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Abstrakt 

Předmětem této bakalářské práce je v první řadě vysvětlení pojmu výrobek, jak ho lze odlišit 

od konkurence, jaký význam hraje značka a úroveň novosti výrobku. 

Dále je zde vysvětlen pojem životní cyklus výrobku, a jakou roli hraje při stanovení strategie 

pro úspěšnost výrobku na trhu.  

Poslední část práce je věnována vývoji nového výrobku a fázím potřebným pro správné 

uvedení na trh.    
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Abstract 

The topic of this thesis is primarily the explanation of the term product, furthermore, how the 

product can be distinguished from its competitors and the importance of its brand and novelty.  

There is explained the concept of a product life cycle and its role in determining the product 

strategy for the success on the market. 

The last part is devoted to a new product development and phases needed for proper 

marketing. 
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Úvod 

Má bakalářská práce pojednává o „Novém výrobku a jeho uvedení na trh“. Jedná se o 

oblast, která je pro podnik velmi významná a z mého pohledu také nejdůležitější pro dosažení 

úspěchu. Nejedná se ale jen o úspěchy ve formě zisku. Zisky dělají zákazníci a zákazníky si 

musí podnik nejprve získat. Úspěchem také může být zvětšení tržního podílu anebo být lepší 

v prodejnosti než konkurenční podniky. 

Pokud podnik zavádí nový výrobek na trh, musí nejprve udělat průzkum trhu, aby 

věděl, zda se chystá nabízet výrobek, o který by jevili potenciální zákazníci zájem. Právě 

činnosti, které jsou v předvýrobní fázi, jsou velmi důležité a mohou významně ovlivnit 

úspěšnost výrobku na trhu. Výrobek by měl být uzpůsoben požadavkům zákazníka a jeho 

potřebě a právě splnění této podmínky dopomůže podniku k jeho získání. 

Velmi důležité je včas si vyjádřit náklady, které budou vynaloženy na výrobek a udělat 

si předběžné kalkulace. Zákazníci jsou málokdy ochotni platit více než u konkurenčních 

výrobků, pokud se však nejedná o vyšší kvalitu, zde pak je zákazník ochoten zaplatit i cenu 

vyšší. Při průzkumu trhu je zapotřebí si udělat také obrázek o nejvyšší ceně, kterou je 

zákazník ochoten za výrobek zaplatit, abychom měli jistotu, že námi vykalkulovaná cena 

nepřekročila tuto cenu. Zákazník není ochoten zaplatit více, než si předem určil. 

Upřednostňuje tedy nižší cenu a přebytek spotřebitele, který je pro něj výnosem. 

Novým výrobkem může podnik docílit získání největšího tržního podílu, vyrovnání se 

konkurenci, získání nových zákazníků, rozšíření portfolia atd. Lze jim tedy docílit 

strategických cílů, které určilo vrcholové vedení podniku. 

V dnešní době se význam konkurence zdůraznil a uspět na trhu, získat si zákazníka a 

dosahovat zisků je čím dál tím náročnější. Životnost výrobků se stále snižuje, ne však 

z důvodů nekvalitní výroby, protože díky inovacím a technickému pokroku se právě technická 

životnost ve většině případů zvyšuje. Avšak morální životnost je stále kratší a kratší, zejména 

u elektroniky a strojů. Zákazníci a všeobecně společnost kladou větší nároky na kvalitu, 

ochranu životního prostředí, ergonomii, vzhled atd. a proto se mnoho strojů a výrobků stává 

na trhu už nepotřebných popřípadě neprodejných, díky lepším nabídkám konkurence.  

Z výše uvedených výroků tedy vyplývá, že inovace a vývoj nových výrobků je v dnešní 

době potřebný a žádný podnik, který chce být na trhu úspěšný, dlouhodobě se na něm udržet a 

dosahovat zisků, se bez nich neobejde. 
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1 Výrobek 

Definice výrobku zní: „Výrobek je jakýkoliv statek nebo služba, který se stává 

předmětem směny na trhu a je určen k uspokojení potřeb zákazníka.“ [8]  

V knihách o marketingu je uváděn pojem totální výrobek popř. komplexní výrobek. 

Jedná se o zobrazení výrobku ve třech úrovních, které tvoří jeho charakteristiku. Na obrázku 1 

lze vidět komplexní výrobek a jeho tři úrovně, které jsou [1,6]: 

 základní výrobek – tato úroveň tvoří jádro celkového výrobku a tvoří podstatu 

jeho nákupu spotřebitelem, jedná se tedy o to, co chci koupit; 

 vlastní výrobek – jedná se o součásti výrobku, které ho doplňují a odlišují ho 

od konkurence, jedná se např. o kvalitu, obal, název značky atd., jde tedy o to, 

jak výrobek vypadá; 

 rozšířený výrobek – zde jsou pak doplňkové služby a přínosy pro spotřebitele, 

které jsou spojeny se základním a vlastním výrobkem, chceme tedy vědět, za 

jakých podmínek můžeme výrobek koupit. 

 

Obrázek 1: Totální (komplexní) výrobek [1,6] 

1.1 Odlišení výrobku od konkurence 

Odlišit výrobek od konkurence jde několika způsoby: odlišení samotného výrobku, 

poskytovaných služeb, personálu, distribuce anebo image. [3]
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1.1.1 Odlišení výrobku 

Existují dva extrémy odlišení výrobků, prvním jsou vysoce standardizované výrobky, 

které lze od sebe velmi těžko odlišit obměnou, jedná se např. o kuřata, aspirin. Druhým 

extrémem jsou výrobky s vysokou možností odlišení, zde se dají zařadit automobily, nábytek, 

šampony atd. [3]
 

Odlišení výrobku může být pomocí formy, vlastností, jakosti, stupně konzistence, 

trvanlivosti, spolehlivosti, opravitelnosti, stylu a projektování. [3] 

1.1.1.1 Odlišení formy 

Pokud se výrobek liší formou, znamená to, že má odlišný tvar, který může pozitivně 

ovlivňovat ergonomii a umožňovat tak snadnější používání. Dále se může lišit velikostí 

výrobku anebo strukturou materiálu, ze kterého je vyroben. Jak bylo výše zmíněno, aspirin 

má velmi málo možností pro odlišení a nejvíce se jich nachází právě v tomto případě, tablety 

mohou být potahované nebo menší pro lepší polykání, popřípadě mít delší účinnost. [3] 

1.1.1.2 Odlišení vlastností 

„Vlastnosti jsou charakteristické znaky, které reprezentují základní funkci výrobku.“ [3] 

Právě tato varianta spolu s odlišením jakosti je podle mého názoru nejúčinnějším nástrojem 

k odlišení výrobku od toho konkurenčního. Je pravda, že každý zákazník má jiné požadavky 

na vlastnosti výrobku, ale vždy existuje převažující část stejných potřeb, které lze uspokojit. 

Tyto potřeby se dají zjistit průzkumem trhu, dotazníky, které jsou vyplňovány již existujícími 

spotřebiteli atd. Avšak předtím, než se podnik rozhodne vyrobit nový výrobek, popřípadě 

inovovat starý, měl by si vytvořit analýzu, zda vynaložené náklady související s vytvořením 

výrobků s požadovanými vlastnostmi danými trhem, jsou adekvátní s porovnáním se 

spotřebitelskou hodnotou. [3]  

1.1.1.3 Odlišení jakosti 

Z pohledu kvality existují 4 typy: nízká, průměrná, vysoká a špičková. [3] Při zvolení 

vyšší kvality často podnik dosahuje vyšších zisků a to může být zapříčiněno několika důvody. 

Za prvé, kvalitnější výrobky mají vyšší cenu. Za druhé, může se stát, že náklady na vyšší 

kvalitu nejsou o tolik vyšší, než při stejné jakosti jakou má konkurence, což nám pak navýší 

zisky. Za třetí, zákazník je často ochoten za kvalitnější výrobek zaplatit větší částku než za 

výrobek, který by nesplnil jeho požadavky a nároky. Za čtvrté, pokud je kvalita opravdová a 

nejedná se jen o klamnou reklamu, získá výrobek své loajální zákazníky a dobré reference. 
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Tito zákazníci nakupují výrobek opakovaně, což opět přináší vetší zisky a šíření referencí pak 

podmiňuje nákupy dalších zákazníků, kteří s referencemi byli obeznámeni. Za páté, pokud je 

zákazník spokojen s jedním výrobkem dané značky, existuje velká pravděpodobnost, že 

vyzkouší i další výrobky od stejného výrobce. Tato skutečnost přináší prodejnost i ostatních 

výrobků a další zisky. Zákazníci mnohdy předpokládají, že i ostatní výrobky, které podnik 

vyrábí, se vyznačují obdobnou jakostí. Proto je pro podnik velmi důležité si vytvářet dobrou 

image a silnou značku pomocí kvality svých výrobků. 

1.1.1.4 Odlišení konzistence 

Stupeň konzistence nám hodnotí, zda se slibované vlastnosti výrobků promítají i do jeho 

každodenního používání. Hodnotí spokojenost zákazníků z pohledu slibovaných vlastností, 

tedy toho, co zákazník očekává a toho, co opravdu pociťuje při jeho používání. Vysoký 

stupeň konzistence mají výrobky, jejichž slibované vlastnosti vnímá i zákazník a je tedy 

s výrobkem zcela spokojen. Výrobky s nízkou konzistencí pak svého zákazníka zklamou a 

slibované vlastnosti výrobku nepociťuje a je nespokojen. 

