
 

       

 

 

 

 
 



 

       

 
 

 

 



 

       

 
 

 

 



 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

 

 

 

 

 

Abstrakt 

 

Cílem mé práce je marketingová analýza. Práci jsem rozdělila na teoretickou a praktickou 

část. V teoretické části jsou rozvedeny pojmy marketing, marketingová analýza, marketingová 

komunikace a jednotlivé nástroje marketingového mixu. V praktické části je popsán vybraný 

podnik, jeho historie, oblast působení a její finální produkty. 
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Abstract  
 

The goal of my work is a marketing analysis. My work is divided into a theoretical and 

practical part. The theoretical part concerns terms marketing, marketing analysis, marketing 

communication and individual components of communication mix. In the practical part  is 

described selected company,  history of company, sphere of activity and the final products.   
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Úvod  
 

Marketingová komunikace je důležitým pojmem, který je v poslední době velmi často užíván 

a na který se klade stále větší a větší důraz. Především proto, že na nás působí dnes a denně ve 

všech svých možných formách. Tato komunikace probíhá především prostřednictvím médií, 

tisku, internetu a sociálních sítí.   

 

V dnešní době je velice složité udržet se a uspět na trhu, protože současný trh je 

charakteristický převažující nabídkou nad poptávkou, bojem o zákazníka (klienta), silnou 

konkurencí a celkově rychlými změnami na trhu.   

 

Principem marketingu je poznání potřeb a požadavků zákazníků. Na tyto potřeby je firma 

nucena reagovat s předstihem, pokud chce být lepší tzn. rychlejší a pružnější než konkurence. 

A právě v tom jí může velmi pomoci marketing. Ten poskytuje pomoc při průzkumu potřeb a 

požadavků zákazníků. Prostřednictvím různých analýz může velmi výrazně přispět k dosažení 

vytýčených cílů.     

 

Marketingová komunikace napomáhá k dosažení těchto vymezených podnikových cílů.    

Cílem mé bakalářské práce je blíže popsat, co je to vlastně marketing, marketingová  

komunikace, marketingový mix a provést analýzu jednotlivých nástrojů marketingové 

komunikace jako je reklama, podpora prodeje, distribuce, případně její nové formy.  

 

První část mé práce se bude zabývat definicemi jednotlivých pojmů jako je marketing  

marketingový mix a vlivy, které na ně působí.  

 

Druhá část se věnuje jednotlivým dílčím částem marketingové komunikace, kde jsem se 

snažila popsat nejčastější typy této komunikace a prostředky k jejímu dosažení. 

 

Třetí část se již zabývá konkrétní firmou ON Semiconductor, s.r.o. v Rožnově pod 

Radhoštěm, jednotlivými druhy její výroby a analýzou marketingové komunikace.  
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1.  Marketing a marketingový mix 
 

V odborné literatuře existuje široká škála definic marketingu, které se navzájem liší tím,        

co preferují jednotliví autoři z hlediska hodnocení tržního prostředí, z hlediska chování 

produktu a chování zákazníků, případně informatiky a komunikace. 2 

 

 Definice 1. (vědecký názor): 1 

„Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co 

potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných výrobků 

s ostatními.“ 

              Philips Kotler 

 

Definice 2. (tržní názor): 2 

„Cílem marketingu je učinit prodávání zbytečným.“ 

 Peter Drucker  

 

 Definice 3. (procesní funkce): 2      
„Marketing je funkce, prostřednictvím které firmy nebo ostatní ekonomická seskupení 

navrhují, podporují a dodávají výrobky a služby svým zákazníkům a klientům.“ 

   Webster Frederick E. Jr.   

 

 

V moderním pojetí marketingu je především zdůrazňován jeho koncepční charakter. Aby 

mohl podnik co nejlépe uspokojovat požadavky zákazníků, které zjistil důkladným 

průzkumem trhu, musí mít k dispozici nástroje tohoto uspokojování. 

 

Tento systém nástrojů se začal vytvářet a využívat na základě praktického uplatňování 

prodejní politiky. V roce 1948 byl definován N. H. Bordnem a byl nazván marketingový 

mix. 3  

 

Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů, které firma používá 

k úpravě nabídky podle cílových trhů. Marketingový mix zahrnuje vše, co firma může udělat, 

aby ovlivnila poptávku po svém produktu. 

 

Možné způsoby se dělí do čtyř skupin proměnných, známých jako 4P: produktová politika 

(product), cenová politika (price), komunikační politika (promotion) a distribuční politika 

(place). Obr. 1.1 představuje marketingové nástroje spadající pod jednotlivá P. 4 
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Marketingový mix 
 

Produktová politika Komunikační politika      Cenová politika Distribuční politika 
sortiment reklama ceníky distribuční kanály 

kvalita podpora prodeje slevy dostupnost 

design osobní prodej náhrady sortiment 

vlastnosti publicita platební lhůty umístění 
značka  úvěrové podmínky zásoby 

obal   doprava 

služby 
záruka   

 

Cílový trh 

 

Obr. 1.1 Čtyři složky marketingového mixu 4 

 

 

 

Produkt 

Plánování produktu zahrnuje především rozhodnutí o fyzickém vzhledu produktu, ale také 

základní rozhodnutí o úrovni kvality, značce, stylu, názvu, obalu a očekávané délce setrvání 

výrobku na trhu, dodacích lhůtách a dalších speciálních podmínkách. Produkt je cokoli, co je 

možné nabídnout trhu ke koupi, použití či spotřebě a co může uspokojit nějakou potřebu nebo 

přání. 3, 4 

 

Cena 

Je dalším prvkem marketingového mixu. Také na její výši jsou kladeny různé požadavky. 

Musí být stanovena především tak, aby umožňovala podniku realizovat určitý zisk, ale 

zároveň byla co nejpřijatelnější pro zákazníka. Cena funguje především jako nástroj 

konkurence. Je to  vlastně  suma peněz požadovaná za produkt nebo službu, nebo suma 

hodnot, které zákazníci smění za výhody vlastnictví nebo užívání produktu či služby.             

3, 4 

 

Komunikace 

Pod pojmem marketingová komunikace jsou zahrnuty všechny podpůrné aktivity související 

s informování zákazníků, jejich stimulování ke koupi až po nástroje budování důvěry a 

dobrých vztahů s veřejností. Jsou to činnosti, které sdělují vlastnosti produktu či služby a 

jejich přednosti klíčovým zákazníkům a přesvědčují je k nákupu. 3, 4 

 

Distribuce 

Tento nástroj představuje vše od fyzického dopravení výrobku až k zákazníkovi, přes výběr 

nejlepšího prodejního místa, až po vystavení a zvýraznění produktu v prodejně. S tím souvisí i 

výběr odpovídajících prodejních cest. Tyto cesty mohou zahrnovat velkoobchod, 

maloobchod, různé zprostředkovatele, jejich kvalitu, dále skladování zásob, dopravu apod. 

Jsou to veškeré činnosti společnosti, které činí produkt nebo službu dostupné zákazníkům.   

