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Abstrakt 

Hlavním cílem diplomové práce je zpracovat analýzu trhu a tržního prostředí. 

Následně vyhodnotit kritické prvky směrem k výrobnímu procesu a poté vypracovat 

doporučení jednotlivých analýz na strategické směry změn ve výrobním procesu s orientací na 

trh. Vše je zpracováno ve společnosti VOP GROUP, s. r. o. 

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části 

vysvětluji, co je to marketing a vše kolem něj, jako např. marketingový mix nebo 

marketingová strategie. V této části se dále věnuji marketingovému plánování a vysvětlení 

marketingového prostředí a jsou zde zahrnuty i metody portfolia analýzy. 

Praktickou část diplomové práce jsem zpracovávala, jak jsem již zmínila,  

ve společnosti VOP GROUP, s.r.o. Pro tuto firmu jsem zpracovala SWOT analýzu a GE 

matici. Tyto analýzy jsou pak jednotlivě vyhodnoceny a pro společnost VOP GROUP, s.r.o. 

jsem v rámci těchto dvou analýz navrhla doporučení. 

 

Klíčová slova: marketing, marketingový mix, marketingová strategie, marketingové 

plánování, marketingové prostředí, metody portfolia analýzy, SWOT analýza, GE matice. 

 

Abstract 

The aim of this thesis is, firstly, to analyze the market and its environment. Secondly 

to analyze all crucial elements of the industrial process, and finally to elaborate possible 

solutions and strategic recommendations based on this analysis and oriented towards the 

market. The analysis is prepared especially for VOP GROUP Ltd. 

The thesis is divided into a theoretical and a practical part. In the theoretical part I 

especially state the basic terms, such as marketing, marketing mix or marketing strategy. 

What is more, I also deal with marketing planning, marketing environment and with portfolio-

analysis methods. 

The practical part of the thesis focuses, as I stated above, on VOP GROUP Ltd., for 

which I elaborated a SWOT analysis and a GE matrix. These analyses are then interpreted to 

create the final solution for the company. 

 

Key words: marketing, marketing mix, marketing strategy, marketing planning, marketing 

environment, portfolio-analysis method, SWAT analysis, GE matrix 
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Úvod  

V této diplomové práci je zpracována analýza trhu a tržního prostředí. Následně 

vyhodnoceny kritické prvky směrem k výrobnímu procesu a poté vypracováno doporučení 

jednotlivých analýz na strategické směry změn ve výrobním procesu s orientací na trhu, a to 

vše je zpracované ve společnosti VOP GROUP, s. r. o. Český Těšín. 

Mnoho společností, jak ve výrobním, tak obchodním či nevýdělečném odvětví sleduje, 

jak marketing, marketingové řízení a vše kolem něj napomáhá firmám k tomu, aby se udržely 

na trhu co nejdéle, případně vylepšily veškeré výkony. A hlavně z toho důvodu je v poslední 

době o marketing stále větší zájem. 

Chce-li se firma dlouhodobě udržet na trhu a sklízet na něm úspěchy, je nezbytné, aby 

používala při podnikání marketingové i strategické řízení. Důležitým prvkem je také to, aby si 

každá společnost ujasnila, čeho chce vlastně dosáhnout. Některé firmy však mnohdy 

marketingové a strategické řízení podceňují.  

V této diplomové práci je zpracována analýza trhu a tržního prostředí. Následně pak 

vyhodnoceny kritické prvky směrem k výrobnímu procesu. Poté je vypracováno doporučení 

jednotlivých analýz na strategické směry změn ve výrobním procesu s orientací na trhu. To 

vše je zpracováno ve společnosti VOP GROUP, s. r. o. Český Těšín. 

První, tedy teoretická část práce je zaměřena na všeobecné vysvětlení pojmu 

marketing, včetně marketingového mixu 4P. V této části se dále zabývám pojmy, jako je 

marketingové plánování, proces, typ a styl plánování, ale také marketingovým plánem. Další 

a zároveň velmi důležitou kapitolu tvoří metody portfolia analýzy, jako jsou: GE matice, 

Ansoffová matice, Benchmarking, analýza tržních mezer – matice GAP a SWOT analýza. 

Praktická část mé práce je zpracovávána ve společnosti VOP GROUP, s. r. o. Český 

Těšín. V této firmě je vypracována SWOT analýza a GE matice. Každá analýza pak 

jednotlivě vyhodnocena a pro společnost VOP GROUP, s. r. o. jsem v rámci těchto dvou 

analýz navrhla doporučení. 

V této diplomové práci nelze zachytit veškeré marketingové nástroje, proto byly 

vymezeny pouze dvě analýzy, které byly podrobně zpracovány. Předpokládám, že tato 

diplomová práce bude mít užitečný přínos pro společnost VOP GROUP, s. r. o. a to právě 

díky provedené SWOT analýze a GE matici.   
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 MARKETING  

Co si lze představit pod pojmem marketing? Většina z nás si pod tímto pojmem 

představuje pouze reklamu a prodej. A vlastně není se čemu divit, když nás den co den 

přepadávají různé televizní reklamy, novinové inzeráty včetně reklamních letáků, internetové 

prezentace nebo kampaně na podporu prodeje. I když je známo, že je prodej i reklama 

důležitá, tvoří pouze dvě marketingové funkce, a přesto tyto funkce nelze považovat za ty 

nejdůležitější. 

V dnešním období je zapotřebí klást důraz na pojem marketing nikoliv ve starém 

významu jako schopnost prodat – „přesvědčit a prodat“ – ale ve zcela úplně novém významu 

a to uspokojování potřeb zákazníka. K prodeji dochází v tom momentu, až když je produkt 

vyroben. Avšak v opačném případě lze říct, že marketing začíná dávno předtím, než má daná 

společnost produkt k prodeji. Marketing přestavuje takzvaně jednoduše řečeno: domácí úkol, 

jež zpracovávají manažeři, a to za takovým účelem aby zjistili, jaké jsou potřeby, aby 

stanovili jejich rozsah a intenzitu. A podle toho poté usoudili, zda se naskýtá zisková 

příležitost. Marketing je vyvíjen po celou dobu životnosti každého produktu, má snahu 

udržovat si stálé zákazníky a získávat nové, ještě nepoznané zákazníky. A to tím způsobem, 

že se snaží zapracovat jak na lepším vzhledu, tak výkonu daného produktu. Učí se z výsledku 

prodeje a snaží se veškeré úspěchy zopakovat.   

Hlavním záměrem je vždy nutné znát a pochopit zákazníka tak dobře, aby mu veškeré 

výrobky či služby naprosto vyhovovaly a tím se dané výrobky a služby prodávaly samy.[8] 

 

Marketing je tedy proces:  

 řízení (jehož úspěchem je poznání), 

 předvídaní,  

 ovlivňování,  

 uspokojení potřeb, 

 přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů 

podniku.[14] 

Na Obrázku 1 lze shlédnout, jak jsou jednotlivé marketingové koncepce vzájemně 

propojeny a jak na sebe přesně navazují.[9] 
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Obrázek 1: Klíčové marketingové koncepce[9] 

1.1 Marketingový mix 

Jestliže má společnost zvolenou celkovou marketingovou strategii, poté je schopná 

začít s plánováním marketingového mixu.[7] 

Marketingový mix je vlastně koncepční kostra, která u jakéhokoliv marketingového 

problému umožní vytvořit důkladný postup.  K marketingovému mixu se vyskytuje nespočet 

odlišných přístupů, například model 4P, 5P a 7P.[12] 

 

Marketingový mix je souborem taktických marketingových nástrojů:  

 výrobkové politiky,  

 cenové politiky,  

 distribuční politiky,  

 komunikační politiky. 

 

Tyto marketingové nástroje umožňují firmě změnit danou nabídku a to podle 

požadavků zákazníků na cílovém trhu.    
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Marketingový mix je vytvářen ze všech možných aktivit, které firma rozvíjí, aby 

vyvolala po výrobku poptávku. Dané aktivity lze seřadit do čtyř proměnných skupin, a ty jsou 

známy pod názvem „čtyři P“ (4P): 

 

 výrobek (product), 

 cena ( price), 

 distribuce (place), 

 komunikační politika (promotion) – viz.: Obrázek 2 na tomto obrázku lze vypozorovat 

specifické marketingové nástroje, které jsou používané pod jednotlivými  

symboly P.[7] 

 

Tyto již zmíněné marketingové nástroje lze mnoha různými způsoby míchat 

dohromady a to takřka nekonečným počtem.  

Na marketingový mix má každý svůj názor a proto se lze setkat s několika názory a to 

například, že někteří lidé tvrdí, že v modelu chybí to nejdůležitější P – lidé (people), tedy 

zákazníci, neboli personál.[12] 

Lidé (people) nebo také personál, v podstatě páté P, by mělo být také zařazeno do 

marketingového mixu, z toho důvodu, protože lidé taktéž komunikují, poskytují jisté 

informace. A zrovna oni vždy realizují určitou službu v jisté kvalitě a právě díky jim si 

kupující odnese dobrý či špatný zážitek.[12] 
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Obrázek 2: 4P marketingového mixu[7] 

 

Pod pojmem „produkt“ si lze představit nejen veškeré produkty, ale také veškeré 

služby, jež podnik navrhuje klientům na cílovém trhu.  