1.1.1.5 Odlišení trvanlivosti 

Trvanlivost výrobků je velmi ošemetná záležitost. Závisí na vnímání zákazníka a na 

odvětví ve kterém se výrobek nachází. Všeobecně se za vyšší trvanlivost platí více, což může 

některé zákazníky odradit. Existuje však řada lidí, která je tuto cenu ochotna zaplatit. 

V porovnání s výrobky s menší trvanlivostí, jsou náklady vynaložené navíc často 

zanedbatelné, protože zákazník nemusí stále shánět nové výrobky. Např. v automobilovém 

průmyslu anebo strojním je trvanlivost velmi důležitá. Pokud si nakupuju stroje pro výrobní 

podnik, potřebuju kvalitní, výkonné, technicky vyspělé a spolehlivé stroje. A za ty se platí 

nemalé peníze, které se však s průběhem času vrátí na spolehlivém a bezproblémovém chodu 

zařízení, tedy menší poruchovostí, delším cyklem morálního zastarávání, nižšími náklady na 

výrobu, nižšími náklady na údržbu atd. 

1.1.1.6 Odlišení spolehlivosti 

Definice spolehlivosti zní: „Spolehlivost je míra pravděpodobnosti, že se u výrobku 

neobjeví v průběhu určitého časového období porucha nebo selhání.“ [3] 

Něco málo o spolehlivosti bylo řečeno již v kapitole 2.1.1.5 Odlišení trvanlivosti. Z této 

kapitoly vyplynulo, že za vyšší stupeň spolehlivosti je zákazník ochoten zaplatit více peněz, 

protože se mu to z dlouhodobého hlediska vyplatí, např. při ušetření za opravy, které plynou 
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z poruchovosti zařízení. Spolehlivost je tedy v některých případech jedna z nejdůležitějších 

vlastností spolu s kvalitou a trvanlivostí, jako např. při bezpečnosti v dolech, stavění výtahů a 

lanovek, provozu výrobních linek, v dopravě atd. 

1.1.1.7 Odlišení opravitelností 

Definice opravitelnosti zní: „Opravitelnost je míra snadnosti opravy výrobku, v případě 

jeho poruchy či selhání.“ [3] 

Řada firem nabízí poradenské servisy pro případy oprav, aby bylo možné, dříve než 

výrobce zajistí opravu, zjistit, zda si výrobek zákazník sám nedokáže opravit. To šetří čas i 

peníze výrobci, ale i zákazníkovi. Nejideálnějším typem opravy je ta, kterou si zákazník může 

udělat sám.  

Při koupi hraje význam stupeň opravitelnosti výrobku, vysoký stupeň opravitelnosti 

mají výrobky, u kterých se dají snadno sehnat náhradní díly potřebné k opravě. Pokud si 

zákazník koupí výrobek s nízkým stupněm opravitelnosti, znamená to, že oprava má větší 

časové i finanční nároky, protože je složitější sehnat náhradní díly. Tyto díly jsou často také 

dražší anebo se musí objednávat ze zahraničí, což stojí více peněz a zároveň déle trvá.  

Z těchto důvodů zákazník zvažuje při koupi výrobků, které dlouhodobě používá nebo 

slouží k jeho obživě, dostupnost náhradních dílů, možnosti oprav výrobcem nebo dostupnost 

opravárenských servisů pro tento typ výrobku.  

1.1.1.8 Odlišení stylem 

Odlišení stylem je velmi subjektivní záležitost, protože každý zákazník preferuje něco 

jiného a vybírá si výrobek, který k němu sedí nejvíce. A přece jenom je tahle oblast velmi 

důležitá, protože mnohdy může podpořit koupi výrobků.  

Kolik různých stylů existuje, je možné vidět např. na trhu s mobilními telefony, 

v kterém se snaží získávat výrobci zákazníky vlastnostmi, ale také z velké části stylem jejich 

provedení.  

Styl výrobku mnohdy osloví na první pohled, protože obal, estetické provedení a tvar 

vidí zákazník na první pohled a může ho ovlivnit při koupi. Já, ale také i mnoho dalších lidí, 

je lehce ovlivnitelných právě těmito viditelnými vlastnostmi výrobků. Avšak styl nezaručuje 

kvalitu, trvanlivost, spolehlivost atd. a proto je potřeba porovnávat při koupi i ostatní atributy, 

jako např. reference, zvolený materiál, ergonomii atd. 
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1.1.1.9 Odlišení projektováním 

Všech 8 bodů, které jsem do této doby zmínila, patří právě do projektování. Projektant 

při návrhu výrobku určuje konstrukční a technologické řešení.[3] To se pak stává výhodou 

oproti konkurenci, mezi ně tedy patří spolehlivost, kvalita, trvanlivost, vlastnosti, funkčnost, 

ale také obal výrobku. Tyto vlastnosti jsou brány z pohledu zákazníka, protože většina 

zákazníku chce výrobek za přijatelnou cenu, která je srovnatelná s kvalitou. Zákazníci 

požadují pěkný design, snadné používání (ergonomii), lehkou instalaci, snadnost opravy, ale 

také snadnou likvidaci výrobku.  

Na projektantovi je tedy určit vlastnosti výrobku, které požadují zákazníci. Má, ale také 

na starosti vyčíslení nákladů, potřebných na dosažení těchto požadovaných vlastností. 

1.1.2 Odlišení služeb 

Různorodost nabízených služeb vede zákazníky k nakupování výrobku, u kterého mají 

dle svého pohledu nejatraktivnější, nejvyužitelnější a nejpraktičtější výhody. Složení a 

množství poskytovaných služeb také závisí na odvětví. Mezi nejrozšířenější služby patří 

rychlé a spolehlivé dodání výrobku, snadnost objednávání, rychlost instalace, poradenské 

služby, údržby a opravy, zaškolení, prodloužená záruka nad stanovenou hranici, poprodejní 

opravy a servis, klubové členství atd. [1,3] 

Pro dodání platí, že zákazník chce zboží dodat co nejlevněji, nejrychleji, v přesném 

množství a kvalitě kterou si objednal. Rychlost dodávek v dnešní době hraje velkou roli, např. 

v automobilovém průmyslu. Proto se lze dobře odlišit od konkurence rychlostí a kvalitou 

dodávek, k získání dobré pověsti na trhu a přilákání dalších zákazníků. 

Snadností objednávek se dobře docílí pomocí internetu anebo různých terminálů 

nainstalovaných na vhodných místech. Zákazník chce objednávkou strávit co nejméně času, 

protože jak je známo, čas jsou peníze.  

Zákazník, který se poprvé setkává s technologií výroby anebo výrobním strojem, ocení 

srozumitelné návody, doprovázené např. obraznou ilustrací anebo instalací, kterou zajistí 

sama dodací firma spolu se zaškolením zaměstnanců. To zkrátí podniku dobu instalace a 

zamezí vzniku dodatečných nákladů při objednání externí firmy zajišťující školení 

zaměstnanců. A podnik tak může dříve zavést nový výrobní program. Školení zaměstnanců 

dopomáhá k používání výrobku správně a efektivně. Také je důležité seznámení se správnou 

péčí pro minimalizaci nefunkčnosti a zajištění bezchybného provozu. 

Poskytované služby šetří zákazníkům čas i peníze, a proto je na ně v rozhodovacím 

procesu koupě brán zřetel a poskytují tak konkurenční výhody.  
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1.1.3 Odlišení personálu 

Lidé hrají při osobním prodeji velkou roli. Výhodou je vstřícný a usměvavý prodejce, 

který dokáže poradit a jeví zájem o potřeby zákazníka. Dobrý personál je jeden z atributů 

větší prodejnosti.  

Lidé nemusí hrát důležitou roli jen při osobním prodeji, ale i při prodeji přes internet. 

Pokud pokládá zákazník dotazy operátorovi na infolince a ten mu na ně odpovídá 

s neochotou, popřípadě neví nic o daném problému, určitě to bude mít negativní vliv při 

koupi, případně odradí zákazníka od další spolupráce s prodejcem. Také firmy, které zajišťují 

vlastní dopravu až do domu, by měly brát zřetel na výběr svých dopravců, aby i oni působili 

vstřícně na zákazníky a dovedli jim zodpovědět případné dotazy ohledně objednávky. 

Charakteristické znaky dobře zvoleného a školeného prodávajícího jsou tyto [3]: 

 kvalifikace – prodejci mají odpovídající znalosti a dovednosti o prodeji, 

 zdvořilost – prodejci jsou přátelští, ohleduplní a pozorní k zákazníkovi, 

 důvěryhodnost – prodejci vzbuzují pocit důvěry, 

  spolehlivost – prodejci poskytují služby nepřetržitě a přesně v rámci své 

pracovní doby, 

 vnímavost – prodejci reagují rychle na požadavky a problémy zákazníka, 

 komunikativnost – prodejci se snaží pochopit zákazníka a zřetelně s ním 

komunikují.  

