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Anotace 

Marketingový mix je velice obsáhlý, a tak popisuji jen určitou část, kterou využiji ve své 

bakalářské práci k co nejlepšímu popsání analýzy komunikačního mixu. Budu se zabývat 

touto problematikou, abych mohla pomoci firmě k vylepšení komunikace se zákazníky. 

V bakalářské práci popisuji firmu, se kterou spolupracuji a od které mám poskytnuty 

informace ke zpracování. Ve třetí části práce popisuji teoretický aspekt komunikačního 

mixu pomocí vybrané literatury. V poslední čtvrté části aplikuji nastudovanou 

problematiku komunikačního mixu a budu se snažit poradit firmě, co by měla zlepšit, aby 

se dokázala v budoucím období co nejlépe vyvíjet a zlepšovat v oblasti oslovování 

zákazníků.  

Klíčová slova: marketingový komunikační mix, marketingové nástroje, reklama, 

propagace, logo, propagační materiály 

Summary 

Marketing mix is vast thing and therefore I describe only a specific part, which I can use in 

my thesis, for the best description of communication mix analysis. I will deal with this 

problematic topic so that I can improve the company’s communication with customers. I 

describe firm, with which I cooperate, in my thesis and I have all information for analysis 

from this company. I will describe theoretical part of communication mix with chosen 

literature in the third part. In the last part, I will apply learned facts of communication mix 

and I will try to advise the company what to improve in order to be able to develop and 

enhance possible customer contacts in the forthcoming season. 

 

Key words: marketing communication mix, marketing tools, advertisement, propagation, 

logo, propagation materials 
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1. Úvod, cíl práce 

Ve své práci usiluji o co nejlepší a výstižnou analýzu komunikačního mixu 

společnosti Mariánskohorská a. s. Nejprve se budu zabývat strukturou a charakteristikou 

společnosti. Přiblížím její služby, společnosti, se kterými spolupracuje a pro něž vyrábí své 

výrobky, její reference a mnoho dalších neméně zajímavých informací.  V teoretické části 

práce pak specifikuji marketingový komunikační mix podle tzv. 4P. Jednotlivými prvky 4P 

jsou výrobek (product), cena (price), distribuce (place) a komunikace (promotion). 

Především však ve své bakalářské práci dávám důraz na komunikační mix a popisuji 

komunikační nástroje. Jejich hodnocení a aplikování uvádím s poskytnutými informacemi 

od firmy, s kterou spolupracuji. V poslední části bakalářské práce pak nabízím možná 

řešení pro případný rozvoj firmy v oblasti komunikace s veřejností.  

Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, kterými analyzuji vybranou 

firmu. Zabývá se výrobní, cenovou, distribuční a komunikační politikou. Pomocí těchto 

zmíněných sektorů je možno firmě poradit a aplikovat tuto problematiku pro zlepšení 

nabídky pro zákazníky a lépe si určit cílovou skupinu spotřebitelů tak, aby se společnost 

zlepšila na obchodním trhu. Komunikační mix se používá k ovlivnění konečného 

spotřebitele ke koupi produktu či služby. Hlavním úkolem je ovlivnění, přesvědčení, 

zviditelnění firmy. Hlavními částmi komunikačního mixu jsou reklama, podpora prodeje, 

publicita, události a zážitek, direct marketing a osobní prodej.  

Nástroje marketingové komunikace využívám u firmy Mariánskohorská a. s., abych 

jednak co nejlépe shromáždila a vyhodnotila dostupné informace, zároveň abych 

vyhodnotila marketingové chyby společnosti a naopak popsala, v jaké marketingové sféře 

je silná a na čem může získat nebo již získává své zákazníky. V dnešní době je velice 

důležitý komunikační mix pro zjištění potřebných informací, aby se firma mohla rozvíjet 

na celém obchodním trhu.  

Po zhodnocení všech poskytnutých materiálů ve své práci předkládám závěr svých 

názorů a pohledů na marketingové dovednosti vybrané firmy. V bakalářské práci se 

zaměřuji především na propagaci firmy Mariánskohorská a. s., která nedává přílišný důraz 

na propagaci, a tak se jim snažím nastínit výhody a důležitost marketingové propagace.
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Charakteristika vybrané společnosti 

Mariánskohorská a. s. se prezentuje na trhu jako inženýrsko-dodavatelská firma, 

která vznikla v roce 1993, tudíž nabízí služby již 19 let. Jedná se o dodávky a služby 

v oblasti strojírenských oborů po celé ČR. V prvé řadě se zabývá montáží technologických 

zařízení, inženýrské činnosti v oboru energetiky, prodeje a opracování hutního materiálu. 

Firma Mariánskohorská a. s. se dělí na 2 divize, a to:  

1. divize v Ostravě-Vítkovicích – kde se uskutečňují spíše montáže, 

2. divize v Pohořilkách – kde se firma soustředí spíše na výrobu. 

Akciová společnost působí jako spolehlivý a technicky zdatný partner. Firma 

v oblasti inženýrské činnosti získává stále více technicky náročnější zakázky a vytváří si 

tím prestižní klientelu.  

 

   Obr. č. 1. Sídlo společnosti 
   Zdroj: Mariánskohorská a. s. 

 

Jako akciová společnost vlastní 232 ks akcií na držitele o jmenovité hodnotě 

10 000 Kč. Základní kapitál tvoří vklad v hodnotě 2 320 000 Kč.  

Tabulka č. 1 Základní kapitál 

Společník Výše podílu v % Nesplaceny vklad Lhůta splatnosti 

Závada Vratislav 50 - - 

Pastor Zdeněk 50 - - 

Zdroj: vlastní zdroj [převzat od 7 ] 



Eliška Kotalová – Analýza komunikačního mixu vybrané společnosti 

 

2012                                                                                                                                - 3 - 

Představenstvo (statutární orgán) je sestaveno v pozicích předsedy, místopředsedy, 

prokuristy a dozorčí rady. [7, 8] 

 
Obr. č. 2. Organizace společnosti 
      Zdroj: Mariánskohorská a. s. 

1.1 Služby 

Sortiment firmy Mariánskohorská a. s. nabízí mnoho služeb, aby uspokojil potřeby 

zákazníků. Mezi služby společnosti patří:  

 projekční a komplexní inženýrská činnost, 

 kompletace rozsáhlých projektů, 

 výroba a montáž ocelových konstrukcí občanských a průmyslových staveb, 

 montáž potrubních rozvodů kapalin a plynů, 

 montáž kotelen, kompresorových stanic, výměníkových stanic, 

 montáž ústředního vytápění pro občanské a průmyslové objekty, 

 montáž vzduchotechnických zařízení, 

 montáž technologických souborů pro různá průmyslová odvětví, 
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 montáž čerpacích, čisticích a filtračních stanic, 

 výroba příslušenství energetických zařízení, tj. tlakových zámků, závěsů, hořáků, 

profuků, vstřiků atd., 

 výroba pomocných prvků pro montáže potrubních rozvodů. [7,8] 

1.2 Certifikáty 

Některé certifikáty firmy Mariánskohorská a. s. jsou obměňovány po 2–3 letech, 

například Velký průkaz způsobilosti pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí. Mezi 

certifikáty patří:  

 certifikát na proces svařování pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí 

a technologických zařízení, 

 certifikát ISO – ČSN EN ISO 9001:2001 ve spojení ČSN EN ISO 3834 – 2:2006, 

 velký průkaz způsobilosti pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí rozšířený 

o lávky a menší silniční mosty, jeřábové dráhy jako součástí OK stavby, konstrukce 

z tenkostěnných profilů, konstrukce z trubek, 

 oprávnění k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení, 

 oprávnění k provádění revizí a zkoušek vyhrazených tlakových zařízení. [7,8] 

Ukázky certifikátů jsou uvedeny v přílohách č. 1, 2, 3, 4, 5. 