Pojem „cena“ znázorňuje určitou částku peněz, jež zákazník obětuje pro to, aby získal 

výrobek, který si přeje. Cena obsahuje takové prvky, které souvisí především s cenou výrobku 

a má za následek kupní rozhodování zákazníků.[2] 

Pojem „distribuce“ – pod tento pojem je možno zahrnout veškeré aktivity, jež směřují 

k tomu, aby byl produkt pro cílové zákazníky dostupný. 

Pojem „komunikační politika“ – tento pojem obsahuje veškeré možné aktivity, které 

směřují k tomu, aby měl zákazník možnost se seznámit s produktem a následně aby si tento 

produkt zakoupil.[7] 

Aby byl marketingový program účinný, musí propojovat veškeré prvky 

marketingového mixu v jeden koordinovaný program. Tento koordinovaný program je 

navržen tak, aby byla zákazníkovi věnována vrcholová hodnota a také aby byly dodrženy 

firemní marketingové cíle.[7] 

Je nutné mít vždy na paměti, že veškeré prvky marketingového mixu se svými 

příjemci komunikují, a to různými způsoby. Služba či produkt, který má velice špatnou 

kvalitu, řekne svému uživateli daleko více než kterákoliv televizní či jiná reklama. 

Komunikuje i cena. Například vysoká cena poznamenává něco jiného, než cena nízká.  
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A zvláště cenu používá velmi mnoho kupujících jako ukazatel kvality. Ale také prodej je to, 

co něco sděluje – koupíme-li si jistý výrobek v kvalitní neboli značkové prodejně, má pro nás 

zcela jinou hodnotu než u produktu, jenž byl zakoupený na tržišti ve stánku. Poslední prvek, 

tedy čtvrtý – propagace, tento prvek má svůj vlastní mix komunikačních nástrojů, jenž se 

v některých případech nazývá mix propagační čí komunikační. V tomto zmíněném mixu jsou 

zahrnuty všechny komunikační nástroje, jež jsou podniku zcela dostupné.[12] 

Marketingová koncepce, která je založena pouze na 4P, není v žádném případě 

efektivním nástrojem k tomu, aby ovládl trh. Z tohoto důvodu je zapotřebí pracovat současně 

s jinými podobami marketingového mixu a to zejména s 4C. 4C prezentují takzvaně 

zákaznický marketingový mix. V praxi se osvědčuje pracovat současně jak s 4P, tak s 4C 

koncepty, které lze shlédnout v Tabulce 1.[5] 

Koncepce 4P bere v úvahu pohled prodávajícího, nikoliv kupujícího. Z hlediska 

spotřebitele by tedy měl být marketingový mix popsán spíše jako koncept 4C. 

 

Tabulka 1: Koncepce 4P a 4C[7] 

 

 

Marketingové znalce lze považovat za ty, kteří prodávají produkty, a zákazníky lze 

považovat naopak za ty, kteří jsou v pozici těch, kdo získávají při řešení svého problému 

hodnotu. Avšak jsou to kupující, kteří se zajímají jak o cenu, tak i o to, jaké budou jejich 

celkové náklady spojené se získáním produktu, s jeho užíváním i možnou likvidací. Zákazníci 

žádají, aby služba či produkty byly co nejdostupnější. A tím hlavně požadují intenzivní 

oboustrannou komunikaci. Marketingoví znalci by v každém případě měli nejprve přemýšlet 

o 4C, a až poté budovat koncepci 4P.[7] 
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1.1.2 Volba strategie marketingového mixu 

V podstatě je zapotřebí říct, že neexistuje ani jeden správný návod, který by pomohl 

určit jakou strategii marketingového mixu zvolit. Na marketingový mix má vliv nespočet 

faktorů. Ovlivňují jej všechny možné faktory prostředí s odlišnou intenzitou. Nejlepší 

metodou je, aby byl marketingový mix zkombinovaný co nejlépe a co nejflexibilněji, aby 

odpovídal změnám prostředí, vedl k naprosté spokojenosti zákazníka a umožnil splnit nejen 

marketingové, ale i strategické cíle podniku. Individuální prvky marketingového mixu musejí 

být vzájemně sjednoceny. A právě proto je podstatné, aby všichni ti, jenž se na jeho tvorbě 

účastní, nebo také popřípadě ti, kteří se podílejí na tvorbě jeho jednotlivých prvků, aby 

nezapomínali a navzájem spolu komunikovali.  Jelikož komunikace je ta, která je při tvorbě 

velmi důležitá. Jednotlivé prvky se vzájemně ovlivňují. 

Analýza marketingového mixu by měla být považována za plynulý a dynamický 

proces, protože na jejím základě může být marketingový mix smysluplně přizpůsobován.[5] 

 

1.2 Marketingová strategie 

Marketingová strategie je vlastně marketingová logika, a díky této marketingové 

logice se podnikatelská jednotka snaží dosáhnout svých marketingových cílů. Představuje 

strategie pro cílové trhy. Měla by se zabývat tržními segmenty, na které se podnik zaměří. Ty 

se odlišují jak svými požadavky a potřebami, tak i reakcemi na marketing a rentabilitu. 

Společnost by se měla vždy orientovat na ty tržní segmenty, ve kterých se může 

z konkurenčního hlediska nejlépe uplatnit.[9] 
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2 MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ 

Proces marketingového řízení se skládá z analyzování marketingových příležitostí, 

výzkumu a výběru cílových trhů, z navrhování marketingových strategií, plánování 

marketingových programů a organizování, provádění a kontroly marketingového úsilí s cílem 

vytvářet směny, které uspokojí jedince a organizace.  

 

Proces marketingového řízení se realizuje ve třech základních fázích (viz. Obrázek 3) 

 

 

Obrázek 3: Proces marketingového řízení[17] 

 

Marketingovým plánováním je racionální a systematické prosazování tržních  

a podnikových úkolů odvozené od hlavních podnikových a marketingových cílů.[17] 

Marketingové plánování znázorňuje jednu z velice významné části podnikového 

plánování.[17] 

 

Marketingové plánování zahrnuje několik nezbytných kroků, a to: 

 Situační analýzu doplněnou o prognózu budoucího vývoje prostředí. 

 Stanovení marketingových cílů. 

 Formulování marketingových strategií vedoucích k dosažení stanovených 

marketingových cílů. 

 Sestavení marketingových programů. 

 Sestavení rozpočtů. 

 Přezkoumávání výsledků, revidování cílů, strategií a programů.[5] 
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Individuální kroky procesu marketingového plánování jsou takřka velice podobné 

individuálním jednotlivým krokům strategického plánování. Hlavním výstupem procesu 

marketingového plánování je zpracování marketingového plánu. Marketingový plán je 

koncentrován pouze na marketingové aktivity podniku na trhu.[17] 

Plánování je možno rozumět jak dynamicky, tak aktivně. Jedná se o nástroj, jenž je 

pro firmu nezbytný a nezastupitelný. Pomocí tomuto nástroji může podnik lépe ohodnotit své 

dané schopnosti a tímto na sebe přejmout vyšší riziko. Vyšší riziko zároveň poznamenává 

vyšší pravděpodobnost mimořádného úspěchu. 

 Marketingové plánování se řadí mezi nejkomplikovanější marketingové úkoly. Je 

nezbytně nutné, aby byly jednotlivé prvky uspořádaný logicky dle souvislého plánu.[17] 

 

2.1 Proces plánování  

Je-li zapotřebí realizovat plán, je důležité a zároveň nutné řídit se čtyřmi fázemi, 

 a to: analýzou, plánováním, prováděním a v poslední řadě kontrolou. Na Obrázku 4 je 

zobrazen vztah mezi těmito zmíněnými fázemi, které jsou společné jak u strategického 

plánování, tak u marketingového plánování, ale také u plánování libovolné jiné funkce.[8] 

 

 

Obrázek 4: Analýza trhu, plánování, provádění a kontrola[8] 

 

Analýza – plánování začíná vyčerpávající analýzou situace. Aby se podnik vyvaroval 

veškerým problémům, jež mu hrozí, je zapotřebí, aby analyzoval své prostředí. Musí 

analyzovat jak své silné, tak své slabé stránky, avšak i současné a potenciálně realizovatelné 
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marketingové akce. A to proto, aby podnik mohl určit, které příležitosti může nejlépe použít. 

Analýza určuje informace a další vstupy pro všechny následující fáze.[8] 

 

Plánování – v průběhu strategického plánování podnik určuje, co mají dělat jednotlivé 

podnikatelské jednotky. Avšak v průběhu marketingového plánování společnost rozhoduje  

o marketingových strategiích, které jí umožní dosáhnout celkových strategických cílů. 

Důležitým článkem jsou marketingové plány, plány jednotlivých produktů a značek.[8] 

 

Provádění – prováděním rozumíme to, že se strategické plány stávají skutečností, akcemi, jež 

vedou k dosažení podnikových cílů. Marketingovými plány se zabývají pouze lidé 

v organizaci a tito lidé spolupracují s různými lidmi, ať už uvnitř podniku či mimo něj.[8]  

 

Kontrola – je daná měřením a vyhodnocováním výsledků plánů a aktivit a z nápravných 

opatření, jež mají zajistit dosažení cílů.[8] 

 

2.2 Přehled typů a stylů plánování  

Přehled typů a stylů plánování 

a) Plánování dle času 

Krátkodobé plánování - do jednoho roku. 

Střednědobé plánování - nad jeden rok až do pěti let. 

Dlouhodobé plánování - více jak pět let. 

 

b) Plánování dle typu rozhodnutí 

Strategické plánování: představuje volbou strategie k dosažení cílů podniku. 

