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1 Úvod  

 

 Úspěch každého podnikání záleží na schopnosti přilákat a získat tržní nabídkou 

dostatek zákazníků. Tento předpoklad je však stále těžší splnit. Na trhu existuje veliká řada 

konkurentů, ať už se jedná o jakékoli odvětví. Stejně tak výrobci produkují stále více 

navzájem si podobné produkty, především v oblasti kvality. Na významu tedy nabývá 

komunikace mezi spotřebitelem a podnikem jako možnosti zviditelnit se na trhu a informovat 

potencionální zákazníky o výhodnosti právě naší nabídky. 

 V dnešní době se na nás reklama valí doslova na každém kroku. Nejdeme ji ve svých 

schránkách, v tisku, působí na nás také v televizi či rádiu. Zákazníci jsou však takovou 

reklamní masáží již značně znechuceni a proto je třeba využívat jiné metody marketingové 

komunikace, které působí na konkrétního zákazníka a dokáží jej zaujmout a účinným 

způsobem oslovit.  

 Cílem této práce je návrh účinného komunikačního mixu, který vytvoříme pro  

společnost BEVA TRADE s.r.o. působící na trhu s okrasným kamenem. Jedná se o poměrně 

specifické zboží, které vyžaduje svůj specifický přístup. Proto si v první kapitole popíšeme 

základní charakteristiku společnosti. Poté se zaměříme na teorii spojenou s marketingovou 

komunikací jako východiska pro následný návrh složení komunikačního mixu. V dalších 

částech práce se budeme věnovat metodice sběru dat, abychom posléze tato data mohli využít 

v nejdůležitější části práce, a to v analýze marketingové komunikace. Na základě této analýzy 

na závěr navrhneme nové složení marketingové komunikace.  
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2 Charakteristika společnosti BEVA TRADE s.r.o. 

2.1  Vnitřní mikroprostředí společnosti 

 

 Společnost BEVA TRADE s.r.o. (dále jen BEVA TRADE) se sídlem v Horním 

Benešově byla založena dne 10. května 2006. Vznikla zapsáním do Obchodního rejstříku 

vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29201. Právní forma společnosti je 

společnost s ručením omezeným se základním kapitálem 200 000 Kč, který je zcela splacen. 

Předmětem podnikání společnosti jsou: 

 zprostředkování obchodu a služeb, 

 velkoobchod, 

 specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím, 

 oprava a údržba potřeb pro domácnost, sportovních potřeb a výrobků jemné 

mechaniky, 

 překladatelská a tlumočnická činnost. 

 

 Společnost BEVA TRADE se zabývá prodejem obkladů, dlažeb a dalšího 

doplňkového a dekoračního sortimentu z přírodního kamene. Je výhradním prodejcem 

všeobecně známé zelené břidlice nabízené firmou REVLAN s.r.o. Tato břidlice se těží na 

lomu Haratina nedaleko Bratříkova u Železného Brodu.  

 Jako surovina se používá hornina chloriticko sericitický ("pokrývačský") fylit (zelená 

železnobrodská břidlice). Jedná se o metamorfovanou horninu zelenošedé až světle šedé 

barvy. 

 

2.1.1  Prodejní sortiment společnosti 

 Společnost BEVA TRADE působí na trhu od roku 2006. Zabývá se velkoobchodem   

i maloobchodem s přírodním kamenem vhodným na obklady, dlažby, zdění a dekorace. 

Mezi nabízený kámen patří andezit, břidlice, pískovec, vápenec, kvarcit a žula. Nabídka 

kamene je rozlišena na nepravidelný štípaný kámen, pravidelný řezaný a sekaný kámen           

a dekorační kámen, který je tříděný podle druhů, barev, tlouštěk i průměrů. Jako doplňkový 

sortiment společnost nabízí kamenné sochy, plastiky, vázy a květináče.   
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Prodejní místa se nacházejí v:  

 Hrabyni, 

 Horním Benešově, 

 Bratříkově nedaleko Železného Brodu. 

 Hlavní prodejní místo se nachází v Hrabyni nedaleko Ostravy. Zde je vystaven 

veškerý sortiment společnosti na ploše zhruba 300m
2
. Dekorační dlažba je zde vystavena ve 

speciálních konstrukcích, nepravidelný kámen v drátěných koších (tzv. gabionech) a drobný 

okrasný kámen ve dřevěných bednách nebo velkoobjemových vacích.  

 Na prodejně v Hrabyni pracují 2 zaměstnanci, kteří přijímají a vydávají zboží              

a poskytují informace zákazníkům. Pro manipulaci se zbožím jsou zde dva vysokozdvižné 

vozíky. Otevírací doba prodejny je rozdělena na letní a zimní provoz, přičemž letní provoz    

se vyznačuje delší otevírací dobou včetně provozu v sobotu.  

 Prodejny v Horním Benešově a v Bratříkově slouží především jako sklady štípané 

břidlice, jelikož se tyto prodejny nachází v areálu firmy Revlan s.r.o., která tuto surovinu těží. 

Z tohoto důvodu jsou zde k zakoupení pouze břidlicové obklady a dlažby po telefonické 

domluvě s jednatelem společnosti.  

 

Obr. 2.1 - Rozmístění prodejen společnosti BEVA TRADE  

Zdroj: Google maps  
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2.1.2  Ekonomické výsledky  

 V následujících grafech je uveden přehled vývoje hlavních výsledků hospodaření 

společnosti BEVA TRADE. 

 

Obr.  2.2 - Výsledky hospodaření společnosti BEVA TRADE  

Zdroj: vlastní zpracování podle dat www.justice.cz 

 Z grafů vyplývá, že rok 2009 byl nejúspěšnější, kdy bylo dosaženo nejvyššího zisku. 

V následujícím roce 2010 následoval prudký pokles zisku (téměř o 70%) a také pokles tržeb. 

Rok 2011 zaznamenal i přes vysoké tržby ztrátu, která byla způsobena nákupem 

dlouhodobého hmotného majetku a vyššími mzdovými náklady oproti letům předchozím. 

 

Obr.  2.3 - Vývoj tržeb společnosti BEVA TRADE  

Zdroj: vlastní zpracování podle dat www.justice.cz 
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2.2   Vnější mikroprostředí společnosti 

2.2.1  Zákazníci 

 Zákazníci jsou velmi důležitým faktorem v analýze mikroprostředí podniku. Pro 

uspokojení potřeb a přání zákazníků je třeba je nejprve rozpoznat, proto provedeme 

segmentaci, tzn. rozčlenění zákazníků do menších skupin, které vykazují podobné kupní 

chování a naopak se liší od jiných skupin nějakou vlastností, která se promítá do jejich 

kupního chování.  

 Na spotřebitelském trhu tvoří cílovou skupinu především zahrádkáři, majitelé 

rodinných domů nebo chalup, popř. majitelé jakékoli nemovitosti. Geograficky lze tyto 

zákazníky situovat do celého Moravskoslezského kraje. Zákazníky lze rozdělit do dvou 

skupin: 

 příležitostní zákazníci navštíví prodejnu v Hrabyni, kde si zboží sami prohlédnou        

a v případě menších nákupů ihned odvezou vlastním dopravním prostředkem. Pro 

nakládku těžších předmětů mohou zákazníci vjet přímo do areálu prodejny, kde jim 

bude zboží naloženo zaměstnanci firmy. Při větších nákupech, kdy je hmotnost zboží 

vyšší, využívají zákazníci možnosti dopravy zakoupeného zboží na jimi určené místo.  

 Noví zákazníci mají možnost se seznámit se společností BEVA TRADE a nabízenými 

produkty na internetových stránkách společnosti, pomocí vystaveného zboží před 

prodejnou v Hrabyni nebo tištěnou reklamou v magazínu. Důležitým zdrojem nových 

zákazníků jsou doporučení od stávajících zákazníků.  

 

Obr. 2.4 - Geografická segmentace na spotřebitelském trhu 

  Zdroj: www.zemepis.com, upraveno autorem 

http://www.zemepis.com/


10 
 

 Na business trhu jsou hlavním odběratelem okrasného kamene zahradní firmy, 

stavební společnosti, kamenictví a také obchodní společnosti. V menší míře dodává 

společnost zboží i do zahraničí, konkrétně do Slovenska, takže se geografické členění trhu 

rozšiřuje na celou Českou a Slovenskou republiku.  

  

 Obrázek 2.5 - Geografická segmentace na business trhu  

 Zdroj: www.zemepis.com 

 

2.2.2 Analýza konkurence 

 Na trhu s okrasným kamenem působí v České republice řada prodejců. V této kapitole 

se pokusíme popsat konkurenční síly pomocí Porterova modelu.  

Porterova analýza konkurenčních sil 

Konkurence v odvětví 

 Konkurentů v odvětví působí na českém trhu veliké množství. Mezi tzv. „silné 

konkurenty“ můžeme zařadit prodejnu okrasného kamene DD kámen, společnost BIERRA 

s.r.o. a také společnost Stavebniny Janík, která má dokonce několik prodejen ve  vymezeného 

geografického prostoru. Všichni tito konkurenti působí ve spádové oblasti prodejny, tedy                               

v Moravskoslezském kraji. 

 Mezi ostatní konkurenty patří společnosti působící na trhu s okrasným kamenem nejen 

po České republice, ale i Slovensku. Nabízený sortiment společností je obdobný, konkurenční 

výhodou společnosti BEVA TRADE je nabídka zelené štípané břidlice.  

Potencionální konkurence 

 Rozsah nově vstupujících konkurentů a tedy i rozsah ohrožení z této strany významně 

závisí na velikosti vstupních a výstupních bariér. V případě trhu s okrasným kamenem nejsou 

http://www.zemepis.com/
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tyto bariéry veliké, potencionálním konkurentem je tedy každá firma, která na českém trhu 

začne působit. 

Substituční produkty 

 Substituční produkty jsou produkty vzájemně zastupitelné nebo nahraditelné. V tomto 

případě je tedy nutné považovat na konkurenty obchodní společnosti OBI a BAUMAXX. 

Tyto společnosti nenabízí tak kvalitní přírodní kámen jako specializované prodejny, zaměřují 

se na méně kvalitní a také umělý kámen. 

Konkurence na straně zákazníků 

 Zákazníci mohou vyžadovat výhodu na úkor ostatních zákazníkům v případě, kdy jsou 

organizovaní a jejich vyjednávací síla je vysoká. Silou kupujících se myslí zejména jejich 

vyjednávací síla o ceně, a to ať už ta přímá, kdy skutečně dojde ke smlouvání se zákazníkem, 

anebo nepřímá, kdy zákazník začne odebírat méně zboží anebo odejde jinam.  

 Zákazníci společnosti nejsou koncentrovaní tak, aby mohli vyvíjet tlak na snižování 

cen i vzhledem k tomu, že počet odběratelů je vysoký a substituční produkty nepřináší 

zákazníkovi takový efekt. 

Konkurence na straně dodavatelů 

 Veškerý svůj sortiment společnost BEVA TRADE nakupuje od výrobců a prodává na 

trh spotřebitelů nebo organizací. Dodavatelé nás mohou ovlivňovat v podobě cen a velikostí 

dodávek. Jejich vyjednávací síla je vysoká v případě, kdy jsou organizovaní, neexistují 

substituty a dodávky jsou pro společnost důležité, popř. změna dodavatele je nemožná.  

 Z těchto důvodů by společnost BEVA TRADE měla udržovat velmi dobré vztahy se 

všemi dodavateli, především pak se společností Revlan s.r.o., která je výhradním dodavatelem 

zelené břidlice.  

 

2.2.3 Dodavatelé 

  Mezi dodavatele okrasného kamene a dalšího doplňkového zboží patří výrobci 

z České i Slovenské republiky. Mezi dodavatele z České republiky patří společnost Revlan 

s.r.o., která dodává břidlici, gabionové konstrukce dodává společnost ABM VL s.r.o.              

a společnost Silnice Morava s.r.o. dodává kamenivo. 

 Mezi nejvýznamnější dodavatele ze Slovenska patří společnosti KAMENTA                

a KAMMA, které dodávají okrasné kameny i kamennou architekturu. 
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2.3   Makroprostředí společnosti 

 Makroprostředí podniku tvoří širší okolí podniku, které se skládá z šestice faktorů 

ovlivňující společnost zvenčí a přímo i nepřímo působí na všechny její aktivity. Podnik ale na 

tyto faktory nemá prakticky žádný vliv a proto je označujeme jako nekontrolovatelné.  

 Vzhledem k faktu, že společnost BEVA TRADE je obchodní společností, tzn. je 

prostředníkem mezi výrobcem a spotřebitelem, se budeme v této kapitole zabývat pouze 

relevantními faktory, které se dané společnosti týkají. V souvislosti s umístěním prodejny 

nedaleko Ostravy zohledníme především údaje vztahující se k Moravskoslezskému kraji. 

2.3.1 Ekonomické vlivy 

 Přírodní kámen nabízí mnoho variací, které jsou také rozlišeny cenou, proto naši 

cílovou skupinou budou ekonomicky aktivní lidé ze všech příjmových skupin.  

 Mezi základní faktory ovlivňující koupěschopnou poptávku patří nezaměstnanost, 

průměrná měsíční mzda a hladina měnového kurzu. 

 V letech 2009 a 2010 byl zaznamenán dramatický nárůst registrované nezaměstnanosti 

v Moravskoslezském kraji - 12,36% v roce 2010. Avšak v dalších letech měla nezaměstnanost 

sestupnou tendenci, ke konci roku 2012 se zastavila na hranici 10%, což odpovídá 13. příčce 

v mezikrajském srovnání (za Moravskoslezským krajem už je jen Ústí nad Labem). (ČSÚ, 

2012) 

 
Obr. 2.6 - Míra registrované nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji v jednotlivých měsících 

Zdroj: (ČSÚ, 2011) 

 Začátkem roku 2013 bylo v Moravskoslezském kraji dosaženo průměrné hrubé 

měsíční mzdy ve výši 23 577Kč (ČSÚ, 2012). Zvyšování hladiny hrubé mzdy je dobrým 

signálem pro společnosti. Znamená vizi větších útrat spotřebitelů, větších investic do bydlení 

díky možnosti splácet úvěry.  
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 Důležitým faktorem pro společnosti obchodujícími se zahraničními subjekty je také 

vývoj měnového kurzu. Díky této nepříliš stabilní hladině kurzu CZK x EUR jsou společnosti 

vystaveny rizikům v podobě kurzových rozdílů a mohou tak tratit v kurzových ztrátách.         