3, 4 
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2.  Marketingová komunikace 
 

„Úlohou nástrojů marketingové komunikace je vyvolání zájmu o firmu a její produkci, 

udržení stávajících zákazníků, ovlivnění jejich nákupního chování a získání zákazníků 

nových.“ 

              Miroslav Foret  5 

 

2.1 Komunikace 
 

Původní latinský význam zahrnuje sdílení, spolčování, společnou účast. Pro nás by měl pojem 

komunikace znamenat základ veškerých vztahů mezi lidmi. Na nich a na naší schopnosti 

navzájem se domluvit závisí i naše schopnost přežití. Komunikace představuje proces 

sdělování (ale také sdílení), přenosu a výměny významů a hodnot zahrnující v širším záběru 

nejen oblast informací, ale také dalších projevů a výsledků lidské činnosti, jako jsou 

nejrůznější nabízené produkty, stejně jako reakce zákazníků na ně. 5   

 

Komunikace zcela jednoznačně přímo ovlivňuje výkonnost celé organizace, proto je nezbytně 

nutné věnovat jí dostatečnou pozornost. Úspěšné zvládnutí komunikace může podniku přinést 

konkurenční výhodu, naopak její podcenění povede pravděpodobně k velkým problémům. 

Navíc se mění komunikační cesty, je potřeba věnovat pozornost nejen klasické komunikaci, 

ale i komunikaci ovlivněné technologickými změnami. V procesu globalizace se jedná o 

internet, videokonference, diskusní skupiny a další nové formy komunikace mezi jednotlivci 

navzájem a mezi organizací a jednotlivcem. 6    

 

 

2.2 Hromadná komunikace 

 

Hromadná (neosobní, masová) komunikace je takový typ komunikace, jejímž cílem je, aby 

vyslané sdělení vešlo ve známost prostřednictvím různých médií, aby se o něm dozvěděla co 

největší skupina zákazníků. Hromadná komunikace se liší od individuální tím, že: 

 

●  je nepřímá, mezi vysílajícím a příjemcem není přímý časový ani místní vztah, 

 

●  je veřejná, každé sdělení je přístupné všem lidem na určitém trhu, 

 

●  je jednosměrná, obvykle není možno hned reagovat, vznést dotazy, námitky, hned  

    koupit, tudíž není možné tyto reakce ztlumit, vyvrátit, vysvětlit, využít, 

 

●  je anonymní, tím že zvládne velký okruh potencionálních zákazníků, příjemce zůstává 

    pro vysílajícího anonymní, je obtížné zasáhnout konkrétní skupinu. 

 

Její výhodou je, že za relativně nízké prostředky zasáhne velký okruh potencionálních 

zákazníků. V přepočtu na jednotlivce jde o nejlevnější formu komunikace. K prostředkům 

hromadné komunikace patří všechny typy reklamy, podpory prodeje a publicity. 3 
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2.3 Osobní komunikace 

 

Osobní (individuální) komunikace představuje jednotlivé propagační akce určené 

konkrétním cílovým skupinám nebo jednotlivcům. Předpokládá osobní kontakt mezi 

vysílajícím a příjemcem. K jejím výhodám patří to, že: 

 

●  umožňuje cílené a osobní oslovení, 

 

●  nachází úplnou pozornost a soustředění příjemce, 

 

●  vysoká přesvědčovací schopnost (při osobním kontaktu je možno řadu věcí vysvětlit, 

    námitky vyvrátit), 

 

●  sdělení a jeho argumenty je možno přizpůsobit konkrétním podmínkám a osobnosti  

    příjemce, 

 

●  umožňuje spontánní kupní reakci, 

 

●  umožňuje okamžitou kontrolu úspěchu akce. 

 

Představitelem tohoto typu komunikace je především osobní prodej. Nevýhodou tohoto druhu 

komunikace jsou vysoké náklady na jeden kontakt a na spotřebním trhu určitá nedůvěra 

zákazníků k této, pro ně agresivní formě prodeje. Naopak na trzích organizací, kde se 

zpravidla při prodeji jedná o vysoké finanční částky nebo o dlouhodobé kontakty, je tento typ 

prodeje velmi žádoucí. 3 

  

2.4 Cíle komunikace 

 

Jako u každé činnosti, také v případě komunikace bychom si měli nejprve ujasnit cíl. Cílů 

komunikace může být víc, včetně jejich nejrůznějších kombinací a spojení. Pokud je 

komunikátor nesdělí přímo, mnohé může napovědět volba cílového adresáta, použité kanály i 

forma a obsah sdělení. 5 

 

Efektivní a úspěšná komunikace je tedy taková, v níž dosáhneme při minimálních výdajích 

maximálních cílů. V praxi se tato komunikace opírá nejčastěji o: 

 

●  důvěryhodnost – komunikace stojí na vzájemné důvěře a znalosti partnerů, 

 

●  volbu vhodného času a prostředí, v němž komunikace probíhá, 

 

●  pochopitelnost a významnost obsahu – sdělení musí mít význam nejen pro  

    komunikátora, ale také pro příjemce, 

 

●  jasnost – sdělení musí být vyjádřeno jednoduchými symboly a pojmy, 

 

●  soustavnost – komunikace je nikdy nekončící proces vyžadující pro získání cíle   

    neustálé opakování a rozvíjení, 
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●  osvědčené kanály – úspěšné, prověřené komunikační kanály je třeba náležitě využívat, 

    neboť k těm má příjemce vytvořený vztah a respektuje je, budování nových kanálů je 

    složitější a výsledek nejistý, 

 

●  znalost adresáta – komunikace se opírá o znalost komunikačních schopností adresáta,     

     je nejefektivnější,  jestliže  vyžaduje co nejmenší  mimořádné úsilí na straně  příjemce,     

     což předpokládá znát jeho dosažitelnost, zvyky, schopnost vnímat a pochopit sdělení,  

     úroveň vzdělání atd. Čím více víme o adresátovi, tím efektivnější sdělení jsme schopni  

     připravit. 

    

     O co lépe známe partnera, jeho záměry, cíle, přání, potřeby – dohromady to, co chce,         

     o co mu jde – tím lépe jsme schopni celý komunikační proces nachystat a realizovat a 

     nakonec dosáhnout společně přijatých cílů. 5 

 

Marketingové cíle vedou k dlouhodobému hospodářskému výsledku firmy. Pro hospodářské 

cíle vytváří pouze určité předpoklady. Z toho vyplývá, že by měly být formulovány především 

jako cíle neekonomické a teprve v druhé řadě jako cíle ekonomické. Toto stanovení cílů je 

významné i pro následnou kontrolu úspěchů komunikace. 3 

 

  

2.5 Marketingová komunikace 
 

Moderní marketingová komunikace vyžaduje víc, než jen vyvinout dobrý výrobek, dát mu 

přitažlivou cenu a zpřístupnit ho potencionálním zákazníkům. Firma musí také komunikovat 

se svými současnými a potenciálními zákazníky. Každá firma je nevyhnutelně postavena do 

role komunikátora a propagátora. 

 

To, co je sdělováno, by nemělo být ponecháno náhodě. Aby firmy komunikovaly efektivně, 

najímají si reklamní agentury. Tyto agentury jim vytvářejí účinné reklamy, specialisty na 

podporu prodeje. Školí své prodejce, aby byli k zákazníkům milí a zároveň měli dobré 

znalosti. Pro většinu firem není otázkou, zda komunikovat, ale spíše co říkat, komu a jak 

často. 1 

 

2.5.1 Tvorba marketingové komunikace 

 

Postup při tvorbě firemní marketingové komunikace lze shrnout do několika kroků:  

 

●  Prvním úkolem je definovat cílové skupiny, na které se firma ve své komunikaci zaměří.   

    Je-li provedena řádná segmentace trhu a firma si zvolí cílový segment, následuje  

    stanovení cílů marketingové komunikace, které jsou různé a mění se podle firmy a jejich  

    potřeb. Podoba cílů se odvíjí od očekávané reakce. 

 

●  Druhým úkolem je sestavení samotné podoby marketingové komunikace, tzn. 

    co by mělo být sděleno, jaká bude struktura sdělení, jaký bude formát sdělení. 