Operativní plánování: zahrnuje plánování činností pro velmi úspěšné naplnění strategie.  

 

c) Plánování podle stylu 

„Shora dolů“ 

„Zdola nahoru“[5] 
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2.3 Marketingový plán 

Marketingový plán je považován za hlavní nástroj pro řízení marketingového úsilí. 

Marketingový plán prezentuje veškeré strategické záměry do konkrétních úkolů s vymezením 

časových a personálních vazeb.[17] 

Každý produkt (výrobek, služba a jiné), musí být podložen marketingovým plánem. 

Marketingový plán má logickou strukturu a prokazuje návratnost investovaného času, ale  

i návratnost finančních prostředků. Marketingový plán obsahuje: situační analýzu, SWOT 

analýzu, cíle, strategie, taktiky, rozpočty a kontrolní mechanismy. 

 Ani velmi dobře sestavený a hodnotně zpracovaný marketingový plán nezaručuje 

stoprocentní úspěch pro podnik. Jeho selhání se může projevit v realizaci.[5] 
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3 MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ  

 Marketingové prostředí je takové prostředí, ve kterém se podnik a jeho 

marketingové funkce nacházejí. Marketingové prostředí je značně proměnlivé a komplexní. 

 Marketingové prostředí může mít rozdílnou dynamiku a různé vlivy na danou 

firmu. To vyžaduje časté nebo dokonce i průběžné zjišťovaní jeho stavu a vývoje. K tomu 

slouží marketingový informační systém (MIS), výzkumy, průzkumy a různé vlivy na určitou 

firmu. 

 Jestliže jsou veškeré informace, jež byly zjištěný, realizovaný kvalitně a s větším 

počtem organizací, je pravděpodobné, že je podnik schopen se dobře orientovat na svých 

trzích. Avšak je nucen splňovat ještě jednu podmínku, a to takovou podmínku, která by měla 

být schopna ovlivňovat alespoň některé oblasti svého marketingového prostředí. Ty, které 

může ovlivňovat, nesou název mikroprostředí a zbylé ostatní pak makroprostředí.[17] 

 Marketingové prostředí je velmi hodně dynamické, které znázorňuje jak nekončící 

řetězec příležitostí, tak i hrozeb. Důležitým cílem marketingových pracovníků je tyto dané 

faktory prostředí analyzovat, identifikovat jejich působení a v poslední řadě doporučit 

způsoby možného přizpůsobení chování podniku ve vztahu jak současnému, ale také  

i k očekávanému vývoji prostředí. Brzká reakce podniku na měnící se podmínky prostředí je 

nutná k tomu, aby přežily, ale taktéž prosperovaly.  

 Prostředí každé firmy lze analyzovat odlišným způsobem. Faktory prostředí, které 

mají vliv na úspěch firmy v konkurenčním úsilí lze shlédnout na Obrázku 5.[4] 
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Obrázek 5: Faktory prostředí, které mají vliv na úspěch firmy v konkurenčním úsilí [5] 

 

 Ve většině případů se rozděluje prostředí na vnější a vnitřní. Tyto prostředí lze 

shlédnout na Obrázku 6. Individuální složky marketingového prostředí jsou poté propojeny 

(roviny, vrstvy i faktory). 

 Je nutné upozornit, že je potřebné, aby podniky při analýze prostředí dokázaly 

rozlišit módní výkyvy od trendů a megatrendů.  

 

 Módní výkyvy – jedná se o jevy krátkodobé, a zároveň nepředvídatelné. 

 Trendy – veškeré trendy jsou dlouhodobé a předvídatelné do budoucna. 

 Megatrendy - se značí významnými sociálními, ekonomickými, politickými  

a technologickými změnami. A ty se vyvíjejí pozvolna, rovněž jasným způsobem 

ovlivňují život jedince ve společnosti.[7] 
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Obrázek 6: Vnější a vnitřní prostředí[7] 

 

3.1 Makroprostředí  

 Marketingové makroprostředí obsahuje různé vlivy, okolnosti a situace, jenž 

podnik svými aktivitami ve většině případů nemůže nebo jen obtížně může ovlivnit.  

 Do makroprostředí je začleněno několik známých vlivů. Mezi tyto vlivy se řadí 

demografické (tj. věk, rodinný stav, pohlaví), legislativní, ekonomické, politické  

a geografické (vlivy do velké míry předurčující logistiku firmy), ekonomické a technologické. 

To značí, že některé z vlivů jsou nehmotné a některé hmotné (např. technologické). 

 Při analýze vlivů makroprostředí je nezbytné vycházet z analýzy vzdáleného 

prostředí, kterým je globální makroprostředí, a poté pokračovat směrem dolů, až k lokálnímu 

prostředí: svět, kontinent, země, region, obec a poté vybrat ze všech faktorů pouze ty, jež jsou 

pro daný podnik důležité.[5] 
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3.2 PEST analýza  

 Pro posouzení vývoje vnějšího prostředí lze využít takzvaně PEST analýzu. Kde se 

zkoumají následující faktory: 

 politicko-právní,  

 ekonomické,  

 sociokulturní, 

 technologické.  

Tyto faktory ovlivňují nebo mohou ovlivnit funkce podniku. 

 

Mezi politicko-právní faktory patří: stabilita vlády, členství země v odlišných politicko-

hospodářských seskupeních, sociální politika a zákony. Toto prostředí vytváří určitý okruh 

pro veškeré podnikatelské a podnikové činnosti.[5] 

 

K ekonomickým faktorům patří například: vývoj HDP, fáze ekonomického cyklu, úrokové 

sazby, míra nezaměstnanosti a inflace. Z ekonomického prostředí získávají podniky kapitál  

a také výrobní faktory.[5] 

 

Sociokulturní faktory působí ve dvou rovinách a to: 

1. Rovina: Faktory sdružené s kupním chováním spotřebitelů. 

2. Rovina: Faktory podmiňující chování podniku. 

Technologické faktory: znázorňují trendy ve vývoji a výzkumu, rychlost technologických 

změn, dopravní, výrobní, komunikační, skladovací a informační technologie.[5] 

 

Faktory spojené s kupním chováním spotřebitelů:  

Kulturní faktory zahrnuji: spotřební zvyky, jazyk, řeč těla, osobní image a chování jak žen, 

tak mužů – sbližování jejich spotřebního chování. 

 

Sociální faktory zahrnuji: sociální stratifikace společnosti a její uspořádaní (třídy).[11] 

 

 Důležitým cílem analýzy makroprostředí je vyzdvihnout ze všech faktorů jenom ty, 

které jsou pro konkrétní firmu velmi významné. 
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 Při analýze makroprostředí je nutné, aby ti, kteří se analýzou zabývají a stráví s ní 

hodně času, aby ji obětovali maximální úsilí identifikací budoucího vývoje a jeho možného 

dopadu na firmu.[5] 

 

3.3 Porterův model pěti sil 

 Mezi velice důležitou charakteristiku odvětví lze zařadit konkurenční síly, jenž tyto 

síly v daném odvětví působí. Vzhledem k této skutečnosti představuje nedílnou součást 

mikrookolí analýza konkurenčních sil. Tato analýza se zabývá zkoumáním podkladů od 

konkurence v odvětví. K řešení této otázky přispěl významně M. Porter modelem, který se 

nazývá model pěti sil.  Tento model lze považovat ve své podstatě nástrojem ke zkoumání 

konkurenčního prostředí. Hlavním cílem tohoto modelu je jasně pochopit síly, jež v tomto 

prostředí působí, a identifikovat ty síly, které z nich mají pro podnik z hlediska jejího 

budoucího vývoje největší význam a které mohou být strategickými rozhodnutími 

managementu ovlivněny. Na Obrázku 7 lze shlédnout schéma modelu pěti sil. 

 Pro podnik, který usiluje k dosažení úspěchu, je nezbytné rozpoznat tyto síly, 

vyrovnat se s nimi, reagovat na ně, a pokud je to alespoň trochu možné, změnit jejich 

působení ve svůj prospěch. Konkurence na trhu v daném oboru je funkci pěti konkurenčních 

sil, které vyplývají z: 

 rivality mezi konkurenčními firmami: ta je ovlivněná jejich strategickými tahy  

a protitahy. Tyto tahy směřují k získání konkurenční výhody,  

 hrozby substitučních výrobků: podniku v jiných odvětvích, 

 hrozby vstupu nových konkurentů: do odvětví, 

 vyjednávací pozice dodavatelů: klíčových stupů, 

 z vyjednávací pozice kupujících.[13] 

3.4 Mikroprostředí 

 Marketingové mikroprostředí (odvětví, ve kterém podnik podniká) anebo také 

mikrookolí. Toto mikroprostředí či mikrookolí obsahuje okolnosti, vlivy a situace, jenž 

podnik svými aktivitami může významně ovlivnit.  

 V první řadě je nezbytné analyzovat samotné odvětví. Při analýze odvětví se 

pozorují jeho hlavní charakteristiky, tj. velikost trhu, fáze životního cyklu, nároky na kapitál, 

vstupní a výstupní bariéry. Mimo jiné se také určuje struktura odvětví, jež se dělí na: 

  

 atomizované – velmi moc malých podniků, 
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 konsolidované – trochu málo silných podniků. 