Budoucí vývoj je dle prognózy České národní banky velmi nejistý.  

 Díky vysoké nezaměstnanosti  je koupěschopná poptávka po okrasném kameni 

v Moravskoslezském kraji nižší než v ostatních krajích, důležitým faktorem je růst průměrné 

měsíční mzdy.  

 

2.3.2 Demografické vlivy 

 Lidé představují hlavní prvek při tvorbě trhů, proto jsou hlavními trendy ovlivňujícími 

demografické vlivy velikost populace a jeho struktura.  

 V Moravskoslezském kraji bylo ke konci roku 2012 dle výsledků sčítání lidu již jen    

1 230 613 osob, z toho 602 tisíc ekonomicky aktivních. Kraj tak má ve své historii vůbec 

nejmenší počet obyvatel. Přesto Moravskoslezský kraj zůstává třetím největším za Prahou       

a Středočeským krajem. (ČSÚ, 2011) 

 Moravskoslezský kraj vděčí své lidnatosti a zalidněnosti především historicko-

průmyslovému vývoji. Je zde řada měst vystavěná z potřeby zajistit bytové potřeby pro 

pracovníky dolů a hutí. Díky tomu je oblast Ostravska jednou z nejzalidněnějších v České 

republice, což představuje výhodu v podobě větší poptávky pro společnosti nabízející své 

produkty právě v tomto kraji.  

 

Graf č. 2.7 - Vývoj počtu obyvatel v Moravskoslezském kraji 

Zdroj: (ČSÚ, 2011) 
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2.3.3 Legislativní vlivy 

 Společnost prodává výrobek na území České republiky a i do dalších zemí Evropské 

unie, proto se musí řídit platnými právními normami ČR, musí dodržovat legislativu EU,        

a svoji činnost musí provádět v rámci platné legislativy státu. 

 Společnost je ovlivněna např. těmito zákony: Zákon o ochraně hospodářské soutěže, 

Zákon o ochraně spotřebitele, Obchodní zákoník, Zákon o dani z přidané hodnoty, Zákon       

o daních a další. 

 

2.3.4 Sociálně - kulturní vlivy 

 O České republice je známo, že je národem chatařů a chalupářů. Chalupářství               

a chatařství bylo oblíbené především před rokem 1989, dnes obliba přetrvává zejména u starší 

generace. (GEMBALOVÁ, 2012) Fenomén chalupářství však přetrval dodnes a především 

mladší ročníky si budují své druhé, víkendové domovy mimo město. 

 Mimo to dnes lidé při výstavbách a rekonstrukcích svých domů a bytů hledají 

originalitu, kvalitní materiály s dlouholetou životností a také luxusní vzhled, což přírodní 

kámen bezpochyby nabízí. Můžeme jej využít, mimo jiné, jako obklad či dlažbu v interiéru             

i exteriéru domu. 

 Poptávku může nepřímo zvýšit i úroveň vzdělání. Počet vysokoškolských absolventů 

stále vzrůstá, přičemž vyšší vzdělanost znamená i zvýšenou úroveň příjmů. Se vzděláním 

roste poptávka po zboží i službách, roste finanční gramotnost, takže občané investují stále do 

kvalitnějších a dlouhodobějších statků.  
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3 Teoretická východiska marketingové komunikace  

 V následující kapitole se budeme zabývat teorií týkající se marketingové komunikace. 

Nejprve definujeme komunikaci, její procesy a cíle, a poté se podrobněji zaměříme na 

jednotlivé prvky marketingové komunikace.  

3. 1 Marketingová komunikace 

 

 Výrobek (Product), cena (Price), distribuce (Placement) a propagace (Promotion) jsou 

prvky tvořící tzv. marketingový mix (4P). Marketingová komunikace, neboli propagace,        

je tedy jedním z prvků, prostřednictvím kterých se firma dostává do kontaktu se zákazníky. 

 Foret definuje komunikaci jako „proces sdělování (sdílení), přenosu a výměny 

významů a hodnot zahrnující v širším záběru nejen oblast informací, ale také dalších projevů 

a výsledků lidské činnosti, jako jsou nejrůznější nabízené produkty, stejně jako reakce 

zákazníků na ně“. (FORET, 2011, str. 16) 

 Definice komunikace dle Clowa a Baacka: „Komunikaci lze definovat jako vysílání, 

přijímání a zpracování informací“. (BAACK, CLOW, 2008, str. 6) 

 

3.1.1 Model komunikačního procesu 

 Zdrojem jakékoli komunikace je osoba nebo organizace, která vytváří zprávu               

a rozhoduje o jejím obsahu. Komunikační proces nám znázorňuje obrázek 3.1. Odesílatelem 

jsou tedy jak podniky, tak osoby či skupiny osob. Ve druhém kroku dojde k zakódování 

tohoto sdělení, což znamená převod informace do takové podoby, které bude příjemce sdělení 

rozumět. Prostřednictvím komunikačních kanálů, prostředků a forem putuje sdělení 

k publiku. Aby taková komunikace byla účinná, musí být zdroj přijatelný a atraktivní. 

Přijatelnost zdroje je dána jeho důvěryhodností a odbornou způsobilostí, atraktivnost zdroje 

pak vytváří předpoklad pozornosti. K dalšímu kroku marketingového komunikačního procesu 

dochází, pokud komunikační kanál či médium sdělení doručí. Jakmile sdělení zasáhne jeden 

nebo více smyslů příjemce, začíná dekódování. Rysem kvalitní marketingové komunikace je, 

že zákazníci (příjemci) dekódují neboli pochopí sdělení přesně tak, jak to odesílatel zamýšlel. 

(PŘIKRYLOVÁ, JAHODOVÁ, 2010) (BAACK, CLOW, 2008) 
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 Jednou z překážek, snižujících účinnost a efektivitu marketingového sdělení, je tzv. 

šum. Šumem nazýváme cokoli, co deformuje či narušuje sdělení, přičemž šum se může 

vyskytnou v kterémkoli kroku komunikačního procesu. (BAACK, CLOW, 2008) 

 Poslední součástí komunikačního procesu je zpětná vazba. Zpětnou vazbou je zpráva, 

kterou příjemce vysílá zpět zdroji sdělení, je určitou formou reakce příjemce na získané 

informace. Má formu nákupů, dotazů, stížností, návštěv v prodejně a návštěv webových 

stránek. Zpětná vazba umožňuje poznat účinnost komunikačního snažení a dává podnět pro 

případné změny komunikace v budoucnu. (BAACK, CLOW, 2008) (SVĚTLÍK, 2005) 

 

Obr. 3.1 – Komunikační proces 

Zdroj: (BAACK, CLOW, 2008, str. 6) 

 

3.1.2 Cíle komunikace 

Identifikaci cílů komunikace nejlépe vystihuje model AIDA (viz obr. 3.2).  

 

Obr. 3.2 – Model AIDA 

Zdroj: (FORET, 2011, str. 181), autorem graficky upraveno 

 Model AIDA vychází z předpokladu, že kupující před rozhodnutím o koupi prochází 

několika fázemi svého vztahu k výrobku či službě. Nejdříve si začíná uvědomovat, že produkt 

existuje. Následně upoutává jeho zájem. Poté se tento zájem dále rozvíjí a zákazník se snaží 

získat o produktu více informací. Po získání určitého množství informací je u něj vyvolána 

tužba po produktu a přání jeho koupě. Zakoupení produktu pak představuje konečnou fázi 

tohoto modelu.  
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 Důležitost modelu spočívá v tom, že zdroj může posoudit, ve kterém stupni se nachází 

zákazníkův vztah k produktu, a určit tak i nejvhodnější obsah a formu zprávy. Takto 

vytvořená zpráva může efektivněji oslovit zákazníka. (SVĚTLÍK, 2005) 

 Stanovení cílů je vždy jedním z nejdůležitějších rozhodnutí. Musí vycházet ze 

strategických marketingových cílů a jasně směřovat k upevňování dobré firemní pověsti. 

Dalšími faktory ovlivňujícími stanovení cílů je charakter cílové skupiny, na nichž je 

marketingová komunikace zaměřena. (PŘIKRYLOVÁ, JAHODOVÁ, 2010) 

Mezi uváděné cíle marketingové komunikace patří: 

 poskytnutí informací, 

 vytvoření a stimulace poptávky, 

 diferenciace produktu, 

 vybudování a pěstování značky, 

 posílení firemní image. 

 

3.1.3 Komunikační strategie 

 Propagace obecně využívá dvou základních strategií, a to strategii tlaku                

(push-strategie) a strategii tahu (pull-strategie). 

 Strategie push je založena na snaze prodávajícího stimulovat poptávku konečného 

spotřebitele, který pak vyvine tlak na distribuční cestu. (PŘIKRYLOVÁ, JAHODOVÁ, 2010) 

 

Obr. 3.3 – schéma push strategie 

Zdroj: (FORET, 2011, str. 243) 

 Producent přesvědčí prodejce o výhodách prodeje svého produktu a ti následně 

v tomto smyslu dále působí na zákazníky. V praxi strategie využívají spíše velké, na trhu 

zavedené a kapitálově silné, často nadnárodní firmy. (FORET, 2011) 

 Pull strategie naopak více spoléhá na osobní prodej a podporu prodeje, snaží              

se vzbudit zájem u zákazníků a vyvolat tak poptávku po přitažlivém produktu.  (FORET, 

2011), (PŘIKRYLOVÁ, JAHODOVÁ, 2010) 
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Obr. 3.4 – schéma pull strategie 

Zdroj:  (FORET, 2011, str. 243) 

 

 V tomto případě je cílem podporovat výrobek na jeho cestě ke konečnému spotřebiteli, 

tj. komunikovat s jednotlivými členy distribučního kanálu. To lze udělat pomocí příspěvků na 

společnou reklamu, podporou osobního úsilí prodejců apod. (PŘIKRYLOVÁ, JAHODOVÁ, 

2010) 

  Při volbě strategie komunikace je také třeba zvážit využití nadlinkové a podlinkové 

aktivity jako nástroje k dosažení komunikačních cílů.  

 Nadlinkovou marketingovou komunikaci můžeme charakterizovat jako neosobní část 

marketingové komunikace. Mezi nejnázornější příklady patří televizní reklama, rozhlas, tisk, 

které vyžadují vynaložení velkých finančních prostředků. (SVĚTLÍK, 2005) (FORET, 2011) 

 Naopak podlinkové aktivity jsou představovány jako aktivity, které nevyužívají 

mediální formy sdělení, ale uplatňují převážně osobní formy komunikace či formy působící 

na konečného zákazníka. V současnosti se stále více dává přednost právě podlinkovým 

aktivitám, protože jsou pokládány za podstatně účinnější než klasická reklama. (SVĚTLÍK, 

2005) (FORET, 2011) 

 

3. 2 Komunikace se zákazníkem 

 V této kapitole se zaměříme na samotné prvky marketingové komunikace. Nejprve si 

popíšeme význam integrované marketingové komunikace a poté se zaměříme na vybrané části 

z marketingového komunikačního mixu. 
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3.2.1 Integrovaná marketingová komunikace 

 „Integrovaná marketingová komunikace (IMC) je koordinace a integrace všech 

marketingových komunikačních nástrojů, kanálů a zdrojů v rámci firmy do uceleného 

programu, jenž maximalizuje dopad na spotřebitele a jiné koncové uživatele za minimálních 

nákladů“. (BAACK, CLOW, 2008, str. 9) 

 Marketingová komunikace by měla být něčím jiným, než jen využíváním jednotlivých 

nástrojů marketingové komunikace. V podmínkách 21. století nestačí k zajištění prosperity 

firmy využívat všech prvků marketingového mixu, protože jsou snadno napodobitelné. 

Musíme se snažit o jedinečnost, o odlišení se od konkurence a získání tím konkurenční 

výhody pomocí provázání všech komunikačních aktivit. V praxi by se měly propagační 

aktivity vybírat a vzájemně kombinovat s ohledem na stanované cíle a na konkrétní cílový 

segment trhu. Potřebné je také náležité provázání s celým marketingovým mixem. 

Vzájemným propojením jednotlivých nástrojů marketingové komunikace bychom měli 

dosáhnout maximálních, navzájem se znásobujících a posilujících synergických efektů. Tyto 

efekty lze spatřovat především v podobě tzv. 4E a 4C. (FORET, 2011) (SVĚTLÍK, 2005) 

Přínosy 4E spočívají především: 

 v ekonomickém vynakládání prostředků (economical), 

 ve zvyšování výkonosti (efficient), 

 ve zvyšování efektivity (effective), 

 ve zvyšování intenzity působení (enhancing). 

 

Další pozitiva v podobě 4C vycházejí ze začátečních písmen následujících anglických slov: 

 ucelenost, propojenost jednotlivých komunikačních nástrojů (coherence), 

 konzistentnost, vyváženost či jednotnost komunikace (consistency), 

 kontinuita komunikace v čase (continuity), 

 vzájemně se podporující nástroje komunikace (complementary communications). 

(FORET, 2011) (PŘIKRYLOVÁ, JAHODOVÁ, 2010) 

 I přes pozitiva IMC je však třeba myslet na to, že veliký přísun informací reakci 

zákazníka nezaručí. Při častém opakování sdělení může navíc zákazníka podráždit.   
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3.2.2 Reklama 

 Přikrylová definuje reklamu jako „neosobní formu komunikace, kdy různé subjekty 

prostřednictvím různých médií oslovují své současné a potencionální zákazníky s cílem 

informovat je a přesvědčit o užitečnosti svých výrobků, služeb či myšlenek“. (PŘIKRYLOVÁ, 

JAHODOVÁ, 2010, str. 66) Světlík zdůrazňuje, že se jedná o placenou formu neosobní, 

masové komunikace.  