1.1.4 Odlišení distribuce 

Odlišit se od konkurence můžeme velikostí, kvalitou, výkonností a umístěním 

distribuční sítě. [3] Podnik může například pokrývat i vzdálenější a odlehlejší místa a tak 

rozšířit své působení, kdežto konkurence se soustřeďuje pouze na velké oblasti. To pak 

poskytuje větší konkurenceschopnost, zajišťuje větší povědomí o podniku a podnik tak dává 

najevo svůj zájem o zákazníky i ve vzdálenějších a nepřístupnějších oblastech.  

1.1.5 Odlišení image 

Image podniku je důležitá pro vytváření jeho obrazu u veřejnosti. Jedná se však o 

ošemetnou záležitost, na každého zákazníka platí něco jiného a každý má také jiné vnímání 

dobré anebo špatné image.  

Image, kterou si podnik zvolí, by neměla kopírovat tu konkurenční, ale měl by si 

vytvořit svou vlastní a originální, kterou se odliší od ostatních. 
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Image podniku může tvořit jeho logo a jeho zvolené barvy. Tato loga se dobře umisťují 

do medií, a pokud jsou originální a snadno zapamatovatelná, lehčeji se dostávají do povědomí 

lidí. Dobrým tahem při zvolení reklamy je také specifická melodie, která dopomůže ke 

snadnějšímu zapamatování. Tato strategie například funguje u společnosti Coca Cola anebo 

v české reklamě GE Money Bank.  

Svou image si tvoří podnik také orientací na určitou skupinu obyvatelstva např. 

převážně na mladé lidi anebo pořádáním akcí pro rodiny, dobročinných akcí, koncertů a 

přispíváním na charitu, útulky, rekultivaci krajiny atd. V dnešní době je dobré si vytvářet 

image ekologicky myslícího podniku, který jeví zájem o přírodu a její ochranu. 

1.2 Marketingové pojetí značky 

Značka je pro mnohé lidi velmi důležitá a zvolení a vývoj značky patří mezi 

výrobkovou strategii, pomocí které chce podnik prodat co nejlépe své výrobky. Avšak 

investování do vývoje značkových výrobků potřebuje čas a nemalou investici. Jedná se o 

dlouhodobý proces budování povědomí o značce u svých zákazníků. Levnější variantou pak 

může být licenční výroba. 

Definice značky zní takto: „Značka je jméno, název, znak, výtvarný projev nebo 

kombinace předchozích prvků. Jejím smyslem je odlišení zboží nebo služeb jednoho prodejce 

nebo skupiny prodejců od zboží nebo služeb konkurenčních prodejců.“[3] 

Podle definice je tedy zřejmé, že značku tvoří logo, jméno nebo jiný specifický znak, 

který slouží k orientaci u spotřebitelů. Značka je však také příslib určité kvality, kterou podnik 

propaguje. 

Značka může mít několik funkcí [4]: 

 rozlišovací funkce – umožní spotřebiteli se dobře orientovat mezi stejnými 

výrobky a také odlišuje výrobky mezi sebou; 

 ochranná funkce – jedná se o registraci značky, která pak slouží pouze 

k podnikovým účelům a umožňuje právní ochranu; 

 propagační funkce – pomocí značky představuje podnik své výrobky a přitahuje 

tak pozornost spotřebitele; 

 diverzifikační funkce – pod záštitou jedné značky může podnik vyrábět 

různorodé výrobky a nespoléhat se tedy jen na jeden druh; 

 funkce nositele hodnoty – pomocí značky si podnik buduje image, pokud je 

značka kvalitní a preferovaná spotřebiteli, zvyšuje tak hodnotu podniku; 
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 funkce kontinuity časové i věcné mezi výrobky – značka vytváří vazbu mezi 

různými druhy výrobků, popřípadě výrobkové řady; 

 funkce nositele tradice a kvality výrobku – pomocí značky propaguje podnik 

kvalitu, kterou pak spotřebitel očekává, poskytuje tak spotřebiteli jistotu; 

 funkce tvůrce image spotřebitele – výběrem značky si spotřebitel může vytvářet 

svou image např. prestižní úroveň; 

 funkce nositele a tvůrce vztahů mezi lidmi – značka může být spojována 

s životním stylem anebo žebříčkem hodnot, který pak spojuje skupinku 

spotřebitelů, kteří ji využívají; 

 funkce úspory času – spotřebitel, který zůstává věrný své značce, neztrácí čas 

rozhodovacím procesem; 

 funkce nositele určité kultury – značka může být spojována s kulturou země, ve 

které vznikla. 

1.3 Úrovně novosti výrobku 

Úroveň novosti výrobku úzce souvisí s inovacemi. Definice inovace je následující: 

„Obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod 

výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a 

kvalifikace pracovní síly.“ [7] Inovace přináší užitek jak podniku, tak i zákazníkům. 

Podle stupně novosti a míry hodnoty pro zákazníka se rozlišují tyto inovace [6]: 

 výrobky zásadně nové – představují vysokou hodnotu pro zákazníka, jedná se o 

úplně nový výrobek, který souvisí s novou technologií; 

 výrobky modifikované – jedná se o kvalitativní změnu, tedy zvýšení kvality, 

představují důležitou hodnotu pro spotřebitele; 

 výrobky analogické – představují změnu jednotlivých užitných vlastností, pro 

spotřebitele mají vyšší hodnotu. 

Výrobky se považují za nové, pokud splňují jedno z následujících kritérií [6]: 

 nové technologie – jedná se o absolutní inovaci, nejvyšší stupeň inovační 

změny; 

 následné inovace – jedná se inovace již zavedeného výrobku, tyto inovace mu 

pak dopomáhají lepšímu přizpůsobení výrobku na trhu; 

 nové pro trh – výrobek byl již zaváděn na jiném trhu, ale nyní je zaváděn na 

nový trh a pro něj se tedy jedná o nový výrobek; 
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 nové pro určitou zemi – zavedení výrobku do jiné země, je potřeba pozměnit 

marketingový mix z důvodů jiné mentality obyvatelstva, je potřeba ho 

přizpůsobit zákazníkům; 

 nová kategorie výrobků pro podnik – jedná se rozšiřování portfolia podniku, 

výrobek už je znám na trhu; 

 nová značka – odlišení od konkurence; 

 nové balení – jedná se pouze o změnu obalu, bez modifikace výrobku. 
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1.4 Kritické zhodnocení 

Zaváděním nového výrobku se snaží podnik odlišit od konkurence tak, aby zákazníci 

kupovali raději výrobky daného podniku než ty konkurenční. Je důležité, aby podnik byl 

stejně tak dobrý anebo lepší než konkurence, jedině tak si může získat nové zákazníky, 

popřípadě udržet si ty stávající. 

V dnešních podmínkách na trhu je velmi složité se od konkurence odlišit, zákazníky 

jsou kladeny náročnější požadavky ze strany kvality a ceny, mnohdy v rozdílech mezi 

výrobkem naším a konkurenčním rozhodují jen nepatrné rozdíly např. v nabízených službách, 

ochotě prodávajícího nebo jen ve vzhledu výrobku, protože výrobky samy o sobě jsou vesměs 

velmi podobné.  

Podnik si může zvolit mezi již zmíněnými odlišnostmi uvedené v kapitole 2.1. 

V nabízených službách nejsou v dnešní době až tak rozdíly a jsou velmi podobné. Na druhé 

straně je dnes vzácností ochotná a příjemná obsluha, proto se z mého hlediska vyplatí 

podnikům kvalitnější výběr zaměstnanců a častější kontroly ze strany vedení. Kontroly může 

provádět přímo vedoucí anebo specializované firmy, které nabízejí prověřování zaměstnanců. 

Pokud podnik chce vsadit na značku, měl by si uvědomit, že vnímání značky je zcela 

subjektivní záležitost a věc vkusu, proto by se měl ze začátku zaměřit jenom na jednu skupinu 

zákazníků, kterou by svými výrobky, kvalitou a cenou mohl zaujmout. Až po úspěchu by měl 

rozhodit sítě i do ostatních skupin.  

Existují zákazníci, kteří se rozhodují podle vzhledu, praktičnosti, kvality, ceny atd. aniž 

by brali zřetel, o jakou značku jde. Toto rozhodování je však stojí více času a i více peněz. 

Dále jsou pak zákazníci, kteří nehledí ani na kvalitu, ale pouze na cenu, preferují názor: Čím 

levnější tím lepší. A proto nakupují levné napodobeniny a plagiáty nebo méně jakostní 

výrobky.  

V dnešní společnosti se s průběhem krize na pultech objevují stálé častěji napodobeniny 

originálních výrobků, můžeme to vidět např. u potravin. Tyto potraviny se chutí a tvarem 

podobají originálu, mají dokonce i podobný obal s jiným názvem a jsou o něco málo levnější. 

Je pak na spotřebiteli zda chce ušetřit v řádech pár korun a koupit napodobeninu anebo 

investovat do originálu. Toto napodobování se však neprojevuje jen u potravin, ale také u 

oblečení, elektroniky, luxusního zboží atd. 