   

●  Třetím krokem by měl být výběr komunikačních kanálů, volba vhodného média pro 

    rozšiřování vytvořeného sdělení. 
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●  Čtvrtým krokem by měla být volba kombinace prvků komunikačního mixu, protože  

    dobře zvolené nástroje jsou předpokladem splnění firemních cílů. Součástí tohoto 

    procesu je posouzení obecných výhod a nevýhod a rovněž finanční náročnost zamýšlené 

    komunikace.  

 

●  Posledním krokem je analýza dosažených výsledků prostřednictvím realizace výzkumu. 

    Zjišťuje se, zda bylo dosaženo stanovených cílů, a to monitorováním změn v chování   

    zákazníků nebo pohybu v příjmech. 7, 8 

 

 

2.5.2 Strategie komunikačního mixu push a pull 

 

Odlišnost pull a push strategie jsou v cílovém objektu komunikační aktivity a ve výběru 

nástrojů.  

 

Push strategie – je založena na tlaku. Produkt (služba) je protlačován ke konečnému 

spotřebiteli, marketingové aktivity jsou ale směřovány na distribuční kanály, obchodní 

mezičlánky. Jejich role spočívá v nabízení produktu a zprostředkování prodeje konečným 

zákazníkům.  

 

Pull strategie – zaměřuje se na konečné zákazníky a komunikaci využívá k jejich 

přesvědčování o koupi. Je to strategie tahu, která „táhne produkt za zákazníkem“. 4, 9   

 

      

2.6 Komunikační mix 

 

Komunikační mix představuje souhrn nástrojů, které firma používá k prosazování svých 

marketingových záměrů na určeném trhu. Cílem jejich řízení je zvýšit tržní hodnotu produktů, 

ale při chybném rozhodnutí mohou mít významný negativní dopad. 3 

  

Na začátku stojí každá firma před úkolem rozdělit celý rozpočet komunikace mezi jednotlivé 

nástroje: reklamu, podporu prodeje, přímý marketing, styk s veřejností, osobní prodej. Uvnitř 

průmyslu se firmy značně liší podle toho, jak rozdělují svůj rozpočet.  

To znamená, že je možné dosáhnout dané úrovně prodeje s různým poměrem jednotlivých 

nástrojů. Téměř všechny firmy se snaží najít způsob dosažení účinnosti tím, že nahrazují 

jeden nástroj druhým, podle toho, jak se jejich úspory stávají výhodnějšími. Tvorba 

komunikačního mixu může být ještě složitější, jestliže jeden nástroj může být podporován 

druhým.  

 

Rozhodnutí marketingového pracovníka a mix komunikačních nástrojů ovlivňuje mnoho 

faktorů, protože každý komunikační nástroj má své jedinečné vlastnosti ale i náklady. Při 

jejich výběru je musí marketingový pracovník dobře znát. 1 
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2.7 Nástroje komunikačního mixu 
 

Marketingovou komunikaci charakterizujeme jako souhrnný komunikační program firmy, 

který tvoří jednotlivé složky nebo jejich kombinace. Obdobně jako u jiných částí marketingu 

je tvoří jednotlivé nástroje v podobě komunikačního mixu. 

 

Do komunikačního mixu patří: 7 

 

-  reklama (advertising), 

-  podpora prodeje (sales promotion), 

-  styk s veřejností (public relations), 

-  přímý marketing (direkt marketing), 

-  osobní prodej (personal selling). 

            

Každá z těchto dílčích částí má své specifické místo v komunikaci a dohromady tak vytvářejí 

ojedinělý celek komunikačního mixu. Jeho cílem je seznámit cílovou skupinu s výrobky nebo 

službou, kterou nabízíme a posléze je tím přesvědčit, že je to ten pravý výrobek (služba) ke 

koupi. Je nutné, aby všechny dílčí části byly v souladu se strategií společnosti, byly 

srozumitelné a motivovaly okolí ke koupi. 4 

 

  

2.7.1 Reklama 

 

„Reklama je jakákoliv placená forma neosobní prezentace a propagace idejí, zboží nebo 

služeb“. 7 

 

Cílem reklamy je informovat a přesvědčit členy tzv. cílové skupiny, aby jednali v zájmu 

vysílatele. Médii jsou zpravidla prostředky masové komunikace jako např. noviny, televize, 

rozhlas, časopisy, billboardy, světelné tabule, ale i pošta.  

 

V posledních letech však nesmírný potenciál této formy propagace ještě vzrostl, důvodem je 

masová spotřeba a globalizace trhů. Jedná se o finančně náročný způsob komunikace, protože 

činnost je realizovaná zpravidla prostřednictvím zprostředkovatelů. 3, 9 

 

Vlastnosti reklamní kampaně vycházejí z marketingové strategie a pro úspěšnou realizaci 

kampaně je nezbytné vymezit, kdo tvoří cílový management, čeho chceme dosáhnout a co 

chceme sdělit. Sdělení této jednosměrné formy komunikace mají informovat a přesvědčovat 

cílové skupiny. Tyto skupiny je nezbytné blíže specifikovat podle demografických kritérií, 

životního stylu, apod. 10, 11 

 

Typy reklamy: 

 

Reklama patří k nejstarším a nejrozšířenějším nástrojům ovlivňujícím nákupní rozhodování. 

Na trhu může vystupovat v nejrůznějších formách. Jako hledisko pro klasifikaci reklamy 

může sloužit subjekt reklamy a cíl, který reklama sleduje. Na obr. 2.1 jsou znázorněny 

jednotlivé druhy reklamy. 7 
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                                                         REKLAMA 
 

 

 

 Individuální      Kolektivní 

  výrobková       odvětvová 

  značková       skupinová 

  podniková       společná 

  institucionální      souhrnná 

 

   Obr. 2.1: Jednotlivé druhy reklamy 3 

 

 

Individuální reklama – výrobce, prodávající jako jednotlivec využívá reklamy pro 

prosazování svých individuálních zájmů, nabídky, výrobků. 

 

 Výrobková reklama – forma stimulování poptávky po určitém výrobku, je to nejčastější 

forma reklamy. je to ten typ reklamy, který spotřebitel obvykle spojuje s pojmem reklama. 

 

 Značková reklama – forma propagace výrobků spojených s určitou značkou, např. značka 

Philips – televize, DVD, atd. 

 

 Podniková reklama – jde  o  nevýrobkovou  reklamu na firmu,  jejímž cílem je zvyšovat  

známost  podniku a budovat  její image. Plní velmi podobný cíl jako opatření v rámci akce 

Public Relations, jde však o typickou placenou formu neosobní prezentace prostřednictvím 

masových komunikačních prostředků. 

 

 Institucionální  reklama – je to reklama podporující nějakou koncepci, myšlenku, filozofii, 

dobrou pověst odvětví, společnosti nebo orgánu státní správy. 

 

 

Kolektivní reklama – zahrnuje všechny formy spolupráce více prodávajících.  

 

 Odvětvová reklama – slouží jako nástroj konkurence jednotlivých odvětví. Cílem je 

přilákat co největší kupní sílu k výrobkům vlastního odvětví (určité druhy výrobků). 

 

 Skupinová reklama – předpokládá, že počet zúčastněných je od počátku ohraničen. Pod 

jejich firemními značkami nebo jmény se zde propaguje omezený počet nabízejících proti 

ostatním konkurentům v oboru. 

 

 Společná reklama – slouží ke stimulaci zájmu o několik výrobků, které si vůbec 

nekonkurují, spíše se doplňují. Tyto výrobky zpravidla uspokojují obdobnou potřebu 

spotřebitele (např. výrobce vína dělá společnou reklamu s výrobcem sušenek, oříšků, atd.) 