 Mezi hlavní cíle reklamy patří kromě zvýšení poptávky a vyvolání nové či opakované 

koupě tvorba silné značky, identifikace a odlišení produktu od podobných produktů 

nabízených na trhu. Dále také vytváření pozitivní image firmy nebo výrobku a budování tak 

referencí    a věrnosti, posílení finanční pozice podniku, zvýšení možnosti distribuce a snížení 

nákladů spojených s prodejem. V neposlední řadě je důležitá rovněž motivace vlastních 

pracovníků. (SVĚTLÍK, 2005) 

 Reklama je zásadní součástí integrované marketingové komunikace (IMC). Role 

reklamy se liší u různých firem, produktů a marketingových cílů. V mezipodnikovém sektoru 

reklama často pomáhá dalším propagačním aktivitám, včetně veletrhů a osobních návštěv       

u zákazníků. Na spotřebitelských trzích většinou platí opak. Reklama je zde obvykle 

primárním komunikačním nástrojem a další komunikační nástroje jsou vytvářeny tak, aby 

podporovaly reklamní kampaň. (BAACK, CLOW, 2008) 

 Z hlediska reklamní praxe můžeme reklamní prostředky rozdělit na elektronická média 

(rozhlas, televize, kino a internet) a klasická média (noviny, časopisy, některá outdoor            

a indoor media). (PŘIKRYLOVÁ, JAHODOVÁ, 2010) 

 

3.2.3 Podpora prodeje 

 „Podpora prodeje využívá krátkodobých, ale účinných podnětů a pozorností 

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

také na obchodní organizaci a konečně také na samotný obchodní personál“. (FORET, 2011, 

str. 279) 

 Právě podle vztahu k cílovému zaměření se jednotlivé formy podpora prodeje odlišují. 

Podpora prodeje u zákazníků (na místě prodeje) může krátkodobě zvýšit objem prodeje, 

případně rozšířit podíl na trhu. V posledních letech je tato oblast označována jako instore 

marketing. Jedná se o velmi účinný nástroj podpory, neboť působí na zákazníka v momentu, 

kdy se o nákupu produktu aktivně rozhoduje. Cílem je povzbudit zákazníka (pomocí vzorků, 
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kupónů nebo prémií), aby si vyzkoušel nový produkt, odlákat ho od konkurence nebo ho 

naopak odměnit za jeho věrnost našemu produktu, čemuž může pomoci i propracovaná 

technika podpory na místě prodeje, tzv. merchandising. Jedná se o prezentaci zboží v regálech 

maloobchodních prodejem způsobem, který optimalizuje prodejní potenciál výrobků. 

(PŘIKRYLOVÁ, JAHODOVÁ, 2010) 

 Podpora prodeje obchodních organizací má zase za cíl získat zákazníky k tomu, aby 

převzali do svého sortimentu naši nabídku, aby udržovali její vysoké zásoby, resp. nakupovali 

ji ve větším množství, případně umísťovali naše zboží ve svých prodejnách na atraktivnějších 

místech. K dosažení cíle využívá celou řadu stimulů, jako např. různé typy slev, zboží zdarma 

či za symbolickou cenu, soutěže v prodeji, motivační programy a odměny za vystavování 

výrobků. (FORET, 2011) 

 Podpora prodeje obchodního personálu má motivovat prodejní tým, interní personál     

i externí obchodní zástupce ke zvýšeným výkonům pomocí různých soutěží, odborných 

školení, incentivních pobídek apod. (FORET, 2011) (PŘIKRYLOVÁ, JAHODOVÁ, 2010) 

 

3.2.4 Osobní prodej 

 „Osobní prodej se definuje jako interpersonální ovlivňovací proces prezentace 

výrobku, služby, myšlenky apod. prodávajícím v přímém kontaktu s kupujícím“. 

(PŘIKRYLOVÁ, JAHODOVÁ, 2010, str. 125) 

 Díky svému bezprostřednímu osobnímu působení je prodávající schopen mnohem 

účinněji než běžná reklama a jiné nástroje marketingové komunikace ovlivnit zákazníka          

a přesvědčit ho o přednostech nové nabídky.  

 K dalším výhodám osobního styku patří právě mnohem efektivnější komunikace mezi 

partnery. Prodávající se může lépe a bezprostředněji seznámit s reakcemi zákazníků a velice 

operativně a účinně na ně reagovat. (FORET, 2011) 

 Bohužel akční rádius působení osobního prodeje je oproti reklamě podstatně 

omezenější. Největším problémem může být horší kontrola prodejců při jejich přímém 

kontaktu se zákazníkem. Omyly a chyby jednoho prodávajícího mohou podstatným                 

a dlouhodobým způsobem poškodit dobré jméno a image firmy.  
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3.2.5 Direct marketing 

 „Direct marketing představuje interaktivní komunikační systém využívající jeden nebo 

více komunikačních nástrojů k efektivní (měřitelné) reakci v libovolné lokalitě“. (FORET, 

2011, str. 347) 

 Zacílený, přímý marketing vychází z co nejpřesnější segmentace trhu a koncentrace na 

vytýčený segment. Představuje v současnosti velmi dynamicky se rozvíjející a perspektivní 

podobu marketingové komunikace. Pokroky a dostupnost výpočetní techniky umožňují dnes 

soustavnou a oboustrannou komunikaci se zákazníky.  

 Do direct marketingu se řadí jak direct marketing, telemarketing nebo nákupy 

prostřednictvím internetu, tak třeba také katalogový prodej, televizní a rozhlasový či tiskový 

marketing s přímou odezvou. Důležitým aspektem tohoto nástroje je kvalitní a komplexní 

databáze informací o zákazníkovi (především u adresných mailů). (FORET, 2011) 

(PŘIKRYLOVÁ, JAHODOVÁ, 2010) 

 

3.2.6 Veletrhy a výstavy   

 Veletrhy a výstavy (dále jen VV) jsou významnou součástí komunikačního mixu. 

„Představují velmi účinnou, komplexní aktivitu, v rámci které se používá současně několik 

nástrojů marketingové komunikace v poměrně krátkém časovém úseku, v koncentrované 

podobě a s dobrým zacílením“. (PŘIKRYLOVÁ, JAHODOVÁ, 2010, str. 135) 

 Jedná se o časově omezené, převážně pravidelné akce, na nichž velký počet 

vystavovatelů prezentuje svou nabídku v rámci určité kategorie produktů nebo odvětví 

odborné, eventuálně laické veřejnosti.  

 VV působí jak na stávající a potencionální zákazníky, tak na obchodní mezičlánky, 

obchodní partnery i na konkurenci. Na rozdíl od jiných médií umožňují veletrhy a výstavy 

přímý kontakt s vystavenými výrobky. V jejich průběhu se uskuteční řada osobních setkání, 

navazují se nové obchodní kontakty, hledají se možnosti budoucí spolupráce a v určité míře 

se též odehrává kontrakční činnost.  

 VV můžeme členit následovně: 

 univerzální, všeobecné - nemají pevnou strukturu výrobků, 

 víceoborové - horizontální - kdy jedno průmyslové odvětví prezentuje své produkty 

   k využití v jiných odvětvích 



23 
 

           - vertikální – kdy různá průmyslová odvětví prezentují své produkty 

    cílovým skupinám ze stejného odvětví, 

 jednooborové - zaměřené na speciální druh výrobku. 

 

 Mezi hlavní cíle účasti na VV se klade vytvořit nové spojení výrobek - segment, najít 

na již existujícím segmentu nové potencionální zákazníky, představit nové produkty, najít 

nové distribuční cesty, demonstrovat přítomnost na trhu, podpořit prodejní aktivity atd. 

(PŘIKRYLOVÁ, JAHODOVÁ, 2010) 

3.2.7 Nové trendy v marketingové komunikaci 

 Dnešní doba se vyznačuje turbulentními změnami a dynamickým vývojem ve všech 

ohledech současného světa, a to také v oblasti telekomunikací a výpočetní techniky, což staví 

zákazníka do nové pozice rozhodovatele, kdy se sám zákazník rozhodne, kterou informaci 

přijme. Taková změna pozice zákazníka nutně vede firmy k hledání nových způsobů oslovení 

zákazníka.  

 Úkolem marketingové komunikace je usnadnit potencionálnímu zákazníkovi 

rozhodování hlavně tím, že mu umožní využít zkušenost svou nebo důvěryhodné osoby. Na 

důležitosti nabývá reputace a doporučení na rozdíl od klasické reklamy, vůči níž jsou 

zákazníci stále více imunní. Z těchto důvodů se začínají objevovat nové komunikační 

způsoby, jak lépe oslovit cílové skupiny. (PŘIKRYLOVÁ, JAHODOVÁ, 2010) 

 Product placement 

 Přikrylová a Jahodová definují product placement jako „použití reálného značkového 

výrobku nebo služby zpravidla přímo v audiovizuálním díle, v živém vysílání či představení 

nebo knihách, které sami o sobě nemají reklamní charakter, a to za jasných, zpravidla 

smluvně daných podmínkách“. (PŘIKRYLOVÁ, JAHODOVÁ, 2010, str. 255) 

 Výhodou na rozdíl od klasické reklamy je, že se jedná o metodu velmi nenásilnou, 

kterou sice divák vnímá, ale nepokládá ji za rušivou. Tento druh reklamy přináší možnost 

oslovit specifické cílové skupiny, a to jak prostřednictvím filmů, tak i počítačových her. 

Výhodou product placementu může být ještě účinnější a rozsáhlejší kampaň v podobě 

následného využití postav z filmu, kde výrobek „účinkoval“, k vlastní reklamní kampani. 

(PŘIKRYLOVÁ, JAHODOVÁ, 2010) (FREY, 2005) 

 



24 
 

 Guerilla marketing 

„Guerillová komunikace je nekonvenční marketingová kampaň, jejímž účelem je 

dosáhnout maximálního efektu s minimem zdrojů“. (PŘIKRYLOVÁ, JAHODOVÁ, 2010, str. 

258) 

 Primárním cílem guerillové kampaně je vyvolat dojem reklamní kampaně, kterou je 

vhodné využít tehdy, když společnost nemůže porazit konkurenci v přímém soutěžení a nemá 

dostatek finančních prostředků na klasickou reklamní kampaň. Klíčem k úspěchu 

guerillového marketingu je kreativita.(PŘIKRYLOVÁ, JAHODOVÁ, 2010) 

 Jedná se o koncepci určenou především pro malé a střední podniky, které zpravidla 

využívají tzv. ambientní média, která mohou velmi účinně přilákat pozornost. Využití těchto 

médií spočívá v jejich umístění do míst, v nichž se soustřeďují ty cílové skupiny, které jsou 

hůře zasažitelné tradičními médii.  (FREY, 2005) (BAACK, CLOW, 2008) 

 Mezi další soubor technik v rámci guerillového marketingu patří tzv. ambush 

marketing a buzz marketing. Ambush marketing je technika parazitující na aktivitách 

konkurence spojených zpravidla s nějakou významnou akcí, na niž se upírá pozornost 

veřejnosti a médií. Cílem buzz marketingu je vytvoření „šeptandy“, debaty lidí, kolem 

události, výrobku apod. (FREY, 2005)    

 

 Virální marketing 

 Frey definuje virální marketing jako „dovednost, jak získat zákazníky, aby si mezi 

sebou řekli o výrobku, službě nebo webové stránce“. (FREY, 2005, str. 39) 

 Základním stavebním kamenem virálního marketingu je produkt - informace, která 

přiměje vtipem, zajímavostí, či prospěšností uživatele tomu, aby sám toto sdělení rozšířil dál 

mezi svými přáteli a známými ve svém okolí. Díky těmto principům virálního marketingu lze 

lavinově zasáhnout široký okruh zákazníků a přispět tak v mnohých aspektech k PR aktivitám 

klienta. 

 Virální sdělení může mít podobu videa, e-mailu, odkazu, obrázku, textu, či hudby, 

které se šíří především na sociálních sítích. (PŘIKRYLOVÁ, JAHODOVÁ, 2010) 
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4 Metodika výzkumu  

 V následující kapitole se zaměříme na popis postupu při získávání dat pro 

marketingový výzkum. Budeme realizovat dva výzkumy, a to na trhu spotřebitelů pomocí 

osobního dotazování a na business trhu pomocí elektronického dotazování.  

 

4.1  Přípravná fáze 

 V přípravné fázi se zaměříme především na definici problému, na jehož základě 

stanovíme cíle výzkumu a navrhneme strukturu dotazníků.  

Definice problému 

 Společnost BEVA TRADE působí na trhu s okrasným kamenem již sedmým rokem    

a za tu dobu se jí nepodařilo vybudovat stálou klientelu a obecné povědomí o tomto subjektu 

na spotřebitelském trhu. Tato problémy jsou důsledkem podceňování významu všech prvků 

marketingového mixu, především však komunikace. Na business trhu již skupina stálých 

zákazníků existuje, tato skupina by se ale měla stále rozrůstat. Je třeba přilákat nové 

zákazníky především na břidlici (jakožto jedinečné zboží). 

Definice cíle výzkumu 

 Cílem výzkumu je analýza stávající marketingové komunikace společnosti a poté,      

na základě výsledků výzkumů, také návrh nové marketingové komunikace. 

 U stávající formy komunikace budeme zjišťovat, do jaké míry je účinná a efektivní. 

Na základě výsledků výzkumů navrhneme nový komunikační mix společnosti zaměřený 

především na vybudování obecného povědomí o společnosti ve vymezeném geografickém 

prostředí za pomocí podlinkových komunikačních aktivit. Také se zaměříme na rozšiřování  

klientely, především na business trhu. 

 

Plán výzkumu 

 Po definici problému a cíle výzkumu vyplynulo, že nejsou k dispozici žádná relevantní 

sekundární data. Novou marketingovou komunikaci navrhneme tedy na základě primárních 

výzkumů. 

 Budeme realizovat tzv. kvantitativní výzkumy. Na spotřebitelském trhu provedeme 

výzkum pomocí osobního dotazování na prodejně společnosti, a to v Hrabyni. Další 

charakteristika osobního dotazování je uvedena v tabulce 4.1. 
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Tab. 4.1 - metodika výzkumu na spotřebitelském trhu 

Typy údajů: primární 

Metoda sběru dat: dotazování 

Typ: osobní 

Nástroj dotazování: dotazník 

Místo dotazování: Hrabyně 

Tazatel: Michael Mrůzek 

Základní soubor:  1 270 000 zákazníků 

Výběrový soubor: 89 respondentů 

Proces výběru respondentů: Nahodilý výběr 

 

 Na business trhu budeme realizovat také primární výzkum, ale pomocí metody 

elektronického dotazování. Dotazník bude umístěn na serveru www.vyplnto.cz. 

Tab. 4.2 - metodika výzkumu na business trhu 

 

Tab. 4.3 - harmonogram činností

leden únor únor březen duben duben červen

21. - 31. 1. - 15. 16. - 28. 18. - 29. 1. - 5. 8. - 22.