Vyplatí se podniku, z takovýchto důvodů, v dnešní době budovat značku? Odpověď je 

samozřejmě ano. I přes vyšší náklady na jakost a propagaci se podniku vyplatí budovat dobré 

jméno a značku. Dnes je většina výrobků prodávána pod jménem anebo logem, které 
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umožňuje identifikovat výrobce. Pokud má spotřebitel dobré zkušenosti s jedním druhem 

výrobku určité značky, v mnoha případech se v rozhodovacím procesu, u jiného druhu 

výrobku, rozhodne pro tutéž značku a předpokládá stejnou spokojenost. 

Budování dobrého jména a kvalitní značky, se kterou jsou spotřebitelé dlouhodobě 

spokojeni, umožní podniku snazší zavedení nového výrobku na trh. Spotřebitel už má 

povědomí o značce a její kvalitě a jeho předchozí zkušenosti ho mohou přimět k nákupu 

výrobku stejné značky. 

Při uspokojování potřeb zákazníků a s tím související zisky, musí podnik zavádět 

inovace. Těmito inovacemi zdvihá do podvědomí svou značku a umožňuje ustát konkurenční 

nátlak. Pokud si podnik nemůže dovolit nákladné inovace při vývoji nového výrobku, existují 

pro něj i další možnosti, jako např. pouze obměnit výrobek, přidat k výrobku něco navíc nebo 

změnit jeho obal. Z pohledu zákazníka už se bude jednat o něco nového a může ho to 

popostrčit k nákupu daného výrobku. 
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2 Životní cyklus výrobku 

Pro životní cyklus výrobků existuje řada obrázků, které jsou si vesměs podobné a liší se 

jen v maličkostech. Ve většině případů se skládají ze 4 fází, a to z fáze zavádění, fáze růstu, 

fáze zralosti a fáze poklesu. [6,11] Podle uznávaného autora marketingových publikací 

Philipa Kotlera patří navíc do životního cyklu výrobku také fáze vývoje výrobku [1]. 

K tomuto názoru se také přikláním a obrázek životního cyklu výrobku, zahrnující křivku tržeb 

a křivku zisků pro lepší znázornění, lze vidět na obrázku 2.  

 

 

Obrázek 2: Životní cyklus výrobku [1] 

Je potřeba také zmínit fakt, že každý výrobek má odlišný životní cyklus. Nelze předem 

určit, jak dlouho se výrobek bude v které fázi nacházet. Mohou nastat i situace kdy se nový 

výrobek dostane pouze do fáze uvedení na trh a zanedlouho je v úpadku. Tato situace může 

nastat z důvodu nepřijetí výrobku zákazníky, nebo špatného marketingu.  

Existují také výrobky, které mají specifický průběh životního cyklu. Řadí se zde módní 

výrobky, stylové výrobky a módní výstřelky. „Styl je základní, charakteristický způsob 

vyjádření. Móda je právě přijímaný a populární styl v dané oblasti. Módní výstřelek je móda, 

která se objeví náhle, je přijímána s velkým nadšením, brzy vyvrcholí a velmi rychle upadá.“ 

[1] Křivky tržeb u specifického životního cyklu výrobku jsou vidět na obrázku 3. 
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Obrázek 3: Specifický životní cyklus výrobku [1] 

2.1 Fáze vývoje výrobku 

Fáze vývoje výrobku nám nepřináší žádné zisky, ale pouze náklady, které je pak potřeba 

zahrnout do stanovování ceny nového výrobku. Tato fáze začíná myšlenou na nový výrobek, 

až po jeho uvedení na trh.  

Výrobek by měl být připraven na trh co nejdříve jak jen to je možné, ale také 

s příslušnými opatřeními pro přijetí nového výrobku na trh. [9] Mezi příslušné opatření může 

patřit zjištění akceptovatelné ceny, kterou je ochoten zákazník zaplatit a tuto cenu nepřekročit, 

dále pak zjištění trhu vhodného pro zavedení, na kterém bude podnik provádět zkušební 

uvádění na trh atd. Blíže o této problematice pojednává kapitola 4. 

Podnik by si měl hlavně vybrat tu správnou chvíli pro uvedení výrobku na trh, měl by 

zvážit, zda jsou zákazníci připraveni přijmout nový výrobek a zda zavedením docílí potřebné 

konkurenční výhody. 

2.2 Fáze uvedení na trh 

Zde se zákazníci teprve seznamují s novým výrobkem. Prodejnost a tržby zde rostou 

pomalu a jsou tak nízké, že nepokryjí náklady, které vznikly ve fázi vývoje a při uvedení 

výrobku na trh. Může také nastat situace, kdy podnik dosahuje i v této fázi zisků, ale jedná se 

však pouze o malé částky. 

Zejména zde marketing vynakládá nejvyšší částky na propagaci. Musí nový výrobek 

představit zákazníkům a proto je zapotřebí intenzivní reklama. Záleží však také na povaze 

trhu a skupině zákazníků, na které se chce podnik zaměřit. Pokud se jedná o zákazníky, kteří 

nejsou citliví na cenu a s výrobkem jsou již seznámeni, může marketing nastavit vyšší cenu a 

zároveň mít nižší náklady na propagaci. [1] Tento tah dopomůže podniku k vyšším tržbám. 

V tomto případě lze také nastavit vyšší cenu, ale i vyšší náklady na propagaci z důvodu 

seznámení s výrobkem i zákazníky, kteří na cenu citlivější jsou. Připravuje si tak půdu do 
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další fáze, kdy pomocí snížení ceny vzroste prodejnost výrobku díky zákazníkům, kteří nebyli 

ochotni zaplatit tak vysokou cenu. 

Další strategie může být rychlá penetrace. [1] Zde marketing nastaví novému výrobku 

nízkou cenu a vynakládá vysoké náklady na prezentaci. Tato metoda se uplatňuje na trzích, 

kde jsou zákazníci příliš citliví na cenu.  

Opakem rychlé penetrace je pomalá penetrace. [1] Zde pak marketing z důvodu 

nedostatku financí, nastaví nízkou cenu i nižší náklady na prezentaci. Tento krok pak 

prodlouží fázi zavádění na trh, protože bude probíhat pomalé seznamování zákazníků 

s novým výrobkem. 

2.3 Fáze růstu 

V této fázi je už mnoho zákazníků seznámeno s výrobkem a jsou ochotni ho nakupovat, 

uspokojuje tedy jejich potřeby a uchytil se na trhu. Rostou zde rychle tržby a podnik už 

dosahuje zisků. Je zde nejrychlejší růst tržeb za celkový životní cyklus výrobku. Nevýhoda 

této fáze spočívá v tom, že si už konkurence uvědomuje úspěšnost výrobku a vytváří vlastní 

obdobné výrobky. Naopak výhodou je možnost snížení financí určených na propagaci.  

Aby se podnik udržel v této fázi co nejdéle, může využít několik strategií. Zvyšovat 

kvalitu výrobku, rozšiřovat sortiment o další modifikované výrobky, vstupovat do nových 

tržních segmentů, v pravý čas snížit cenu pro přilákání dalších zákazníků citlivých na cenu, 

změnit informativní reklamu na reklamu přesvědčovací. [3] 

Pokud podnik využije zmíněné strategie, musí zvýšit vynakládané finance na výrobek. 

Zvýšené náklady pak sníží zisky, na druhou stranu tímto investováním může docílit posílení 

pozice na trhu a většího odbytu výrobku.  

2.4 Fáze zralosti 

V této fázi se růst tržeb zpomaluje a dosahuje svého maxima. Zde se chvíli drží na 

ustálené hladině a poté začne prodejnost spolu s tržbami klesat. I ve fázi zralosti mohou zisky 

klesat z důvodů rostoucích marketingových výdajů, které souvisí s konkurenčním bojem. [1]  

Podniky v této fázi vynakládají vyšší výdaje již do zmiňované reklamy a podpory 

prodeje, ale hlavně také do výzkumu a vývoje, aby urychlily vytvoření nové verze výrobku, 

popřípadě celkově nového výrobku. Vzhledem k tomu, že v této fázi dosahuje podnik 

nejvyšších zisků, toto navyšování finančních prostředků pro vývoj ho finančně nezasáhne tak 

hodně, jako v ostatních fázích životního cyklu.  
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2.5 Fáze úpadku 

Tato fáze nastává s poklesem prodeje a je spojena tím pádem i se snížením tržeb a 

z toho plynoucích zisků. Tento pokles může být pomalý, ale také může nastat velmi rychle a 

proto by se měl podnik na tuto fázi připravit investováním do již zmíněného vývoje 

v předchozí fázi. 

Tržby mohou klesat z mnoha důvodů např. změnou zákazníkova vkusu a preferencí, 

technologickým pokrokem, zvýšení zahraniční nebo domácí konkurence, sílené stávající 

konkurence, snížením kvality výrobcem atd. [3] Podnik si musí hlavně uvědomit, zda ho 

udržení takto slabého výrobku nestojí mnoho financí, které by mohl využít účelněji někde 

jinde.  Pokud jsou náklady na udržení již velmi vysoké, měl by se připravit na obnovení, 

stáhnutí, popřípadě na celkové nahrazení výrobku. Pro podnik je výhodnější využít již 

stávající technologii a tak by měl první zvážit oživení již stávajícího výrobku, popřípadě 

využít na nový výrobek stávající technologii.  

