, co je zajímá. 

 

S čím začít 

Jako první bych společnosti Mlékárna Valašské Meziříčí s. r. o. doporučovala, zaměřit 

se na guerilla marketing. Hlavně proto, že se jedná o málo nákladnou komunikaci, 

je nečekaná a atraktivní a u značné části respondentů se těší velkého ohlasu. 

Dále bych se zaměřila na reklamu prostřednictvím LCD obrazovek. Tato reklama 

je velice oblíbená téměř u všech respondentů. Myslím si, že se jedná o vhodný krok zejména 

proto, že se větší polovina účastníků se touto reklamou nechá ovlivnit ke koupi. 

Prostřednictvím LCD obrazovek se dovídají o nových produktech, zařízeních apod. a oceňují 

především fakt, že tyto média zkracují a zpříjemňují čekací dobu. 
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Jako třetí v pořadí bych určitě vsadila na sociální marketing, který má také pozitivní 

ohlasy. Navíc pokud firma používá tuto strategii, stoupá její prestiž v očích veřejnosti. Velké 

procento oslovených se nechá ovlivnit ke koupi, pokud tímto výrobkem přispějí na 

dobročinné účely. Zejména proto si myslím, že by společnost s tímto krokem neměla váhat. 

Mezi prvními kroky bych také navrhovala zatraktivnit obaly produktů. Dle výsledků 

výzkumu bylo totiž zjištěno, že respondenti, zejména tedy ženy, věnují velkou pozornost 

tomu, co všechno obal obsahuje. Proto si myslím, že by bylo vhodné tohoto faktu využít. 

Dále bych se zaměřila na product placement, který respondenti také považují za 

přínosný a efektivní, zejména díky ztotožnění se s hlavními hrdiny, prestiže a atraktivnosti. 

Až na poslední příčky bych umístila event marketing. Respondentům se sice líbí, 

vybavili si spoustu vzorových akcí, ale nepřipadá jim příliš efektivní. 

Prozatím bych se nevěnovala virálnímu marketingu, jelikož ohlasy na něj nebyly jednak 

příliš pozitivní a navíc respondentům nepřipadá efektivní, jelikož vesměs v daném videu 

nedokážou rozeznat aktivitu firmy. 
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7 Závěr 

Cílem této práce je analýza moderních komunikačních trendů a navržení nejvhodnějších 

z nich pro Mlékárnu Valašské Meziříčí. Následným cílem doporučených komunikačních 

aktivit bude zviditelnění produktů z portfolia Valašskomeziříčské mlékárny a rozšíření 

možnosti propagace prostřednictvím nových trendů marketingové komunikace. 

Výsledky výzkumu byly získány analýzou jak primárních, tak podpůrných sekundárních 

dat. V případě dat sekundárních se jednalo především o odborná periodika, internetové 

stránky a podklady z Mlékárny Valašské Meziříčí. Primární data byla získána na základě 

dvou výzkumů. Prvním výzkumem bylo dotazníkové šetření provedeno formou osobního 

dotazování. Dotazování bylo zaměřeno na sociální marketing, zda jej respondenti znají, jak 

se k němu staví apod. a také zde byly otázky nasměrovány na Mlékárnu Valašské Meziříčí, 

na její znalost, nákupy atd. Druhým výzkumem byly individuální hloubkové rozhovory, které 

byly zaměřeny na ostatní moderní komunikační trendy jako guerilla, virální, digitální 

marketing, product placement apod. Dotazníky byly doplněny rozhovory hlavně 

dle předpokladu, že respondenti nebudou znát odborné názvy komunikačních aktivit a navíc 

rozhovor je dobrý způsob, jak se dozvědět více a otázky dle potřeby přeformulovávat 

a doplňovat. 

Z výsledků výzkumu vyplynulo, že většina respondentů má kladný vztah k moderním 

komunikačním trendům. Některé z komunikačních trendů mají pouze odlišné zastánce, 

tzn. různé věkové kategorie, se vyjadřují více či méně pozitivně k některým z nich. 

Mlékárna Valašské Meziříčí s. r. o. by těchto výsledů mohla využít a zkombinovat svou 

dosavadní marketingovou komunikaci s moderními trendy. Myslím si, že tento počin by byl 

úspěšný, jelikož respondentům se nové komunikační trendy líbí, oslovují je a připadají jim 

zajímavější, než klasické reklamní provedení. 

Jsem přesvědčená, že využitím výše uvedených postupů při propagaci výrobků, bude 

docíleno nejen zvýšení prodeje mléčných výrobků, ale dostanou se také do povědomí 

spotřebitelů, jako moderní český výrobce kvalitních výrobků, který inovuje, zajímá se o nové 

trendy a postupy a navíc podporuje své spoluobčany. 