1.3 Práce v odvětvích 

Mariánskohorská a. s. pracuje v odvětvích engineering včetně kompletace staveb, 

výroba a montáže ocelových konstrukcí, výroba a montáže technologických zařízení, 

potrubní rozvody, kompresorové stanice, čerpací stanice, úpravny, čistírny odpadních vod. 

Nyní popíšu jednotlivá odvětví firmy Mariánskohorská a. s. pro lepší přehled o daných 

sférách. 

1.3.1 Engineering včetně kompletace staveb 

Znamená to poskytování inženýrských služeb (projekcí, konstrukcí, kompletizací 

zařízení apod.); zavádění informačních a řídících systemů   

Engineering - soustřeďování technických služeb pro usnadnění dodávek technicky 

složitých výrobků či řešení technických problemů 

http://www.marianskohorska.cz/CoDelame.htm#art_0#art_0
http://www.marianskohorska.cz/CoDelame.htm#art_1#art_1
http://www.marianskohorska.cz/CoDelame.htm#art_2#art_2
http://www.marianskohorska.cz/CoDelame.htm#art_3#art_3
http://www.marianskohorska.cz/CoDelame.htm#art_4#art_4
http://www.marianskohorska.cz/CoDelame.htm#art_5#art_5
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Takže je to příprava nabídkové dokumentace, projektová činnost, zajištění 

materiálu a všech potřebných služeb k zajištění celé dodávky. Montáž a kompletace 

dodávky.  

1.3.2 Výroba a montáže ocelových konstrukcí 

 Projekt – výroba – montáž – dodávka na „klíč“ 

Převážná většina dodávek má charakter atypických ocelových konstrukcí 

vyráběných dle požadavků odběratele. 

Konstrukce průmyslové výstavby 

Konstrukce průmyslové výstavby souvisí především s jednolodními či vícelodními 

průmyslovými objekty, nosnými konstrukcemi, konstrukcemi cementáren, hutí, kotelen, 

administrativními budovami, stěnami, schodišti, zábradlími, jeřábovými dráhami, 

doplňkovými technologickými ocelovými konstrukcemi, konstrukcemi občanské 

vybavenosti. 

Potrubní kabelové mosty a lávky 

Ve sféře potrubních kabelových mostů a lávek se firma zabývá nosnou ocelovou 

konstrukcí tras potrubí a nosnou ocelovou konstrukcí kabelových mostů. [7,8] 

 

Obr. č. 3 Výroba a montáž ocelových 

konstrukcí 
Zdroj: www.marianskohorska.cz 

 

 

Obr. č. 4 Výroba a montáž ocelových 

konstrukcí 
Zdroj: www.marianskohorska.cz 

 

 

http://www.marianskohorska.cz/
http://www.marianskohorska.cz/
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Výroba a montáže technologických zařízení 

 Projekce – výroba – montáž – servis – dodávky „na klíč“ 

Elektrárny, teplárny, spalovny, výtopny 

V elektrárnách, teplárnách, spalovnách a výtopnách firma Mariánskohorská a. s. 

pracuje, pomáhá a zpracovává montáže kotelen, výrobu tlakových zámků, výrobu závěsů, 

výrobu brýdových hořáků, výrobu vstřikovacích ejektorů, výrobu a montáž prvků pro 

utěsňování kotlů, výrobu práškových podavačů uhlí, montáž plynových vytápění 

a plynových spotřebičů, generální opravy kotlů. 

Ekologické systémy 

 Ekologické systémy umožňují montáže látkových a elektrostatických filtrů, montáže 

odsiřovacích systémů, montáže odpopílkovacích systémů, výrobu a montáž tlumičů hluku. 

Chladicí technika 

 V chladicí technice se společnost zabývá chladicími zařízeními, chladírnami, měřením a 

regulací. 

Dopravní technika 

 V této problematice se zabývají pneumatickou dopravou sypkých materiálů, mechanickou 

dopravou sypkých materiálů, skladovací a překládkovou technikou. 

Doplňkový program 

 Doplňkový program se zabývá kontejnery, sily, tlakovými a netlakovými nádržemi. 

  

V oblasti strojírenství poskytuje firma dodávky dle individuálních požadavků 

zákazníků v těchto oborech: 

 strojní zpracování, 

 svářečské práce, 

 zámečnické práce. [7,8] 
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Obr. č. 5 Výroba a montáže 

technologických zařízení 
Zdroj: www.marianskohorska.cz 

 

Obr. č. 6 Výroba a montáže 

technologických zařízení 
Zdroj: www.marianskohorska.cz 

 

 

Obr. č. 7 Výroba a montáže technologických zařízení 
Zdroj: www.marianskohorska.cz 

1.3.3 Potrubní rozvody 

 Projekce – výroba – dodávka – montáž – dodávky „na klíč“ včetně potrubních 

mostů, případně izolací: použité materiály – litina, ocel, nerezová ocel, plasty, měď, 

hliník. 

U potrubních rozvodů se firma Mariánskohorská zabývá těmito sektory: potrubí pro 

rozvody vody, potrubí pro rozvody technických plynů, potrubní rozvody pro chemické 

látky, potrubní rozvody vysokotlaké, potrubní rozvody pro přepravu sypkých hmot, 

speciální potrubí pro odvody spalin. 

http://www.marianskohorska.cz/
http://www.marianskohorska.cz/
http://www.marianskohorska.cz/
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Obr. č. 8 Potrubní rozvody 
Zdroj: www.marianskohorska.cz 

 

Obr. č. 9 Potrubní rozvody 
Zdroj: www.marianskohorska.cz 

1.3.4 Kompresorové stanice 

Projekt – dodávka – montáž – komplexní zkoušky – předání díla 

Zařízení stlačeného vzduchu (komplexní řešení) 

 Mezi zařízení stlačeného vzduchu, které firma Mariánskohorská a. s. využívá, patří 

zařízení stlačeného vzduchu s olejovým vstřikováním, bezolejová zařízení stlačeného 

vzduchu, úprava stlačeného vzduchu, bezolejové pístové kompresory, šroubové 

kompresory, dmychadla, průmyslové ventilátory, měření a regulace. 

Ochrana životního prostředí 

 K ochraně životního prostředí firma využívá specifická zařízení na čištění vzduchu, 

provzdušňovače, měření a regulaci. 

Vakuová technika 

 Při vakuové technice firma využívá procesní a pístové vakuové čerpací stanice, dmychadla 

pro podtlakový provoz. 

Technika pohonu 

 Jako techniku pohonu využívá Mariánskohorská a. s. různých strojů, měničů, 

transformátorů, a to asynchronní trojfázové stroje, synchronní trojfázové stroje, frekvenční 

měniče, motory na jednofázový střídavý proud, výkonové transformátory. [7,8] 

http://www.marianskohorska.cz/
http://www.marianskohorska.cz/
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Obr. č. 10 Kompresorové stanice 
Zdroj: www.marianskohorska.cz 

1.3.5 Čerpací stanice, úpravny, čistírny odpadních vod 

Projekt – dodávka – montáž – dodávky „na klíč“ 

Ochrana životního prostředí 

 Pro ochranu životního prostředí má firma úpravny vod, čistírny odpadních vod, 

neutralizace odpadních vod. 