Z hrozících rizik plynoucích z této fáze, by měl podnik průběžně u starších výrobků 

kontrolovat tržby a porovnávat je s vynaloženými náklady, aby se mohl včas připravit na fázi 

úpadku a měl už připravenou strategii pro udržení podniku na trhu. 
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2.6 Kritické zhodnocení 

Pro popis životního cyklu jsem si vybrala verzi podle P. Kotlera, která obsahuje navíc 

fázi vývoje nového výrobku. Tato fáze podle mého názoru do životního cyklu neodmyslitelně 

patří. Vznikají při ní dodatečné náklady spojené s vývojem, které potřebuje podnik pokrýt 

zisky z prodeje. 

Pro podnik je důležité znát tento cyklus a také vědět v jaké fázi se nachází jejich 

výrobek, aby pak neměl na výrobek příliš velké nároky. V době zavádění nemůže podnik 

čekat vysoké zisky a ve fázi úpadku nemůže očekávat, že se výrobek sám vzkřísí. Také pro 

včasné zavedení inovace, popřípadě pro postupný začátek inovování, je dobré věnovat 

pozornost životnímu cyklu, aby podnik nepropásl vhodnou chvíli pro oživení výrobku.  

Nejlepší čas na inovaci je podle mého názoru ve fázi růstu. Zde má podnik dostatek 

financí, díky narůstajícím tržbám. Konečnou fázi vývoje a zavádění na trh pak může 

financovat z fáze zralosti, kdy má podnik největší tržby.  

Vývoj nového výrobku, popřípadě inovace, zabere čas a tak je pro podnik výhodné začít 

co nejdříve, aby pak při úpadku výrobku a klesající prodejnosti mohl uvést na trh něco 

nového, co mu přinese další zisky a zajistí financování podniku. 

Životní cyklus výrobku se dá dobře spojit s Bostonskou maticí (BCG maticí) která se 

skládá z grafického zobrazení, které je vztaženo na tržní podíl a % růst trhu. Nachází se zde 

pojem otazníky, který vystihuje fázi zavádění z obrázku 2. Zde je nízký tržní podíl, ale 

zvyšující se procentní růst trhu. Dále se v Bostonské matici nachází pojem hvězdy, které mají 

vysoký tržní podíl a zároveň vysoký procentní růst. Což odpovídá fázi růstu v životním cyklu. 

Dále se zde nachází pojem dojné krávy, kde je procentuální růst trhu v podstatě nulový 

s nejvyšším tržním podílem, tato charakteristika sedí v životním cyklu fázi zralosti. Posledním 

pojmem v Bostonské matici jsou bídní psi, kteří odpovídají fázi úpadku. Zde klesá tržní podíl 

a nulovým procentuálním růstem. 

Podle názvů z Bostonské matice si lze lehce odvodit, co od které fáze životního cyklu 

můžeme očekávat. Otazníky (fáze zavádění) nám naznačuje, že není předem jasné, jak si 

výrobek na trhu povede. Hvězdy (fáze růstu) nám udává, že je výrobek konkurenčně schopný 

a dobře vnímaný zákazníky, kteří ho nakupují. Z dojné krávy (fáze zralosti) vyplývají nejvyšší 

tržby, které pokrývají náklady podniku a bídní psi (fáze úpadku) znamenají, že výrobek je na 

trhu nahrazován konkurenčními výrobky a je nutné ho přiživit propagací nebo inovovat.  

Vývoj výrobku a jeho uvedení na trh jsou nejkritičtějšími fázemi životního cyklu 

výrobku a vznikají zde největší komplikace, proto by měl podnik těmto fázím věnovat nejvíce 
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času a provádět je důkladně, tak může zabránit mnoha chybám. Vývojem nového výrobku a 

jeho cestou na trh se bude dále zabývat kapitola 4. 
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3 Vývoj nového výrobku a jeho cesta na trh 

Proces vývoje nových výrobků je velmi náročný časově, finančně, ale také na velkou 

potřebu informací, které je nutné zpracovat. Vyvolává řadu rizik, mezi která patří [5]: 

 riziko nadměrných nákladů – náklady jsou tak vysoké, že na konci vývoje tvoří 

nepřekonatelnou bariéru pro uvedení výrobku na trh, převážně z důvodu vysoké 

ceny; 

 riziko obecně ekonomické – výrobek nepřináší požadovanou rentabilitu, 

nesplňuje tedy ekonomické cíle dané vrcholovým vedením; 

 riziko časové – podniku se nepodaří včasný nástup na trh a ztratí tak 

konkurenční výhodu; 

 riziko technické – výrobek je celkově technicky slabý a neobstojí 

v konkurenčním boji. 

Tento proces zahrnuje hledání nových výrobků, ale také následnou péči o ně. Je tvořen 

devíti následujícími fázemi: Strategie nových výrobků, Generování nápadů, Třídění nápadů, 

Vývoj a testování konceptů, Marketingová strategie, Ekonomická analýza, Vývoj výrobku, 

Zkušební uvedení na trh a Komercializace. [1] 

Těchto devět fází má být zařazeno v přesném sledu a navazovat na sebe, jak lze vidět 

dole na obrázku 4. Avšak já jsem si k těmto fázím vývoje navíc přidala fázi Marketingový 

výzkum a Financování vývoje, rozšíření obrázku 4 lze pak vidět na obrázku 5. 
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Obrázek 4: Původní fáze vývoje nového výrobku [1]
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Obrázek 5: Upravené fáze vývoje nového výrobku 

3.1 Strategie nových výrobků 

Vedení podniku má stanovené cíle, kterých by chtěl docílit za určité časové období. Cíle 

mohou být dlouhodobé nebo krátkodobé. Pro úspěšné dosažení cílů je zapotřebí si zvolit 

vhodnou a účinnou strategii. Jednou ze strategií může být uvedení nového výrobku na trh. 

Mezi často dosahované cíle se řadí tyto: zvětšení zisku, získání většího tržního podílu anebo 

udržení si stávajícího podílu, získání nových zákazníků, srovnání s konkurencí, vstup do 

nových odvětví nebo trhů, v kterých existují možnosti pro rozvoj a dosahování zisků anebo 

rozšíření výrobkové řady.  

Z výše uvedeného vyplývá, že zvolená strategie musí vyhovovat marketingovým cílům 

a proto je nutné se jim přizpůsobit a stanovit škálu kriterií, které musí splňovat jednotlivé 

návrhy na nový výrobek. Strategie tedy udává směr, jakým se má vývoj nového výrobku 

zabývat, aby mohl splnit předem daný účel.  

Pro formulaci strategie nových výrobků lze velmi dobře využít Listinu produktové 

inovace (LPI), která napomáhá manažerům ve hledání mezer na trhu a inovačních příležitostí. 

Pomáhá také při určení výroků, trhů a technologií, na které by se měl podnik zaměřit 

k dosažení svých cílů. [1] 

Vývojáři nového výrobku by se měli snažit, co nejvíce využívat silné stránky podniku a 

vyvarovat se těm slabým. Přece jenom je ekonomičtější a snadnější, využít např. stávající 

zařízení pro výrobu, než zavádět nové a drahé stroje. Proto má podnik při vytváření strategie 

využívat SWOT analýzy, z které zjistí silné a slabé stránky podniku a také příležitosti a 

hrozby na trhu. [2]  
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3.2 Marketingový výzkum 

Podnik nemůže očekávat, že k němu informace budou přicházet samy a některé 

specifické informace nemůže získat jinak, než formálním marketingovým výzkumem. 

Marketingový výzkum vychází z informací poskytovaných veřejností, stávajícími zákazníky 

popřípadě potenciálním zákazníkem. Jedná se o určitý druh monitoringu, kdy podnik zjišťuje 

informace, které potřebuje k dalšímu rozhodování. Tento výzkum může provádět sám anebo 

si pro něj vybrat externí firmu, popřípadě školský institut.  

Pro vývoj nového výrobku může podnik získávat tyto informace: jak si na trhu vedl 

předchůdce nového výrobku, preference zákazníků, jakou cenu by potenciální zákazník 

akceptoval a zda by byl ochoten výrobek koupit, jak jsou zákazníci spokojeni se značkou, 

kterou propaguje podnik atd. 

Proces marketingového výzkumu zahrnuje pět kroků [3]: definování problému a 

stanovení výzkumných cílů, sestavení plánu výzkumu, sběr informací, analýza informací a 

prezentace výsledků.  

3.3 Generování nápadů 

Získávání nápadů by mělo být aktivní, systematické a nejlépe stálé, aby podnikem 

neustále procházely dobré i špatné myšlenky ze všech různých zdrojů. [1] Ve většině případů 

je zapotřebí nespočet nápadů, času na zpracování a posouzení vhodnosti pro daný obor, aby se 

našlo alespoň pár užitečných návrhů, které mají šanci uspět. „Nedávný výzkum mezi product 

manažery zjistil, že ze 100 navrhovaných nápadů pro vývoj nových výrobků jich 39 vstoupí do 

procesu vývoje výrobku, 17 tento vývojový proces přežije, 8 se skutečně dostane na trh a jen 1 

nakonec dosáhne stanovených ekonomických cílů.“ [1] Toto však neplatí u farmaceutických 

firem, kde je počet těchto nápadů 6-8 tisíc a to k dosažení jen jednoho úspěchu. [1] 

Z těchto údajů je zřejmé, že celkový proces je velmi časově a finančně náročný a jen 

malé procento získaných nápadů dopomůže podniku k tíženým ziskům, popřípadě k dosažení 

ostatních cílů. A získání velkého počtu nápadů nezaručuje, že je mezi nimi právě ten, který 

dokáže naplnit všechna očekávání. 