 

 Souhrnná reklama – jako pojem je využívána pro ostatní formy kolektivní reklamy, kdy 

podniky vystupují z různých příčin na trhu společně, aby plnily různé tržní cíle. 

 

Kolektivní reklama je pouze základ a východisko pro reklamu individuální, která je 

nejrozšířenějším typem reklamy. Pomocí ní výrobce, nabízející sleduje vlastní zájmy na trhu. 

3 
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2.7.2 Podpora prodeje 

 

Podpora prodeje je forma neosobní komunikace a zahrnuje všechny prostředky vedoucí ke 

krátkodobému stimulování prodeje a k podpoře efektivní práce obchodních mezičlánků. 

         

K prostředkům podpory prodeje patří výstavky, výstavy, veletrhy, předvádění výrobků, 

ochutnávky, módní přehlídky, bezplatné vzorky, kupóny, zvýhodněná balení,  reklamní 

předměty, prémie, bonusy, slevy, věrnostní program, soutěže, slosování, loterie, hry, 

bezplatné vyzkoušení, výměna zboží nebo vrácení peněz, systémy známek, karet, apod. 3, 4 

 

 

Hlavní cíle podpory prodeje 

 

  Snaha o zvýšení tržeb z prodeje, rozšíření tržního podílu a zvýšení zisku. 

 

 Strategické cíle podpory prodeje zahrnují zejména snahy o zvýšení prodeje propagovaného 

výrobku, zvýšení spotřeby propagovaného výrobku, motivovat zákazníky, aby kupovali tento 

výrobek a ne výrobek od konkurence, přesvědčovat zákazníky k dalším nákupům 

propagovaného zboží, působit na zákazníky, motivovat distributory k podpoře  

propagovaného zboží (značky) u spotřebitelů atd.   

 

 Taktické cíle podpory prodeje zahrnují zejména snahy o úspěšné soutěže s konkurenčními 

výrobky, zvyšování tržního podílu propagovaného výrobku(značky), rychle a výhodně se 

zbavovat zboží, které již zákazníky neoslovuje, je ho na skladu příliš mnoho, je poškozeno 

nebo se blíží konec jeho záruční lhůty. 12  

 

2.7.3 Styk s veřejností (Public Relations) 

 

„Public Relations je komunikační nástroj používaný pro podporu dobrého jména firmy 

jako celku“. 10 

 

Public Relations jsou dalším důležitým komunikačně-propagačním nástrojem. Ačkoliv jsou 

méně používány, mají velký potenciál pro vytváření povědomí a preference na trhu, pro 

přemísťování výrobků a pro jejich obranu.  

 

 

Hlavní nástroje PR jsou: publikace, akce, zprávy, projevy, služby pro veřejnost, psaná 

sdělení,audiovizuální materiály, identifikační média firmy a telefonní informační služby.  

Plánování PR vyžaduje stanovení cílů PR, výběr sdělení a jejich nosičů a vyhodnocení 

výsledků PR.  1 

 

Soubor základních nástrojů, které jsou zkráceně nazvány podle akronymu „PENCILS“: 

 

  P – publications (publikace – výroční zprávy o hospodaření, podnikové časopisy), 

 

  E – events (veřejné akce – sponzorování sportovních a kulturních akcí), 
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  N – news (novinové zprávy – kladně znějící informace a zprávy o podniku, jeho výrobcích, 

 

  C – community involvement activities (angažovanost pro komunitu – investování peněz a 

vynakládání času pro potřeby místních občanských společenství a aktivit)¨, 

 

  I – identity media (projevy podnikové identity – dopisní papíry s hlavičkou podniku, 

navštívenky, podnikové uniformy), 

 

  L – lobbying aktivity (lobbovací aktivity – snaha o zadržení nepříznivých opatření nebo 

zpráv o podniku), 

 

  S – social responsibility activities (aktivity sociální odpovědnosti – budování dobrého 

jména v podnikové sociální oblasti).  

 

 

2.7.4 Přímý marketing (Direct marketing) 

 

„Přímá komunikace pečlivě vybranými individuálními zákazníky, s cílem získat okamžitou 

odezvu.“ 4 

 

Přímý marketing (Direkt marketing) bývá obvykle přesně zaměřen na určitý, předem 

vytipovaný segment trhu. Jedná se o interaktivní marketingový nástroj, který dosahuje 

požadovanou odezvu zákazníků pomocí vhodně zvolených nástrojů médií a při němž jsou 

transakce obvykle organizovány a realizovány z jednoho místa. Pro přímý marketing je 

typická přímá, nezprostředkovaná forma komunikace, která se při dnešní přesycenosti lidí 

reklamou ukazuje být obecně mnohem účinnější. 12  

   

 

Všechny formy přímého marketingu mají čtyři základní charakteristiky:  

 

  Neveřejná – sdělení není určeno široké veřejnosti, ale jen konkrétním spotřebitelům, 

 

  Přizpůsobená – potřebám cílového segmentu trhu, 

 

  Aktuální –sdělení jsou záměrně připravována tak, aby byla co nejaktuálnější, 

 

  Interaktivní – obsah, formu i styl sdělení lze rychle a pružně měnit na základě reakci 

oslovených spotřebitelů. 

 

Jedná se především o zvolení forem, které neindividuálně přizpůsobí zákazníkům, budování 

dobrého jména značky a image firmy, ale také o nalezení vhodné, dobře měřitelné zpětné 

reakce ze stran zákazníků.  K tomu nám slouží především tyto nástroje: 

 

  Direct mail: „Přímý marketing pomocí zásilek obsahující dopisy, reklamu, vzorky.“ 
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  Zásilkové katalogy: „Přímý marketing pomocí tištěných katalogů, které jsou zasílány 

zákazníkům, jsou k dispozici v obchodech nebo on-line“. 

 

  Teleshopping s přímou odezvou: „Marketing výrobků a služeb pomocí televizních reklam 

a spotů, které zahrnují prvek odezvy, obvykle telefonní číslo, na kterém může zákazník získat 

další informace nebo podat objednávku na propagované zboží“. 4 

 

2.7.5 Přímý prodej 

 

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

jejímž obsahem je poskytování informací, předvádění, udržování nebo budování 

dlouhodobých vztahů nebo přesvědčování určitých osob – příslušníků specifické části 

veřejnosti“.10 

 

Osobní prodej je možno definovat jako proces ovlivňování zákazníka prostřednictvím 

osobního kontaktu. Osobní prodej zahrnuje: 

 

  prodej na průmyslových trzích (mezi organizacemi), 

 

  prodej obchodním organizacím (výrobce prodává distribučním článkům), 

 

  prodej konečným spotřebitelům (prodejce prodává zákazníkovi, prodavač v obchodě). 

 

 

Prodejní aktivity se mohou odehrávat v kanceláři prodejce nebo u zákazníka, v prodejnách 

všech typů, doma, resp. prodej mezi dveřmi. Základní odlišností osobního prodeje od 

ostatních forem neosobní komunikace jsou: 

 

 

  Je individuálně zaměřený – koná se tváří v tvář, jde zpravidla o párovou komunikaci. 

Výjimkou jsou tzv. prodejní párty, kdy je sezváno větší množství zákazníků předvedení 

produktu v soukromých prostorách, nebo shromáždění zákazníků při předvádění zboží 

v obchodě. Osobní kontakt je jeho největší síla. 