Orientační analýza x

Plán MV x

Pilotáž x

Sbět dat x x

Zpracování dat x

Analýza dat x

Prezentace výsledků x

Činnosti

Definice problému 

a cíle x

V tabulce 4.3 jsou uvedeny všechny činnosti spojené s výzkumy a jejich časové rozvržení 

Typy údajů: primární 

Metoda sběru dat: dotazování 

Typ: elektronické 

Nástroj dotazování: dotazník 

Místo dotazování: Server vyplnto.cz 

Základní soubor: 5 700 zákazníků 

Výběrový soubor: 14 zákazníků 

Proces výběru respondentů: Nahodilý výběr 

http://www.vyplnto.cz/
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4.2 Realizační fáze 

4.2.1 Osobní dotazování 

 Dotazník určený pro spotřebitelský trh (příloha č. 1) se skládá ze 14 otázek, které 

budou popsány níže v kapitole Analýza marketingové komunikace. V této kapitole se 

seznámíme s úpravami dotazníku po pilotáži, popíšeme si, jak probíhal sběr dat, jejich 

zpracování a následná analýza.  

Pilotáž 

 Smyslem pilotáže je najít nedostatky v dotazníku, které by mohly negativně ovlivnit 

získané údaje. Proto jsme dotazník aplikovali na vybraný soubor respondentů, kteří poukázali 

na následující chyby. U otázky č. 5 a 6 (důležitost a spokojenost s jednotlivými faktory 

týkající se internetových stránek) jsme smazali faktor propracovanost z baterie možností, 

protože respondenti nevěděli, co si pod tímto pojmem představit. Dále jsme zcela 

přeformulovali otázku č. 11, a to na Kolikrát jste u společnosti již nakupovali? s otevřenou 

variantou odpovědí. Původní varianta otázky Jak často u nás nakupujete? s polouzavřenou 

škálou odpovědí by nedávala smysl.  

Sběr dat 

 Získávání údajů probíhalo pomocí osobního dotazování na prodejně společnosti 

v Hrabyni, a to v období od 18. března do 5. dubna, tedy 15 pracovních dní. Sběr dat byl 

původně naplánován pouze do konce měsíce března, ale vzhledem ke špatnému počasí a tím 

pádem i malé návštěvnosti zákazníků bylo třeba sběr dat prodloužit. Vyplněno bylo celkem 

89 dotazníků, přičemž návratnost vyplněných dotazníků byla 100%.  

Zpracování dat 

 Získaná data bylo třeba převést do elektronické podoby, proto jsme údaje zakódovaly 

do datové matice a k následným analýzám využili statistický software PASW Statistic 18. 

K tvorbě grafů jsme využili Microsoft Excel a ke geografickému znázornění zákazníků na 

mapě grafický editor GIMP 2. 

Skutečná struktura výběrového souboru  

 Našeho osobního dotazování se zúčastnilo celkem 89 respondentů, z toho bylo           

51 mužů a 38 žen (viz tabulka 4.4). Procentní rozložení pohlaví ukazuje obrázek 4.1. 
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Tab. 4.4 – segmentace dle pohlaví 

Jste muž nebo žena? 

Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Muž 51 57,3 

Žena 38 42,7 

Total 89 100,0 

  

Obr. 4.1 – Segmentace zákazníků dle pohlaví 

 Největší zastoupení měla věková kategorie dotazovaných ve věku od 41 do 50 let, 

naopak nejmenší zastoupení měla nejstarší věková skupina nad 61 let.  

 
Obr. 4.2 – Segmentace zákazníků dle věku 

  

 Zákazníci jsou situováni do Moravskoslezského kraje, především do oblastí nedaleko 

prodejny, viz obr. 4.3. Černá tečka znázorňuje prodejnu v Hrabyni, červené tečky představují 

muži 
57% 

ženy 
43% 

Segmentace zákazníků dle pohlaví 

18 - 30 
10% 

31 - 40 
18% 

41 - 50 
35% 

51 - 60 
28% 

61 a více 
9% 

Segmentace zákazníků dle věku 
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rozmístění zákazníků. Čím větší je červená tečka, tím více zákazníků se v daném 

zvýrazněném místě nachází. Jak můžeme vidět na obrázku 1 v příloze pět, téměř 70 procent 

zákazníků pochází z Ostravy a Opavy. Významnější skupina dorazila ještě z Hlučína, další 

respondenti byli rozdrobeni v nižších počtech po Moravskoslezském kraji. 

 

Obr. 4.3 – Geografická segmentace zákazníků  

 

4.2.2 Elektronické dotazování 

 Dotazník pro business trh (přiložen v příloze č. 2) je sestaven z 15 otázek. V této 

kapitole se zaměříme na úpravu dotazníku před samotným spuštěním dotazování, popíšeme si 

způsob sběru, následného zpracování a analýzy dat.  

Pilotáž 

 Respondenti určeni pro pilotáž nenašli v dotazníku žádné nedostatky a nesrozumitelné 

otázky či odpovědi, nebylo tedy třeba dotazník dále upravovat.  

Sběr dat 

 Sběr dat jsme realizovali pomocí serveru www.vyplnto.cz, kam jsme dotazník umístili 

pod názvem Analýza marketingové komunikace společnosti BEVA TRADE. Udělali jsme 

určitá opatření, abychom zabránili vyplňování nezvaným hostům. Před samotným 

dotazováním byli respondenti požádáni o vyplnění svého emailu pro spuštění dotazníku a po 

jeho ukončení o aktivaci svých odpovědí pomocí vygenerovaného klíče, který obdrželi         

http://www.vyplnto.cz/
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na svůj mail. Tímto jsme dosáhli toho, že dotazník vyplnili pouze klienti, které jsme oslovili 

elektronickou poštou. Tito respondenti byli náležitě informováni o postupu vyplňování, díky 

čemuž nenastali žádné komplikace a návratnost dotazníku byla 100%. 

Zpracování dat 

 Získaná data po ukončení dotazování byla v elektronické podobě, stačilo je pouze 

upravit a zakódovat data v otevřených či polouzavřených otázkách pomocí programu 

Microsoft Excel 2010. Další analýza dat probíhala, stejně jako při osobním dotazování,        

ve statistickém softwaru PASW Statistic 18.  

Skutečná struktura výběrového souboru 

 Dotazování na trhu organizací se zúčastnilo 14 firem, kde můžeme tyto respondenty 

segmentovat dle níže popsaných kritérií. 

 Jak vidíme na obrázku 4.4, zákazníci mají téměř z 60 % lokální působnost 

v Moravskoslezském kraji. Neméně významná je skupina zákazníků, která činnost provádí po 

celé České republice.  

 

Obr. 4.4 – Segmentace zákazníků dle území 

 Dotazované společnosti můžeme dále segmentovat dle počtu zaměstnanců, přičemž se 

zpravidla jedná o malé společnosti s maximálně pěti, popř. dvanácti zaměstnanci.  

 Oproti konečným spotřebitelům zákazníci na trhu organizací uskutečňují více nákupů, 

nejčastější frekvenci nákupů označili jako týdenní. Znázornění výsledků segmentace podle 

Moravskoslezský 
25% 

Olomoucký 
31% 

Jihomoravský 
31% 

celá ČR 
13% 

Segmentace zákazníků dle území 
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počtu zaměstnanců a frekvencí nákupů najdeme v tabulce jedna, popř. na obrázku dva 

v příloze pět. 

 Jako kamenickou a zahradnickou činnost svého podnikání označilo shodně pět firem.  

Méně frekventované jsou stavební a obchodní činnosti, ale zpravidla se jedná o větší 

společnosti s více zaměstnanci, jak si ukážeme v kapitole Analýza zákazníků dle 

segmentačních kritérií. 

  

Obr. 4.5 – Segmentace zákazníků dle podnikatelské činnosti 
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13% 

Stavební 
20% 

Kamenická 
34% 

Zahradnická 
33% 

Segmentace zákazníků dle 
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5 Analýza marketingové komunikace 

 V této kapitole se zaměříme na vyhodnocení výsledků obou výzkumů. Data jsme 

získali pomocí primárních výzkumů, přičemž pro každý trh byla využita jiná technika sběru 

dat. Na spotřebitelském trhu probíhal výzkum pomocí osobního, na business trhu pomocí 

elektronického dotazování. 

5.1 Analýza zákazníků dle segmentačních kritérií 

 Segmentaci zákazníků provedeme dle zkoumaného trhu. V první části kapitoly          

se zaměříme na segmentaci spotřebitelů, posléze analyzujeme segmentaci organizací. 

    5.1.1 Segmentace spotřebitelů 

 Jak již bylo popsáno výše, našeho průzkumu se zúčastnilo 89 respondentů                  

na spotřebitelském a 14 respondentů na business trhu. V této kapitole se zaměříme na 

podrobnější charakteristiku zákazníků tak, abychom mohli vymezit cílové segmenty.  

 Respondenti byli rozděleni do pěti věkových kategorií, přičemž z obrázku 5.1 

vyplývají rozdílné preference v oblasti využití kamene. Nejmladší (a také druhá nejmenší) 

skupina respondentů ve větší míře využívá zakoupený kámen pro úpravu bytů v podobě 

obkladu (viz obrázek 3 v příloze 5) oproti nejpočetnější skupině ve věku 41-50 let, kteří          

si kamenem zvelebují nejčastěji své rodinné domy. Věkové skupiny nad 50 let zase preferují 

zkrášlování chalup a zahrad, kde si budují z kamene ploty a opěrné zídky. 

   

 Obr. 5.1 – Věková segmentace zákazníků v závislosti na typu nemovitosti 
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 Rozdělení respondentů dle pohlaví poukázalo na rozdílné preference žen a mužů. Jak 

znázorňuje obrázek 4 v příloze 5, nejvíce mužů využije kámen jako obklad, kdežto ženy pro 

dekoraci.   

 Podobné rozdíly se ukázaly při segmentaci zákazníků dle počtu nákupů, kde platí 

pravidlo, že více nákupů realizovali respondenti vlastnící rodinný dům či chalupu. Naopak 

téměř 37 % respondentů napoprvé navštívilo prodejnu za účelem nákupu dekoračního kamene 

určeného pro zahrádku.  

 Na závěr jsme udělali třídění třetího stupně, kde jsme se snažili zjistit, zda mezi typem 

nemovitosti a způsobem využití kamene existuje nějaká závislost. Jak vyplývá z výše 

popsaných skutečností a v tabulce 5.1 zvýrazněné hodnoty signifikace, závislost zde existuje.  

  

 Tab. 5.1 - analýza závislosti mezi využitím kamene a typem nemovitosti 

5.1.2 Segmentace organizací 

 Na business trhu ze 14 dotazovaných 8 společností uvedlo, že působí 

v Moravskoslezském kraji, přičemž se jedná o malé společnosti zabývající se zahradnickou    

či kamenickou činností. Obchodní společnosti zabývající se nákupem zboží a jeho dalším 

prodejem mají ve všech případech celorepublikovou působnost.   

 Na následujícím obrázku 5.2 můžeme vidět srovnání počtu nákupů v závislosti          

na místě působnosti respondentů. Společnosti z Olomouckého a Jihomoravského kraje shodně 

nakupují jedenkrát týdně. Jedná se ale o jediné respondenty z těchto krajů, proto je jejich 

hodnota vyjádřena shodně, a to 100 procenty. 
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 Obr. 5.2 – srovnání frekvence nákupů v závislosti na geografickém území 

 Nejfrekventovanější nákupy realizují společnosti s působností na celém území České 

republiky, jejich frekvence dále klesá s počty nákupů, přičemž se jedná o větší společnosti 

s více než šesti zaměstnanci. 

  Naopak společnosti v Moravskoslezském kraji se vyznačují menším počtem 

zaměstnanců (ze tří čtvrtin mají do pěti zaměstnanců, obrázek 5 v příloze 5). Měsíční 

frekvenci nákupů realizuje 50 % respondentů. Neméně významná je i složka týdenních 

nakupujících.  

 

5.2 Analýza zdrojů znalosti společnosti 

 V této podkapitole budeme zjišťovat, z jakého zdroje se zákazníci dozvěděli                

o prodejně společnosti. Tato otázka má velikou významnost, protože společnost doposud ke 

své prezentaci využívala inzerci v magazínu Bonsaje a internetové stránky umístěné na adrese 

www.bevatrade.cz.  

5.2.1 Analýza zdrojů na spotřebitelském trhu 

 Jak můžeme vidět na obrázku 5.3, celkem 37 respondentů, což představuje téměř       

42%, hledalo informace o společnosti na internetových stránkách. Tento fakt svědčí o tom, že 

stále více zákazníků se předem informuje a vyhledává informace na internetu a tento poměr          

se bude stále zvyšovat, protože vybavenost domácností internetem a počítačová gramotnost se 

stále zvyšuje.  
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Obr. 5.3 – Zdroj informací o prodejně 

 Důležitou skupinu tvoří zákazníci, kteří se dozvěděli o prodejně na základě doporučení 

od svých známých či rodinných příslušníků. Cílem každé společnosti by měl být spokojený 

zákazník, který je distributorem kladných referencí a proto je nositelem největší reklamy, 

která tato malá společnost může vytvořit. Navíc tento segment zaujímá přes jednu třetinu 

respondentů a v nadpoloviční většině jedná o zákazníky, kteří uskutečnili nákup opakovaně.  

 Proto je třeba zvýšit poměr referencí na úkor inzerce v magazínu jako prvotní 

informace o společnosti tak, abychom vytvořili stálejší skupinu zákazníků opakovaně 

nakupujících.  

  

Obr. 5.4 – Počty nákupů na základě doporučení 
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 Inzerce umístěná v magazínu Bonsaje zasáhla pouze 4,5 % respondentů. Magazín          

je zaměřen na pěstování bonsají, tvorbu asijských zahrad, jezírek aj. Jedná se o čtvrtletník, 

který je vydáván jako celostátní a není tak zacílen na naši cílovou skupinu 

Moravskoslezského kraje. Respondenti, kteří se o prodejně dozvěděli z tohoto média, 

nakoupili dekorační kámen. Navíc je jedná o zákazníky, kteří uskutečnili pouze jeden nákup, 

z těchto důvodů bude lepší inzerci v magazínu zrušit. 