Podniky mohou získávat nápady z mnoha zdrojů, mezi nejčastější patří: interní zdroje, 

zákazníci, konkurence, distributoři a ostatní. [1] 
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3.3.1 Interní zdroje 

Nápady může podnik získat mezi svými zaměstnanci, ale také vlastním výzkumem trhu, 

který je však finančně náročnější. Získávání podnětů pro nové výrobky mezi svými 

zaměstnanci je efektivní, protože se nacházejí v blízkosti pracoviště, podnik s nimi může 

navázat osobní kontakt a zaměstnanci znají limity, možnosti a příležitosti podniku, které by 

mohl využít. Protože, pro smysluplnější a reálné nápady je vždy lepší znát průběh výroby, 

technologii výroby, výrobní zařízení, vizi podniku atd. 
 

V mnoha podnicích se uplatňuje pro získání nových a úspěšných nápadů motivačních 

prvků, jako jsou např. finanční odměny. Tyto odměny jsou vypláceny v případech kdy 

zaměstnancova vize je zrealizována, splnila očekávání zaměstnavatele, zefektivnila výrobu, 

zvýšila zisky nebo podíl na trhu atd.   

„Toyota tvrdí, že její zaměstnanci předkládají každoročně dva milióny nápadů (cca 35 

na zaměstnance) a že jich více než 85% je úspěšných.“
 
[1] 

3.3.2 Zákazníci 

Podniky vyrábějí za účelem uspokojení zákazníka, je tedy nutné znát jeho potřeby, aby 

mohly být uspokojeny. Podnik by měl, pro zvýšení svých tržeb, využívat mezer na trhu 

popřípadě převisu poptávky nad nabídkou. Pokud výrobek nikdo nepotřebuje, jen s obtížemi 

ho podnik může prodat v dostatečném množství tak, aby pokryl náklady a přinášel zisky. 

Informace od zákazníků může získávat z podaných stížností, z dotazů, průzkumů trhů, 

setkání zákazníků nebo pomocí sledovaných skupinových rozhovorů. Lze také využít 

výrobků, které vytvořili sami zákazníci pro svou potřebu. [1]  

Zákazníci však nemusí vždy znát své budoucí potřeby, a tak si některé podniky zavedly 

týmy lidí, např. z celého světa, kteří se snaží předvídat tyto budoucí potřeby a ty pak 

konzultují ve skupinovém rozhovoru s potenciálními zákazníky a analyzují jejich reakce. Tuto 

metodu např. aplikuje společnost Nokia. [1] 

3.3.3 Konkurence 

Pokud chce být podnik úspěšný, musí být alespoň tak dobrý jako konkurence. Avšak 

vždy je lepší být o krok napřed, protože konkurenční boj nikdy nekončí.  

Podniky mohou sledovat reklamy a nabídky konkurenčních firem v oboru a získávat tak 

co nejvíce informací o jejich výrobcích. Druhou možností je nákup konkurenčních výrobků a 

jejich rozbor, pro vylepšení vlastní technologie výroby. [1] 
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Je dobré znát rozdíly mezi našimi výrobky a výrobky konkurence, a to hlavně z pohledu 

vnímaní zákazníky. Jaké vidí rozdíly mezi výrobky a co se jim na konkurenčních výrobcích 

líbí více a co méně. Tak lze najít nové podněty a nápady k vylepšení svých výrobků a 

uspokojit tak náročné zákazníky. 
 

3.3.4 Distributoři a ostatní 

Distributoři, kteří pracují na celém trhu, mají informace o konkurenci, ale mohou 

podnik informovat i o nových příležitostech, materiálech, technologiích a spotřebitelských 

problémech na trhu. [1] 

Mezi další zdroje pro získávání nových nápadů mohou patřit dodavatelé, veletrhy, 

semináře, reklamní agentury, firmy provozující výzkumy trhu, laboratoře, univerzity, 

vynálezci, studenti, praktické bakalářské a diplomové práce atd. [1] 

3.4 Třídění nápadů 

Zde je nutné setřídit nashromážděné dokumenty z fáze generování nápadů a vybrat 

z nich špatné nápady, které už nepostoupí do další fáze a dobré nápady, které se pak dále 

zpracovávají. Je důležité roztřídit nápady podle kritérií daných vrcholným managementem, 

aby nový výrobek splňoval momentální cíle podniku. Jen kvalitní, smysluplné nápady, které 

se dají zrealizovat a zároveň splňující cíle, mohou mít šanci na úspěch na trhu a k dosažení 

požadovaných cílů. 

V této chvíli jsou náklady na nový výrobek ještě relativně nízké, tyto náklady však 

v dalších fázích velmi rychle stoupají, proto by se měl podnik touto fází zabývat důkladně, 

aby bezdůvodně nenavyšoval náklady neúspěšnými nápady. Nápady se posuzují pomocí 

souboru kritérií [3]: 

 zda uspokojí produkt potřeby zákazníků, 

 zda se zákazníků nabídne vyšší spotřebitelská hodnota, 

 zda lze výrobek zřetelně propagovat, 

 zda má podnik dostatečné know-how a kapitál na vytvoření výrobku, 

 zda podnik dosáhne s novým výrobkem předpokládaného obratu, růstu obratu nebo 

zisku. 

3.5 Financování vývoje nového výrobku 

Vrcholový management určuje, jakých cílů se má dosáhnout s novým výrobkem, ale je 

také zodpovědný za úspěšnost nového výrobku a způsob jeho financování.  
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Financovat výzkum a vývoj není jednoduché, protože se může stát, že se podniku 

vynaložené finance nikdy nevrátí a může tak přijít o finanční prostředky, které jsou důležité 

pro chod podniku. Podnik by si měl určit, jak vysokou částku je schopný poskytovat na 

výzkum a vývoj, aby ho to zároveň s neúspěchem vývoje nedonutilo odejít z trhu. Přes tuto 

kritickou částku by se neměl dostat. 

Pro financování si mohou vybrat za vzor konkurenční podnik, odvádět na výzkum a 

vývoj určité procento z tržeb již zavedených výrobků nebo vynaložit maximální možnou 

částku, kterou si mohou dovolit a rozdělit ji mezi několik projektů a doufat, že jeden bude 

úspěšný atd. [3] Je tedy na každém podniku jakou strategii zvolí a kolik finančních prostředků 

do výzkumu vloží. Mělo by se však jednat o částku, která je opravdu využitelná. Ne si jen říci, 

že pro dobrý pocit dám něco málo do výzkumu a vývoje, protože to dělají všichni. Proto je 

třeba si udělat předběžnou kalkulaci, aby podnik věděl, kolik financí bude přibližně potřeba.  

3.6 Vývoj a testování konceptů 

Z nápadů, které nám zbyly po fázi třídění, se pak dále vytvářejí výrobkové koncepty. Je 

zapotřebí rozlišovat tyto termíny [1]: 

 nápad pro vývoj výrobku – nápad budoucího výrobku, který by mohl podnik nabízet 

na trhu; 

 koncept výrobku – jedná se o podrobnou dokumentaci k výrobku, ve které je vše 

smysluplně a dopodrobna formulováno; 

 image výrobku – je dána skutečným vnímáním budoucího výrobku spotřebiteli na 

trhu.  

Z vybraného nápadu podnik vytvoří několik konceptů, které se od sebe liší např. cenou, 

velikostí, ekologickou stránkou atd. a zjišťuje, který z konceptů je pro potenciální zákazníky 

nejatraktivnější. Tento průzkum se nazývá testováním konceptů. [1] 

Pro řadu konceptů stačí pouze slovní, grafické či obrázkové zobrazení, avšak fyzickým 

představením výrobku lze zvýšit kvalitu a spolehlivost testovaných konceptů a názorně tak 

přiblížit potenciálnímu zákazníku nový výrobek.  

Zpětnou vazbu podnik získá např. vyplněním dotazníku, z něhož zjistí, který z konceptů 

se testované skupině zamlouvá nejvíce, zda by byli ochotni si jej koupit popřípadě, jakou cenu 

by za něj byli ochotni zaplatit. Z těchto dotazníků je možné získat další podněty pro zlepšení 

konceptu. [1] 
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3.7 Marketingová strategie 

Po zjištění nejatraktivnějšího konceptu pro zákazníka se vytváří marketingová strategie 

pro uvedení daného výrobku na trh. Marketingová strategie popisuje kroky, kterými chce 

podnik dosáhnout vytyčených cílů. Marketingová strategie má tři části, jedná se o [3]: 

 první část popisuje velikost, chování a strukturu cílového trhu, plánované umístění 

produktu, velikost prodeje, podíl na trhu a ekonomické cíle v nejbližších letech; 

 druhá část zahrnuje plánovanou cenu, distribuční strategii a marketingový rozpočet 

pro první rok; 

 třetí část pak obsahuje výhled dlouhodobého prodeje, ziskové cíle a strategii 

marketingového mixu na delší období. 