 

 Okolnosti se v každém odvětví nepochybně neustále mění. Faktory, které mají 

největší vliv, se nazývají změnotvorné síly. Jedná se nejčastěji o ty změny, které se nacházejí 

v dlouhodobé míře růstu odvětví, noví zákazníci, změny technologie a nové formy 

marketingu. Při navrhování analýzy by se měly vytipovat nanejvýš čtyři hlavní faktory, měl 

by se určit jejich možný dopad na podnik a vybudovat odpovídající strategie, jež na ně budou 

reagovat.[6] 

 

Do mikroprostředí je možno zařadit:  

 partnery (dodavatelé, odběratelé, finanční instituce, pojišťovny, dopravce),  

 zákazníky,  

 konkurenci,  

 veřejnost (veřejnost lze rozdělit na: vládní, místní, všeobecnou, vnitřní (zaměstnanci)  

a finanční veřejnost, občanská sdružení a organizace). 

 Marketingové mikroprostředí se také člení na vertikální a horizontální. Mezi 

vertikální lze zařadit: dodavatelé, firmy, obchodníky, zákazníky a mezi horizontální se  

řadí: konkurence, firma, veřejnost.[11]  

 Hlavním cílem analýzy mikroprostředí je důležité rozpoznat ty základní hybné síly, 

které v odvětví působí a hlavním způsobem ovlivňují činnost firmy.  

 Chování firmy není vymezeno pouze konkurencí, ale taktéž chováním odběratelů  

a dodavatelů, substitučním zbožím a potenciálními novými konkurenty. Těchto pět 

konkurenčních faktorů je zaznamenáno v Porterově modelu pěti sil, který lze shlédnout na 

Obrázku 7. 

 

Parterův model pěti sil 

1. Hrozba nových vstupů do odvětví 

2. Soupeření mezi stávajícími firmami 

3. Hrozba náhražek 

4. Dohadovací schopnosti kupujících  

5. Dohadovací schopnosti dodavatelů  
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Obrázek 7: Porterův model pěti sil[5] 

 

Firma vyhodnocuje: 

 Jak velký vliv mají tyto faktory (síly) na její činnost? 

 Jak se bránit vůči těmto silám? 

 

 Úspěch podniku do značné míry závisí zvláště na dodavatelích. A proto je velmi 

důležité, aby firma věnovala značnou pozornost jejich výběru a vymezila si kritéria, podle 

kterých je bude hodnotit. 

 

Dodavatelé: jsou ti, kteří většinou rozhodují jak o úspěchu, tak neúspěchu firmy. Každý 

podnik má velmi mnoho dodavatelů. Dodavatelé je možné členit do velkého počtu různých 

kategorií například: dodavatelé energie a paliv, technologií, materiálů a surovin, pracovních 

sil. Speciálními dodavateli jsou poskytovatelé služeb, reklamní agentury a finanční instituce. 

 

Obchodníci: mnohdy rozhodují o tom, které zboží se dostane k zákazníkovi a naopak, které 

ne.[5] 

 

Zákazníky mohou být jak jednotlivci, tak i právnické osoby. Podle vztahu k podniku se 

rozlišují na kupce, uživatelé, možné uživatelé a dané kategorie produktů. Marketingový 
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pohled na kupující se snaží postihnout několik okolnosti. Například jaké okolnosti podmiňují 

jejich vztah k určitým produktům, jak se vyvíjí jejích rozhodování, jaké polohy tento vztah 

obsahuje.[5] 

 

Konkurence je velice významným faktorem, podmiňujícím marketingové možnosti podniku. 

Firmy zjišťují, kdo je jejich konkurentem, aneb kdo by se jím mohl stát, jak je daný konkurent 

silný, v jaké oblasti je pro podnik konkurentem a také jaké jsou jeho cíle, strategie, silné 

stránky včetně těch slabých stránek.[5] 
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4 METODY PORTFOLIA ANALÝZY 

4.1 Matice GE 

Tato matice pozoruje dva hlavní faktory, které jsou nazvány jako faktor „tržní 

atraktivita“ a faktor „konkurenční přednost“. Matice GE na rozdíl od BCG portfolia tyto 

hlavní faktory, které determinují strategický úspěch podniku, nemá zaznamenány pouze ve 

dvou hlavních veličinách, ale jsou formulovány komplexem působících dílčích faktorů.[5]  

 

Konstrukce portfolio matice GE: 

 Na horizontální ose: jsou znázorněny konkurenční přednosti (konkurenční postavení). 

 Na vertikální ose: atraktivita oboru (atraktivita trhu). 

Konstrukci matice GE lze shlédnout na Obrázku 8. 

 

Atraktivita oboru zahrnuje následující faktory:  

 Tržní růst a velikost trhu 

 Kvalitu trhu 

 Ziskovost oboru 

 Stabilitu prodeje 

 Cenovou stabilitu 

 Náročnost a dostupnost vstupů  

 

Faktor konkurenčních předností je vyjádřen dílčími faktory: 

 Relativní pozicí na trhu (relativním tržním podílem) 

 Relativním výrobním potenciálem (kapacitou) 

 Relativním výzkumným a vývojovým potenciálem 

 Postavením SBU v kvalitě, značce, technologii, marketingu, obchodní činnosti 

 Ziskovostí a jejím porovnáním s průměrem dosahovaným v oboru 

 

Množství hodnocených faktorů je možno rozšířit či zúžit. Faktory se musí volit 

s ohledem na konkrétní situaci a to především na charakter produktů (SBU), jakož i tržních 

podmínek 
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Pro oba dva faktory, to je atraktivitu oboru a konkurenční přednosti, jsou podle situace firmy 

vymezená tři pásma a to ty následující: 

 Pro faktor konkurenční přednosti pásma: „silné, střední a slabé“ 

 Pro faktor tržní atraktivity pásma „vysoká, střední, nízká“ 

Na této bázi vzniká dohromady devět kombinačních polí, které lze shlédnout na 

Obrázku 8. 

Jenda z výhod metody GE spočívá v tom, že zařazení do určitého pole předchází 

ohodnocení mnohdy pomocí bodového ocenění (např. systém známkovaní od 1 do 5) 

s propočtem vážených průměrů, kde váhami je významnost daného dílčího faktoru.[5] 

 

 

 

Obrázek 8: Portfolio matice GE[4] 

 

Při využití matice GE následuje hledání investičních strategií políčka:  

 1,2,4 – tyto políčka znázorňují výhodné postavení SBU, kdy SBU se nacházejí  

v tzv. zelené zóně pro investice (podnik do strategického záměru investuje, aby si 

udržel a zlepšil pozici SBU). 
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 3,5,7 – políčka se objevují v tzv. oranžové zóně, kdy podnik má povinnost zvažovat 

možná rizika spojená s investováním, provádí selektivní výběr a dává raději přednost 

krátkodobým investicím. 

 6,8,9 – jsou políčka v tzv. červené zóně, kdy podnik obvykle neinvestuje, protože 

připravuje útlum nebo rovnou ukončení podnikání či likvidaci.[5] 

 

Strategie investování podle pozice v jednotlivých polích: 

1. Investovat do rozvoje 

2. Chránit (udržovat) pozice 

3. Vybírat investice do rozvoje 

4. Omezit rozvoj 

5. Sklízet 

6. Provést restrukturalizaci – upřednostnit tvorbu zdrojů 

7. Investovat uváženě  

8. Volit výběrové investice upřednostňující tvorbu zdrojů 

9. Chránit a přehodnocovat[5] 

 

Výhoda portfolia matice GE lze považovat, že je velice širší reálný pohled na 

problematiku SBU.  

Nevýhodou je to, že volba kritérií a stanovení vah jednotlivých hodnocených faktorů 

je hodně subjektivní. A její sestavení požaduje zkušené pracovníky.[5] 

 

4.3 Analýza tržních mezer - Matice GAP  

Analýza tržních mezer se řadí mezi velice jednoduchý nástroj. Tento jednoduchý 

nástroj umožňuje manažerům rozhodování při volbě marketingových strategií. Hlavním cílem 

této analýzy je identifikovat nesrovnalostí mezi marketingovými deklarovanými a dosaženými 

cíli v případech, kdy obvyklé aktivity nejsou zcela přizpůsobeny k dosažení vytyčených 

cílů.[4] 

 

Při analýze tržních mezer se řeší dvě hlavní otázky:  

 Jak hodnotit vzniklou mezeru mezi deklarovanými cíli a skutečně dosaženými cíly? 

 Jak vzniklou mezeru překonat? 
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Vzniklou mezeru lze překonat rozdílnými způsoby, kupříkladu využitím strategie: 

 Penetrace trhu 

 Rozvoje produktu 

 Rozvoje trhu  

 Diverzifikace 

Mezeru je možno překonat rovněž změnou kombinace prvků marketingového mixu.[5]  

 

4.4 Benchmarking 

Benchmarking vyznačuje jak dlouhodobý trvalý proces vzájemného sledování, tak 

porovnávání vlastních výsledků s veškerými výsledky konkurence. A toto porovnávání je 

určováno z hlediska kvality a efektivnosti výroby jistého výrobku či realizace určité služby, 

výrobních postupů, pracovních operací a marketingových aktivit. Při nalezení určitého 

nedostatků je cílem odkrýt možnosti řešení problému. 

 Benchmarking není omezen pouze na bezprostřední konkurenci či na rámec 

určitého odvětví nebo tržního segmentu. A proto se prezentuje výběr a porovnávání vhodných 

myšlenek metod nebo přístupu, jež jsou pro danou firmu použitelné, a to jak ve smyslu 

zvýšení vlastní výkonnosti, efektivnosti tak také i kvality.[17] 

 

Benchmarking je možno rozdělit na pět typů a to:  

 interní,  

 funkcionální,  

 generický,  

 konkurenční, 

 spolupracující.  