 

  Je interaktivní  - dochází k přímé komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím, je možno 

vzájemně reagovat na dotazy, připomínky, vysvětlit složité problémy. V každém momentu 

prodejního rozhovoru je možno hodnotit dopad prodejních argumentů a potvrdit si jejich 

správné pochopení. Zpětná vazba může mít podobu verbální, kdy kupující klade otázky, 

vznáší námitky, či podobu neverbální – nesouhlasná gesta. 

 

  Velká přizpůsobivost je výhodou v tom, že při osobním styku může prodejce podle 

momentální situace nebo osobnosti kupujícího přizpůsobit sdělení, argumenty, rychlost 

prodejního rozhovoru. Osobní prodej dovoluje brát každý obchodní případ jako zvláštní 

jednotku a je možno lépe překonávat překážky při jednání. 
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Osobní prodej má samozřejmě taky své nevýhody, ke kterým patří: 10 

 

  Omyly prodávajícího jako je zbytečný nátlak na kupujícího, pomlouvání konkurence, příliš 

sebevědomé vystupování, zbytečné nesplnitelné sliby, přehnané poukazování na výhody 

apod. Těmto problémům se dá předejít školením a pravidelným tréninkem komunikačních 

dovedností. 

 

  Neumožňuje firmě účinnou kontrolu nad úrovní prodejního rozhovoru, obsahem sdělení a 

jeho prezentací. Nabízí se možnost zároveň využití nosičů neosobní komunikace jako jsou 

film nebo papír, kdy obsah sdělení je stabilní, je lepší nebo horší, ale je vždy zřejmé jaké 

sdělení bude prezentováno. Nelze kontrolovat každý prodejní rozhovor. 

 

  Osobní prodej má malý obsah. mediální reklama často osloví více lidí při nižších 

nákladech. Tento malý obsah může být i výhodou. Objeví-li se problematický výrobek, je 

možné prostřednictvím prodejců tuto situaci vyřešit stažením vadném série, omluvit se 

zákazníkům osobně apod.      
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3.  Marketingová komunikace v ON Semiconductor v Rožnově p. R.  
 

„Neustálé  zvonění   mobilů  v  obchodech, v lese či dokonce v divadle motivovalo naše 

rozhodnutí pokusit se trochu přiblížit dobu, kdy tomu tak nebylo …“ 13 

 

 

3.1 Představení firmy ON Semiconductor, s.r.o., Rožnov p. Radh. 
 

Na všech svých budovách v Rožnově pod Radhoštěm, ale i na celém světě má společnost své 

nezaměnitelné logo, viz. obr. 3.1.    

 

 

 

Základní informace: 29 

 

  Hlavní sídlo: Phoenix, Arizona, USA 

 

  Celosvětově téměř 20 000 zaměstnanců (v Rožnově cca 1 200 zaměstnanců) 

 

  jeden z předních světových výrobců 

 

-  analogových integrovaných obvodů, 

-  digitálních integrovaných obvodů, 

-  analogově-digitálních zákaznických integrovaných obvodů, 

-  logických integrovaných obvodů, 

-  diskrétních polovodičových součástek. 

 

 

Obr. 3.1 Blaaa 1   

Obr. 3.1 Logo společnosti 24 
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Kde všude najdeme integrované obvody z Rožnova pod Radhoštěm: 29 

 

  úsporné napájecí zdroje, 

  televizory, setup boxy, konzole,  

  úsporné adaptéry pro notebooky, 

  vestavěné zdroje pro PC, 

  LED osvětlení, CCFL zářivky, atd. 

 

 

Výrobky této společnosti jsou určeny například pro automobilový průmysl, komunikace, 

výpočetní techniku, spotřební i průmyslové aplikace, LED osvětlení, lékařské, vojenské a 

letecké, ale i výkonové aplikace. Na následujícím obr. 3.2 je ukázka integrovaného obvodu, 

který je součástí mobilních přístrojů.  

 

 

 

 

 

ON Semiconductor provozuje síť výrobních zařízení, prodejních míst a design vývojových 

center v Severní Americe, Evropě a asijsko-tichomořské oblasti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2 Integrovaný obvod 25 
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Tato nadnárodní společnost zaujímá 18. místo v žebříčku „20 Top“ společností ve svém oboru 

na světě, jak je názorně uvedeno na obr. 3.3 Total Semiconductor.  

 

 

 

3.2 Historie firmy v ČR 
 

Tato společnost vznikla jako divize společnosti Motorola pro výrobu diskrétních analogových 

a logických obvodů. K oddělení od firmy Motorola a k založení nezávislé společnosti došlo 4. 

srpna 1999. Bezprostředně před tím šlo o dceřinou společnost (zcela ve vlastnictví Motoroly). 

14 

 

České společnosti skupiny ON Semiconductor navazují na již 60 let starou tradici v oboru 

elektroniky  a na své historické předchůdce Tesla Rožnov (1949-1991), Tesla Seznam a 

Terosil. Elektronika svou dynamikou vlastně změnila celý svět. Osobní počítače, internet, 

informatika, globalizace, pojmy, které při vzniku rožnovské Tesly ještě ani neexistovaly.  

 

 

 

Obr. 3.3 Total Semiconductor 29 
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Moderní integrované obvody se dnes navrhují a vyrábí ve společnostech SCG Czech Design 

Center, ON Design Czech a ON Semiconductor Czech Republic. 13 

 

Svá nová centra má v Rožnově pod Radhoštěm a nyní i v Brně. Mezi významné zákazníky 

společnosti patří Delta, Sony, LG, Philips, NEC, Dell a další. Díky svým špičkovým 

zaměstnancům patří česká návrhová centra mezi světovou špičku ve svém oboru. V této 

oblasti má nezanedbatelný vliv i vzájemná bohatá spolupráce mezi ON Semiconductor a 

Ústavem mikroelektroniky, FEKT, VUT v Brně, kde pracovníci společnosti pravidelně 

přednášejí. 18 

 

Firma má svá vývojová centra po celém světě. Jen jako příklad uvádím některé z těchto zemí: 

USA (Arizona), Kanada, Německo (Mnichov), Belgie, ČR (Rožnov p. Radh.), Francie 

(Toulouse),Slovensko (Bratislava), Švýcarsko, Tchaj-wan, Indie, Japonsko, Čína. 

 

Dále má také své výrobní závody v některých z těchto zemí, (USA, Kanada, ČR, Čína, 

Japonsko, Malajsie, Filipíny, Vietnam, atd.)     

 

 

3.3 Cíl firmy 
 

„Naše výrobky a služby překonají očekávání zákazníků.“ 17 

 

Firma má stále nové cíle, kterých chce v budoucnu dosáhnout, ale hlavním stanoveným cílem 

je co největší spokojenost klientů a maximalizace zisku. Ve firmě dochází pravidelně ke 

sledování tržeb, výnosů, zisků a produktivitě práce. Vedení firmy na pravidelných poradách 

informuje své zaměstnance o společném cíli. Všichni zaměstnanci jsou vedeni k vlastní 

odpovědnosti a jsou motivováni různými formami k vyšší výkonnosti, preciznosti a přesnosti 

své práce. Zaměstnanci se minimálně jednou týdně účastní porad a konzultují společně 

s jednateli a manažery všechny své problémy. 17, 18, 19    

 

 

„Každý náš zaměstnanec odpovídá osobně za zajištění nejvyšší kvality výrobků a služeb pro 

interní a externí zákazníky. Neustálé zvyšování kvality našich procesů, výrobků a služeb je 

klíčem k dosahování spokojenosti zákazníků.“ 

 

        Keith Jackson, President koncernu ON Semiconductor 17 

 

 

Kvalifikaci svých zaměstnanců, a tedy i jejich soustavnému vzdělávání, věnuje ON 

Semiconductor velkou pozornost. Hierarchicky a tematicky orientovaný systém vzdělávání 

zaměstnanců vznikal několik let a neustále se rozvíjí. Tréninkové středisko ON 

Semiconductor disponuje řadou názorných výukových pomůcek a studijních materiálů, 

pořádá kursy, jejichž obsah je zajímavý nejen pro interní publikum. Tyto materiály a aktivity 

firma v rámci spolupráce s vybranými vysokými a středními školami nabízí pro jejich 

výukové a studijní účely. 17,19 
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3.4 Cílové trhy 
 

Mezi hlavní zákazníky této společnosti patří: 29 

 

  Honeywell, 

  Siemens, 

  Continental, 

  Sony, 

  Microsoft, 

  Ericsson, 

  Motorola, 

  Bosch, 

  Delphi, aj. 