První část strategie je velmi důležitá, měla by zohledňovat ztráty, které si podnik při 

zavádění výrobku v prvním roce může dovolit, dále pak je důležité znát cílový trh a 

přizpůsobit mu tak propagaci a cenu výrobku s ohledem na zisky. [1] 

V druhé části strategie by podnik neměl opomenout investovat také do průzkumu trhu, 

aby zjistil, zda jsou zákazníci s vozem spokojeni, a kteří zákazníci daný výrobek doopravdy 

nakupují.  

V třetí části se může podnik rozhodnout o omezení finančních prostředků na výzkum a 

věnovat se myšlence budoucí inovace, dále lze pak s ohledem na konkurenci zvyšovat cenu 

pro vyšší zisky anebo naopak snižovat cenu, za účelem dosažení většího procentuálního 

podílu na trhu. [1] 

3.8 Ekonomická analýza 

Po vybrání konceptů a následném zpracování marketingové strategie se vyhodnocuje 

jak je pro podnik daný návrh atraktivní z finančního pohledu. V této fázi se tedy podnik 

zabývá tím, jak nový výrobek, pokud by byl zaveden na trh, by dopomohl podniku k větší 

prodejnosti, jaké s ním souvisí náklady a jaké tržby. [10] Proto ekonomická analýza zahrnuje 

odhadnutí předpokládaných tržeb a nákladů, z kterých následně vyhodnotí ziskovost výrobku. 

[1] 
 

Tržby výrobku lze zjistit z výzkumů trhu, popřípadě z tržeb nejpodobnějšího výrobku 

s naším výrobkem. Jedná se však pouze o určité odhady, nelze nijak určit chování zákazníků, 

a tak podnik určuje maximální a minimální tržby pro následný odhad rizika. [1] 
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3.9 Vývoj výrobku 

Pokud výrobek vyhoví ekonomickým kritériím, přechází do fáze vývoje. Do této fáze 

vstupuje výrobek pouze jako slovní popis popřípadě nákres nebo maketa, na konci této fáze 

již bude mít podnik k dispozici fyzický výrobek. Tato fáze značně navýší investované 

náklady. [3] Nákres a popis vytvořený v předchozí fázi se zde přetvoří na fyzický výrobek. 

Toto přetvoření má na starosti spolu s výzkumem a vývojem konstrukční oddělení. [1] 

Není však jisté, že lze vytvořit funkční výrobek a tato fáze může být neúspěšná. 

Nevýhodou je, že zde velmi narůstají investice na vytvoření nového výrobku a neúspěch se 

může projevit neúnosnými ztrátami. Proto výzkumné oddělení vytvoří jednu anebo několik 

málo funkčních prototypů zamýšleného konceptu. [3] Prototyp musí být navržen tak aby 

splňoval potřebné funkční a psychologické vlastnosti, které byly uvedeny ve 

schváleném konceptu. A výzkum se snaží docílit požadovaných vlastností v co nejkratší době 

výroby a nejnižšími náklady jaké jsou možné.
 

Prototypy pak procházejí funkčními testy v laboratořích, ale také i ve spotřebitelských 

podmínkách. Spotřebitelské testy mohou probíhat např. zapůjčením výrobku zákazníkům 

s následným hodnocením vlastností a toho, jak na zákazníky působí jeho vzhled, funkčnost 

atd. Vývoj prototypu může trvat dny, týdny, měsíce i roky, záleží na náročnosti konceptu. [3] 

Pokud chce podnik docílit nejjednodušší výroby s nejnižšími náklady a dobře uspokojit 

zákazníka, může využít přístupu DFMA (design for manufacturability and assembly), který 

usnadňuje návrh výroby a montáže. [1] 

3.10 Zkušební uvedení na trh (Marketingový test) 

Po úspěšném absolvování funkčních a spotřebitelských testů přichází na řadu 

marketingový test, což je testování nového výrobku i s marketingovým programem 

v realističtějších tržních podmínkách např. jen na části cílového trhu. [1] 

Podnik si tedy může odzkoušet zvolenou reklamu, možnostmi distribuce, působení 

obalu výrobku na zákazníka, využití značky, cenu výrobku, zacházení s výrobkem, 

opakovaný nákup atd. Tímto marketingovým testem může podnik získat přesnější odhady 

prodejnosti, tržeb, zisků a nákladů na reklamu, distribuci atd.  

Ne vždy chce podnik využít zkušebních testů, pokud tak ale učiní, měl by dobře zvážit 

vynaložené náklady, protože mohou tvořit velmi vysoké částky, avšak velmi nízké finanční 

prostředky můžou zkreslit výsledky. Kratší čas testování znamená nižší finanční nároky, ale 
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nemusí stačit pro objektivní analýzu. Podnik může marketingový test vynechat např. při 

rozšíření již zavedené řady anebo nákupem úspěšného výrobku, který již na trhu je. [1] 

Při marketingovém testu lze využít jeden ze tří přístupů [1]: 

 standardní zkušební trhy, 

 řízené zkušební trhy, 

 simulované zkušební trhy 

 marketingové testy nových průmyslových výrobků. 

3.10.1 Standardní zkušební trhy 

Tyto zkušební trhy byly v minulosti nejrozšířenější metodou, nyní však podniky spíše 

přecházejí k řízeným a simulovaným trhům. Je to převážně z důvodů bezpečnostních, 

finančních a časových. [1] 

Jedná se o finančně a časově náročné testování, může někdy trvat i 3-5 let. [1] Při 

zkoušení se vybere několik testovacích měst, na jejichž trzích nabídne nový výrobek s celou 

marketingovou kampaní. Pro vyhodnocení pak použije průzkumy trhu, distribučních cest a 

audity obchodních společností. Z vyhodnocení zjistí, jak si výrobek vede na trhu a výšky 

tržeb se pak dají aplikovat celoplošně a zjistit tak celkové tržby. [1] 

Standardní zkušební trhy mají ale jednu velkou nevýhodu, tohoto zkoušení může lehko 

využít konkurence např. odkoupením a testováním nového výrobku, snížením ceny svého 

konkurenčního výrobku a tak zkreslit výsledky zkušebního trhu. Konkurence může rychleji 

reagovat na vzniklé změny na trhu a připravit se na celoplošné zavedení, to pak snižuje 

konkurenční výhodu zavedení nového výrobku. 
 

3.10.2 Řízené zkušební trhy 

I na těchto zkušebních trzích může konkurence získat nově vyráběné výrobky. Oproti 

standardním zkušebním trhům jsou méně finančně náročné a také zaberou méně času. Jejich 

časová náročnost se pohybuje od 6 měsíců do jednoho roku. [1]  

Řízené zkušební trhy jsou založeny na principu několika stálých obchodů v různých 

lokalitách, se kterými mají agentury sjednány smlouvy. Ty pak nabízejí nový výrobek svým 

zákazníkům s tím, že agentury řídí umístění výrobku, jeho ceny a propagaci. Na základě 

prodejnosti pak agentury vyhodnotí potřebné informace. 

Na těchto trzích, ale mohou vzniknout obavy, že se nemusí jednat o reprezentativní 

vzorek pro marketingový test z důvodu omezeného počtu měst a zákazníků. [1] 
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3.10.3 Simulované zkušební trhy 

Simulace probíhá v testovacím, popřípadě opravdovém obchodě na skupince 

testovaných zákazníků. Zákazníkům je předvedena reklama na nový výrobek, poté je odveden 

do obchodu, ve kterém obdrží sumu peněz. Tyto peníze si může ponechat anebo si za ně 

v obchodě může vybrat výrobky. Agentura anebo podnik pak vyhodnocují chování zákazníka, 

zda si koupil konkurenční výrobek nebo testovaný výrobek, popřípadě si peníze ponechal. 

Zjišťuje se také, jaký vliv měla na rozhodnutí zvolená reklama. Po určitém čase se znova spojí 

se skupinkou testujících zákazníků a zjišťuje se spokojenost s výrobkem, a zda by byl ochoten 

provést další nákup tohoto výrobku.  

Na těchto trzích nehrozí podniku riziko, že by konkurence získala nový výrobek a 

mohla se na něj připravit. Další výhodou jsou nízké náklady a krátký čas testování. Čas 

testování se odhaduje přibližně na 8 týdnů. [1] Na druhé straně nejsou tyto simulace tak 

objektivní, jako předchozí dva případy.  

3.10.4 Marketingové testy nových průmyslových výrobků 

Na trhu organizací se pro marketingové testy používají standardní nebo řízené zkušební 

trhy, dále také testy použití výrobků, obchodní veletrhy, předváděcí prostory prodejců a 

distributorů. [1] 

Při testech použití výrobků jsou nové výrobky poskytnuty zákazníkům, kteří je 

používají a podnik od nich zjišťuje zpětnou vazbou nároky na používání, jejich spokojenost, 

připomínky a rozhodnutí o koupi. 

Veletrhy naopak poskytují podniku možnost ukázat během několika málo dní nový 

výrobek velké skupině potenciálních zákazníků a při jeho představování může vidět jejich 

reakce. 

3.11 Komercializace 

 Komercializace znamená pro podnik uvedení nového výrobku na trh. Pro tento 

konečný krok se podnik rozhoduje po úspěšných marketingových testech. V této fázi musí 

učinit 4 klíčová rozhodnutí: „Kdy? (načasování)“, „Kde? (geografická strategie)“, „Komu? 