 

 Benchmarking slouží jako systém brzkého varování, jenž zaměřuje pozornost 

manažerů na objektivní nutnost změn.[5] 

 Hovoří-li se o interním benchmarkingu, je jeho hlavním účelem identifikovat 

podnikové interní slabé a silné stránky a to zároveň se systémovými i okamžitými prostředky, 

s nimiž je možné vybudovat interní výkony. Důležitým cílem je standardizace individuálních 

činností na základě „učení se“ od ostatních části podniku. V rámci externího 

benchmarkingu jsou porovnávány veškeré cizí firmy. Kromě konkurenčních podniků se 

může jednat také o firmy zcela jiných odvětví.  
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 U členění dle objektů se mluví především o benchmarkingu činnosti (výsledků). 

Ten se zaměřuje na takové faktory úspěchu firmy, které mají přímý nebo nepřímý vliv na 

podnikový zisk, a které lze s použitím dat o nákladech a tržbách kvantifikovat.  

 

Benchmarking je orientovaný na: 

 Zákazníka – zaměřený na jeho přání, očekávání, ale i spokojenost. 

 Produkt, službu – analýza jednotlivých komponent a funkcí výrobku. 

 Funkce – tím lze rozumět analýzu manažerských funkcí jako je například plánování, 

organizace, rozhodování, ale i kontrola v jednotlivých útvarech (nákup, prodej, 

logistika). 

 Proces – orientovaný na jakost jednotlivých procesů, probíhajících v rámci podniku.  

 

 Každá příprava benchmarkingu vyžaduje kromě vypracování projektu a navržení 

metod vlastní analýzy stanovení organizace, školení jednotlivých pracovníků týmu, určení 

způsobu koordinace a kontroly. Dále je nutné vycházet z toho, že úspěšný průběh 

benchmarkingových analýz předpokládá vrcholovou flexibilitu veškerých možných činností  

a plánu tak, jak se postupně v průběhu řešení objevují nové souvislosti a problémy, dříve 

neuvažované.[17] 

 Benchmarking se zlepšuje na základě učení se od druhých. Významem je zvýšení 

výkonnosti, konkurenceschopnosti a dosažení lepších výkonů, protože hlavním faktorem 

úspěchu je být lepší než konkurence. Nejde v žádném případě o jednorázový projekt, nýbrž  

o kontinuální zlepšování a změnu. 

 

Postup při benchmarkingu: 

1. Výběr oblastí nebo činností pro benchmarking. 

2. Interní analýza – podrobné porozumění vlastním podnikovým procesům, výkonům, 

situaci. 

3. Sběr a analýza externích dat – analýza podnikových procesů ostatních podniku 

zahrnutých do analýzy (v čem jsou lepší a proč). 

4. Identifikace nejlepších postupů a výkonů. 

5. Srovnání vlastních podnikových výkonů s nejlepšími postupy a výkony. 

6. Vyhodnocení výsledků a procesů. 

7. Identifikace nápravných opatření, strategií, a akcí. 

8. Implementace těchto opatření.[1] 
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4.5 Ansoffová matice výrobek/trh 

 Ansoff vyvozuje strategie z matice, jenž tato strategie je dána dimenzí produktu 

(charakterizovanou jako nový a stávající produkt) a dimenzí trhu (ten je charakterizován jako 

nový trh a stávající trh). 

 Postoj k definování možností růstu vychází ve větších případech z toho, že je 

definuje jako kombinace výrobek/trh, jenž společně splňují funkci, které je odlišuje od 

ostatních kombinací výrobek/trh.  

 

Z toho vycházejí základní strategie: 

 Tržní penetrace – je rozšiřování podílu na trhu, získání zákazníků konkurence. 

 Rozvoj trhu – získávání nových trhů včetně zahraničních – regionálních, orientované 

na nové segmenty. 

 Rozvoj výrobku – inovace, variace a diferenciace.  

 Diverzifikace – horizontální – nový produkt na základě technologické, materiálové,  

– vertikální – propojení s technologickým řetězcem směrem vzad či 

vpřed, 

– laterální – úplně nový, v podstatě cizí produkt.[15] 

 

4.6 SWOT analýza 

 SWOT analýza je prostý nástroj, který je orientován na charakteristiku podstatných 

faktorů ovlivňujících strategické umístění podniku. Je přístupem, jenž umožňuje porovnání 

vnitřních zdrojů a schopností podniku se změnami v okolí. Jde tedy o analýzu: 

 strengths – silných stránek firmy,  

 weaknesses – slabých stránek firmy, 

 opportunities – příležitostí v okolí firmy, 

 threats – hrozeb v okolí firmy.[13] 

 Nejvýznamnějším cílem SWOT analýzy je zapotřebí identifikovat to, do jak moc 

velké míry je současná strategie podniku a jeho specifická silná a slabá místa závažná  

a schopná se vyrovnat se změnami, jejž nastávají v okolí.  

 

 SWOT analýza, kterou lze shlédnout v Tabulce 2, neboli také analýza silných  

a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Tato analýza se skládá z původně dvou analýz, avšak 

z analýzy SW a analýzy OT. Navrhuje se začít analýzou OT – příležitostí a hrozeb, jenž 
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přichází z vnějšího prostředí podniku, a to jak z makroprostředí (zahrnuje faktory politicko-

právní, ekonomické, sociálně-kulturní a technologické), tak také z mikroprostředí 

(zákaznické, dodavatelské, odběratelské, konkurence a veřejnost). Po podrobně provedené 

analýze OT přichází analýza SW, která se vztahuje na vnitřní prostředí firmy (cíle, systémy, 

procedury, firemní zdroje, materiální prostředí, firemní kultura, mezilidské vztahy, 

organizační struktura a také kvalita managementu). 

 

Tabulka 2: SWOT analýza[19] 

 

 

 Silné, ale také slabé stránky firmy se stanovují prostřednictvím vnitropodnikových 

analýz a daných hodnotících systémů. Při vyhodnocování silných a slabých stránek může být 

jako výchozí základna pro znázornění určitého stavu použita klasifikace hodnotících kritérií  

a to například podle nástrojů marketingového mixu 4P. Tento nástroj zahrnuje: produkt 

(product), cenu (price), distribuci – místo prodeje (place) a marketingovou komunikaci 

(promotion), nebo případně detailně podle jejich dílčích znaků. Jednotlivým kritériím, jež 

byla zvolena s použitím rozdílných výzkumných technik (dotazování, diskuze) je připsána 

určitá váha a to od 1 do 5, a nadále jsou daná kritéria vyhodnocována pomocí tzv.: škálování. 



29 

 

Většinou se využívá škála v rozmezí od mínus 10 až do plus 10, přičemž 0 značí to, že 

kritérium není umístěno ani mezi silné, ani mezi slabé stránky.[5] 

 

Tabulka se vyplňuje s využitím znamének a to plus, mínus a nula 

Znaménko „+“ – je možné použít tehdy, pokud silná stránka dovoluje společnosti využít 

příležitosti anebo odvrátit hrozbu, jež plyne ze změny v okolí společnosti, ale taktéž  

v takovém případě, že slabá stránka bude vyvážena změnou v okolí podniku.  

Znaménko „-“ – stanovuje takovou situaci, jestliže silná stránka bude změnou v okolí 

společnosti snižovaná. Anebo také, zdali slabá stránka zabrání společnosti aby se vyhnula 

ohrožení.  

Číslice „0“ – znázorňuje, že mezi faktory není ani jeden vztah.[13] 

 

Strategie SO (strenghts a opportunities). Podnik se setkává s málo příležitostmi v okolí  

a současně je schopen navrhnout i spousta silných stránek, jenž využití těchto příležitostí 

podporují. Účinkem příznivých okolností by měla být růstově ba i agresivně orientovaná 

strategie. Tato strategie znázorňuje ofenzivní přístup z pozice síly a je to samozřejmě nejvíce 

žádaná situace.[13] 

 

Strategie ST (strengths a threaths). Silné stránky podniku jsou pokořeny nepřízní okolí. Tato 

daná strategie vystupuje z takové hypotézy, že silné stránky se setkají s hrozbami. Strategie 

klade důraz na maximalizaci silných stránek a minimalizaci ohrožení. V tomto stavu je 

potřeba zavčasu identifikovat hrozby a přetvořit je využitím silných stránek v příležitosti. 

Účinkem je diverzifikační strategie.[13] 

 

Strategie OW (opportunities a weaknesses). Podnik má na trhu hojné příležitosti, a tak je 

nucen vzdorovat hodně velkému množství svých slabých stránek. Tato strategie klade velký 

důraz na maximalizaci příležitostí tak, aby překonala slabé stránky. Orientace strategie 

v tomto případě záleží v důsledném odstranění slabých stránek a kromě toho ve větším využití 

tržních příležitostí.[13] 

 

Strategie WT (weaknesses a threats). Podnik se nachází v takové situaci, kdy u něj převládají 

slabé stránky a zároveň se v okolí objevuje hodně rizikových faktorů. Strategie se zaměřuje na 

minimalizaci jak slabých stránek tak i minimalizaci rizik. V tomto daném případě jde vlastně 
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o strategii obrannou a defenzivní, a ta vychází v mnoha případech z uzavírání 

kompromisů.[13] 

 

 Veškerým firmám se po zhodnocení daných faktorů SWOT analýzy otevírají 

nejvýznamnější směry. Tyto směry lze poté využít v určitých strategiích. Jde o snahu 

k maximálnímu využití silných stránek dané firmy jak v přístupu k trhu, tak stejně i pro 

eliminování případných hrozeb. Taktéž jde o maximální využití příležitostí jak k omezení 

svých chyb, tak ke zmobilizování všech daných prostředků, jenž má podnik dispozici.[15] 

 

 Nevýhodou SWOT analýzy je to, že je velice statická a nadto velmi dost 

subjektivní. SWOT analýza patří mezi velmi oblíbené analýzy, avšak její přínos pro tvorbu 

strategických marketingových dokumentů není nijak zásadní.[5] 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

5 PŘEDSTAVENÍ FIRMY VOP GROUP, s.r.o. 

Obchodní jméno firmy nese název VOP GROUP, s. r. o. a její sídlo je v Českém 

Těšíně. Logo firmy lze shlédnout na Obrázku 9. Nejdůležitějším jednatelem a ředitelem 

společnosti je pan Ing. Vilém Widenka.  