Komplexní systémy vodního hospodářství 

Komplexní systémy vodního hospodářství probíhají v oborech energetika, hutě 

a doly, chemie. [7,8] 

 

Obr. č. 11 Čerpací stanice, úpravny, čistírny odpadních vod 
Zdroj: www.marianskohorska.cz 

http://www.marianskohorska.cz/
http://www.marianskohorska.cz/
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1.4 Odběratelé 

Firma Mariánskohorská již dlouhá léta spolupracuje s malými firmami, ale také 

s většími společnostmi, jako jsou: 

 EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., 

 VÍTKOVICE, a.s., 

 ČEZ, a. s., 

 TEMEX, spol. s r. o., 

 ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Firmy uvedené výše jsou největšími odběrateli, zbývající malé firmy, pro které 

Mariánskohorská a. s. vyrábí, tvoří asi 9 % ročních tržeb. V roce 2011 se jednalo např. 

o firmy ND STYL s.r.o., LEMONTA s. r. o., DEKOMTE BOHEMIA spol. s r.o., RABEN 

OSTRAVA, s.r.o., SUPLEX CZ s.r.o. Koneční zákazníci jsou pro firmu velice důležití, 

protože jim přivádí do rozpočtu peněžní prostředky. Firma Mariánskohorská a. s. se snaží 

mít co největší odvětví odběratelů, ale především se stará o stálé zákazníky. [7,8] 

 

Rozdělení tržeb podle zákazníků  

V následujících grafech je znázorněno srovnání tržeb společnosti 

Mariánskohorská a. s. v období 2009–2011 (viz obrázky č. 12, 13 a 14) dle klíčových 

zákazníků. Přestože největším odběratelem je trvale firma EVRAZ VÍTKOVICE 

STEEL, a.s., její podíl na celkových tržbách není konstantní. To lze vysvětlit ekonomickou 

situací společností nejen v průmyslové sféře, které jsou nuceny dbát více než dříve na 

efektivitu vynaložených nákladů a pro dílčí zakázky realizovat oddělená otevřená výběrová 

řízení namísto dlouhodobé spolupráce, přičemž právě koncová částka za dodávku 

nabídnutá účastníky tendrů je stěžejním rozhodovacím kritériem. Zároveň tyto 

zadavatelské firmy mohou dočasně omezovat či zcela pozastavovat investice, čímž 

samozřejmě klesá jejich podíl na tržbách společnosti Mariánskohorská a. s. Je nutno dodat, 

že tyto dočasné výkyvy patrné v roce 2010 neznamenaly omezení výroby ani propouštění, 

Mariánskohorská a. s. pouze přesunula svou produkční kapacitu na zakázky pro jiné 

klienty. V roce 2011 již znovu tržby pocházely zejména od EVRAZ VÍTKOVICE 

STEEL, a.s., a podobný výhled je očekáván i pro rok 2012. 
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Rok 2009 

 
Obr. č. 12 Graf rozdělení tržeb podle zákazníků 

Zdroj: Mariánskohorská a. s. 

Rok 2010 

 
Obr. č. 13 Graf rozdělení tržeb podle zákazníků 

Zdroj: Mariánskohorská a. s. 

Rok 2011 

 
Obr. č. 14 Graf rozdělení tržeb podle zákazníků 

Zdroj: Mariánskohorská a. s. 
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3. Teoretické vymezení nástrojů marketingové komunikace 

Marketingová komunikace je velmi důležitá pro všechny firmy na českém 

i zahraničním trhu. Nejlepším způsobem, jak se ukázat, zviditelnit a prodat svůj výrobek, 

je marketingová komunikace. Marketingová komunikace je českým překladem anglického 

slova „promotion“. Dříve se tento pojem také překládal jako propagace nebo podpora 

prodeje. Marketingová komunikace se soustřeďuje především na podporu podniku 

a firemní komunikaci při vytvoření a sjednocení jednotné image firmy. Pojem 

marketingová komunikace je velmi důležitý pro konečného spotřebitele, ale také pro firmu. 

Pro konečného spotřebitele je důležitá zejména proto, aby se dozvěděl, jak a proč výrobek 

používat, kdo všechno jej může využít a také kde a kdy může výrobek užít. Spotřebitelé se 

mohou dozvědět, kdo výrobek vyrábí, jak jej vyrábí, mimo jiné je i zdůrazněna značka 

firmy a kontakt pro případný zájem o koupi. Také pro firmu je marketingová komunikace 

velice důležitá, například proto, aby si určila konečného zákazníka, porovnala se 

s konkurencí, zhodnotila, jak by měla zlepšit propagaci své firmy (zda jsou spotřebitelé 

dostatečně informováni a také dostatečně zviditelněni pro celý trh ČR, ale také pro trh 

v zahraničí), zhodnotit cenovou kategorii (spolu s ní i akce, nabídky na různé výrobky či 

služby) a mnoho dalšího. Na světě není žádná firma, která by nekomunikovala. Velice 

známý výrok Paula Watzlawika zní „není možné nekomunikovat“ (viz obrázek č. 17), a to 

mluví za vše. Nebylo by možné dát o sobě vědět spotřebitelům, aby firma měla zisky, 

mohla se rozvíjet, mohla prohlubovat obchodní vztahy, získávat nové zkušenosti 

a zlepšovat si své ohodnocení na trhu, kdyby nekomunikovala. Čím je lepší marketingová 

komunikace, tím lepší má firma postavení na trhu. [1, 2, 3, 4, 5, 6 ] 

 



Eliška Kotalová – Analýza komunikačního mixu vybrané společnosti 

 

2012                                                                                                                                - 13 - 

 
Obr. č. 15 Integrace marketingové komunikace pro budování hodnoty značky 

Zdroj: [5 + vlastní zpracování] 

 

3.1. Tvorba účinné marketingové komunikace 
 

Komunikace by měla být účinná, když bude dodržen určitý postup: 

1. Určí se cílový příjemce – při oslovení příjemce se osloví více firem, respektive spíše 

celá veřejnost. Stanoví se konečný spotřebitel a určí se, jaký má spotřebitel postoj, aby 

podle tohoto mohla firma určit, co, jak, kdy a komu bude říkat. 

2. Stanoví se cíle komunikace – obecně si stanovením cíle společnost uvědomí složitost 

určitého produktu, vytváří se povědomí o značce, formuje se postoj ke značce a úmysl 

koupit. Komunikační cíl si firma určí podle toho, o jaký účel marketingové 

komunikace jde. Jedná se o: 

a) poskytnutí informací – podstatou je zaměření se na poskytnutí informací 

potencionálním zákazníkům, předávání informací o firmě, o dostupnosti výrobku 

či služby; je nezbytnou součástí při marketingové komunikaci;  

b) vytvoření a stimulování poptávky – při dobře zvolené komunikaci může firma 

zvýšit poptávku; zvýšením poptávky po výrobku či službě se velice zviditelní 

značka, a to je hlavním úsilím marketingového cíle; 
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c) diferencování produktu či firmy – při stálé nabídce zákazník nerozlišuje produkt 

podle určité kategorie; zvýrazněním značky se pozornost zaměří na jedinečnost 

produktu, který pak lze odlišit od konkurence – díky tomu pak firmy mají 

v cenové politice větší volnost v marketingové strategii; 

d) zdůraznění užitku a hodnoty výrobku – tímto způsobem firma získává možnost 

realizovat vyšší ceny na daném trhu; 

e) stabilizování obratu – marketingová komunikace stabilizuje obrat pomocí 

vyrovnávání sezónních výkyvů poptávky; řada produktů se vyznačuje sezónností 

prodeje. 

3. Sestaví se sdělení (určení komunikační strategie, kreativní strategie, určení zdroje 

sdělení) – výběr vhodné značky bude motivačně působit na cílovou skupinu. Při 

kreativní strategii je využíváno sdělení informativní a transformační výzvou. 

Transformační výzvy se orientují na emoce a využívají např. spojení značky se 

zobrazením určitého typu lidí (celebrit), lidé si pak produkt koupí a žijí v představě, že 

se jim podobají. Pro efektivní předání sdělení cílové skupině si firma zaměstná 

obchodní zástupce pro veřejnost, ti pak lidem vše sdělí a lidé se mohou doptat na to, co 

jim není jasné. Tímto způsobem jsou informace cílové skupině předávány rychleji 

a jsou považovány za důvěryhodnější. 