 Jako osobní kontakt jsme zakódovali odpovědi, kde respondenti uváděli, že                

se o prodejně dozvěděli díky jejímu umístění. Prodejna se nachází přímo u silnice č. 11, která 

představuje hlavní tah mezi Ostravou a Opavou (na obrázku č. 4.3 je prodejna zobrazena 

černou tečkou). Dojezdová vzdálenost největšího počtu zákazníků (z Opavy, Ostravy              

a Hlučína) představuje ve všech případech asi 16km a nepřesáhne tak 30 minut jízdy 

automobilem. Ani další respondenti pocházející ze vzdálenějších měst Moravskoslezského 

kraje zřejmě nepovažují dojezdovou vzdálenost za nepřiměřenou, i když se nejedná o příliš 

časté zákazníky.  

   

5.2.2 Analýza zdrojů na business trhu 

 Analýza prvotní informace o společnosti BEVA TRADE není zdaleka tak jednoduchá 

a jednoznačná jako na trhu spotřebitelském. Organizace, především tedy jejich jednotliví 

představitelé, spolupracují s jednatelem společnosti BEVA TRADE již řadu let, a to už od 

dob, kdy ještě tato společnost vůbec neexistovala. Proto osobní kontakt v kontextu organizací 

budeme chápat jako určitou známost, dlouhodobou spolupráci, přičemž tuto možnost zvolilo 

přes 57 procent respondentů. 

 Dalším zdrojem informací byly internetové stránky, které dotazovaní uvedli jako zdroj 

informací v pěti případech, tedy ve 36 %. Internetové stránky tedy využívají ve větší míře 

spotřebitelé. Naopak inzerce v magazínu zasáhla více respondentů na business trhu. I tak       

se ale nedá hovořit o optimálním využití tohoto média a nadále bude vhodné tento prvek 

komunikace zrušit. 
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Obr. 5.5 – Zdroj informací o společnosti 

 

5.3 Analýza spokojenosti s internetovými stránkami společnosti 

 V této části analýzy si popíšeme stávající internetové stránky společnosti, poté            

se zaměříme na zhodnocení spokojenosti zákazníků s internetovými stránkami společnosti 

pomocí pozičních map. 

5.3.1 Znalost internetových stránek 

 Větvící otázkou jsme zjišťovali, zda respondenti znají či neznají internetové stránky 

společnosti (otázka č. 2 Znáte internetové stránky společnosti?) a srovnání odpovědí trhů je 

znázorněno na obrázku 5.6. Přes 50 procent spotřebitelů uvedlo, že internetové stránky 

společnosti zná. Jak jsme zmínili v předchozí podkapitole, je to dáno tím, že zákazníci 

využívají internet jako zdroj prvotních informací, kdežto trh organizací volí jiné komunikační 

kanály a proto internetové stránky společnosti nezná téměř 72 % dotázaných. 
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Obr. 5.6 – Srovnání znalosti internetových stránek  

  Respondenti znající internové stránky poté vyplňovali otázky ohledně 

důležitosti a spokojenosti s vybranými vlastnostmi stránek pomocí pětistupňové číselné škály.  

 Číselná škála nám umožnila vypočítat index spokojenosti pomocí následujícího 

vzorce: 

   
       

     
    . 

Zdroj: (Spáčil, 2012) 

 Zkratka IS znamená index spokojenosti a PZS průměrná známka spokojenosti. Posléze 

jsme vypočtené hodnoty převedli do programu SPSS a vytvořili poziční mapy. 

5.3.2 Spokojenost s jednotlivými vlastnostmi stránek 

 Internetové stránky společnosti jsou místěny na adrese www.bevatrade.cz. Jak vidíme 

na obrázku 5.8, jsou provedeny velmi jednoduše, najdeme zde pouze kontakty na pracovníky 

společnosti, otevírací dobu prodejny a velmi stručný popis nabízeného sortimentu.  

 Na online serverech www.seotest.cz a www.seo-pruvodce.cz jsme provedli SEO 

(Search Engine Optimization) analýzu stránek, kde výsledkem bylo podprůměrné hodnocení  

37, resp. 32 procenty. Tato analýza má za cíl poukázat na chyby v optimalizaci stránek. Nyní 

se na tyto chyby podrobněji podíváme pomocí výsledků na serveru seo-pruvodce.cz. 
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 Jak již bylo popsáno, výsledkem tohoto testu bylo ohodnocení stránek 32 procenty. Na 

obrázku 5.7 vidíme, že informace o stránce jsou nedostatečné. Chybí jejich popis a také 

klíčová slova. Velikým problémem je absence souboru Robots, který vyhledávačům 

umožňuje prohledat a zaindexovat stránky. Bez indexace stránek o nás nebudou vyhledávače 

vědět, což dokazuje i obrázek šest v páté příloze. Aktuální pozici internetových stránek na 

Googlu představuje 24. místo. Ostatní vyhledávače, včetně nejdůležitějšího Seznamu, stránky 

nenašly. 

 

Obr. 5.7 – Výsledky SEO analýzy (informace o stránce) 

 Všechny tyto vlastnosti mají negativní důsledky při vyhledávání stránek spotřebiteli, 

také proto respondenti zařadili faktor přístupnost do kvadrandu, který představuje vysokou 

významnost, ale nízkou spokojenost. Pro organizace představuje faktor přístupnosti menší 

významnost, také proto jsou zřejmě s tímto faktorem více spokojeni. 

  

Obr. 5.8 – Aktuální stránky společnosti BEVA TRADE  

 Další faktor, který je třeba výrazně zlepšit, je množství informací uvedených na těchto 

stránkách. Snažili jsme se také zjistit, jaké informace by si zákazníci přáli doplnit pomocí 

polouzavřené otázky. Bohužel tuto možnost ani jeden respondent nevyužil, což bylo zřejmě 
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způsobeno počasím. Během dotazování zpravidla sněžilo a teplota se nepřehoupla přes nulu, 

dotazovaný chtěl tedy co nejdříve vyplňování ukončit. Také je problematické si stránky 

z paměti vybavit.  

  

 Obr. 5.9 - poziční mapa spokojenosti s internetovými stránkami – spotřebitelský trh 

 Respondenti naopak ocenili alespoň přehlednost stránek s poměrně vysokým indexem 

spokojenosti (92 %). Celkově tedy internetové stránky respondenti hodnotí velice negativně     

a bude třeba úplně změnit koncepci stránek i jejich technickou kvalitu co se týká vyhledávání 

na webových prohlížečích. 

  

5.4 Analýza spokojenosti s důležitými faktory při nákupu přírodního kamene 

 V této kapitole se zaměříme na vyhodnocení spokojenosti s jednotlivými faktory při 

nákupu přírodního kamene. Na pozičních mapách poukážeme na rozdílné potřeby 

spotřebitelského a business trhu, také se pokusíme analyzovat konkurenční výhody. 

 Mezi nejvýznamnější ukazatele pro společnost jsou faktory umístěné v kvadrantu 

motivátorů, kam oba trhy shodně zařadily cenu, kvalitu zboží a přístup personálu. Tyto 

charakteristické vlastnosti tvoří určitou konkurenční výhodu, kterou posléze využijeme při 

návrhu komunikačního mixu.  

 Pro spotřebitelský trh jsou také velmi důležité doprovodné služby v podobě dopravy 

zakoupeného zboží na zákazníkem určené místo, kdežto trh organizací dopravu označuje jako 
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méně významný faktor, protože většina zákazníků si odváží kámen pomocí vlastních 

dopravních prostředků. 

 Faktory marginálních příležitostí zahrnují faktory, které nejsou pro spotřebitele            

či organizace příliš významné. Přesto je třeba tyto faktory analyzovat a přizpůsobit tak, aby    

se staly motivátory a přilákaly další zákazníky. Umístění prodejny těžko budeme zlepšovat ku 

prospěchu, místo prodeje je jasně dáno a zákazníci jsou ochotni tolerovat dojezdovou 

vzdálenost do prodejny především díky motivačním faktorům.  

 Určité zlepšení bychom mohli realizovat na poli prezentace zboží,                            

tzv. merchandisingu. Především spotřebitelé přiřadili tomuto faktoru větší významnost, 

v praxi většina organizací zboží telefonicky nebo mailem vytvoří objednávku a rozmístění 

zboží je příliš nezajímá. Co však ve větší míře zajímá business trh, jsou určité slevové 

programy nacházející se na pomezí třetího a čtvrtého kvadrantu, tedy mezi marginálními                        

a konkurenčními příležitostmi společnosti. Pokusíme se tedy posléze zanalyzovat tyto 

specifické potřeby business trhu. 

  
Obr. 5.10 - poziční mapa spokojenosti s vybranými faktory při nákupu přírodního kamene – spotřebitelský trh
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Obr 5.11 – poziční mapa spokojenosti s vybranými faktory při nákupu přírodního kamene – business trh 

 Podobné rozdíly znázorňují obrázky 8 a 9 v páté příloze, kde spotřebitelé označili jako 

rozhodující faktory pro návštěvu prodejny poměr rozsah zboží – kvalita – cena. Organizace 

upřednostňují rozsah, jedinečnost a rychlost dodávek zboží. Společnost se snaží mít většinu 

sortimentu skladem, je tedy ve většině případů připraveno ihned k expedici.   

 Důležitým aspektem na business trhu je nabídka zelenohorské břidlice. Jak je uvedeno 

v kapitole 2, společnost BEVA TRADE je výhradním prodejcem tohoto typu kamene, proto 

respondenti jako velice důležitý faktor označili jedinečnost zboží. Zelenou břidlici nakupuje 

malé množství firem, ale zpravidla se jedná o veliké dodávky pro obchodní společnosti, které 

pak zboží dále distribuují.  

 V této návaznosti by se měla společnost BEVA TRADE snažit více propagovat toto 

své unikátní zboží, především pomocí různých tematicky zaměřených veletrhů a výstav      

(viz následující kapitola 5.5). 

5.5 Analýza specifických potřeb komunikace na business trhu 

 Jak jsme si popsali již výše, každý dotazovaný trh má své určité charakteristické 

vlastnosti, od kterých se odvíjí odlišnosti ve způsobu komunikace. Na trhu organizací mezi 

nejvýznamnější prvky komunikace patří účast na veletrzích a výstavách, jako podporu prodeje 

zanalyzujeme využívání různých typů slev.  

 Ze čtrnácti respondentů se téměř 65 % zákazníků účastní veletrhů a výstav (obrázek    

10 v příloze 5). Především se jedná o zahradnické a kamenické společnosti s regionální 

působností (Moravskoslezský kraj), stejně jako větší společnosti s celorepublikovou 
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působností. Z těchto výsledků lze vyvodit určité chování firem a v tomto směru má společnost 

BEVA TRADE veliké mezery a bude třeba tuto možnost propagace využít.  

 Stejně tak je třeba vytvořit databázi zákazníků, kteří si přejí zasílat katalogy a ceníky 

zboží. Tyto materiály informují zákazníky o celém rozsahu nabízeného sortimentu, přičemž 

pět zákazníků si přeje tyto prospekty dostávat (obrázek 5.12).  

  

Obr. 5.12 – Zasílání katalogů a ceník  

 Z poziční mapy spokojenosti s důležitými faktory při nákupu přírodního kamene    

(obr. 5.11) vyplývá, že množstevní slevy jsou téměř rizikovým faktorem pro společnost. 

Devátou otázkou v dotazníku jsme zjistili, že téměř jedna třetina dotázaných nedostává 

žádnou slevu na odebírané zboží (obrázek 11 v příloze 5).  

 Proto je třeba vytvořit diferenciovaný slevový systém, abychom tím vytvořili určitou 

podporu prodeje. Koncepcí těchto slev se budeme podrobněji zabývat v následující kapitole. 
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6 Návrhy a doporučení 

 V této kapitole se budeme věnovat tvorbě nového marketingového mixu určeného pro 

společnost BEVA TRADE na základě výsledků výzkumů. Je třeba si uvědomit, že se jedná    

o velice malou společnost se dvěma zaměstnanci a v posledních letech také s nepříliš dobrými 

hospodářskými výsledky, proto výsledný komunikační mix bude zaměřen na podlinkovou 

formu komunikace. Realizace návrhu by měla vystačit s co nejnižšími náklady.  

 Marketingový komunikační mix na spotřebitelském trhu bude postaven na dvou 

základních pilířích, a to na kvalitních a propracovaných internetových stránkách (aby 

zákazníci po zadání klíčových slov do vyhledávače našli právě naši společnost) a na osobním 

přístupu provázaného s důležitými faktory pro zákazníky. Cílem je jejich maximální 

uspokojení, aby se stali zákazníky stálými a šiřiteli pozitivních referencí.  

 Na trhu organizací vytyčíme také dva pilíře představující podporu prodeje v podobě 

diferencovaného slevového systému. Poté se pokusíme pro společnost popsat výhody účasti 

na veletrzích a výstavách. 

 Jednotlivé komunikační nástroje rozdělujeme dle trhů, v praxi je důležité, aby            

se všechny tyto prvky doplňovaly a využívaly pro oba trhy současně.  

6.1  Internetová komunikace 

 

 Na základě analýzy spokojenosti s internetovými stránkami doporučujeme zcela 

přepracovat stávající stránky společnosti dle níže popsaných návrhů uzpůsobeným 

především potřebám spotřebitelského trhu.  

 Na základě obrázku 5.9 se zaměříme především na zlepšení faktorů umístěných 

v kvadrantu konkurenčních příležitostí, a to přístupnost a množství informací.  

 Přístupnost k internetovým stránkám je na velmi špatné úrovni. Na základě 

provedené SEO analýzy jsme odhalili velice špatné technické vlastnosti (málo zpětných 

odkazů, žádná klíčová slova). Tyto vlastnosti tedy musíme vylepšit tak, aby naše cílová 

skupina zákazníků po zadání klíčových slov do prohlížeče našla internetové stránky 

společnosti na prvních místech vyhledávání. 
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 Především tedy musíme zvolit správní klíčová slova, jak je znázorněno v tabulce 6.1. 

Právě kombinaci těchto slov zákazník pravděpodobně zadá při vyhledávání informací             

o prodejnách přírodního kamene v blízkosti jeho bydliště.  

Tab. 6.1 – Návrh klíčových slov pro internetové stránky společnosti 

Klíčová slova 

Opava 

Ostrava 

Hrabyně 

kámen 

přírodní 

dekorační, okrasný 

  

 Po zvolení správných klíčových slov je třeba zajistit, aby se stránky společnosti 

objevovaly na prvních místech ve vyhledávačích (Seznam, Google), proto je třeba vytvořit 

zpětné odkazy zápisy do tzv. katalogů a posléze přizpůsobit další vlastnosti stránek na základě 

SEO analýzy (titulky stránky, nadpisy atd.) 