V dnešní době je trhu mléčných výrobků obrovská konkurence, ať již tuzemská 

či zahraniční. Pro spotřebitele je mnohdy těžké se zorientovat v nepřeberném množství 
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výrobků a najít tak svou oblíbenou značku. Proto je pro úspěch mlékárenské firmy reklama 

velice důležitá. Jelikož je klasická reklama finančně velice náročná, jsou moderní 

komunikační trendy vhodnou propagační metodou. Jejich největší výhodou je, že jsou 

poměrně levné, nečekané, nekonvenční, efektivně využívají věci, které nás běžně obklopují 

a hlavně jsou prezentovány nenásilnou formou. 
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Příloha č. 1 

 

Dotazník 

Vážená paní, vážený pane, 

dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který je součástí výzkumu mé diplomové práce. 

Jedná se o výzkum, který se týká aplikace moderních trendů v marketingové komunikaci na 

mlékárenskou firmu. Vaše názory jsou pro mě důležité a zaručuji, že dotazník je zcela 

anonymní. Děkuji za Váš čas. 

     Aneta Čaňová, studentka VŠB-TU, marketing a obchod 

1) Víte, co je to sociální marketing? Vyberte správnou odpověď. 

a) Je to strategie, která používá marketingových principů a technik pro podporu změn chování cílových 

skupin, s cílem zlepšení společnosti a budování trhů výrobků nebo služeb. 

b) Je to strategie, která používá marketingových principů a technik pro získání věrnosti zákazníků. 

c) Je to strategie, která používá marketingových principů a technik pro podporu a zviditelnění neziskových 

organizací. 

 

2) Všímáte si na výrobcích loga „koupi přispějete na dobrou věc“? 

a) ano  b) ne 

 

3) Koupili jste si někdy výrobek s tímto označením? (pokud odpovíte ne, pokračujte otázkou č. 5) 

a) ano  b) ne   

 

4) Mělo logo vliv na Vás nákup? 

a) ano  b) spíše ano  c) spíše ne  d) ne 

 

5) Měly by firmy podle Vás část zisku věnovat na dobročinné účely? 

a) ano  b) spíše ano  c) spíše ne  d) ne 
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6) Na co byste raději přispěli, na (vyberte jednu odpověď): 

a) zařízení podporující výchovu dětí a mládeže (dětské domovy…) 

b) nemocniční či rehabilitační oddělení věnující se dětem 

c) zařízení podporující hendikepované (např. chráněné dílny) 

d) informační technologie a zařízení do škol 

e) ekologičtější výrobu 

f) jiné ________________________________________________________________ 

 

7) Myslím si, že peníze z těchto výrobků nejdou na dobrou věc. 

a) ano  b) spíše ano  c) spíše ne  d) ne 

 

8) Znáte mlékárny ve Valašském Meziříčí? (pokud ne, přeskočte na otázku č. 12) 

a) ano  b) ne 

 

9) Kupujete produkty z těchto mlékáren? (Pokud ano, jaké? Pokud ne, přeskočte na otázku č. 12) 

a) ano  b) ne 

 

10) Kupujete produkty z těchto mlékáren často? 

a) ano  b) spíše ano  c) spíše ne  d) ne 

 

11) Zvýšil by se Váš zájem o produkty z mlékáren z Valašského Meziříčí, kdybyste koupi přispěli na 

dobrou věc? 

a) ano  b) spíše ano  c) spíše ne  d) ne 

 

12) Co je pro Vás rozhodující při koupi mléčných výrobků (jogurty, kefíry…)? 

 Ohodnoťte na stupnici 1-5, kdy 1 je nejdůležitější a 5 nejméně důležité. 

Značka Cena Zvyk Reference Umístění Akce(slevy…) Jiné (uveďte) 

       

 

13) Pohlaví 

a) muž  b) žena 
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14) Vzdělání 

a) základní b) středoškolské s výučním listem c) středoškolské s maturitou 

d) vyšší odborné  e) vysokoškolské 

 

15) Ekonomická aktivita 

a) pracující b) student c) na mateřské dovolené  d) nezaměstnaný e) důchodce 

16) Věk 

17) Bydliště (uveďte region, ve kterém bydlíte) 



 

1 
 

Příloha č. 2 

 

Individuální hloubkový rozhovor 

 

Téma:    Vztah respondentů k moderním trendům v marketingové komunikaci 

Datum: 

Čas: 

Místo: 

Cíl:    Cílem mého výzkumu je zjistit znalost a postoj respondentů 

k moderním trendům v marketingové komunikaci. Výzkumem bych chtěla zjistit, zda respondenti mají 

povědomí o moderních trendech v marketingové komunikaci, jako např. guerilla marketing, virální 

marketing, digitální marketing apod. A pokud tyto formy komunikace znají, jaké k nim mají postoje. 