4. Vyberou se komunikační cesty – mezi základní typy komunikačních cest patří cesta 

osobní a neosobní. Výběr cesty záleží na charakteru trhu (průmyslový, spotřební), 

charakteru poptávky (koncesovaná, rozptýlená), na charakteru produktu, na strategii 

konkurence, na komunikační strategii a na cílové skupině. Osobní komunikace je 

mnohem efektivnější, protože jde o komunikaci mezi 2 či více osobami, a také 

umožňuje zpětnou vazbu, a tak dokáže komunikátor vyhodnotit reakci a chování 

příjemce při sdělení. Při komunikaci se sleduje i neverbální komunikace (gesta, 

mimiku, pohyby). Nevýhodou v osobní komunikaci jsou vysoké finanční náklady, čili 

výdaje spojené s ní. V neosobní komunikaci je za nižší náklady osloveno větší 

množství osob v kratším časovém intervalu. Nevýhodou neosobní komunikace je malá 

možnost kontroly a velmi obtížně a pomalu se dostávající zpětná vazba. 

5. Vypracuje se celkový rozpočet na komunikaci – při stanovení rozpočtu marketingové 

komunikace se používají tyto metody: 
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a) metoda procenta z obratu – finanční prostředky se vyčlení na komunikaci 

firmy pomocí určeného procenta z obratu. Stanovení rozpočtu vychází z reálných 

možností firmy a nevýhodou je, že takto postavený rozpočet nezohledňuje tržní 

příležitosti. Dosud neexistuje postup, jak zjistit ideální výši části obratu, která 

bude použita na komunikaci.  

b) podle možností firmy – metoda vychází z finančních zdrojů, které má firma 

k dispozici. Každý rok má firma svůj příděl, jenž se může se každým rokem 

měnit. 

c) podle konkurence – firma vyčlení určité množství peněžních prostředků, aby 

získala obdobný prostor jako konkurenční společnosti. 

d) metoda podle cílů – naplánuje se rozpočet nákladů s ohledem na dosažení 

určených cílů. Tato metoda je z hlediska komunikačních i prodejních účinků 

nejvýhodnější.  

6. Rozhodnutí pro určitý komunikační mix – všechny komunikační nástroje mají svá 

specifika. Komunikační nástroje se doplňují, ale především komunikují. Reklama je 

určena pro podporu prodeje: publikuje akční slevy, kupóny na slevy, dárkové poukazy 

atd. 

7. Vypracování systému měření účinnosti komunikace – hodnocení marketingové 

komunikace je obtížné při oddělení výsledků probíhající komunikační kampaně 

a kampaně předchozí či jiných faktorech. 

8. Řízení a koordinování integrovaného procesu marketingové komunikace – ve více 

fázích a použitím většího množství komunikačních nástrojů probíhá integrovaná 

marketingová komunikace. V komunikační kampani se tím zajistí větší množství 

oslovených potencionálních zákazníků a opakování sdělení (různou formou) jednomu 

příjemci. [ 1, 2, 3, 4, 5, 6] 

3.2. Modely komunikačního procesu 

Existují 2 typy modelů komunikačního procesu:  

a) makro model komunikačního procesu 

b) mikro model reakcí spotřebitelů 
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3.2.1. Makro model komunikačního procesu 

Na makro modelu lze vidět 2 hlavní strany, a to odesílatele a příjemce. Pak 

následují další 2 komunikační pojmy, a to sdělení a médium. Pak jsou zde vyobrazeny 

komunikační funkce kódování, dekódování, reakce a zpětná vazba. V neposlední řadě je 

zde znázorněn šum. Tento model ukazuje odesílatele, který oslovuje spotřebitele a sleduje 

jejich reakce. Svá sdělení odesílatel kóduje tak, aby je cílový spotřebitel mohl dekódovat. 

Svým sdělením odesílatel pomocí médií vytvoří kanály, na kterých pak sleduje konečnou 

reakci veřejnosti (spotřebitelů). Čím lépe odesílatel osloví příjemce, tím větší bude 

pravděpodobnost většího úspěchu oslovení spotřebitele.[ 5 ] 

 

 
Obr. č. 16 Prvky komunikačního procesu 

Zdroj: [5+ vlastní zpracování] 

3.2.2. Mikro model reakcí spotřebitelů 

Na obrázku č. 19 jsou zachyceny 4 modely reakcí. Když má spotřebitel zájem 

o výrobkovou kategorii, je postup stádií následující – učení, cítění, konání. Při správném 

výběru posloupnosti může marketér lépe naplánovat komunikaci. 

Komunikační politika – vyjadřuje, jak firma komunikuje s veřejností a na kolik 

informuje veřejnost o svých výrobcích a službách. Do komunikační politiky spadá 

reklama, podpora prodeje a veletrhy s veřejností.[ 5 ] 
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Obr. č. 17 Modely hiearchie reakcí 

Zdroj: [5 + vlastní zpracování ] 

3.3. Identifikace cílových zákazníků 

Nejdůležitějším prvkem určení cílových zákazníků je naplánování si, koho chce 

společnost oslovit. Zda chce získat nové zákazníky, „hýčkat“ si stálé zákazníky, oslovit 

jedince či skupinu, nebo o sobě dát vědět veřejnosti celkově. Veřejnost jako celek je velmi 

důležitý prvek, který hodně ovlivní dobré jméno firmy. Přece jenom neprodané a špatné 

věci se šíří rychleji než dobré zprávy o firmě, která dělá maximum pro spokojenost 

zákazníka. Při identifikaci cílového zákazníka se využívá analýzy veřejnosti. Při analýze se 

nejprve specifikuje problém, stanoví se cíle výzkumu, určí se plán výzkumu, nasbírají se 

informace, zpracují se získané informace, prezentují se výsledky a pak je dokáže firma 

využít v praxi. Podle toho, jak se získají informace, se obecně marketingový výzkum 

rozdělí do 2 skupin – primárního výzkumu a sekundárního výzkumu.  

Při primárním výzkumu se získají nové informace v terénu, kde se osloví 

veřejnost, a tím se firma dozví potřebné informace.  

Sekundární výzkum pracuje s již existujícími informacemi a daty. Využívají se 

k tomu určité techniky, jako jsou pozorování, dotazování, experimenty a panely. 



Eliška Kotalová – Analýza komunikačního mixu vybrané společnosti 

 

2012                                                                                                                                - 18 - 

Pozorování je založeno na vnímání a intuici. Při objektivním pozorování se sledují 

skutečnosti, které jsou pro firmu už na první pohled zřejmé – například počet oslovených 

osob při analýze. Nebo se může využít při pozorování subjektivní pohled, kdy se při 

určitém počtu oslovených osob získají různé názory, které se pak vyhodnotí. Další 

technikou sekundárního výzkumu je dotazování, které je jednou z nejrozšířenějších metod. 

Dotazování spočívá v oslovení respondentů, a to formou ústní, písemnou, telefonickou či 

elektronickou. Tímto způsobem může firma získat údaje například o přesném počtu 

prodaných kusů výrobku nebo jiných přesných a neměnných informacích (tzv. hard neboli 

tvrdá data). Další způsob je získání dat (tzv. soft/měkká data), ze kterých se od oslovených 

osob firma dozví, jak jsou s ní spokojeni, jak se jim líbí image firmy, zda na ně působí 

příjemně atd. Třetí technikou je experiment, při kterém se získájí informace o tom, zda 

například nový výrobek spotřebitelům vyhovuje více než stávající či naopak. Poslední 

technikou je tzv. panel, ten v určitých časových intervalech zasílá data od stálých 

zákazníků, která se získávají z počítačového zdroje. Dobrým příkladem této metody je 

například sledovanost televizních diváků.  