Hlavním cílem této firmy je rozšiřování jak sortimentu služeb a zboží, tak neustále 

zvyšovaní jejich jakosti pro dosažení nejvyšší spokojenosti současných, ale také budoucích 

klientů. 

Aktuální roční obrat společnosti se pohybuje přibližně kolem, tři milionu EUR.[20] 

 

 

Obrázek 9: Logo firmy VOP GROUP, s. r. o.[18] 

 

5.1 Historie firmy VOP GROUP, s. r. o. 

V roce 1997 se zahájilo psaní historie této společnosti. V tomto roce došlo k jejímu 

založení a firma se snažila navázat na činnost Vojenského opravárenského podniku 065, 

jednalo se o státní podnik v Českém Těšíně. V tomto roce došlo také k převzetí jeho majetku i 

know-how, a to ke dni 1. prosince 1997. Z důvodu náhlých nevyužitých kapacit začíná 

společnost přikládat velmi značný důraz na nabídku služeb, ale i zboží civilního charakteru. 

S tímto souvisí uvedení do provozu sklářského střediska a také prodejny spotřebního zboží  

a bílé techniky, a to roku 1999.[20] 

Hned v dalším roce přichází společnost s rozšířením své nabídky pro motoristy  

a zahajuje otevření pneuservisu, v němž zprostředkovává vlastní služby nyní jako 

autorizovaný dealer firmy Braun Continental, s. r. o. Mezi další aktivity, které firma rozšířila, 

se týkalo otevřením prodejny plynu Linde, využitelných v potravinářství, lékařství, ale také 

v technice a zprovozněním střediska montáže satelitních antén, ale i televizních antén.  

Nastal rok 2001 a společnost otevírá svůj vlastní autoservis a současně dochází 

k posílení vazeb uzavřením franchisingové smlouvy s firmou Barum Continental, s. r. o. 
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V roce 2003 dochází k rozšíření portfolia daných služeb a výrobků o zahradní výrobky 

z recyklovaných plastů. Velice důležitým mezníkem se stalo zdařilé absolvování 

certifikačního auditu a instalování systému řízení jakosti a to dle normy ISO 9001:1994. 

Proces certifikace byl poté ukončen roku 2004, a to schválením inovovaného systému řízení 

jakosti dle normy ISO 9001:2000, a taktéž environmentálního řízení ISO 14001:1996.  

 V průběhu dalších následující let firma s velkým úspěchem certifikovala další normy 

řízení, ale taktéž zvětšila nabízené portfolio dalších produktu.[20] 

 

5.2 Současná nabídka společnosti VOP GROUP, s. r. o. 

Veškerá současná nabídka společnosti je značně ovlivněna snížením poptávky AČR 

po vojenských službách, jako jsou různé modernizace, montáže, ale také opravy, včetně 

snížením poptávky po zařízení. Avšak v roce 2009 díky těmto zakázkám AČR společnost 

VOP GROUP, s. r. o. dosahovala velkých příjmu. Nicméně hned dalšího roku došlo k jejich 

rychlému snížení a to poznamenalo firmu v tom, že se rychle musela specializovat na civilní 

oblast a touto cestou zvýšit zisk i tržby.[20]  

 

5.3 Portfolio společnosti VOP GROUP, s. r. o. 

a) Autoservis, pneuservis a čerpací stanice 

Autoservis umožňuje poskytování komplexních služeb sloučených s opravami, 

kontrolou, testováním nebo seřízením veškerých automobilů včetně jejích součástí. Do tohoto 

odvětví lze zapojit také nabídku pohonných hmot, která souvisí s čerpací stanicí, jež byla díky 

společnosti VOP GROUP, s. r. o. vytvořena v roce 2009. Posléze v roce 2011 dochází 

k zprovoznění myčky osobních automobilů. 

 Společnost VOP GROUP, s. r. o. má v oblasti pneuservisu velice výborné vztahy 

s firmou Barum Continental, s. r. o. Tato společnost je vytříbenou pobočkou, která nabízí 

veškerým motoristům celoevropskou garanci soustavy služeb Pneus Expert. 

 

b) Dřevovýroba 

Společnost nabízí výrobu nábytku přímo na míru, jak pro různé firmy, tak i pro 

domácnosti. Mezi nábytek se také řadí mimo jiné například různé skříně, postele, pracovní 

stoly, ale také kuchyňské linky, vstupní eurookna a eurodveře. 
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c) Strojírenství 

Jde o různé výrobky strojírenské a zámečnické výroby. Jako jsou například reklamní 

stojany, venkovní odpadkové koše, hydrantové skříně, regály a jiné. Společnost umožňuje na 

požádání zákazníka různé úpravy, jako jsou nástřiky, zinkovaní či stříbření. 

 

d) Prodej zboží  

Je zde zařazený veškerý prodej spotřební elektroniky a bílé techniky. 

 

e) Elektro služby, telekomunikační technika 

Společnost se snaží poskytovat poměrně velké množství činnosti v oblasti elektro. Od 

různého návrhu, vývojů přes výrobu a montáže, až po opravy, seřízení nebo revize. 

 

f) Nákladní přeprava 

Firma umožňuje zapůjčení užitkových či nákladních aut. Mezi tyto vozidla patří 

například Mercedes 200 a 300 nebo také Volkswagen LT 31, ale i Renault S 180 a to i včetně 

řidiče. 

 

g) Pronájmy  

Společnost pronajímá různé zboží, jako jsou například stavění lešení nebo montážní či 

vysokozdvižné plošiny, ale také kancelářské či sladovací prostory. 

 

h) Plyny - průmyslové, spotřebitelské 

Zde lze nalézt jak plyny medicinální, tak využitelné ve výrobě nebo plyny pro 

normální spotřebitelé jako je například propan-butan. 

 

i) Ostatní produkty a služby 

Firma nabízí i ostatní produkty, jako jsou zahradní platové výrobky, firemní tabule, ale 

také dieselové nabíjecí přístroje.[20] 
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6 SWOT ANALÝZA 

Mezi značně významnou a uznávanou metodu, která vyhledává silné a slabé stránky 

podniku (jde tedy o vnitřní prostředí podniku), ale také příležitosti a ohrožení (řadí se do 

vnějšího okolí společnosti), je SWOT analýza. SWOT analýza pomáhá společnosti vymezit 

faktory, které ji mohou pobízet k daleko většímu úspěchu, ale tato analýza také napomáhá 

podniku stanovit jeho konkurenční výhody.  

 

6.1 Matice SWOT analýzy 

Matice SWOT analýzy představuje veškeré silné a slabé stránky, příležitosti  

a ohrožení. Tuto matici SWOT analýzy lze shlédnout v Tabulce 3. Následující údaje, jež jsou 

uvedeny v matici, byly zkonzultovány ve společnosti VOP GROUP, s. r. o. 

Jak lze shlédnout, tak SWOT analýza znázorňuje silné a slabé stránky, včetně 

příležitostí a hrozeb pro podnik. Aby, bylo možné určit vazby firmy, je nutné sestavit  

a vyhodnotit SWOT matici pomocí plus minus matice SWOT. 

 

Tabulka 3: Matice SWOT analýza firmy VOP GROUP, s. r. o.[vlastní zpracování] 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

S1 Velké množství nabízených kvalitních 

služeb a výrobků  
W1 Nízké povědomí o podnikové činnosti 

S2 Kvalifikovaný personál 
W2 Velké finanční náklady v souvislosti  

s výrobou  

S3 Finanční zdraví podniku W3 Starší výrobní technologie 

S4 Důkladně vymezená podniková strategie 

růstu a zvyšovaní jakosti 
W4 Vytížené produkční kapacity  

S5 Velký a neustále rostoucí tržní podíl   

S6 Vědomosti a praxe managementu    

S7 Dlouholetá kooperace s obchodními 

partnery 
  

S8 Certifikované procesy   

S9 Ustavičné zvyšované vzdělání 

zaměstnanců 
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Příležitosti (O) Hrozby (T) 

O1 Rostoucí poptávka po produktech  

a službách 
T1 Konkurence na tuzemském trhu  

O2 Vniknutí na nové části trhu T2 Zvyšovaní cen vstupních materiálů 

O3 Zvětšování odběratelského portfolia T3 Konkurence ze států EU 

O4 Růst produktivity práce podniku  

a obratu 

T4 Zrození technického problému  

na starších strojních zařízeních  

O5 Zvětšování produkční schopnosti firmy  

O6 Zesílení konkurenceschopnosti firmy 
T5 Ztráta velkých odběratelů  

 

6.2 Vyhodnocení matice SWOT pomocí plus minus matice analýzy SWOT 

Pomocí zjištěných faktorů z matice SWOT analýzy sestavím plus minus matici 

analýzy SWOT, kterou lze shlédnout v Tabulce 4, a dané získané faktory vyhodnotím. Touto 

metodou lze porovnat vzájemné vazby mezi silnými a slabými stránky, společně  

s příležitostmi a hrozbami.  