 Nyní se zaměříme na kvalitní obsah samotných stránek. Poziční mapa naznačuje, že 

respondenti jsou velmi nespokojeni s množstvím informací uváděných na webu, což dokazuje 

i obrázek. Zákazník zde najde pouze základní informace o společnosti, kontakty a otevírací 

dobu prodejny. Chybí popis sortimentu společnosti a jeho ceník, galerie realizovaných 

projektů atd., což je třeba doplnit při zachování přehlednosti stránek. 

 

6.2 Osobní prodej 

 Osobní prodej je nedílnou součástí snahy udržet si zákazníka, bez ohledu na velikost 

podniku. V případě malých podniků je naprosto nezbytný. Na základě kapitoly 5.4 

navrhujeme zaměřit se na osobní prodej jako na činnost, která pomůže společnosti vybudovat 

si dobré renomé a uspokojit potřeby zákazníka tak, aby se sami zákazníci stali šiřiteli 

kvalitních referencí. 

 Na základě pozičních map uvedených v kapitole 5.4 doporučujeme vytvořit určitou 

konkurenční výhodu na trhu pomocí faktorů, které respondenti (ať už na spotřebitelském, 

nebo business trhu) zařadili do kvadrantu motivačních faktorů. 
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Jedná se o následující faktory: 

 kvalita zboží, 

 cena,  

 přístup personálu. 

 Je důležité tyto prvky udržovat i nadále na vysoké úrovni kvality a udržet si zákazníky 

dobrým poměrem cena – kvalita s osobním přístupem při prodeji. Jistou nevýhodu ve 

velikosti společnosti je tedy vhodné předefinovat jako výhodu, kdy malá skupina 

zaměstnanců přichází stále do kontaktu s okolím a může tak znát zákazníka osobně. Znalost 

jmen zákazníků, jejich preferencí a dalších důležitých informací znamená, že návštěva 

podniku se pro ně stane jakýmsi zážitkem. 

 Jak jsme již uvedli výše, je vhodné zvýšit poměr doporučení na úkor inzerce 

v magazínu Bonsaje jakožto prvotních informací o společnosti. Inzerci zaznamenalo pouze 

4,5% spotřebitelů a 7% organizací. Navíc tento komunikační kanál není správně zacílen, bude 

tedy lepší inzerci zrušit.  

  

6.3 Podpora prodeje 

 V této kapitole se pokusíme popsat, jaké prvky podpory prodeje by měla společnost 

BEVA TRADE využívat. Jedná se především o vytvoření sytému poskytování množstevních 

slev a distribuci katalogů a ceníků zboží na business trhu. Dále si popíšeme, jak vylepšit 

faktory důležité pro spotřebitele, a to prezentaci a následnou distribuci zboží. 

 Opět se odvoláváme na poziční mapu business trhu (obrázek 5.11), kde faktor 

množstevních slev balancuje na pomezí marginálních a konkurenčních příležitostí. Vedení 

společnosti doposud neposkytovalo slevy na zboží dle určitého systému, proto je třeba tento 

systém vytvořit a motivovat tak zákazníky k většímu odběru.  

 Bylo by vhodné rozesílat začátkem roku všem svým zákazníkům na business trhu 

katalogy a ceníky zboží, ve kterých by byl vložen slevový program určený jejich specifickým 

potřebám. 

 Systém slev je vhodné navrhnout v souladu s kapitolou 5.1.2, tedy dle segmentačních 

kritérií popsaných v této kapitole.  
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 Pro lepší představu poslouží následující tabulka, která je určena obchodní společnosti, 

která odebírá především břidlici.    

Tab. 6.2 – Návrh slevového programu 

SLEVOVÝ PROGRAM PRO VAŠI SPOLEČNOST KAMENTA s.r.o.

břidlice řezaná 2% 4% 7% 11%

břidlice - obklad 1% 3% 5% 8%

množství/zboží 5t 10t 15t 20t

 

 Na spotřebitelském trhu zákazníci označili rozmístění a prezentaci zboží jako faktor 

s nižší spokojeností, ale relativně vysokou důležitostí. Není vhodné tento faktor podcenit, 

protože spotřebitelé, oproti organizacím, vybírají zboží přímo v místě prodeje. Je třeba 

zapracovat na prezentaci zboží (tzv. merchandising) a jeho rozmístěním donutit zákazníka ke 

shlédnutí všeho zboží na prodejně pomocí velkého nákupního okruhu.  

 Zboží doplňkového charakteru umístit hned ke vchodu a sortiment, který zákazník 

nakupuje nejčastěji (tzn. obklady, dlažbu) situovat do vzdálenějších míst prodejny. 

 Určitým stimulem pro spotřebitele při nákupu tohoto druhu zboží jsou také 

doprovodné službu v podobě dopravy. Doporučujeme tuto službu nabízet i nadále a také na 

internetové stránky umístit o tomto informaci.  

6.4 Veletrhy a výstavy 

 Veletrhy a výstavy jsou nedílnou součástí prezentace společností. Popisovaná 

společnost se doposud VV neúčastnila. 

 Navrhujeme účast společnosti na veletrzích a výstavách, protože se jedná o nástroj 

marketingové komunikace s dobrým zacílením a širokým dosahem během krátkého časového 

úseku. Opět je vhodné vybírat výstavy dle segmentačních kritérií. Návrh účasti na vybraných 

VV v roce 2013 představuje tabulka 6.3. 

Tab. 6.3 – návrh na účast na VV 

MÍSTO AKCE CÍLOVÁ SKUPINA DATUM

Olomouc Flora Olomouc - letní etapa zahrádkářské společnosti/chataři 15. - 18. srpna 2013

Brno Zelený svět obchodní/zahradnické spol. 6. - 7. září 2013

Frýdek-Místek
7. veletrh stavebnictví, 

zahradnictví a hobby

Zahrádkářské/kamenické/stavební/

obchodní spol.

24. - 25. června 

2013
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7 Závěr 

 Cílem této práce byla analýza stávajících forem marketingové komunikace a návrh 

nového složení komunikačního mixu určeného pro společnost BEVA TRADE s.r.o., která se 

zabývá velkoobchodem i maloobchodem s přírodním kamenem. Výsledné složení 

marketingového mixu bylo vytvořeno na základě výsledků primárních výzkumů.                   

Na spotřebitelském trhu jsme realizovali průzkum pomocí osobního, na business trhu pomocí 

osobního dotazování.  

 Hlavním problémem bylo, že společnost nevěnovala komunikaci se zákazníky velikou 

pozornost a využívala zcela nevhodných komunikačních kanálů, které nebyly cíleně 

zaměřeny. Mimo to nijak neprezentovala svou unikátnost v nabídce zboží, a to zelenou 

břidlici. Důsledkem tohoto jednání může být pokles tržeb v posledních letech. 

 Navrhli jsme tedy určitá opatření s cílem vybudování obecného povědomí                   

o společnosti na spotřebitelském trhu a rozšiřování klienteli na business trhu. Nový 

komunikační mix je zaměřen na internetovou komunikaci a osobní prodej na spotřebitelském 

trhu. Na trhu organizací je komunikace zaměřena na podporu prodeje v podobě slevových 

programů a na účasti na veletrzích a výstavách. Je zřejmé, že jednotlivé prvky nelze 

jednoznačně zařadit pouze do ʺteritoriaʺ spotřebitelů či organizací, všechny výše zmíněné 

prvky se prolínají.  

  Psaní této práce bylo v několika směrech velmi poučné. Předně si člověk uvědomí,    

že založení a řízení společnosti, byť malé, je velmi náročná a stresující práce. Také se 

vyskytly drobné problémy při sběru dat. Vše zlé je ale k něčemu dobré a získávání zkušeností 

do budoucna se jistě hodí. Snad tedy výsledky práce budou v praxi aplikovány a pomůžou tak 

společnosti k lepším hospodářským výsledkům.  
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Příloha č. 1 – Dotazník osobního dotazování 

Vážený respondente, 

 jsem studentem 3. ročníku bakalářského studia na VŠB-TU Ostrava a tímto si Vás dovoluji 

požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který slouží ke zjištění stavu komunikace mezi Vámi, 

zákazníky, a společností BEVA TRADE s.r.o. Výsledky tohoto šetření budou použity pouze pro 

vypracování mé bakalářské práce a dotazník je zcela anonymní.  

Zaškrtněte, prosím, vždy jednu vybranou odpověď, není-li uvedeno jinak.  

      Michael Mrůzek 

1. Z jakého zdroje jste se dozvěděli o této prodejně společnosti BEVA TRADE? 

 Z internetových stránek                                  1.1 

 Z inzerce               1.2 

 Od známých/rodiny             1.3 

 Jinou cestou (vypište, prosím………………) 1.4 

 

 

2. Znáte internetové stránky společnosti www.bevatrade.cz? 

 Ano                           2.1 

 Ne (pokud odpovíte Ne, odpovídáte až na ot. č. 6) 2.2 

 

3. Dozvěděli jste se na těchto internetových stránkách veškeré potřebné informace? 

 Ano               3.1 

 Spíše ano             3.2 

 Spíše ne             3.3 

 Ne (vypište, prosím, co Vám zde chybělo)     3.4 

………………………………………………………… 

 

4. Prosím, ohodnoťte známkou (1 nejlepší, 5 nejhorší), jak jsou pro Vás důležité následující 

vlastnosti internetových stránek: 

  1   2   3  4   5 

Přehlednost         4.1 

Množství informací            4.2 

Kvalita informací               4.3 

Přístupnost                   4.4 

Design stránek                    4.5 

 

 

5. Nyní, prosím, stejným způsobem ohodnoťte (1 nejlepší, 5 nejhorší) spokojenost s 

internetovými stránkami společnosti: 

  1  2   3  4  5 

Přehlednost        5.1 

Množství informací           5.2 

Kvalita informací              5.3 

Přístupnost                   5.4 

Design stránek                5.5 

http://www.bevatrade.cz/
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6. Jaký byl pro Vás rozhodující faktor pro návštěvu prodejny? (můžete zatrhnout více možností) 

 Rozsah nabízeného zboží  6.1 

 Cena     6.2 

 Kvalita zboží    6.3 

 Dostupnost prodejny   6.4 

 Doporučení    6.5 

 Jiné (vypište, prosím…………..) 6.6 

 

7. Prosím, ohodnoťte známkou (1 nejlepší, 5 nejhorší), jak jsou pro Vás důležité následující 

faktory při nákupu přírodního kamene: 

        1   2   3   4  5 

Cena                                              7.1 

Kvalita zboží                                 7.2 

Dostupnost prodejny                    7.3 

Rozmístění a prezentace zboží      7.4 

Přístup personálu                         7.5 

Množstevní slevy                 7.6 

Doprovodné služby                 7.7 

 (doprava zboží) 

 

8. Nyní, prosím, stejným způsobem ohodnoťte (1 nejlepší, 5 nejhorší), jak jste spokojeni 

s následujícími faktory při nákupu přírodního kamene  u společnosti BEVA TRADE: 

           1  2   3   4  5 

Cena                                               8.1 

Kvalita zboží                                  8.2 

Dostupnost prodejny                      8.3 

Rozmístění a prezentace zboží       8.4 

Přístup personálu                            8.5 

Množstevní slevy                 8.6 

Doprovodné služby                  8.7 

 (doprava zboží) 

 

9. Jak využijete zakoupený přírodní kámen? 

 Jako dlažbu   9.1 

 Jako obklad   9.2 

 Na plot/opěrná zídka  9.3 

 Na zpevnění plochy  9.4 

 Jako dekoraci   9.5 

 Jiné (prosím, vypište………………….)9.6 

10. Pro úpravu jakého typu nemovitosti kámen využijete?  

 Rodinný dům  10.1 

 Byt   10.2 

 Chalupu  10.3 

 Zahrádku  10.4 
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11. Kolikrát jste u společnosti již nakupovali? 

Prosím, vypište…………………………………. 

 

12. Jste muž nebo žena? 

 Muž   12.1 

 Žena   12.2 

 

13. Vaše místo bydliště? 

Prosím, vypište………………. 

 

14. Váš věk? 

 18-30   14.1 

 31-40   14.2 

 41-50   14.3 

 51-60   14.4 

 61 a víc  14.5 

 

 

  Děkuji za Váš čas   
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Příloha č. 2 – Dotazník elektronického dotazování 

Vážený respondente, 

 jsem studentem 3. ročníku bakalářského studia na VŠB-TU Ostrava a tímto si Vás 

dovoluji požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který slouží ke zjištění stavu komunikace 

mezi Vámi, zákazníky, a společností BEVA TRADE s.r.o. Výsledky tohoto šetření budou 

použity pouze pro vypracování mé bakalářské práce a dotazník je zcela anonymní.  

Zaškrtněte, prosím, vždy jednu vybranou odpověď, není-li uvedeno jinak.  

      Michael Mrůzek 

 

1. Z jakého zdroje jste se dozvěděli o společnosti BEVA TRADE?  

 Z internetových stránek 

 Z inzerce 

 Z jiných zdrojů……… 

 

2. Znáte internetové stránky společnosti www.bevatrade.cz? 

 Ano               

 Ne (pokud Ne, odpovídáte na ot. č. 6) 

 

3. Dozvěděli jste se na těchto internetových stránkách veškeré potřebné informace? 

 Ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Ne (vypište, prosím, co Vám zde chybělo) 

       ………………………………………………………. 