K posouzení analýzy je možné využít například ankety, dotazníky, případně se 

přímo zeptat lidí na ulici či v domácnostech. Ankety a dotazníky jsou velice dobrá věc, ale 

nejlepší je přece jenom přímá osobní komunikace s člověkem, protože dává okamžitou 

zpětnou vazbu a firma se dozví, co potřebuje znát, aby mohla výsledky analýzy vyhodnotit 

a aplikovat je do praxe. Tím pak může zabránit určitým problémům, které by mohly přijít. 

Hlavní částí analýzy a jedním z nejdůležitějších bodů je image firmy, design výrobků 

a konkurence.  

Image jsou myšlenky, představy a pocity z určitého objektu, který spotřebitele 

zaujme. Když si firma vytvoří svou určitou image, tak si ji v její podobě zapamatuje 

veřejnost po delší čas. Proto je vhodné vybrat správnou image – například logo, místo 

firmy, barvy, propagaci atd. Tedy určité faktory, které jsou pro firmu nejvhodnější a co 

nejlépe vystihují její činnost – příkladem je cateringová společnost, ta by měla mít veselé 

barvy (červená, zelená, oranžová), v logu něco výstižného (například tančící vidličku), 

která ukazuje zábavu i dobré jídlo – a tímto stylem by se měl ubírat směr image firmy. 

Jakmile si firma vytvoří „dokonalou“ image a jde na trh, je velice pravděpodobné, že 

osloví široké spektrum zákazníků, firma si tak může vybírat konečné spotřebitele. [ 1, 2, 3, 

4, 5, 6 ] 
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3.4. Charakteristiky komunikačního mixu 

Pro komunikační mix je vhodné využít komunikačních nástrojů, které firma 

využívá po celou dobu své činnosti. Komunikační nástroje se využívají ke komunikaci 

s okolím a veřejností. Jakmile se využijí komunikační nástroje, může se začít intenzivněji 

pracovat na dalších bodech komunikačních nástrojů, jako jsou cena, samotný produkt a na 

distribučních cestách. Hlavním úkolem komunikačního mixu je prostřednictvím 

komunikačních nástrojů informovat, přesvědčovat a ovlivňovat spotřebitele ke koupi. 

Hlavními částmi komunikačního mixu jsou reklama, podpora prodeje, publicita, události 

a zážitky, direkt marketing a osobní prodej. V níže uvedené tabulce č. 2 máme přehled 

marketingového mixu v oblasti služeb. [ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ] 

 
Tabulka č. 2 Marketingový mix pro oblast služeb 

PRODUKT 

 

Rozsah 

Kvalita 

Úroveň značky 

Produkční řada 

Záruky 
Prodejní služby 

 

CENA 

 

Úroveň 

Slevy 

Platební podmínky 

Vnímání hodnoty 

služeb zákazníkem 
Kvalita versus cena 

Diferenciace 

 

DISTRIBUCE 

 

Umístění 

Přístupnost 

Distribuční kanály 

Pokrytí trhu 

Distribuce 

PODPORA 

PRODEJE 

 

Reklama 

Osobní prodej 

Propagace 

Publicita 
Public relations 

LIDÉ 

 

Zaměstnanci: 

Vzdělání 

Výběr mezi zákazníky 

Přínosy 

Motivace 

Vystupování 

Mezilidské vztahy 
 

LIDÉ 

 

Zákazníci: 

Chování 

Kontakty 

MATERIÁLNÍ 

PŘEDPOKLADY 

 

Prostředí: 

Zařízení 

Barevnost 

Rozmístění 

Úroveň hluku 

Hmotné podněty 

PROCES 

 

Politika 

Postupy 

Mechanizace 

Spolupráce se zákazníky 

Usměrňování zákazníka 

Průběh aktivit 

Zdroj: vlastní zpracování [převzat od 5] 

3.4.1. Reklama 

Reklama je nejpoužívanějším komunikačním nástrojem, se kterým se lidé setkávají 

v každodenním životě. Reklama je také nejviditelnějším nástrojem, který vytváří image 

firmy a poukazuje na výrobky či služby firmy. „Reklama bývá obvykle definována jako 

placená neosobní forma prezentace produktu.“ [Marketing, Tomáš Urbánek, Alfa 

nakladatelství s. r. o., Praha 2010]. Většinou se stává, že „horší a hloupější“ reklama se 

spotřebitelům zapamatuje lépe než reklama, která sice vystihuje propagovaný produkt, ale 
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je informačně hutná. V reklamě je hodně důležitá pronikavost, která ale umožňuje prodejci 

mnohokrát opakovat sdělení. Hodně také záleží na správném užití barev, zvuku či jiných 

prostředků, aby firma co nejvíce poukázala na její působivost a lidé si ji co nejlépe 

zapamatovali. Jednou z vlastností reklamy je její neosobnost. Zákazníci tudíž při 

pozorování reklamy nemusí reagovat na podnět, který u nich nevyvolává pocit vázanosti. 

Hlavním cílem reklamy je propagovat produkt (firmu), podporovat poptávku, 

kompenzovat reklamy konkurentů, snižovat výkyvy odbytu. V následující tabulce č. 3 

popisuji cíle reklamy a její účely pro určité typy reklam jako jsou: informativní reklama, 

přesvědčovací reklama, připomínací reklama. [ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ] 

 

Tabulka č. 3 Obvyklé reklamní cíle  

 Cíle reklamy Účely reklamy 

Informativní 

reklama  

Informovat trh o nových produktech  

 

Informovat o možnostech nového využití 

produktu  

 

Informovat trh o změnách cen  

 

Vysvětlit, jak výrobek funguje  

 

Poskytnout informace o nabízených 

službách  

 

Napravit mylné představy o nabízeném 

zboží  

 

Rozptýlit obavy spotřebitele  

 

Budovat firemní image  

Přesvědčovací 

reklama  

Zvýšit preference dané značky  

 

Podpořit rozhodnutí spotřebitelů o změně 
značky  

 

Změnit vnímání některých užitečných 

vlastností daného zboží  

Přimět spotřebitele k okamžitému 

nákupu  

 
Přesvědčit spotřebitele, aby byli přístupní 

vůči telefonickému kontaktu ze strany 

firmy  

 

Připomínací 

reklama  

Připomenout spotřebiteli, že by mohl 

výrobek v brzké době potřebovat  

 

Připomenout spotřebitelům, kde je 

možné zboží zakoupit  

Udržovat povědomí o výrobku i mimo 

sezonu  

 

Udržovat známost výrobku  

 

Zdroj: vlastní zdroj [převzat od 5] 

3.4.2. Podpora prodeje 

Hlavním cílem podpory prodeje je zvýšit prodej prodávaného produktu, učinit 

produkt atraktivnější a dostupnější na trhu. Firmy využívají například kupóny, soutěže, 

prémie, slevy a mnoho dalšího, aby prodaly co nejvíce a měly co největší zisk. Podpora 

prodeje se v podstatě dělí do 2 kategorií:  

a) zaměřováním se na konečného zákazníka, 

b) zaměřováním se na zprostředkovatele. [ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ] 
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3.4.3. Public relations (publicita) 

Publicita neustále pracuje na budování dobrého jména firmy a vytváří pozitivní 

vztahy s veřejností. Základní nástroje publicity jsou vyjádřeny ve zkratce PENCILS: [5] 

 P (publications) – publikace: výroční zprávy, podnikové časopisy, tiskoviny pro 

zákazníky, 

 E (events) – veřejné akce: organizování událostí, sponzoring, přenášky, veletrhy, 

výstavy, 

 N (news) – novinky: novinářské zprávy, materiály pro tiskové konference, 

 C (community involvement activities) – angažovanost pro komunitu: naplňování 

potřeb místních společenství, 

 I (identity media) – nosiče a projevy podnikové identity: dopisní papíry 

s hlavičkou, navštívenky, pravidla oblékání, 

 L (lobbing activity) – lobbovací aktivity: ovlivňování legislativních a regulačních 

opatření, 

 S (social responsibility activities) – aktivity sociální odpovědnosti: budování dobré 

pověsti v oblasti sociální odpovědnosti. [Strategický marketing, Jakubíková 

Dagmar, AMASIA s. r. o., Praha 1993-2008].  