Kde se silná oboustranná pozitivní vazba označuje znaménky ++ a naopak silná 

oboustranná negativní vazba je označována znaménky --. Dále je zde označována jak slabší 

pozitivní vazba, jež se označuje pouze jedním znaménkem +, tak slabší negativní vazba a ta 

se vyznačuje znaménkem -. 
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Tabulka 4: Plus minus matice analýzy SWOT[vlastní zpracování] 

 

S- Silné stránky W - Slabé stránky 

Suma Pořadí S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 W1 W2 W3 W4 

O
 –

 P
ří

le
ži

to
st

i 

O1 + 0 0 + + + + 0 + - - - -- 1 5. 

O2 0 + + + 0 + + + + 0 - - - 4 3. 

O3 + 0 + + + + - 0 + 0 0 0 0 5 2. 

O4 0 + 0 + + + + + + 0 - - - 4 3. 

O5 0 + + + 0 + 0 + + 0 - - -- 2 4. 

  

O6 + ++ + ++ + + + + ++ 0 -- - - 8 1. 

  
  
  
T

 –
 O

h
ro

že
n

í 

T1 + + 0 + - + - 0 + - - -- - -2 2. 

T2 + 0 - 0 - + 0 0 0 0 -- - 0 -3 1. 

T3 + + 0 + - + + 0 + 0 - - - 2 4. 

T4 + + 0 0 0 + 0 + + 0 0 - -- 2 4. 

T5 + 0 - + - + - 0 0 - - 0 + -1 3. 

Suma 8 8 2 10 0 11 2 5 10 -3 -11 -10 -10 X X 

Pořadí 3. 3. 5. 2. 6. 1. 5. 4. 2. 3. 1. 2. 2. X X 

 

Plus minus matice SWOT analýzy znázorňuje nejslabší a nejsilnější pozitivní nebo 

negativní vzájemné vazby. 

 

6.3 Zhodnocení plus minus SWOT analýzy  

Mezi velice důležitou silnou stránku společnosti VOP GROUP, s. r. o., lze považovat 

jejich vědomost a praxi managementu (S6). Naopak mezi tu nejslabší stránku společnosti 

podle výsledku plus minus SWOT analýzy lze považovat příliš velké finanční náklady (W2), 

které jsou spojené s výrobou. Důležitou příležitostí pro společnost je zesilování 

konkurenceschopnosti firmy (O6) a za největší ohrožení pro společnost lze považovat 

zvyšování cen vstupních materiálů (T2).  
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6.4 Pozitivní a negativní vazby 

Hranice, která vyznačuje souvislost se vzájemným účinkem, jsou ty vazby, které mají 

silně oboustranně pozitivní efekt pro podnik.  

A tyto pozitivní vazby jsou následující: 

1. SO: Kultivovaný personál (S) – Zesílení konkurenceschopnosti firmy (O) 

2. SO: Důkladně vymezená podniková strategie růstu a zvyšovaní jakosti - Zesílení 

konkurenceschopnosti firmy (O) 

3. SO: Ustavičné zvyšované vzdělání zaměstnanců (S) - Zesílení konkurenceschopnosti 

firmy (O) 

 

Vazby se silnou oboustrannou negativní vazbou na hospodaření podniku jsou 

následující: 

1. WO: Velké finanční náklady v souvislosti s výrobou (W) - Zesílení 

konkurenceschopnosti firmy (O) 

2. WO: Vytížené produkční kapacity (W) - Rostoucí poptávka po produktech a službách 

(O) 

3. WO: Vytížené produkční kapacity (W) - Zvyšovaní produkční schopnosti firmy (O) 

4. WT: Vytížené produkční kapacity (W) - Zrození technického problému na starších 

strojních zařízeních (T) 

5. WT: Vysoké finanční náklady v souvislosti s výrobou (W) - Zvyšovaní cen vstupních 

materiálů (T) 

6. WT: Starší výrobní technologie (W) - Konkurence na tuzemském trhu (T) 

 

6.5 Doporučení pro společnost VOP GROUP, s. r. o. 

Na základě výše uvedené analýzy lze dospět k několika doporučením pro společnost 

VOP GROUP, s. r. o. Firma se pohybuje ve vysoce konkurenčním prostředí, které je velmi 

dynamické a odkázané nejen na kvalitní odběratele a lidský kapitál, ale i na ceny vstupů,  

a v neposlední řadě na výrobní možnosti a kapacity. Ty jsou u firmy VOP GROUP, s. r. o. 

značně vytížené. Tato vytíženost souvisí se šíří produktů a služeb, na které se firma zaměřuje.  

V prvé řadě proto navrhuji důkladnou analýzu nákladů společnosti v jednotlivých 

úsecích produkce, a případně zvážit zrušení některých činností a zaměření se na činnosti, 

které pro podnik představují největší konkurenční potenciál, a zároveň největší budoucí 

ziskovost.  
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Právě šíře sortimentu může být i důvodem, proč existuje nízké povědomí o společnosti 

mezi zákazníky. Ve chvíli, kdy byla šíře nabízených služeb a produktů užší, firma by mohla 

lépe marketingově zvyšovat povědomí u spotřebitelů, zároveň by jí to umožnilo zvyšovat 

efektivitu jednotlivých činností, na které by se zaměřovala. Výrobní kapacity by se totiž 

přesunuly a firma by neměla problémy s vytíženými kapacitami, které představují brzdění 

jejích možností v obdobě vyšší poptávky. 

Konkurenceschopnost je také snižována vysokými náklady výroby, ty by firma mohla 

částečně snížit přesunem výrobních kapacit do efektivnějších činností. Přesto se firma VOP 

GROUP, s. r. o. neobejde bez investice do výrobních kapacit, které jsou značně zastaralé,  

a které jí neumožňují být tak konkurenční, jak by si představovala. Firma potřebuje inovovat 

svoji výrobu, náklady budou o to nižší, na čím méně činností se bude její produkce orientovat. 

Inovace jí pak přinesou snižování výrobních nákladů, které představují cestu ke zvyšování 

konkurenční schopnosti firmy. 

Ze SWOT analýzy tedy jednoznačně vyplynulo, že se firma neobejde bez investic do 

inovací. 

Firma se nadále musí orientovat na lidský faktor, který pro ni představuje silný 

rozvojový potenciál. Samozřejmostí je vzdělávání zaměstnanců a jejich profesní rozvoj. 

Stejně, jako matice SWOT, vidím největší potenciál pro konkurenceschopnost v kvalitních 

lidských zdrojích, kterými firma disponuje.  
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7 GE MATICE  

Podkladem pro realizaci GE matice je provoz strojírenské výroby společnosti VOP 

GROUP, s. r. o. Pro tento strojírenský provoz jsou zhotovené tabulky a ke každému kritériu 

jsou přiřazené jednotlivé faktory (váha, pozice). Faktory jsou vyznačeny váhou, která 

přestavuje důležitost konkrétního faktoru pro firmu. Tato váha se udává v rozmezích od 0,1 

(přestavuje malou důležitost) do 1 (tato váha přestavuje velkou důležitost). K jednotlivým 

vahám je přiřazeno i bodové hodnocení (pozice). Pozici se vyznačuje od 1 až do 5 bodů, kde 

pozice 1 v případě hodnocení konkurenčního postavení vyznačuje nepříznivou situaci vůči 

konkurenci a pozice 5 vyznačuje výhody vůči konkurenci. V případě trhu se pozice 1 

vyznačuje malou atraktivitou a pozice 5 velkou atraktivitou.  

Pro sestavení údajů v GE matici je zapotřebí označit jejich pozici na souřadnici, která 

je tvořena ze svislé osy Y, na níž je hodnocena atraktivita oboru a vodorovné osy X, která 

znázorňuje konkurenční postavení.   

 

7.1 Faktory pro hodnocení  

Pro konkurenční postavení (vodorovná osa X) jsou hodnoceny následující faktory a to:  

 Podíl na trhu  

 Roční tempo růstu tržeb 

 Image firmy 

 Prodejní a marketingový potenciál (reklama) 

 Logistika 

 Kvalita služeb 

 Kvalifikovaný personál  

 

Pro atraktivitu trhu (svislá osa Y) jsou hodnoceny následující faktory a to: 

 Velikost trhu 

 Vyjednávací síla odběratelů 

 Stabilita prodeje 

 Růst trhu 

 Konkurence 

 Technologická náročnost  

 Průměrná míra zisků  
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Bodové hodnocení dílčích faktoru bylo zpracováno ve spolupráci s ochotnými a velice 

zkušenými pracovníky z marketingového oddělení, ale hlavně panem Ing. Kíšou ve firmě 

VOP GROUP, s. r. o.  

Konstrukci těchto matic lze shlédnout v kapitole 7.2 a to v Tabulkách 5 a 6. 