 

4. Prosím, ohodnoťte známkou (1 nejlepší, 5 nejhorší), jak jsou pro Vás důležité následující 

vlastnosti internetových stránek: 

  1  2   3   4  5 

Přehlednost          

Množství informací             

Kvalita informací                

Přístupnost                    

Design stránek                  

 

5. Nyní, prosím, stejným způsobem ohodnoťte (1 nejlepší, 5 nejhorší) spokojenost s 

internetovými stránkami společnosti: 

   1  2   3   4  5 

Přehlednost          

Množství informací             

Kvalita informací                

Přístupnost                    

Design stránek                  

 

 

 

http://www.bevatrade.cz/
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6. Jaký byl pro vás rozhodující faktor pro navázání spolupráce se společností BEVA 

TRADE? (více možností) 

 Rozsah nabízeného zboží 

 Cena 

 Kvalita zboží 

 Jedinečnost zboží 

 Rychlost dodávek zboží 

 Spolehlivost 

 Jiné………… 

 

7. Prosím, ohodnoťte známkou (1 nejlepší, 5 nejhorší), jak jsou pro Vás důležité následující 

faktory při nákupu přírodního kamene: 

          1  2   3   4  5 

Cena                                               

Kvalita zboží                                  

Dostupnost prodejny                      

Rozmístění a prezentace zboží       

Přístup personálu                            

Množstevní slevy                    

Doprovodné služby                   

 

8. Nyní, prosím, stejným způsobem ohodnoťte (1 nejlepší, 5 nejhorší) spokojenost 

s následujícími faktory při nákupu přírodního kamene u společnosti BEVA TRADE: 

         1  2   3   4  5 

Cena                                               

Kvalita zboží                                  

Dostupnost prodejny                      

Rozmístění a prezentace zboží       

Přístup personálu                           

Množstevní slevy                    

Doprovodné služby                   

 

 

9. Jaké slevy Vám poskytuje společnost na odebrané zboží? (více možností) 

 Na množství odebraného zboží 

 Na konkrétní druh odebraného zboží 

 Za platbu předem 

 Smluvní ceny 

 Žádné  

 

10. Využíváte možnosti zasílání katalogů a ceníků společnosti? 

 Ano, využíváme 

 Ne, nevyužíváme 

 Nevyužíváme, ale chtěli bychom 
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11. Hledáte své zákazníky a dodavatele na veletrzích a výstavách? 

 Ano, hledáme 

 Jsme pouze účastníky, zákazníky a dodavatele hledáme jinou cestou 

 Veletrhů se neúčastníme 

 

 

12. Jak často u nás nakupujete? 

 1x týdně 

 1x měsíčně 

 1x čtvrtletně 

 1x za půl roku 

 1x za rok 

 Jinak………….. 

 

13. Jaká je Vaše podnikatelská činnost? (více možností) 

 Obchodní společnost (prodáváme zboží dále) 

 Stavební  

 Kamenická  

 Zahradnická  

 Jiné (prosím, vypište…………………….) 

 

14. Počet zaměstnanců Vaší společnosti: 

 1-5 

 6-12 

 13-20 

 20 a více 

 

15. V jakém kraji působíte? 

(Prosím, vypište……………..) 
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Příloha č. 3 – Základní vyhodnocení osobního dotazování 

Z jakého zdroje jste se dozvěděli o této prodejně společnosti BEVA TRADE? 

Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Z internetových stránek 37 41,6 

Od známých/rodiny 29 32,6 

Osobní kontakt 19 21,3 

Z inzerce 4 4,5 

Celkem 89 100,0 

 

Znáte internetové stránky společnosti www.bevatrade.cz? 

Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Ano 47 52,8 

Ne 42 47,2 

Celkem 89 100,0 

 

Dozvěděli jste se na těchto internetových stránkách veškeré potřebné informace? 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid Spíše ano 27 30,3 

  Spíše ne 20 22,5 

  Total 47 52,8 

Missing System 42 47,2 

Total   89 100,0 

 

Prosím, ohodnoťte známkou (1 nejlepši, 5 nejhorši), jak jsou pro Vas důležite následující faktory týkající se internetových 

stránek - přehlednost 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid Velmi důležité 32 36,0 

  Spíše důležité 15 16,9 

  Total 47 52,8 

Missing System 42 47,2 

Total   89 100,0 

 

Prosím, ohodnoťte známkou (1 nejlepši, 5 nejhorši), jak jsou pro Vas důležite následující faktory týkající se internetových 

stránek - množství informací 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid Spíše důležité 40 44,9 

  Důležité 4 4,5 

  Velmi důležité 3 3,4 

  Total 47 52,8 

Missing System 42 47,2 

Total   89 100,0 
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Prosím, ohodnoťte známkou (1 nejlepši, 5 nejhorši), jak jsou pro Vas důležite následující faktory týkající se internetových 

stránek - kvalita informací 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid Velmi důležité 29 32,6 

 
Spíše důležité 18 20,2 

 
Total 47 52,8 

Missing System 42 47,2 

Total   89 100,0 

 

Prosím, ohodnoťte známkou (1 nejlepši, 5 nejhorši), jak jsou pro Vas důležite následující faktory týkající se internetových 

stránek - přístupnost 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid Spíše důležité 43 48,3 

 
Důležité 4 4,5 

 
Total 47 52,8 

Missing System 42 47,2 

Total   89 100,0 

 

Prosím, ohodnoťte známkou (1 nejlepši, 5 nejhorši), jak jsou pro Vas důležite následující faktory týkající se internetových 

stránek - design stránek 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid Spíše důležité 36 40,4 

 
Velmi důležité 11 12,4 

 
Total 47 52,8 

Missing System 42 47,2 

Total   89 100,0 

 

Nyní, prosím, stejným způsobem ohodnoťte (1 nejlepší, 5 nejhorší) spokojenost s internetovými stránkami společnosti - 

přehlednost 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid Spokojeni 35 39,3 

 
Spíše spokojeni 5 5,6 

 
Spíše nespokojeni 4 4,5 

 
Velmi spokojeni 3 3,4 

 
Total 47 52,8 

Missing System 42 47,2 

Total   89 100,0 

 

Nyní, prosím, stejným způsobem ohodnoťte (1 nejlepší, 5 nejhorší) spokojenost s internetovými stránkami společnosti - 

množství informací 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid Spokojeni 30 33,7 

 
Spíše spokojeni 10 11,2 

 
Velmi spokojeni 4 4,5 

 
Spíše nespokojeni 3 3,4 

 
Total 47 52,8 

Missing System 42 47,2 

Total   89 100,0 
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Nyní, prosím, stejným způsobem ohodnoťte (1 nejlepší, 5 nejhorší) spokojenost s internetovými stránkami společnosti - 

kvalita informací 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid Spokojeni 32 36,0 

 
Spíše nespokojeni 13 14,6 

 
Spíše spokojeni 2 2,2 

 
Total 47 52,8 

Missing System 42 47,2 

Total   89 100,0 

 

Nyní, prosím, stejným způsobem ohodnoťte (1 nejlepší, 5 nejhorší) spokojenost s internetovými stránkami společnosti - 

přístupnost 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid Spokojeni 35 39,3 

 
Spíše spokojeni 8 9,0 

 
Spíše nespokojeni 4 4,5 

 
Total 47 52,8 

Missing System 42 47,2 

Total   89 100,0 

 

Nyní, prosím, stejným způsobem ohodnoťte (1 nejlepší, 5 nejhorší) spokojenost s internetovými stránkami společnosti - 

design stránek 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid Spokojeni 24 27,0 

 
Spíše nespokojeni 16 18,0 

 
Spíše spokojeni 7 7,9 

 
Total 47 52,8 

Missing System 42 47,2 

Total   89 100,0 

 

Jaký byl pro Vás rozhodující faktor pro návštěvu prodejny? 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid Rozsah nabízeného zboží 66 74,2 

Missing System 23 25,8 

Total   89 100,0 

 

Jaký byl pro Vás rozhodující faktor pro návštěvu prodejny? 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid Cena 46 51,7 

Missing System 43 48,3 

Total   89 100,0 
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Jaký byl pro Vás rozhodující faktor pro návštěvu prodejny? 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid Kvalita zboží 48 53,9 

Missing System 41 46,1 

Total   89 100,0 

 

Jaký byl pro Vás rozhodující faktor pro návštěvu prodejny? 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid Dostupnost prodejny 23 25,8 

Missing System 66 74,2 

Total   89 100,0 

 

Jaký byl pro Vás rozhodující faktor pro návštěvu prodejny? 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid Doporučení 22 24,7 

Missing System 67 75,3 

Total   89 100,0 

 

Prosím, ohodnoťte známkou (1 nejlepší, 5 nejhorší), jak jsou pro Vás důležité následující 

faktory při nákupu přírodního kamene - cena 

Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Velmi důležité 38 42,7 

Spíše důležité 33 37,1 

Důležité 18 20,2 

Total 89 100,0 

 

Prosím, ohodnoťte známkou (1 nejlepší, 5 nejhorší), jak jsou pro Vás důležité následující 

faktory při nákupu přírodního kamene - kvalita zboží 

Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Velmi důležité 58 65,2 

Spíše důležité 31 34,8 

Total 89 100,0 

 

Prosím, ohodnoťte známkou (1 nejlepší, 5 nejhorší), jak jsou pro Vás důležité následující 

faktory při nákupu přírodního kamene - dostupnost prodejny 

Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Spíše důležité 45 50,6 

Důležité 31 34,8 

Spíše nedůležité 7 7,9 

Velmi důležité 6 6,7 

Total 89 100,0 
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Prosím, ohodnoťte známkou (1 nejlepší, 5 nejhorší), jak jsou pro Vás důležité následující 

faktory při nákupu přírodního kamene - rozmístění a prezentace zboží 

Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Spíše důležité 73 82,0 

Důležité 12 13,5 

Velmi důležité 4 4,5 

Total 89 100,0 

 

Prosím, ohodnoťte známkou (1 nejlepší, 5 nejhorší), jak jsou pro Vás důležité následující 

faktory při nákupu přírodního kamene - přístup personálu 

Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Velmi důležité 54 60,7 

Spíše důležité 35 39,3 

Total 89 100,0 

 

Prosím, ohodnoťte známkou (1 nejlepší, 5 nejhorší), jak jsou pro Vás důležité následující 

faktory při nákupu přírodního kamene - množstevní slevy 

Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Spíše důležité 58 65,2 

Důležité 24 27,0 

Velmi důležité 7 7,9 

Total 89 100,0 

 

Prosím, ohodnoťte známkou (1 nejlepší, 5 nejhorší), jak jsou pro Vás důležité následující 

faktory při nákupu přírodního kamene - doprovodné služby 

Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Spíše důležité 43 48,3 

Velmi důležité 35 39,3 

Důležité 8 9,0 

Spíše nedůležité 3 3,4 

Total 89 100,0 

 

Nyní, prosím, stejným způsobem ohodnoťte (1 nejlepší, 5 nejhorší), jak jste spokojeni s následujícími 

faktory při nákupu přírodního kamene u společnosti BEVA TRADE - cena 

Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Spíše spokojeni 62 69,7 

Velmi spokojeni 14 15,7 

Spokojeni 10 11,2 

Spíše nespokojeni 3 3,4 

Total 89 100,0 
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Nyní, prosím, stejným způsobem ohodnoťte (1 nejlepší, 5 nejhorší), jak jste spokojeni s následujícími 

faktory při nákupu přírodního kamene u společnosti BEVA TRADE - kvalita zboží 

Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Spíše spokojeni 60 67,4 

Velmi spokojeni 22 24,7 

Spokojeni 7 7,9 

Total 89 100,0 

 

Nyní, prosím, stejným způsobem ohodnoťte (1 nejlepší, 5 nejhorší), jak jste spokojeni s následujícími 

faktory při nákupu přírodního kamene u společnosti BEVA TRADE- dostupnost prodejny 

Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Spíše spokojeni 52 58,4 

Spokojeni 31 34,8 

Velmi spokojeni 4 4,5 

Spíše nespokojeni 2 2,2 

Total 89 100,0 

 

Nyní, prosím, stejným způsobem ohodnoťte (1 nejlepší, 5 nejhorší), jak jste spokojeni s následujícími 

faktory při nákupu přírodního kamene u společnosti BEVA TRADE - rozmístění a prezentace zboží 

Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Spokojeni 43 48,3 

Spíše spokojeni 38 42,7 

Velmi spokojeni 4 4,5 

Spíše nespokojeni 4 4,5 

Total 89 100,0 

 

Nyní, prosím, stejným způsobem ohodnoťte (1 nejlepší, 5 nejhorší), jak jste spokojeni s následujícími 

faktory při nákupu přírodního kamene u společnosti BEVA TRADE - přístup personálu 

Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Spíše spokojeni 44 49,4 

Velmi spokojeni 30 33,7 

Spokojeni 15 16,9 

Total 89 100,0 

 

Nyní, prosím, stejným způsobem ohodnoťte (1 nejlepší, 5 nejhorší), jak jste spokojeni s následujícími 

faktory při nákupu přírodního kamene u společnosti BEVA TRADE - doprovodné služby 

Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Spíše spokojeni 50 56,2 

Velmi spokojeni 20 22,5 

Spokojeni 15 16,9 

Spíše nespokojeni 4 4,5 

Total 89 100,0 
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Jak využijete zakoupený přírodní kámen? 

Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Jako obklad 37 41,6 

Jako dekoraci 26 29,2 

Na plot/opěrná zídka 12 13,5 

Jako dlažbu 11 12,4 

Na zpevnění plochy 3 3,4 

Total 89 100,0 

 

Pro úpravu jakého typu nemovitosti kámen využijete? 

Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Rodinný dům 38 42,7 

Chalupu 24 27,0 

Zahrádku 16 18,0 

Byt 11 12,4 

Total 89 100,0 

 

Kolikrát jste u společnosti již nakupovali? 

Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Jedenkrát 33 37,1 

Dvakrát 22 24,7 

Třikrát 22 24,7 

Čtyřikrát 12 13,5 

Total 89 100,0 

 

Jste muž nebo žena? 

Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Muž 51 57,3 

Žena 38 42,7 

Total 89 100,0 

 

Vaše místo bydliště? 

Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Ostrava 34 38,2 

Opava 28 31,5 

Hlučín 12 13,5 

Nový Jíčín 4 4,5 

Český Těšín 4 4,5 

Krnov 4 4,5 

Karviná 3 3,4 

Total 89 100,0 
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Váš věk? 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid 41-50 30 33,7 

 
51-60 24 27,0 

 
31-40 16 18,0 

 
18-30 9 10,1 

 
61 a více 8 9,0 

 
Total 87 97,8 

Missing System 2 2,2 

Total   89 100,0 
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Příloha č. 4 - Základní vyhodnocení elektronického dotazování 

Z jakého zdroje jste se dozvěděli o společnosti BEVA TRADE? 

  absolutní četnost relativní četnost 

Osobní kontakt 8 57,1 

Z internetových stránek 5 35,7 

Z inzerce 1 7,1 

Total 14 100,0 

 

Znáte internetové stránky společnosti www.bevatrade.cz? 

  absolutní četnost relativní četnost 

Ne 10 71,4 

Ano 4 28,6 

Total 14 100,0 

 

Dozvěděli jste se na těchto internetových stránkách veškeré potřebné informace? 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid Spíše ano 3 21,4 

 Ano 1 7,1 

 Total 4 28,6 

Missing System 10 71,4 

Total   14 100,0 

 

Prosím, ohodnoťte známkou (1 nejlepší, 5 nejhorší), jak jsou pro Vás důležité následující vlastnosti 

internetových stránek - Přehlednost 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid Velmi důležité 3 21,4 

 Spíše důležité 1 7,1 

 Total 4 28,6 

Missing System 10 71,4 

Total   14 100,0 

 

Prosím, ohodnoťte známkou (1 nejlepší, 5 nejhorší), jak jsou pro Vás důležité následující vlastnosti 

internetových stránek - Množství informací 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid Spíše důležité 3 21,4 

 Velmi důležité 1 7,1 

 Total 4 28,6 

Missing System 10 71,4 

Total   14 100,0 
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Prosím, ohodnoťte známkou (1 nejlepší, 5 nejhorší), jak jsou pro Vás důležité následující vlastnosti 

internetových stránek - Kvalita informací 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid Velmi důležité 3 21,4 

 Spíše důležité 1 7,1 

 Total 4 28,6 

Missing System 10 71,4 

Total   14 100,0 

 

Prosím, ohodnoťte známkou (1 nejlepší, 5 nejhorší), jak jsou pro Vás důležité následující vlastnosti 

internetových stránek - Přístupnost 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid Spíše důležité 3 21,4 

 Velmi důležité 1 7,1 

 Total 4 28,6 

Missing System 10 71,4 

Total   14 100,0 

 

Prosím, ohodnoťte známkou (1 nejlepší, 5 nejhorší), jak jsou pro Vás důležité následující vlastnosti 

internetových stránek - Design stránek 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid Spíše důležité 4 28,6 

Missing System 10 71,4 

Total   14 100,0 

 

Nyní, prosím, stejným způsobem ohodnoťte (1 nejlepší, 5 nejhorší) spokojenost s internetovými stránkami 

společnosti - Přehlednost 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid Spíše spokojeni 3 21,4 

 Spokojeni 1 7,1 

 Total 4 28,6 

Missing System 10 71,4 

Total   14 100,0 

 

Nyní, prosím, stejným způsobem ohodnoťte (1 nejlepší, 5 nejhorší) spokojenost s internetovými stránkami 

společnosti - Množství informací 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid Spíše spokojeni 2 14,3 

 Spokojeni 2 14,3 

 Total 4 28,6 

Missing System 10 71,4 

Total   14 100,0 
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Nyní, prosím, stejným způsobem ohodnoťte (1 nejlepší, 5 nejhorší) spokojenost s internetovými stránkami 

společnosti - Kvalita informací 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid Spíše nespokojeni 2 14,3 

 Spíše spokojeni 1 7,1 

 Spokojeni 1 7,1 

 Total 4 28,6 

Missing System 10 71,4 

Total   14 100,0 

Nyní, prosím, stejným způsobem ohodnoťte (1 nejlepší, 5 nejhorší) spokojenost s internetovými stránkami 

společnosti - Přístupnost 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid Spíše spokojeni 2 14,3 

 Spokojeni 2 14,3 

 Total 4 28,6 

Missing System 10 71,4 

Total   14 100,0 

 

Nyní, prosím, stejným způsobem ohodnoťte (1 nejlepší, 5 nejhorší) spokojenost s internetovými stránkami 

společnosti - Design stránek 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid Spokojeni 3 21,4 

 Spíše spokojeni 1 7,1 

 Total 4 28,6 

Missing System 10 71,4 

Total   14 100,0 

 

Jaký byl pro vás rozhodující faktor pro navázání spolupráce se společností BEVA TRADE? - Rozsah 

nabízeného zboží 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid Rozsah nabízeného 
zboží 

10 71,4 

Missing System 4 28,6 

Total   14 100,0 

 

Jaký byl pro vás rozhodující faktor pro navázání spolupráce se společností BEVA TRADE? - Cena 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid Cena 4 28,6 

Missing System 10 71,4 

Total   14 100,0 
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Jaký byl pro vás rozhodující faktor pro navázání spolupráce se společností BEVA TRADE? - Kvalita zboží 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid Kvalita zboží 5 35,7 

Missing System 9 64,3 

Total   14 100,0 

 

Jaký byl pro vás rozhodující faktor pro navázání spolupráce se společností BEVA TRADE? - Jedinečnost 

zboží 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid Jedinečnost zboží 7 50,0 

Missing System 7 50,0 

Total   14 100,0 

 

Jaký byl pro vás rozhodující faktor pro navázání spolupráce se společností BEVA TRADE? - Rychlost 

dodávek zboží 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid Rychlost dodávek zboží 9 64,3 

Missing System 5 35,7 

Total   14 100,0 

 

Jaký byl pro vás rozhodující faktor pro navázání spolupráce se společností BEVA TRADE? - Spolehlivost 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid Spolehlivost 6 42,9 

Missing System 8 57,1 

Total   14 100,0 

 

Prosím, ohodnoťte známkou (1 nejlepší, 5 nejhorší), jak jsou pro Vás důležité 

následující faktory při nákupu přírodního kamene - Cena 

Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Velmi důležité 8 57,1 

Spíše důležité 5 35,7 

Důležité 1 7,1 

Total 14 100,0 

 

Prosím, ohodnoťte známkou (1 nejlepší, 5 nejhorší), jak jsou pro Vás důležité 

následující faktory při nákupu přírodního kamene - Kvalita zboží 

Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Velmi důležité 11 78,6 

Spíše důležité 2 14,3 

Důležité 1 7,1 

Total 14 100,0 
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Prosím, ohodnoťte známkou (1 nejlepší, 5 nejhorší), jak jsou pro Vás důležité 

následující faktory při nákupu přírodního kamene - Dostupnost prodejny 

Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Důležité 7 50,0 

Spíše důležité 5 35,7 

Velmi důležité 1 7,1 

Spíše nedůležité 1 7,1 

Total 14 100,0 

Prosím, ohodnoťte známkou (1 nejlepší, 5 nejhorší), jak jsou pro Vás důležité následující faktory 

při nákupu přírodního kamene - Rozmístění a prezentace zboží 

Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Důležité 6 42,9 

Spíše důležité 5 35,7 

Spíše nedůležité 2 14,3 

Velmi důležité 1 7,1 

Total 14 100,0 

 

Prosím, ohodnoťte známkou (1 nejlepší, 5 nejhorší), jak jsou pro Vás důležité 

následující faktory při nákupu přírodního kamene - Přístup personálu 

Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Velmi důležité 8 57,1 

Spíše důležité 6 42,9 

Total 14 100,0 

 

Prosím, ohodnoťte známkou (1 nejlepší, 5 nejhorší), jak jsou pro Vás důležité 

následující faktory při nákupu přírodního kamene - Množstevní slevy 

Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Spíše důležité 11 78,6 

Velmi důležité 2 14,3 

Důležité 1 7,1 

Total 14 100,0 

 

Prosím, ohodnoťte známkou (1 nejlepší, 5 nejhorší), jak jsou pro Vás důležité následující faktory 

při nákupu přírodního kamene - Doprovodné služby (doprava) 

Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Spíše nedůležité 6 42,9 

Spíše důležité 5 35,7 

Velmi důležité 2 14,3 

Důležité 1 7,1 

Total 14 100,0 

 

 

 

 



6 
 

Nyní, prosím, stejným způsobem ohodnoťte (1 nejlepší, 5 nejhorší) spokojenost s 

následujícími faktory při nákupu přírodního kamene u společnosti BEVA TRADE - 

Cena 

Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Spíše spokojeni 11 78,6 

Velmi spokojeni 2 14,3 

Spokojeni 1 7,1 

Total 14 100,0 

 

Nyní, prosím, stejným způsobem ohodnoťte (1 nejlepší, 5 nejhorší) spokojenost s 

následujícími faktory při nákupu přírodního kamene u společnosti BEVA TRADE - 

Kvalita zboží 

Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Spíše spokojeni 10 71,4 

Velmi spokojeni 3 21,4 

Spokojeni 1 7,1 

Total 14 100,0 

 

Nyní, prosím, stejným způsobem ohodnoťte (1 nejlepší, 5 nejhorší) spokojenost s 

následujícími faktory při nákupu přírodního kamene u společnosti BEVA TRADE - 

Dostupnost prodejny 

Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Spíše spokojeni 12 85,7 

Velmi spokojeni 1 7,1 

Spokojeni 1 7,1 

Total 14 100,0 

 

Nyní, prosím, stejným způsobem ohodnoťte (1 nejlepší, 5 nejhorší) spokojenost s 

následujícími faktory při nákupu přírodního kamene u společnosti BEVA TRADE - 

Rozmístění a prezentace zboží 

Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Spíše spokojeni 10 71,4 

Spokojeni 3 21,4 

Velmi spokojeni 1 7,1 

Total 14 100,0 

 

Nyní, prosím, stejným způsobem ohodnoťte (1 nejlepší, 5 nejhorší) spokojenost s 

následujícími faktory při nákupu přírodního kamene u společnosti BEVA TRADE - 

Přístup personálu 

Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Velmi spokojeni 7 50,0 

Spíše spokojeni 6 42,9 

Spokojeni 1 7,1 

Total 14 100,0 
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Nyní, prosím, stejným způsobem ohodnoťte (1 nejlepší, 5 nejhorší) spokojenost s 

následujícími faktory při nákupu přírodního kamene u společnosti BEVA TRADE - 

Množstevní slevy 

Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Spíše spokojeni 8 57,1 

Spokojeni 3 21,4 

Velmi spokojeni 2 14,3 

Spíše nespokojeni 1 7,1 

Total 14 100,0 

 

Nyní, prosím, stejným způsobem ohodnoťte (1 nejlepší, 5 nejhorší) spokojenost s 

následujícími faktory při nákupu přírodního kamene u společnosti BEVA TRADE - 

Doprovodné služby (doprava) 

Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Spíše spokojeni 8 57,1 

Velmi spokojeni 6 42,9 

Total 14 100,0 

 

Jaké slevy Vám poskytuje společnost na odebrané zboží? - Na množství odebraného zboží 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid Na množství 
odebraného zboží 

4 28,6 

Missing System 10 71,4 

Total   14 100,0 

 

Jaké slevy Vám poskytuje společnost na odebrané zboží? - Na konkrétní druh odebraného množství 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid Na konkrétní druh 
odebraného zboží 

3 21,4 

Missing System 11 78,6 

Total   14 100,0 

 

Jaké slevy Vám poskytuje společnost na odebrané zboží? - Za platbu předem 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Missing System 14 100,0 

 

Jaké slevy Vám poskytuje společnost na odebrané zboží? - Smluvní ceny 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid Smluvní ceny 5 35,7 

Missing System 9 64,3 

Total   14 100,0 
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Jaké slevy Vám poskytuje společnost na odebrané zboží? - Žádné 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid Žádné 4 28,6 

Missing System 10 71,4 

Total   14 100,0 

 

Využíváte možnosti zasílání katalogů a ceníků společnosti? 

Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Ne, nevyužíváme 7 50,0 

Nevyužíváme, ale chtěli 
bychom 

5 35,7 

Ano, využíváme 2 14,3 

Total 14 100,0 

 

Hledáte své zákazníky a dodavatele na veletrzích a výstavách? 

Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Ano, hledáme 7 50,0 

Veletrhů se neúčastníme 5 35,7 

Jsme pouze účastníky, 
zákazníky a dodavatele 
hledáme jinou cestou 

2 14,3 

Total 14 100,0 

 

Jak často u nás nakupujete? 

Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Týdně 7 50,0 

Měsíčně 5 35,7 

Čtvrtletně 1 7,1 

2x měsíčně 1 7,1 

Total 14 100,0 

 

Jaká je Vaše podnikatelská činnost? - Obchodní činnost (prodáváme zboží dále) 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid Obchodní 2 14,3 

Missing System 12 85,7 

Total   14 100,0 

 

Jaká je Vaše podnikatelská činnost? - Stavební 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid Stavební 3 21,4 

Missing System 11 78,6 

Total   14 100,0 
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Jaká je Vaše podnikatelská činnost? - Kamenická 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid Kamenická 5 35,7 

Missing System 9 64,3 

Total   14 100,0 

 

Jaká je Vaše podnikatelská činnost? - Zahradnická 

  Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Valid Zahradnická 5 35,7 

Missing System 9 64,3 

Total   14 100,0 

 

Počet zaměstnanců Vaší společnosti: 

Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

1-5 6 42,9 

6-12 6 42,9 

13-20 2 14,3 

Total 14 100,0 

 

V jakém kraji působíte? 

Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

Moravskoslezský 8 57,1 

celá ČR 4 28,6 

Olomoucký 1 7,1 

Jihomoravský 1 7,1 

Total 14 100,0 
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Příloha č. 5 – Doplňující tabulky a obrázky 

 

Obr. 1 – Segmentace zákazníků dle území na spotřebitelském trhu 

 

Obr. 2 – Frekvence nákupů na business trhu 

Tab. 1 – Počty zaměstnanců na business trhu 

Počet zaměstnanců Vaší společnosti: 

Sloupec1 absolutní četnost relativní četnost 

1-5 6 42,9 

6-12 6 42,9 

13-20 2 14,3 

Total 14 100,0 

 

38% 

32% 

14% 

5% 

5% 

5% 

3% 

Ostrava

Opava

Hlučín

Nový Jíčín

Český Těšín

Krnov

Karviná

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Segmentace zákazníků dle území 

týdně 
49% 

měsíčně 
37% 

čtvrtletně 
7% 

2x měsíčně 
7% 

Frekvence nákupů na business trhu 



2 
 

 

Obr. 3 – Využití kamene v závislosti na věku 

 

Obr. 4 – Využití kamene v závislosti na pohlaví   
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Obr. 5 – Počty zaměstnanců v závislosti na geografickém území 

Vyhledávač Pozice Stránka 

Google 24 3 

Seznam 0 0 

Yahoo 0 0 

Jyxo 0 0 

Bing 0 0 

Obr. 6 – Výsledky SEO analýzy (aktuální pozice ve vyhledávačích) 

 

Obr. 7 – Poziční mapa spokojenosti s internetovými stránkami – business trh 
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Obr. 8 – Rozhodující faktory pro návštěvu prodejny – spotřebitelský trh 

 

Obr. 9 – Rozhodující faktory pro navázání spolupráce – business trh 
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Obr. 10 - Účast zákazníků na VV 

 

Obr. 11 – Slevy poskytnutých slev na zboží 
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