 

 

3.5 Předmět podnikání v Rožnově pod Radhoštěm 

 

Mezi hlavní aktivity patří:  [17] 

 

  návrh integrovaných obvodů (Rožnov a Brno) 

  výzkum a vývoj 

  výroba křemíku 

  výroba čipů 

  sdílené IT služby 

 

 

  Návrhové středisko Rožnov 

 

Toto středisko bylo založeno v Rožnově pod Radhoštěm roce 1994 pod názvem Motorola 

Czech Design Center. V současnosti, především díky své rentabilitě, vysoké odbornosti 

výzkumných a vývojových pracovníků a těsné vazbě na největší výrobní závod ON 

Semiconductor v Rožnově pod Radhoštěm, je nejvíce se rozvíjejícím návrhovým střediskem 

společnosti ON Semiconductor. 

 

 

Otevřením nového design centra rozšiřuje společnosti ON Semiconductor své vývojové 

aktivity v Rožnově pod Radhoštěm. Centrum se zaměřuje na energeticky úsporná řešení pro 

řízení napájení televizorů, notebooků, nabíječek baterií, bílé techniky, bezdrátových aplikací a 

aplikací pro LED osvětlení.  

 

„Rožnovský návrhový tým vyvíjí inovativní technologie a produkty,které zlepšují využití 

energie v řadě elektronických zařízení vyráběných našimi zákazníky. Produkty navržené 

v České republice pomáhají snižovat spotřebu energie a snižovat také celkové emise CO2.“  

            

                 Keith Jackson, President koncernu ON Semiconductor  23 

 

 

 



 

      19 

 

 

V Rožnově pracují tři hlavní výzkumná a vývojová oddělení: 

 

 

●  Oddělení vývoje nových výrobků (NPD – New Produkt Development) – toto oddělení   

vyvíjí a do výroby uvádí nové analogové a smíšené analogově digitální integrované obvody, 

čímž zlepšuje odbytové možnosti firmy ON Semiconductor a zvyšuje tak její podíl na trhu.   

 

 

●  Oddělení návrhových systémů (DST – Design Systém Technologies) – toto oddělení se 

soustřeďuje na vývoj návrhových knihoven a nástrojů, na charakterizaci procesů a tvorbu 

modelů součástek, a to především pro program SPICE. 

 

 

●  Oddělení analýzy a vývoje software  (ERDC –  European Region Development Center) 

toto oddělení spolupracuje na vývoji globálních firemních softwarových produktů a podporuje 

projekty v této oblasti. 17 

 

 

●  Výzkum a vývoj 

 

Vývojové středisko ON Semiconductor bylo v Rožnově pod Radhoštěm založeno v roce 2002 

pod názvem Manufakturing Technology Development (MTD). 

 

 

MTD je organizačně složeno ze dvou vývojových oddělení: 

 

●  Oddělení vývoje křemíku 

 

●  Oddělení analogových technologií 

 

Pro svou práci využívají všechna oddělení MTD strojního a testovacího vybavení výrobních 

linek, firemních laboratoří v Rožnově pod Radhoštěm a v Phoenixu, externích laboratoří a 

společné laboratoře LDDA Masarykovy univerzity v Brně. Pro modelování taveniny křemíku 

při tažení monokrystalů je využit vysoce sofistikovaný program FEMAG a pro modelování 

vlastností polovodičových struktur softwarový nástroj ISE. 17 

 

 

  Výroba křemíku 

 

Tato část celku ON Semiconductor se zabývá výrobou křemíkových monokrystalů a z nich 

pak připravených leštěných a epitaxních desek určených pro použití v polovodičovém 

průmyslu. Křemíková deska je základním materiálem pro výrobu polovodičových součástek, 

které jsou používány v mnoha oblastech elektroniky jako elektrospotřebiče, různé kontrolní 

systémy atd. 

 

Výsledným produktem jsou křemíkové leštěné a epitaxní desky vyráběné z Czochralského 

metodou připraveného monokrystalu křemíku o průměru 100 a 150 mm. Křemíkové desky o 

průměru do 150 mm jsou legovány bórem, fosforem, arzenem nebo antimonem.  
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Výroba křemíku svým sortimentem uspokojuje požadavky zákazníků na desky v celém 

odporovém sortimentu dnes používaném v polovodičovém průmyslu, včetně speciálních 

materiálů vysoce legovaných fosforem a antimonem. Zvyšování kvality parametrů výrobků a 

další rozšiřování sortimentu probíhá v úzké součinnosti se zákazníky tak, aby bylo v souladu 

s jejich rozvojovými plány a zachována konkurenceschopnost. 13, 17 Na obr. 3.4 jsou 

zobrazeny monokrystalické ingoty a křemíkové desky.  

 

 

 

 

 

 

 

  Výroba čipů 

 

V současnosti úsek výroby čipů produkuje na monokrystalických křemíkových deskách čipy 

různých typů integrovaných obvodů, které patří do jednotlivých aplikačních „rodin“. 

 

 

V dnešní době jsou to zejména: [13, 17] 

 

-  operační zesilovače a komparátory (precizní přístrojové zesilovače) 

-  regulátory (fixní lineární stabilizátory napětí a proudu) 

-  spínané zdroje (zvyšující i snižující měniče) 

-  kontroléry napětí (obvody kontrolující správnou činnost spínaných napájecích zdrojů)  

-  časovací obvody (univerzální časové obvody) 

-  napěťové reference (přesné zdroje pevného či nastavitelného napětí) 

-  automobilové aplikace (řízení stahování oken, stmívaje osvětlení, řízení airbag systému) 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.4 Monokrystalické ingoty a křemíkové desky 26  
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  Na obrázku č. 3.5 probíhá náročná kontrola kvality povrchu desek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sdílené IT služby 

 

Aktivity IT centra sdílených služeb jsou řízeny potřebami našeho hlavního zákazníka – 

mateřské společnosti, která určuje strategii nasazení a podpory IT systémů ve výrobních 

závodech ON Semiconductor.  

 

Tým IT centra sdílených služeb má v současné době asi 80 zaměstnanců a je plánována jeho 

další expanze. V regionu se tak řadí mezi největší IT zaměstnavatele. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.5 Kontrola kvality povrchu desek 27  
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3.6 Marketingová komunikace ON Semiconductor, s.r.o., Rožnov p. Radh. 
 

„Návrh čipu je dobrodružství, které se nikdy neomrzí.“ 18 

 

V Rožnově pod Radhoštěm není přímo oddělení marketingové komunikace, je tento výrobní 

závod velmi produktivní, činorodý a úspěšný v každé části své výrobní činnosti. Mnoho 

zaměstnanců této společnosti naplňuje činnost marketingové komunikace svou každodenní 

prací, a tím vlastně firmě přispívá nejlépe!   