Existují 2 typy komunikačních vztahů s veřejností, a to:  

a) vnitřní (komunikace v prostředí podniku). 

b) vnější (komunikace mimo prostředí firmy).  

Různé formy public relations tvoří co nejlepší vztahy s veřejností – například 

sponzoring, zážitkový marketing, vnořený marketing (zapojování obchodních značek do 

prostředí). [ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ] 

V následující tabulce č. 4 je zaznamenán přehled výhod a nevýhod vybraných médií. 
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Tabulka č. 4 Přehled výhod a nevýhod vybraných médií 

 Výhody Nevýhody 

Televize - působení na více smyslů 

- masový dosah 
- flexibilita v časovém plánování 

- emocionální působení 

- vysoké náklady 

- možnost přepínání kanálů 
- omezení selektivita 

- informační přeplněnost 

- omezené informace (spot – 30 sekund) 

Rozhlas - vysoká segmentace 

- cenová dostupnost 
- časová flexibilita 

- médium v pozadí (kulisa) 

- dočasnost sdělení 
- informační přeplněnost 

Venkovní 

reklama 

- velký počet míst a geografická 

flexibilita 

- efektivita (nižší cena) 

- široký zásah a vysoká úroveň 

frekvence zásahu 
- pestrost forem 

- omezené množství informací 

- nízká či žádná selektivnost 

- omezená dostupnost některých 

forem venkovní reklamy (omezeno 

vyhláškami) 
- dlouhá doba realizace 

Noviny - možnost geografického omezení 

- flexibilita inzerce 

- důvěryhodnost média 

- archivační schopnost 
- vysoká četnost 

- kvalita reprodukce 

- rychlé stárnutí výtisku novin 

- přeplněnost inzercí 

- možnost rychlé reakce konkurentů 
- omezená schopnost emočního 

působení 

Časopisy - delší životnost 

- vyšší kvalita reprodukce 

- využití redakčního kontextu 

(luxusní časopis, luxusní služby) 

- podrobnost a věrohodnost 

informací 

- možnost zasažení specifických 

cílových skupin 

- vyšší ceny 

- delší doba realizace 

- celoplošnost 

Internet - nepřetržitost a rychlost sdělení 

- široký dosah 

- nízká cena 

- zpětná vazba, snadné měření 

- selektivnost 

- snadná práce s informacemi 

- využití obrázků, textu, zvuku, 
hypertextových odkazů apod. 

- neosobní komunikace 

- technická omezení (rychlost, 

kapacita hardwaru, ochranné brány 

na serverech atd.) 

- vybavenost internetovým připojením 

Kino - působení na emotivní vnímaní 

spotřebitele (kreativnější a delší 

spoty – až dvouminutové) 

- dobré zacílení 

- nelze přepnout 

- vysoké náklady spojené se zápisem 

na filmový materiál a kopie 

- nedostatečný počet realizovaných 

výzkumů o účinnosti kina jako média 

Zdroj: vlastní zdroj [převzat od 5] 

 

3.4.4. Direct marketing (přímý marketing) 

 U přímého marketingu záleží na komunikaci se zákazníky, které vlastně pomocí 

různých komunikačních cest (telefon, e-mail, pošta, internet, osobní návštěva) firma žádá o 
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jejich reakci. Podle jejich reakce pak firma může zvolit určitou strategii, která by vylepšila 

její zviditelnění. Firma také může využít přímý marketing k analýze spokojenosti 

zákazníků nebo například k analáze konkurence na trhu. [ 1, 2, 3, 4, 5, 6] 

3.4.5. Osobní prodej 

Osobní prodej patří mezi přímý komunikační nástroj a znamená přímou komunikaci 

(osobní kontakt) prodejce se zákazníkem. Prvním krokem osobního prodeje je 

bezprostřední komunikace mezi 2 či více osobami. Dalším krokem je od čistě prodejního 

stavu až třeba k navázání nového přátelství. Mezi poslední krok osobního prodeje patří to 

nejdůležitější, a to vyslechnutí informací. Prodejce tak dostává patřičnou odezvu od 

zákazníka. [ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ] 
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4. Analýza současného propagačního programu společnosti 

Firma Mariánskohorská a. s. spadá do průmyslového odvětví a využívá stejné 

marketingové komunikační nástroje jako ostatní firmy na trhu (tj. oslovení zákazníka, 

ovlivnění zákazníka, podpora prodeje atd.). Hlavní prostředky, které zdůrazňují firmu 

a využívají správnou propagaci, jsou např. účast na veletrzích a výstavách, média, osobní 

prodej a hlavně reklama. Pomocí těchto nástrojů by měla mít firma úspěch, ale také se to 

nemusí vždy podařit. Při špatné realizaci se úspěch nedostaví a efekt může být přesně 

opačný. Během přípravy a následně využívání komunikačních nástrojů je důležitá správně 

zvolená barva textu, písma, zvuku či obrazových materiálů, celkový výsledek musí působit 

sjednoceně a musí vystihnout a vyjádřit vše, co chce firma zákazníkovi sdělit. 

V průmyslovém trhu není příliš rozsáhlá škála potenciálních zákazníků-uživatelů, a o to 

větší musí firma dávat důraz na propagaci, aby je správně oslovila a získala jich co nejvíce.  

Strategicky jsou pro společnost Mariánskohorská a. s. důležitější větší firmy (již 

dříve zmínění stávající zákazníci jako ArcelorMittal a.s., VÍTKOVICE, a.s.). Větší firmy 

u firmy Mariánskohorská a. s. kupují průmyslové produkty a mají větší kupní sílu než 

zákazník na spotřebním trhu. Již zmíněnými faktory se budu zabývat u společnosti 

Mariánskohorská a. s. Jejím propagačním materiálům a komunikaci se zákazníky se budu 

věnovat v další podkapitole. Celou propagaci a marketingový komunikační mix řídí firma 

ve svém sídle v Ostravě. Firma Mariánskohorská a. s. nedává přílišný důraz na 

marketingovou propagaci a nezabývá se jí, což si myslím, že je její hlavní problém. Kdyby 

dávala větší důraz na své zviditelnění, zvýšila by pravděpodobnost úspěchu svého 

podnikání a akvizice nových zákazníků. Hlavním cílem by mělo být seznámení zákazníka 

s výrobním programem, aktualitami, novinkami, vlastním výzkumem a vývojem.  

Firma investuje do reklamy primárně kvůli komunikaci a udržení stávajících 

zákazníků, sekundárně kvůli oslovení nových. O umístění reklam, webové stránky 

a celkovou propagaci firmy se stará pracovník z firmy Šmíra-print s.r.o., který zároveň 

vytipovává a upozorňuje vedení společnosti Mariánskohorská na veškeré akce, kterých by 

se mohla firma účastnit. [10] 
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4.1. Způsoby komunikace se zákazníky 

Firma Mariánskohorská a. s. komunikuje se svými zákazníky prostřednictvím 

reklamních billboardů, sloupkem v tiskovinách „TRUBAČ“, propagačních materiálů, 

webových stránek a spoluúčastí na některých akcích. Firma neplánuje zlepšení 

marketingové komunikace integrací dalších komunikačních kanálů (například rozhlasu či 

televize) a chce naopak nadále udržovat propagaci, kterou má dosud. Náklady firmy 

Mariánskohorská a. s. na marketingovou propagaci činí přibližně 60 000 Kč/rok za 

reklamní předměty. Za umístění ostatních forem reklam činí náklady 2 % z obratu. [10] 

4.2. Logo 

Logo je grafický symbol firmy. Tímto symbolem se firma prezentuje, zviditelňuje 

a hlavně odlišuje od ostatních společností na trhu. Vytváří si tím samozřejmě image firmy 

a zákazník si tak lépe dokáže zapamatovat profil firmy. Jakmile tedy zákazník uvidí logo 

firmy (např. na billboardu, plakátu či jiném ukazateli), dokáže si jej nejen spojit s určitou 

firmou, ale vybaví si i asociace na tuto firmu navázané. Proto by mělo být logo co možná 

nejviditelnější a nejlepší. Logo se vybírá na základě určitých kritérií a variant. Při tvorbě 

loga se jeho autor zaměřuje především na čitelnost písma. Čitelnost písma vybírá podle 

velikosti zobrazení loga, barevného (či černobílého) rozlišení tak, aby celek výstižně 

vystihoval cílovou image firmy a byl snadno zapamatovatelný. 

