
 



 
 







Abstrakt 

Předmětem předkládané bakalářské práce je segmentace trhů s průmyslovými výrobky. 

V první části jsou popsány obecně pojmy segmentace, segment trhu a uvedeny požadavky, 

které jsou nutné pro dosažení efektivní segmentace. V další části práce jsou detailně 

analyzovány kritéria segmentace trhu jak na trzích průmyslových, tak spotřebních a je zde 

popsán rozdíl mezi trhem průmyslovým a spotřebním obecně. Poslední část práce se 

zaměřuje na tržní zacílení. Jsou zde uvedeny způsoby cíleného marketingu, na který 

segment se firma může zaměřit, aby byla úspěšná. 
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Abstract 

The subject of presented Bachelor’s thesis is the segmentation of the industrial products 

market. The first part of the thesis generally describes the terms of segmentation and 

market segment. Also the requirements that are necessary to achieve an effective 

segmentation are mentioned there. In the next section the criteria of market segmentation 

are analyzed in detail focusing on industrial and consumer markets, and the difference 

between industrial and consumer market is generally described. In the last part the thesis 

deals with market targeting. The methods of market targeting are presented here and the 

recommendations which segment the company should be focusing on to be successful. 
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Úvod 

Většina dotázaných, kteří zatím neměli možnost studovat téma segmentace, by 

pravděpodobně na otázku, které zákazníky by měla firma oslovit, aby byla úspěšná, 

odpověděla, že nejlepší by bylo oslovit úplně všechny, protože by vycházeli z  názoru, že 

čím více zákazníků firma má, tím pro ni jednoznačně lépe.  

Ale po začtení se do problematiky týkající se segmentace, by jim určitě došlo, že jedna věc 

je zákazníky oslovit, což nemusí být vždy úplně jednoduché, ale druhá a určitě 

významnější věc je zákazníky uspokojit a ideálně si je udržet dlouhodobě. V tu chvíli je 

vhodné vzpomenout slova Billa Crosbyho: „Klíč k úspěchu neznám, ale klíčem 

k neúspěchu je snaha vyhovět všem.“ S tímto jsem se naprosto ztotožnila, protože je určitě 

lepší mít méně klíčových zákazníků, ale správně vybraných, kteří budou dokonale 

uspokojeni a budou se do firmy neustále vracet, než se snažit uspokojit všechny potenciální 

zákazníky, což by se v závěru spíš nepovedlo. Snaha uspokojit ty, kteří by nakonec 

uspokojeni nebyli, by byla určitě na úkor těch, kteří by mohli být uspokojeni bez 

problémů. Ale protože by se firma v danou chvíli věnovala jiným, tak by mohlo hrozit, že 

by o ty, kteří původně o danou firmu skutečně stáli, přišla. 

Je tedy nutné si uvědomit nejen to, že zákazníků je příliš mnoho, ale hlavně to, že jsou 

rozptýlení a někteří se velmi liší ve svých požadavcích, potřebách a nákupním chování. 

Takže místo toho, aby se firma snažila soutěžit všude, je rozhodně efektivnější, zvolit si 

ten nejvhodnější segment, který bude schopna dokonale uspokojit. 

Pod pojmem segment si tedy můžeme představit skupinu zákazníků s podobnými 

charakteristikami, jako jsou podobné potřeby, podobná přání, či podobné nákupní zvyky. 

Segmentace trhu tak představuje úsilí firmy dosáhnout dokonalé zacílení na tu skupinu 

zákazníků, která bude pro firmu nejlepší. 

V mé práci se v první části zabývám obecně segmentací trhu, podstatou segmentace trhu, 

požadavky na efektivní segmentaci. V této kapitole taky uvádím názvy jednotlivých fází 

segmentace, kterými jsou průzkum trhu, profilování segmentů a tržní zacílení, které 

detailně rozebírám v dalších kapitolách. 

V druhé části popisuji především rozdíly mezi spotřebním a průmyslovým trhem a detailně 

rozebírám jednotlivá kritéria segmentace trhu. 