(nadějné cílové trhy)“ a „Jak? (marketingová strategie uvedení na trh)“. [3] 

Jako první je potřeba si zodpovědět, zda je na uvedení nového výrobku pravý čas anebo 

je potřeba zavedení odložit např. z důvodu krize nebo nepatrného vylepšení. Když už podnik 

ví kdy, potřebuje se rozhodnout, kde chce nový výrobek distribuovat. Může se rozhodnout pro 

lokální, regionální, popřípadě více regionální trh, národní anebo dokonce mezinárodní trh. [3] 
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Jaký druh trhu si podnik zvolí, záleží na ambicích, možnosti trhu, konkurence, kapitálu který 

má k dispozici a výrobních kapacitách. Když už podnik ví, na jaký trh se zaměří, musí si 

zvolit skupinu obyvatel, na kterou se chce při propagaci orientovat. Profil potenciálního 

spotřebitele si podnik už definoval v průběhu zkušebních trhů a výzkumů. [1] Podnik za 

nejslibnější potenciální zákazníky považuje ty, kteří splňují tyto kritéria: rychlá 

přizpůsobivost novému produktu, jsou silnými uživateli tohoto výrobku, jejich názory jsou 

respektovány a dají se získat při minimálních nákladech. [3] Získané názory se pak dají využít 

pro inovaci. V poslední otázce se podnik rozhoduje, jakou zvolí metodu zavádění na trh, jak 

rozdělí rozpočet na propagaci nového výrobku atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 
 

3.12 Kritické zhodnocení 

K obrázku 5 jsem si k původně devíti fázím, které byly obsažené v knize Moderního 

marketingu autora P. Kotlera, přidala ještě dvě fáze, které jsou podle mě také důležité a měly 

by být zahrnovány do vývoje nového výrobku a jeho cesty na trh. 

Jedná se o fázi Marketingového výzkumu a Financování vývoje. Pomocí 

marketingového výzkumu může podnik získat poznatky o potřebách zákazníků, a zda jsou 

tyto potřeby zcela uspokojeny. Tento výzkum pak dopomůže podniku odhalit mezeru na trhu, 

kterou pak může využít. Fázi Financování vývoje jsem přidala před fázi Vývoj a testování 

konceptů, protože tato fáze je velmi finančně náročná a podnik by měl před vstupem do ní 

zvážit zdroje, z kterých ji chce financovat a zda má vůbec možnosti dotáhnout tento vývoj až 

do konce. Aby pak před zaváděním na trh nezjistil, že nemá dostatečné finance pro konečný 

krok vývoje nového výrobku a prošvihnout tak nejlepší čas pro zavedení výrobku na trh a 

tedy svou konkurenční výhodu. Protože během doby vyčkávání a shánění financí pak 

konkurence má více času pro napodobení nového výrobku. Tato fáze by se také mohla 

nacházet na začátku procesu, protože marketingový výzkum také něco stojí.  

Předvýrobní fáze by se neměly zanedbávat i přes vysoké finanční a časové nároky, 

protože se zde mohou vyskytovat chyby, které by pak mohly výrazně ovlivnit výrobu anebo 

prodejnost výrobku. Převážně na začátku tohoto procesu by se mělo postupovat systematicky 

a s přesností, protože s každou fází stoupají náklady. Hlavně do fáze Vývoj a testování 

konceptů by měly být připuštěny jen nápady, které mají šanci na úspěch a dopomůžou 

podniku splnit dané cíle a uspokojit zákazníka. 

Velmi důležitou fází je také vývoj výrobku, kdy vzrostou vynakládané finance a proto 

by měl do této fáze vstupovat návrh, který je opravdu precizně zpracován, aby byla možnost 

ho úspěšně vyrobit a nepřišel tak podnik již o vynaložené finance. Po úspěšném vytvoření 

výrobku pak musí podnik zvážit výhody a nevýhody zkušebního uvedení na trh. Já osobně 

jsem spíše pro zkušební trh i přes velmi negativní stránku, kterou je podání potřebných 

informací o novém výrobku konkurenci, které se dá těžko zabránit. Konkurence ale také 

potřebuje čas na vývoj svého výrobku, a pokud podnik urychlí následující fáze a zvolí vhodný 

čas pro uvedení na trh, může stále těžit z konkurenční výhody, i když po kratší dobu. Protože 

finance již vynaložené na vývoj jsou velmi vysoké, a když se k nim připočítají náklady na 

likvidaci škod způsobených neúspěšným výrobkem, lehko tento neuvážený krok může potopit 

celý podnik.  Nejedná se pouze o likvidaci škod následným odškodněním zákazníků, ale 

významnou škodu napáchá pošramocená pověst a následná nedůvěra k celé značce.  Pro 
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získání dobré pověsti zpět pak podnik vynaloží nemalé finance a v podstatě musí začínat od 

samého počátku. 

Při uvedení na trh by pak měla být dobře zvolená cena, kterou jsou zákazníci ochotni 

zaplatit. Tuto cenu lze získat také z již zmíněného marketingového výzkumu. Tuto cenu by 

měl podnik respektovat, protože málokterý zákazník by překročil cenu, kterou je za daný 

výrobek ochoten zaplatit. V opačném případě, kdyby byl ochoten zaplatit více, by pak velkou 

roli hrál design, ergonomie, funkčnost, reference, kvalita, značka, poskytované služby, 

zvolený materiál atd.  
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Závěr 

Je zřejmé, že bez vývoje nových výrobků se podniky v dnešní době neobejdou, pokud 

chtějí nadále na trhu působit. Je to dané tím, že na trhu není výrobce sám a existuje velká řada 

tuzemské, ale také i zahraniční konkurence. Konkurenční boj je neúprosný a nikoho neušetří, 

bez vývoje nových výrobků nemůže podnik tento boj ustát a musí odejít z trhu. 

Každý chce dosahovat zisků, proto také majitelé budují podniky a snaží se přijít 

s nápadem, který jim zajistí dlouhodobé zisky. Ale to, co vymyslí jeden, v dnešní době za 

krátký čas, okopíruje druhý a to například s nižší cenou, s nižší kvalitou anebo stejnou cenou, 

ale s funkcemi navíc. A v době krize dá mnoho lidí na nižší ceny i za předpokladu nižší 

kvality. 

Ne vždy je však vývoj nových výrobků možný, protože existují odvětví, ve kterých se 

tato strategie uplatňuje s obtížemi a nové, popřípadě inovované výrobky, lze stěží vymyslet 

nebo je na ně potřeba mnoho financí, které podnik nemá, vyspělejší technologie a delší 

časový úsek pro vývoj. Životní cyklus výrobků se stále zkracuje a tak musí podniky reagovat 

rychleji a zkracovat tak proces vývoje a inovace, což stojí nemalé peníze. 

Stále se zdokonalovat a vyvíjet nutí podniky nejen tlak konkurence, ale také zákazník. 

Ten si dobře uvědomuje konkurenční boj a ví, že si může na trhu vybírat anebo si počkat, než 

někdo jiný vytvoří obdobný výrobek s lepšími funkcemi, popřípadě levnější. Podniky si 

uvědomují, že uspokojit zákazníka je čím dál tím těžší, protože klade stále větší nároky na 

ergonomii, cenu, design, materiál, recyklovatelnost, bezpečnost, kvalitu atd.  

Existuje také riziko neuchycení nového výrobku na trhu. V těchto případech pak mohou 

podniky přijít i o stamiliony, které se jim nikdy nemusí vrátit. Avšak i neúspěch může mít 

jednu výhodu. Tou výhodou je poučení. Poučení z toho, jak se to dělat nemá. Je zapotřebí 

najít chyby ve vývojovém procesu a ten zdokonalit tak, aby nové výrobky měly větší šanci se 

na trhu uchytit.  Časté chyby při zavedení nového výrobku jsou například: špatně zvolený trh, 

na který podnik uvedl výrobek; vysoká cena výrobku, kterou zákazníci neakceptují; výrobek 

byl špatně vyprojektován a tak neodpovídá požadavkům zákazníka nebo není plně funkční; 

zanedbání testovací fáze a uvedení výrobku, který neplní svou funkci; pro propagaci výrobku 

byla zvolena špatná strategie atd. 

Je tedy nezbytné nezanedbávat průzkumy trhu, všechny vývojové fáze, kalkulace, 

účinné financování projektů, investování do kvalitní propagace a nenechávat vše jen náhodě, 

vyvíjet výrobky, které jsou jedinečné a kvalitní, zvolení kvalitní a levné technologie výroby a 

použití vhodných a kvalitních materiálů. 



 

33 
 

Vývoj nových výrobků a jeho inovace tedy nikdy nekončí a v budoucnu ani nikdy 

končit nebude. Vždy bude co vylepšovat, lidé stále budou nalézat nové a nové potřeby, které 

budou chtít uspokojit a vědci stále vymýšlet nové a ekologičtější technologie a vynálezy, 

které se budou zavádět do praxe. Tento proces je tedy nekonečný a vždy budou existovat lidé, 

kteří se ho budou snažit vylepšit, zjednodušit a zrychlit pro lepší konkurenceschopnost a 

úspěšnost na trhu. 
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