Logo firmy Mariánskohorská a. s. dle mého názoru tato kritéria splňuje. Velké „M“ 

značí název Mariánskohorská, v horní části se nachází červené ozubené půlkolo odkazující 

na působnost společnosti ve strojírenství. Barvy jsou zvoleny v konzervativní kombinaci, 

písmo použité pro název společnosti je dobře čitelné a úměrné velikosti grafických prvků. 

[10] 

 
Obr. č. 18 Logo společnosti Mariásnkohorská a. s. 

Zdroj: www.marianskohorska.cz 

http://www.marianskohorska.cz/
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4.3. Propagační materiály 

Propagační materiály jsou určeny nejen pro zákazníka, ale mohou být cíleny také 

pro zaměstnance jako poděkování za spolupráci. Většinou jsou však využívány na různých 

veletrzích, prezentacích či výstavách za účelem upoutat pozornost a ovlivnit potenciálního 

zákazníka. Reklamní předměty jsou vybírány klasicky tak, aby poskytly vedle zviditelnění 

značky také základní funkční užitek. Myslím si, že reklamní předmět zákazníka potěší a 

upozorní na to, že firma s ním neustále počítá. Reklamní předmět se tak stává určitou 

formou poděkování zákazníkovi za spolupráci.   

Mariánskohorská a. s. má propagační materiály jako propisky, kalendáře (stolní 

a nástěnné), diáře, peněženky, tašky, sponky, novoročenky. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 20 Novoročenka společnosti 

Mariánskohorská a. s. 
Zdroj: www.marianskohorska.cz 

 
 

 

  

Obr. č. 19 Novoročenka společnosti 

Mariánskohorská a. s. 
Zdroj: www.marianskohorska.cz 

 

http://www.marianskohorska.cz/
http://www.marianskohorska.cz/
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Obr. č. 21 Kalendář společnosti  

Mariánskohorská a. s. 
Zdroj: www.marianskohorska.cz 

 
Obr. č. 22 Kalendář společnosti 

Mariánskohorská a. s. 
Zdroj: www.marianskohorska.cz 

  

  
Obr. č. 23 Propisky společnosti  

Mariánskohorská a. s. 
Zdroj: www.marianskohorska.cz 

 

 
Obr. č. 24 Sponky společnosti  

Mariánskohorská a. s. 
Zdroj: www.marianskohorska.cz 

 

4.4. Tisk 

Dříve měla Mariánskohorská a. s. sloupek umístěný v novinách „AVÍZO“, nyní má 

svou propagační stránku v časopise „TRUBAČ“. Zpětnou vazbu například anketami či 

dotazníky mezi stálými ani novými zákazníky společnost nesbírá. [9, 10] 

 

http://www.marianskohorska.cz/
http://www.marianskohorska.cz/
http://www.marianskohorska.cz/
http://www.marianskohorska.cz/
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Obr. č. 25 Ukázka v tisku společnosti 

Mariánskohorská a. s. 
Zdroj: www.marianskohorska.cz 

 

 

Obr. č. 26 Ukázka v tisku společnosti 

Mariánskohorská a. s 
Zdroj: www.marianskohorska.cz 

 

Obr. č. 27 Ukázka v tisku společnosti 

Mariánskohorská a. s. 
Zdroj: www.marianskohorska.cz 

 

 

4.5. Veletrhy, výstavy (akce) 

Firma se neúčastní odborně profilovaných veletrhů ani výstav, ale participuje na 

některých akcích. Jsou to například turistický pochod „Po zarostlém chodníčku“ 

v Kozlovicích, koncert „Hvězdy nad Moravským Betlémem“ ve Štramberku, koncert 

Studentského komorního orchestru v Ostravě, výletní vláček v Rožnově pod Radhoštěm, 

koncert Martina Maxy v KD Štramberk, pivní slavnosti Ostrava, koncert „Jazz open 

Ostrava“ na Slezskoostravském hradě atd. [10] 

http://www.marianskohorska.cz/
http://www.marianskohorska.cz/
http://www.marianskohorska.cz/


Eliška Kotalová – Analýza komunikačního mixu vybrané společnosti 

 

2012                                                                                                                                - 29 - 

4.6. Reklama (billboardy) 

Jejich billboardy jsou umístěny například v ZOO Ostravě (7 let), v areálu 

ostravského stadionu Bazaly (3 roky), v menším rozměru také v galerii Beseda v Ostravě 

(2 roky). [10] 

 

Obr. č. 28 Billboard v ZOO Ostrava 

Zdroj: www.marianskohorska.cz 

 

Obr. č. 29 Billboard na stadionu  

Bazaly Ostrava 

Zdroj: www.marianskohorska.cz 

4.7. Osobní prodej 

Firma nevyužívá osobní prodej, nemá žádné obchodní zástupce, kteří by oslovovali 

zákazníky a nabízeli jim produkty firmy. Nemá ani v úmyslu začít se takto propagovat, 

získávat či poskytovat informace. [10] 

4.8. Internetové stránky 

Společnost Mariánskohorská a. s. založila internetové stránky před několika lety, 

ale přílišný důraz na tento komunikační kanál nedává. 

Mariánskohorská a. s. má pěkný a přehledný design webových stránek, ale přece 

jenom by na nich mohlo být více novinek a nabídek zákazníkovi. Na stránkách firmy si lze 

jednoduše najít profil firmy, její sortiment, certifikace, reference a kontakt. Všechno je 

doplněno barevnými obrázky pro lepší znázornění činnosti. Firma se stará o své webové 

stránky sama. Jsou v češtině a zákazník si tedy může přečíst vše, co potřebuje, pouze 

v jednom jazyce. [10] 

 

http://www.marianskohorska.cz/
http://www.marianskohorska.cz/
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Obr. č. 30 Webové stránky společnosti Mariánskohorská a. s. 

Zdroj: www.marianskohorska.cz 

4.9. Sponzoring 

Sponzoring firma aktivně nevyhledává a upřednostňuje klasickou propagaci. Je 

však vedena jako jeden ze sponzorů ostravské galerie Beseda. [10] 

http://www.marianskohorska.cz/
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5. Návrh změn a opatření 
Společnost Mariánskohorská a. s. se snaží své nedostatky řešit, ale přílišný důraz na 

marketingovou komunikaci nedává, a tak o firmě laická veřejnost v podstatě neví. Má tedy jen 

své stálé zákazníky, o které se stará, ale v dnešní době není příliš vhodné soustřeďovat se 

pouze na úzký komunikační profil, zejména v oblasti strojírenského průmyslu. Firma se tedy 

nezajímá ani o nové metody a technologie v oblasti reklamy, které by mohla využít. Právě 

proto je k případným změnám velký prostor. 