 

 

Proces globalizace 

 

Globalizace je definována jako zintenzivnění mezistátních, celosvětových sociálních a 

obchodních vazeb. Ty potom propojují geograficky vzdálené lokality. Lokální dění je 

významně ovlivněno a formováno událostmi v geograficky oddělených regionech. Umožňuje 

mnohem pružněji sdílet a poskytovat informace a ideje. Stejně tak umožňuje prosazení úplně 

nových forem organizací. 6 

 

Toto je první ze tří ukazatelů, který firma ON Semiconductor plní. I když vedení firmy sídlí 

v Phoenixu, není pro firmu problém spojit se kdykoliv s rozhodujícími pracovníky a řešit 

jednotlivé nedostatky operativně. To samozřejmě předpokládá, že tito pracovníci ovládají na 

velice vysoké úrovni anglický jazyk. 24 

 

 

Rozvoj informačních technologií 

 

Bouřlivý rozvoj, který zažívají informační technologie, je dalším signifikantním vlivem 

v současném světě, který výrazně ovlivňuje chování každé organizace. Zavádění 

informačních technologií zvyšuje počet znalostních pracovníků. Dále se v současnosti 

přesouvá velká část organizačních činností (například technická podpora zákazníků) do 

regionů s levnou pracovní silou (Indie, Čína).   

 

K rychlému řešení problémů velmi přispívá také ta skutečnost, že firma investuje nemalé 

finanční částky do neustálého a trvalého rozvoje informačních technologií na všech úrovních. 

V tomto názoru se shodují všichni zaměstnanci v Rožnově pod Radhoštěm. 6 

 

 

Sociální a demografické trendy 

 

Tyto trendy jsou dalším činitelem, který podstatně mění organizační chování. Jelikož ve 

vyspělých zemích dochází ke stárnutí populace, ke změnám preferencí a hodnot spotřebitelů, 

jsou organizace nuceny reagovat změnou svého chování a snažit se nabízet výrobky a služby, 

které jsou při těchto změněných podmínkách žádané. 6 

  

Velká většina všech zaměstnanců, pracujících v této nadnárodní firmě, je zde spokojená.          

I když mnozí z nich připouštějí, že je tato práce často velmi náročná, dobré finanční 

ohodnocení pracovníků na všech úrovních je jedním z rozhodujících důvodů, neměnit 

zaměstnání v rožnovském regionu, kde je práce nedostatek. Je to opravdu velká motivace.  
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Pro zaměstnance ve výrobních procesech je práce náročná především z hlediska 12ti hodinové 

pracovní doby. Zaměstnanci zde pracují v pracovních oděvech, které zakrývají celý povrch 

těla včetně obličeje v přísně střeženém „čistém prostředí“. Je zde stále sledována vysoká 

„třída čistoty“, která je velice důležitá z hlediska kvality finálních výrobků.  

 

Pracovníci ve výzkumu a vývoji  jsou zase přetíženi dlouhou pracovní dobou, která je také 

často delší než 10 nebo 12 hodin. Pro mnohé z nich se ale stala jejich práce také koníčkem a 

to je samozřejmě pro firmu jako celek velkou výhodou. Mnozí tito pracovníci jsou autory 

různých výzkumných a vývojových prací, za které je firma také vysoce finančně ohodnocuje. 

Je to také jedna z motivací, která tyto talentované pracovníky „posouvá“ dál. 

 

Samozřejmostí v této firmě je také celoživotní vzdělávání. Zde začíná hned při nástupu a 

potom je průběžně upřesňováno tzn. tréninkovým plánem, který je „šitý na míru“ každému 

pracovníkovi. Růst a rozvoj v této firmě znamená pro pracovníky „nové výzvy v jejich 

kariéře“.  Ne všichni jsou ale schopni a ochotni toto akceptovat. S těmito pracovníky se potom 

firma samozřejmě rozloučí, protože je pro ni tento přístup některých zaměstnanců 

nepřijatelný. Celoživotní vzdělávání je potom zárukou toho, že firma ON Semiconductor je 

stále o krok před konkurencí. Zaměstnanci jsou si dobře vědomi své výborné pozice na 

světovém trhu a váží si toho.  18, 19, 24 

 

 

K benefitům společnosti patří také pomoc při zajištění prvního samostatného bydlení 

zaměstnanců, týden dovolené navíc, volná pracovní doba (pokud jsou to nejsou zaměstnanci 

na výrobě), příspěvek na dopravu do zaměstnání, organizování volnočasových aktivit pro 

zaměstnance, zájezdy, poukázky, stravenky, atd. 24 

 

 

3.7 Analýza komunikačního mixu ON Semiconductor, Rožnov p. Radh. 

 

Reklama 

 

ON Semiconductor, s.r.o., vlastní v Rožnově pod Radhoštěm více budov. Na každé z těchto 

budov je firemní logo  společnosti (viz. obr. 3.4.) a informační tabule jsou umístěny ve všech 

vestibulech.   

 

Společnost vydává v nepravidelných intervalech svůj časopis, kde informuje především své 

zaměstnance o cílech a plánech v následujícím období. Také je informuje o tom, jak se mohou 

zapojit nebo přispět oni sami při řešení jednotlivých problémů.   

 

Své zaměstnance si také velmi aktivně vyhledává pomocí spolupráce s vysokými školami a 

snaží se přispívat k výchově studentů. Příkladem je např. nová laboratoř ELDA (Electronic 

Lab for Design and Application) na VUT v Brně, kde se studenti pod odborným dohledem 

seznamují s celým procesem vývoje polovodičových součástek a naučí se již zde navrhovat 

mikroelektronické součástky pomocí vyspělých softwarových prostředků. Pracoviště jsou 

rovněž orientována na prohloubení znalostí studentů v oblasti aplikací integrovaných obvodů 

v celé řadě průmyslových oborů. Hlavním cílem činnosti laboratoře je podchytit talentované 

studenty, dále s nimi systematicky pracovat a tak vychovat nové odborníky v oblasti 

mikroelektroniky. 19, 24 
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Přehled spolupráce se studenty a VŠ obecně: 29 

 

 exkurze v ON Semiconductor (Rožnov pod Radhoštěm), Den otevřených dveří (Brno), 

 odborné přednášky (kurzy) na vysokých školách, 

 speciální odborné přednášky, 

 účast na studentských odborných konferencích (např. Student EEICT, Radioelektronika), 

 účast v komisích na obhajobách DP, 

 finanční podpora vybraných projektů. 

 

  

Příležitosti pro studenty:  29  

 

  letní stáže a celoroční brigády (návrhová střediska, IT), 

  stipendia, 

  diplomové práce, 

  pracovní spolupráce, 

  exkurze. 

 

  

Společnost podporuje akce v regionu Rožnova pod Radhoštěm a v blízkém okolí: 28 

 

  sociální  

  sportovní 

  kulturní  

  školy 

 

 

Public relations 

 

Styk s veřejností má mnoho podob. Všichni zaměstnanci jsou podle svých slov vedeni 

k tomu, že se mohou informovat u téměř všech svých kolegů a zaměstnanců ve firmě, pokud 

nemají ty správné informace ke své práci. Ve firmě se propaguje tzv. „politika otevřených 

dveří“ tzn., že mohu kdykoliv za kýmkoliv přijít a požádat jej o pomoc. Samozřejmě stejný 

přístup je očekáván, pokud přijde někdo se žádostí o radu za mnou.    