 

7.2 Konstrukce provozu strojírenské výroby firmy VOP GROUP, s. r. o. 

 

Osa X - Konkurenční postavení 

Tabulka 5: Konstrukce konkurenčního postavení[vlastní zpracování] 

Kritérium 
Váha 

(0,1 - 1,0 %) 
Pozice (1-5) Součin 

Podíl na trhu  0,1 1 0,10 

Roční tempo růstu tržeb 0,1 1 0,10 

Image firmy 0,1 3 0,30 

Prodejní a marketingový potenciál  0,1 1 0,10 

Logistika 0,1 3 0.30 

Kvalita služeb  0,3 4 1,20 

Kvalifikovaný personál 0,2 5 1,00 

CELKEM  1 X 3,10 

 

Osa Y atraktivita trhu 

Tabulka 6: Konstrukce atraktivity trhu[vlastní zpracování] 

Kritérium 
Váha 

(0,1 - 1,0 %) 
Pozice (1-5) Součin 

Velikost trhu  0,1 3 0,30 

Vyjednávací síla odběratelů 0,1 5 0,50 

Stabilita prodeje  0,1 2 0,20 

Růst trhu  0,1 2 0,20 

Konkurence  0,3 4 1,20 

Technologická náročnost 0,2 5 1,00 

Průměrná míra zisků  0,1 1 0,10 

CELKEM 1 X 3,50 
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7.3 Grafické zobrazení GE matice 

 

 

Obrázek 10: GE matice společnosti VOP GROUP, s. r. o.[vlastní zpracování] 

 

7.4 Zhodnocení GE matice 

Při konstrukci osy X (konkurenční postavení) byla největší váha přiřazena kvalitě 

personálu a kvalitě služeb. Ostatní váhy (podíl na trhu, roční tempo růstu tržeb, image firmy, 

prodejní a marketingový potenciál a logistika) byly ohodnoceny stejnou váhou 0,1. Tyto váhy 

částečně reflektují i pozici firmy vůči konkurenci. Nejvyšší pozici proti konkurenci získal 

kvalifikovaný personál (5), následovaný kvalitou služeb (4). Výsledek ukázal, že je 

nepříznivá situace vůči konkurenci ve třech oblastech. V kritériích: podíl na trhu, roční tempo 

růstu tržeb a prodejní a marketingový potenciál, naopak nejlepší situace je v oblasti kvality 

služeb. Celkové hodnocení bylo číslo 3,10. 

 

Při analýze atraktivity trhu byla největší váha přidělena konkurenci a poté 

technologické náročnosti. Nejvyšší pozice byla přidělena technologické náročnosti  

a vyjednávací síle odběratelů, nejmenší poté průměrné míře zisků. Na základě výsledků 

atraktivity trhu byla nejlépe hodnocena konkurence a nejhůře průměrná míra zisků. Výsledné 

ohodnocení dosáhlo úrovně 3,5. 
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Po aplikaci těchto výsledků do devíti kvadrantové matice, kterou lze shlédnout na 

Obrázku 10, se firma ocitla v prvním kvadrantu, který značí silné konkurenční postavení  

a vysokou atraktivitu trhu. 

 

7.5 Realizace závěru GE matice pro strojírenský provoz firmy VOP GROUP, s. r. o. 

Firma se na základě analýzy prostřednictvím GE matice ocitla v prvním kvadrantu, 

který značí vysoké konkurenční postavení a vysokou atraktivitu trhu. Pro tento kvadrant se 

doporučuje chránit svoji tržní pozici.  

Firma se tedy zatím nachází v nejlepší možné pozici na trhu, a aby v ní i nadále 

zůstala, musí odolávat vysokým konkurenčním tlakům, které vyžadují, aby firma přijímala 

taková opatření, která jí umožní setrvat v této pozici. Je nutné si uvědomit, že prostředí je 

vysoce konkurenční, a proto pozice nemusí být stálá a bude velmi obtížné si ji udržet  

z dlouhodobého hlediska. 

Jak si tuto pozici udržet ukazuje analýza konkurenční síly společnosti VOP GROUP, 

s. r. o. To, co táhne firmu do prvního kvadrantu, jsou její kvalifikovaný personál a kvalita 

služeb. Případně ještě logistika a image firmy. Tyto dva aspekty mohou být ale sporné, 

protože dosáhly hraniční pozice 3.  

Firma by se měla proto zaměřit nejen na tato kritéria, jejichž poziční udržení je pro ni 

klíčové, ale měla by začít podnikat výraznější kroky na zlepšení problematických kritérií, jako 

jsou podíl na trhu, roční tempo růstu tržeb a prodejní a marketingový potenciál. 

Zde se dostáváme opět k nutnosti inovací, ale také ke zvyšování nákladů na marketing. Bez 

těchto dvou skutečností má firma velmi malé možnosti, jak se na získané pozici udržet. 

Firma by měla inovovat své strojní zařízení, které by ji pomohlo zvýšit podíl na trhu,  

a zároveň by umožnilo zvýšit tržby, vzhledem k tomu, že by klesly náklady na neefektivní  

a zastaralé strojní vybavení. Větší marketingový zásah firma potřebuje z řady důvodů, které 

ukázala i SWOT analýza. Povědomí o firmě je u široké veřejnosti nízké, branding je sice 

postavený na kvalitních službách, ale zákazníci se o nich dovídají jen těžko.  

V prvé řadě doporučuji rekonstrukci internetových stránek, které jsou v současnosti na 

velmi špatné úrovni, to potvrzuje i jejich postavení v internetových vyhledávačích. 

Doporučuji proto vyšší náklady do kvalitního SEO marketingu. Současně doporučuji 

vytvoření nové a ucelené marketingové koncepce, která bude sladěna s firemní strategií  

a zaměří se na zvýšení povědomí o značce. 
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Závěr  

Hlavním cílem této diplomové práce bylo zpracovat analýzu trhu a tržního prostředí. 

Následně vyhodnotit kritické prvky směrem k výrobnímu procesu a poté vypracovat 

doporučení jednotlivých analýz na strategické směry změn ve výrobním procesu s orientací na 

trh a to vše bylo zpracováno ve společnosti VOP GROUP, s. r. o. Český Těšín.  

V teoretické části bylo čerpáno z druhotných údajů a to hlavně z akademické  

a odborné literatury, ale taktéž z potřebných webových stránek. Praktická část, v níž byla 

zpracována SWOT analýza a GE matice vycházela z interních materiálů společnosti sídlící 

v Českém Těšíně pod názvem VOP GROUP, s. r. o., ale také potřebné informace byly 

zkonzultovány s panem Ing. Jiřím Kíšou představitelem vedení pro jakost ve společnosti.  

Tato diplomová práce je rozčleněna, jak již bylo zmíněné do teoretické a praktické 

části. Teoretická část se zabývá pojmem marketing, přičemž je zde uveden marketingový mix 

4P. Dále je zde zmíněný pojem marketingové plánování včetně procesu plánování, typu  

a stylů plánování, ale také marketingového plánu. Další pojem v sekci teoretické části je 

marketingové prostředí, v němž je zahrnuto makroprostředí a mikroprostředí. Posledním 

bodem v teoretické části jsou metody portfolia analýzy, zde byly zahrnuty: GE matice, 

Ansoffová matice, Benchmarking, analýza tržních mezer – matice GAP a SWOT analýza, 

přičemž SWOT analýza a GE matice byly zpracovány v praktické části této diplomové práci.  

V praktické části byla popsána charakteristika společnosti VOP GROUP, s. r. o., její 

historie současnost, ale i portfolio společnosti. Dále jak již bylo zmíněno, byly zpracovány 

prakticky dvě analýzy: SWOT analýza a GE matice. Tyto analýzy lze shlédnout pro lepší 

orientaci na Obrázku 11. Na základě těchto dvou analýz bylo možné porovnat jejich 

konkurenční pozici  

a tržní podíly. Shrnutím zhotovené SWOT analýzy společnosti VOP GROUP, s. r. o. jak lze 

shlédnout na Obrázku 11 je možné říci, že společnost ztrácí silné stránky a má více slabých 

stránek a tyto slabé stránky postupně vstupují do prostředí, kde je více hrozeb než příležitosti. 

SWOT analýza byla po zhotovení zhodnocena a následně bylo navržené doporučení pro 

společnost. Na GE matici, která je zobrazená také na Obrázku 11, lze shlédnout, že se 

společnost nachází v políčku 1, které je zobrazeno zelenou barvou. Firma se tedy zatím 

nachází v nejlepší možné pozici na trhu. Tento první kvadrant značí vysoké konkurenční 

postavení 3,1 a vysokou atraktivitu trhu 3,5. Pro tento kvadrant se doporučuje chránit tržní 

pozici společnosti a zároveň investovat do rozvoje. Po zhodnocení GE matice následovala 

realizace této matice pro firmu VOP GROUP, s. r. o. 
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Na bázi výše popsaných faktů je možné prohlásit, že požadovaný cíl této diplomové 

práce byl splněn. Zjištěné výsledky analýz v této diplomové práce mohou posloužit pro 

společnost VOP GROUP, s. r. o.  

 

 

 

Obrázek 11: SWOT analýza a GE matice firmy VOP GROUP, s. r. o.[vlastní zpracování] 
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SEZNAM POUŽITÝCH CIZÍCH SLOV 

BCG matice (The Boston Consulting Group) – portfoliový model strategie. 

GE matice (General Electric) – vícefaktorová matice.  

SBU (Strategic Business Unit) – strategické obchodní jednotky. 

Branding  – strategie o výběru názvu značky, jejího loga. 

SEO marketing – optimalizace pro vyhledávače (např.: seznam.cz, google.com). 
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