Při růstu společnosti bych vyhodnotila jednotlivé strategické cíle. Cíle se v podniku 

uplatňují ve velmi malém množství, jelikož společnost ani nemá žádné marketingové oddělení, 

které by zajistilo reklamu a zviditelnění se na veřejnosti. O propagaci se stará pouze jeden 

člověk z firmy Šmíra-print s.r.o., který, jak jsem již uvedla, spravuje webové stránky, 

upozorňuje vedení firmy na připravované akce využitelné ke zviditelnění a vyvěšuje plakáty či 

billboardy na dříve zmíněných místech.  

Společnost by měla například provést analýzu konkurence na trhu, jejíž výsledky by 

mohla užít pro stanovení marketingové strategie. Potřebnou analýzu lze využít také na 

zahraničních trzích, které nabízejí mnohem větší možnosti a lepší prestiž a pohled na firmu než 

jen zviditelnění na českém trhu. Velkou nevýhodou je, že se Mariánskohorská a. s. neúčastní 

veletrhů či výstav, kde se různé firmy zviditelňují a získávají nové informace o konkurenci, 

nebo i nové nabídky. Proto bych doporučila, aby se firma začala účastnit veletrhů či výstav, 

jako je například mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. 

Mariánskohorská a. s. však může využít i jiné komunikační prostředky, například 

inzerci v odborném tisku (doporučila bych periodika vydavatelů INFOCUBE s. r. o., 

Technický týdeník – Business Media CZ, s.r.o.), které by jí mohly napomoci se zviditelnit na 

trhu. Společnost sice má svou stranu v měsíčníku „TRUBAČ“, ten však nelze považovat za 

odborný, ani za dostatečně rozšířený – jeho regionální spádovost pokrývá oblast okolo města 

Štramberk.  

Firma dosud dává přílišný důraz na český trh. V rámci zlepšení marketingové 

komunikace bych navrhovala, aby se zaměřila i na zahraniční trhy (výhodně se mi jeví 

především Německo), které by znamenat akvizici nových klientů (například SIEMENS, 

Böllhoff) a zvýšení ziskovosti podnikání. Propagace na zahraničním trhu by se mohla také 

vylepšit prostřednictvím webových stránek a jejich překladem do cizích jazyků (např. 

angličtina, němčina) v návaznosti na vybrané zahraniční trhy, kam by se společnost rozhodla 

proniknout. Mohly by zde být například doplněny cenové kategorie produktů, aby si případní 
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zájemci mohli i srovnat cenovou hladinu s jinými firmami a v případě zájmu zaslali poptávku. 

Myslím si, že webové stránky jsou v dnešní době velice důležité, protože internet je jedním 

z nejrozšířenějších, nejpoužívanějších a nejpřehlednějších médií u nás. Každý má v dnešní 

době k němu přístup a může si kdykoliv dohledat a zjistit vše, co potřebuje. Přece jenom je 

internet dostupný, má spoustu možností, upozorňuje své uživatele na novinky ve světě 

i u nás, a tak má být využíván společností na maximum. Domnívám se, že by webové 

stránky mohly mít i jiné mutace (např. angličtina, němčina) jak je uvedeno výše. Nejenže 

by to působilo profesionálněji, ale vypovídalo by to také o orientaci směrem k zahraničím 

trhům (například proniknutí na zahraniční internetové portály Yahoo a Alta Vista).  

Prvním krokem by pro firmu Mariánskohorská a. s. mělo být najmutí 

specializované externí firmy s profesionálním týmem, který by zařídil výrobu cizí jazykové 

mutace včetně odborných překladů obsahové části, navrhnul rozšíření webu o specifika dle 

cílových zahraničních návštěvníků a zároveň se postaral také o optimalizaci pro zahraniční 

vyhledávače. Následně by tato poradenská firma mohla připravit koncepci pro akviziční 

internetovou reklamní kampaň v zahraničí. Součástí průběžné správy by byly překlady a 

umisťování aktualit do zhotovených jazykových mutací. 

Doporučila bych dále tzv. Search Engine Marketing – neboli Marketing ve 

vyhledávačích – kterým by byl optimalizován obsah webové prezentace tak, aby se zvýšila její 

návštěvnost díky vyhledávačům. Na těchto webových stránkách lze zakoupit reklamní prostory 

ve vyhledavači nebo banneru. Tento krok bych navrhovala spojit s úpravou webové prezentace 

pro zahraničí a přistoupit tak k rekonstrukci stránek komplexně. 

Samozřejmě, že jakékoliv marketingové změny vyžadují patřičné finanční náklady, ale 

myslím si, že když se marketing vypracuje do koncepční podoby, která se následně 

systematicky aplikuje, firmě to jen prospěje. V rámci koncepce by měly být zváženy stávající 

využité reklamní plochy co do množství i efektivity, firma by měla usilovat o posílení 

všeobecného povědomí, a tak například vyvěšovat více billboardů v okolí Ostravy (např. 

v centru Ostravy; reklamní billboardy podél cest stojí 250 Kč/m2  [11]) a zároveň natisknout 

menší barevné letáky, které by upozorňovaly na produkty firmy, které stojí 216,12 Kč/100ks 

[12]. Letáky by mohly být adresně rozeslány potencionálním zákazníkům se segmentovanou 

nabídkou do větších i menších průmyslových firem, a tím se by Mariánskohorská a. s. 

konkrétně zviditelnila u potencionálních zákazníků s perspektivou jejich získání.  

Myslím si, že by také mělo vedení společnosti zvážit vytvoření pracovní pozice 

specialisty na oblast marketingové komunikace, který by působil jako její systematický 
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koordinátor a využíval specializované externí firmy pro jednotlivé aspekty. Případně lze 

uvažovat o komplexním marketingovém oddělení ve složení marketingový manažer, 

grafik, případně textař a správce webu, které by základní prvky marketingové komunikace 

realizovalo tzv. in house, tedy interně, ovšem odborně, cíleně, koncepčně a kvalitně.  

Aplikací uvedených návrhů by se marketingová komunikace firmy 

Mariánskohorská a. s. mohla pozitivně vyvíjet, společnost by dokázala zlepšovat své vztahy 

s průmyslovým trhem a mohla získávat více zákazníků pro co největší zisky. [10] 
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6. Závěr 
Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo provedení analýzy komunikačního mixu 

vybrané společnosti pomocí komunikačních nástrojů. Nejprve jsem popsala teoretickou 

část, podle které jsem posléze porovnávala praxi u společnosti Mariánskohorská a. s., která 

sídlí v Ostravě.  

Charakterizuji jí pomocí jednotlivých komunikačních nástrojů a využívám tedy 

například nástroje, jako jsou logo, reklama, propagační materiály, podpora prodeje, osobní 

prodej, sponzoring, internetové stránky atd. Na základě analýzy a dostupných informací 

pak společnosti navrhuji případné změny k vylepšení marketingové komunikace s okolím, 

které pokládám za pro firmu přínosné a nápomocné k úspěšnému rozvoji.  

Hlavním účelem navržených změn je zlepšení komunikace s veřejností v oblasti 

tisku, reklamy (billboardů), veletrhů či výstav a internetových stránek. Další navržené 

změny souvisejí s organizační strukturou a vytvořením dlouhodobé koncepce 

marketingové komunikace. Kdyby na propagaci pracovalo více lidí s jasně definovanými 

úkoly a kompetencemi, mohla by Mariánskohorská a. s. mít větší úspěšnost nejen při 

marketingové komunikaci, ale ve svém podnikání celkově.  

Navrhované změny by měly také pomoci k propagaci společnosti na zahraničním 

trhu, který má mnohem větší možnosti ke spolupráci než firmy na tuzemském trhu, jež 

svým ekonomickým potenciálem nedokáží aktuálně nabídnout takový rozvoj.  

Na druhou stranu musím říci, že firma prosperuje i se svou slabší marketingovou 

komunikací. Zůstává otázkou, jaké jsou rozvojové ambice vedení společnosti – pakliže 

orientované k růstu, pak lze předložené návrhy využít.  
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