 

Společnost pořádá také „Den otevřených dveří“, který je dobrou příležitostí navštívit 

prostory, které nejsou běžně přístupné, i když jsou velmi zajímavé, z důvodu každodenního 

přísného dodržování vysoké třídy čistoty ve výrobní části.  20 

 

Dále firma každý rok organizuje „Family Day – ON Semiconductor“. Jsou zde zváni 

zaměstnanci této firmy a jejich rodinní příslušníci. Pro všechny věkové kategorie je zde 

připraven bohatý program na celý den.21 
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Podpora prodeje 

 

Podpora prodeje tak, jak si ji představujeme ve většině našich českých firem zde není 

uskutečňována. Veškerá podpora prodeje se odehrává v Phoenixu, kde se rozhoduje, co se 

bude a nebude vyrábět, v jakém množství a v jakých termínech.    

 

V Rožnově pod Radhoštěm je oddělení obchodu a logistiky, které plní přísně vymezené 

úkoly, stejně jako jiná oddělení. Pracovníci tohoto oddělení se neúčastní veletrhů ani výstav, 

ale i tak mají vliv na své odběratele. Nejrozsáhlejší obchodní činnost je přidělena vrcholových 

manažerům v  Německu a v Phoenixu, kde jsou také vydávány katalogy a brožury k těmto 

příležitostem.  

 

Zaměstnanci ON Semiconductor v Rožnově pod Radhoštěm přispívají svými články a 

rozhovory do novin a odborných časopisů.   

 

Rožnov pod Radhoštěm má v celé nadnárodní společnosti nejvyšší procento kvalitních 

výrobků jinými slovy nejmenší procento reklamací. Proto i v letech krize došlo k rušení nebo 

„zeštíhlování“ jiných poboček, ale rožnovská byla zachována v téměř nezměněném počtu 

zaměstnanců. 24 

 

 

Tiskové centrum  

 

Firma má v Rožnově pod Radhoštěm své vlastní tiskové centrum, které poskytuje informační 

zdroje pro tisk: [17] 

 

●  Press Room ON Semiconductor: kompletní přehled informací pro média z nadnárodní 

skupiny firem ON Semicoductor 

 

●  Corporate Profile: základní údaje o koncernu ON Semiconductor 

 

●  Energy Efficient Solutions for Greener Electronics: propagační video ON Semiconductor 

 

●  Tiskové zprávy v ČR 

 

●  ON Semiconductor na Wikipedii 

 

●  Loga ke stažení: pro tisk a partnery, kteří používají logo v souvislosti s propagací 

společnosti ON Semiconductor        

            

 

Inzerce na internetových stránkách  

 

●  Tato společnost přispívá svými články na internetu k větší informovanosti o firmě. 

iDNES.cz  je jednou z těch stránek, na kterých se můžeme dočíst více o této nadnárodní 

firmě, o jejich možnostech a stále nových a nových plánech do budoucna. 18 

 

●  Také na internetových stránkách Města Rožnov se pravidelně dovídáme všechny plány, 

změny a cíle této firmy. 22 
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3.8 Návrhy a doporučení ON Semiconductor, s.r.o., Rožnov p. Radh. 

 

Na začátku bych chtěla poznamenat, že nadnárodní společnost ON Semiconductor, Rožnov 

pod Radhoštěm je v porovnání s ostatními firmami vždy o několik kroků napřed, a proto 

jakékoliv návrhy a doporučení, uvedené v následujícím textu, asi zůstanou opravdu jen ve 

stádiu „návrhů a doporučení“. Podrobnou analýzou jsem došla k tomuto závěru: 

 

  pracovníkům výroby bych navrhovala zkrátit pracovní dobu na 8 hodin a raději bych 

zavedla třísměnný provoz, 12ti hodinová směna je dlouhá a fyzicky náročná, (zaměstnanci  

jsou oblečeni v bílém pracovním oděvu, který musí pokrývat celé tělo včetně hlavy), 

 

  zaměstnanci ve společnosti by mohli mít o sobě navzájem více informací, ve společnosti je 

běžné, že se téměř neznají zaměstnanci nejen  jedné budově, ale ani na jednom patře, 

 

  vzájemná komunikace „pouze“ přes počítače mi přijde trochu neosobní, doporučovala bych 

více osobních kontaktů, komunikace je potom rychlejší a pohotovější, 

 

  mnoho běžných situací (jako je například závada na počítači) se řeší možná zbytečně přes 

více lidí a zdlouhavě,      

 

 všichni zaměstnanci jsou téměř na 100 % závislí na počítačových sítích, na nichž závisí 

veškerá komunikace, to může být problém v okamžiku výpadku elektrické energie, záložní 

zdroje napájejí pouze důležitá zařízení, 

     

 doporučovala bych společnosti účast na veletrzích a výstavách také v České republice, ne 

pouze v Evropě a v USA, lépe bychom si uvědomili, kde všude se s těmito výrobky 

setkáváme (spotřební elektronika, počítače, osvětlení, atd.),     

 

  společnosti bych doporučila reklamu v  podobě billboardů, letáků v dopravních 

prostředcích, ale také krátkých reklam v médiích. 

 

Závěrem bych chtěla dodat, že tato společnost by se mohla stát velkým příkladem pro mnoho 

českých firem, které neustále bojují s nedostatkem odborníků, náročným trhem a jinými 

problémy, které tato společnost, jak se zdá, úspěšně řeší.     
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Závěr 
 

V teoretické části jsem se na základě dostupné literatury pokusila popsat a rozebrat 

problematiku marketingu, marketingové komunikace a marketingu celkových služeb, které 

mají na marketingovou komunikace velký vliv a které se staly rozhodujícím stavebním 

prvkem pro vypracování analýzy.   

 

            

Marketingová analýza je důležitou součástí řízení firmy, až už se jedná o malý podnik nebo 

velkou mezinárodní společnost. Podle mého názoru je jedním z nejdůležitějších faktorů dobrá 

znalost podniku. Kvalitní a zkušený marketér by měl podnik velmi dobře znát a být začleněn 

do jeho jednotlivých výrobních i ostatních procesů, protože jen díky dobré znalosti života 

firmy, je schopen vytvářet analýzy a její výsledky aplikovat v praxi. 

 

Dle mého názoru je nutné velmi podrobně znát jednotlivé druhy zákazníků, jejich chování, 

zvyky, principy ale také jejich priority.Mou snahou bylo přiblížit a důsledně zohledňovat 

jednotlivá hlediska a úhly pohledu na tuto problematiku. Na základě segmentace zákazníků 

jsem formulovala návrhy a doporučení, které by mohly vést k ještě vyšší účinnosti 

marketingové komunikace ve firmě ON Semiconductor tak, aby tato nadnárodní firma byla 

ještě úspěšnější a třeba i odvážnější na dnešním velice náročném evropském ale i světovém 

trhu se svými výrobky.      

 

 V první kapitole jsem popsala marketing a marketingový mix, jeho definice od různých 

autorů. Dále potom jsem popsala čtyři základní prvky marketingového mixu, jako jsou 

produkt, cena, komunikace a distribuce.  

 

Ve druhé kapitole jsem se již podrobně zabývala marketingovou komunikací, jejími 

jednotlivými druhy jako je hromadná a osobní komunikace. Dále jsem se zabývala cílem 

komunikace, strategií komunikačního mixu push a pull a jednotlivými nástroji komunikačního 

mixu jako jsou: reklama, podpora prodeje, přímý prodej, styk s veřejností a v závěru také 

osobní prodej.    

 

Ve třetí kapitole jsem již představila konkrétní firmu ON Semiconductor, s.r.o., Rožnov pod 

Radhoštěm. Její historii, předmět podnikání v posledních letech a provedla jsem 

marketingovou analýzu její činnosti a celkové vyhodnocení této nadnárodní společnosti.    
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