Zda se respondentům líbí, jestli jim přijde účinná a vhodná na mléčné produkty. 

Moderátor:   Aneta Čaňová 

Pomůcky:   PC, záznamový arch 

 

Scénář individuálního hloubkového rozhovoru: 

1. Představení 

2. Identifikace účelu výzkumu 

3. Znalost respondentů moderních trendů v marketingové komunikaci 

- Jaké formy reklamy (nejlépe neobvyklé) znáte? 

4. Znalost respondentů guerilla marketingu 

- Znáte pojem guerilla marketing? Pokud ne, vysvětlení. 

- Uveďte konkrétní příklad (pokud jste se s touto komunikací setkali) guerilla marketingu, který Vás 

napadne jako první. Dokážete identifikovat, kterou firmu či značku tato komunikace propaguje? 

- Setkali jste se někdy s takovou komunikací (guerilla marketing), která by Vás zaujala natolik, že jste 

o tom vyprávěli známým? Pokud ano, co tato komunikace propagovala? 

- Myslíte si, že je tento typ komunikace atraktivnější, než klasická reklama (tv, radio…)? 

5. Znalost respondentů virového marketingu 

- Znáte pojem virový marketing? Pokud ne, vysvětlení. 

- Už jste se někdy setkali s tímto typem komunikace? 

- Přeposlal/a jste někdy na internetu (e-mail, sociální sítě…) nějaké krátké video? Pokud ano, o jaké 

video se jednalo (vtipné, recept, strašidelné….)? Dokážete určit, co dané video propagovalo? 
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- Díváte se, nebo přeposíláte často tato videa? 

- Vnímáte tato videa jako komunikační aktivitu určité firmy, nebo pouze jako nezávazné video? 

- Myslíte si, že je tento typ komunikace atraktivnější, než klasická reklama? 

6. Znalost respondentů digitálního marketingu 

- Znáte digitální marketing? Pokud ne, vysvětlení. 

- Jaké znáte formy digitálního marketing? 

- Už jste se setkali s touto komunikací? Pokud ano, s jakou formou? Vzpomenete si, co tato 

komunikace propagovala? 

- Setkali jste se někdy s takovou formou digitálního marketingu, který by Vás zaujal natolik, že jste o 

tom vyprávěli známým? 

- Když procházíte, nebo projíždíte po ulici, všímáte si digitálních obrazovek? Připadá Vám tato 

komunikace atraktivní? Nebo Vás to obtěžuje? Věnujete pozornost tomu, co daná obrazovka 

prezentuje? 

- Když jste na internetu, věnujete pozornost tomu, jak jsou zpracovány webové stránky? 

- Stoupá ve Vašich očích prestiž firmy, když má promyšlené a atraktivní webové stránky?  

- Myslíte si, že je tohle provedení komunikace atraktivnější, než klasická reklama? 

7. Znalost respondentů product palacementu 

- Znáte pojem product placement? Pokud ne, vysvětlení. 

- Už jste se setkali s tímto typem reklamy? Vzpomenete si na konkrétní příklad? Dokážete určit, o 

jakou značku se zde jednalo? 

- Myslíte si, že je tato komunikace atraktivnější, než klasická reklama? 

8. Znalost respondentů sociálního marketingu 

- Znáte pojem sociální marketing? Pokud ne, vysvětlení. 

- Setkali jste se někdy s touto komunikací? Pokud ano, o jaký produkt se jednalo. Jakou formou to 

bylo prezentováno? 

- Připadají Vám výrobky s touto komunikací atraktivnější? 

- Kupujete si výrobky s tímto označením? O jaké produkty se jedná? 

- Věnujete pozornost tomu, co dané logo na produktu znamená? (na co koupí přispíváte, apod. 

- Pokud firma využívá tento typ komunikace, je to podle Vás od firmy pozitivní krok a dělá jí to dle 

Vašeho názoru ohleduplnou a atraktivní? 

- Věříte tomu, že získané peníze jsou věnovány na „dobrou věc“? 

- Myslíte si, že je tato forma komunikace pro společnost přínosná? 

9. Znalost respondentů event marketingu 

- Znáte pojem event marketing? Pokud ne, vysvětlení. 

- Setkali jste se už s touto formou komunikace (účastníte se často)? Pokud ano, o jakou akci se 

jednalo? Pamatujete si, která firma tuto akci zastřešovala? 

- Stoupá ve Vašich očích prestiž firmy, která pořádá takovéto akce? Vnímáte tyto akce jako 

„pozitivní“ krok firmy pro veřejnost, jako formu např. poděkování za loajalitu zákazníků apod., nebo 

spíše jen jako propagační aktivitu firmy? 

- Vybavíte si nějakou takovou akci, na které jste byl/a, nebo o které jste slyšel/a, a která Vás zaujala? 

- Myslíte si, že je tato forma komunikace atraktivnější než klasická reklama? 
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10. Účinnost moderních způsobů reklamy 

- Všímáte si těchto reklam více než klasických (tv, rádio…)? 

- Myslíte si, že jsou lidé přesyceni klasickými formami reklamy v médiích? 

- Myslíte si, že je některá z těchto moderních forem komunikace může více oslovit a zaujmout, než 

klasická forma reklamy? 

- Je podle Vás atraktivnější způsob prezentace výrobku klasickou nebo moderní formou komunikace? 

- Která z výše uvedených forem komunikace Vás zaujala nejvíce? Proč? 
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Příloha č. 3: Třídění prvního stupně 

 

Obr. 1 Znalost sociálního marketingu 

 

Zdroj: vlastní 

 

Obr. 2 Zaregistrování loga 

 

Zdroj: vlastní 

 

77; 68,14% 

10; 8,85% 

26; 23,01% 

Znalost sociálního marketingu 

Stratigie , která používá marketingovýc

principů a technik pro podporu změn

chování cílových skupin, s cílem

zlepšení společnosti a budování trhů

výrobků a služeb

Strategie, která používá

marketingových principů a technik pro

získání věrnosti zákazníků

Strategie, která používá

marketingových principů a technik pro

podporu a zviditelnění neziskových

organizací

79; 68,70% 

36; 31,30% 

Zaregistrování "dobročinného" loga u výrobku 

ano

ne
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Obr. 3 Koupě výrobku s logem 

 

Zdroj: vlastní 

 

Obr. 4 Vliv loga na nákup 

 

Zdroj: vlastní 

 

Obr. 5 Dobročinnost firem 

 

Zdroj: vlastní 

 

93; 80,87% 

22; 19,13% 

Koupě výrobku s "dobročinným" logem 

ano

ne

7; 7,53% 
12; 12,90% 

12; 12,90% 
62; 66,67% 

Vliv "dobročinného" loga na nákup 

ne

ano

spíše ne

spíše ano

2; 1,75% 
8; 7,02% 

46; 40,35% 
58; 50,88% 

Věnování čísti zisku firem na dobročinné účely 

ne

spíše ne

ano

spíše ano
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Obr. 6 Příspěvek 

 

Zdroj: vlastní 

 

Obr. 7 Nedůvěra vůči firmám 

 

Zdroj: vlastní 

 

Obr. 8 Znalost Mlékárny Valašské Meziříčí 

 

Zdroj: vlastní 

 

26; 23,21% 

40; 35,71% 

30; 26,79% 

4; 3,57% 
12; 10,71% 

Příspěvek na: 
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IT technologie a zařízení do škol

ekologičtější výroba

8; 6,96% 
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56; 48,70% 

Nedůvěra vůči firmám 

ano

ne

spíše ano
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105; 91,30% 

10; 8,70% 

Znalost Mlékárny VM 

ano

ne
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Obr. 9 Nákup v Mlékárně Valašské Meziříčí 

 

Zdroj: vlastní 

 

Obr. 10 Výrobky 

 

Zdroj: vlastní 

 

Obr. 11 Frekvence nákupů 

 

Zdroj: vlastní 

 

104; 95,41% 

5; 4,59% 

Nákup produktů z Mlékárny VM 

ano
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34; 22,52% 

13; 8,61% 
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0; 0,00% 18; 17,82% 

40; 39,60% 

43; 42,57% 

Časté nákupy produktů v Mlékárně VM 

ne

spíše ne

spíše ano

ano
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Obr. 12 Zvýšení zájmu 

 

Zdroj: vlastní 

 

Obr. 13 Důležitost 

 

Zdroj: vlastní 

 

Obr. 14 Pohlaví 

 

Zdroj: vlastní 

5; 4,95% 7; 6,93% 

29; 
28,71% 60; 59,41% 
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Obr. 15 Vzdělání 

 

Zdroj: vlastní 

 

Obr. 16 Ekonomická aktivita 

 

Zdroj: vlastní 

 

Obr. 17 Věk 

 

Zdroj: vlastní 

 

26; 22,81% 

57; 50,00% 

31; 27,19% 

Vzdělání 

SOU

SŠ

VŠ

94; 81,74% 
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Obr. 18 Bydliště 

 

Zdroj: vlastní 
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