V kapitole třetí se pak už zbývám tržním zacílením, kdy si firma volí, jakým způsobem a 

které segmenty konkrétně osloví. 
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1 Teoretická báze segmentace trhu 

Trhy nejsou homogenní, ale skládají se z kupujících, kteří se od sebe liší v jednom nebo 

více ohledech. A protože se žádná společnost nemůže orientovat na všechny zákazníky 

najednou, je třeba zjistit, které skupiny potenciálních zákazníků je každá společnost 

schopna efektivně obsluhovat. 

 

1.1 Segmentace trhu 

Segmentace trhu tedy znamená rozdělení celkového trhu na určitý počet homogenních 

skupin zákazníků, kteří jsou odlišní ve svých zájmech, zálibách, potřebách, činnostech, 

vkusu, životním stylu, příjmech, bydlišti, majetku, profesích atd.  

Segmentace tak znamená nalezení a definování skupin zákazníků, kteří mají své specifické 

požadavky na určitou skupinu výrobků, mají v podstatě stejné potřeby a na určité 

marketingové akce reagují podobně. 

 

Segment trhu je skupina současných nebo potenciálních zákazníků se společnými 

(podobnými) charakteristikami, které jsou podstatné z hlediska vysvětlování (a prognózy) 

jejich reakce na marketingový stimul dodavatele. [11] 

 

Foret [1] píše, že ideální a nejdokonalejší nabídka by přirozeně byla ta, která by vycházela 

z naprosté individualizace trhu, kdy vlastně co jedinec, to samostatný segment, na něhož se 

firma zaměřuje a pro něhož připravuje speciální nabídku. Zde by se jednalo o jakousi 

totální segmentaci trhu. Na základě znalostí individuálních potřeb a podmínek by se 

nabídka „šila přímo na tělo“ konkrétního zákazníka, přesně by odpovídala jeho 

požadavkům i možnostem. Ale vzhledem k hromadnému charakteru průmyslové produkce 

a její ekonomičnosti, je tento přístup možný jen výjimečně. 

 

Firma, která využívá marketing segmentu, si uvědomuje, že se kupující ve svých 

potřebách, představách a nákupním chování liší. Taková firma se snaží určit široké 

segmenty, jež tvoří trh, a přizpůsobit svou nabídku, aby lépe odpovídala potřebám 

některého z nich. Firma může pracovat efektivněji a zaměřit své výrobky a služby, 

distribuční cesty i komunikační programy pouze na ty spotřebitele, které dokáže nejlépe 

obsloužit. Také může své produkty, ceny a programy lépe přizpůsobit potřebám takto 
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definovaných segmentů. A konečně často čelí menší konkurenci, když se na dané tržní 

segmenty orientuje méně konkurentů. [6] 

 

1.2 Podstata segmentace trhu 

Koudelka [4] uvádí, že vlastní pojem „segmentace trhu“ může vyjadřovat tři různé, i když 

vzájemně propojené výklady: segmentaci trhu jako stav, segmentaci trhu jako strategii a 

segmentaci trhu jako proces. 

 

 Segmentace trhu jako stav 

V tomto případě je obsahem segmentace trhu pohled na členitost trhu z hlediska 

tržních segmentů. Vysoká segmentace trhu znamená, že na trhu existuje celá řada 

segmentů. Je-li segmentace trhu příliš vysoká, hovoří se o tzv. fragmentaci trhu. Je 

přitom vhodné pokusit se rozlišit, zda jde o výsledek přirozeně se rozrůstajících 

diferencí mezi spotřebiteli (jako jeden z dlouhodoběji se projevujících 

marketingových trendů), nebo zda jde spíše o reflexi marketingových aktivit firem 

na daném trhu působících, které ve snaze o odlišení se od konkurence mohou 

dospět až k fragmentaci neúčelné. 

Výraz „segmentace trhu“ tedy označuje daný stupeň diferenciace spotřebitelů 

z hlediska vztahu k dané kategorii produktů, případně k dalším marketingovým 

nástrojům. 

 Segmentace trhu jako strategie 

V praktickém životě při úsporném vyjadřování někdy splývá celý strategický 

postup, využívající odlišného přístupu k různým segmentům s jeho nezbytnou 

výchozí etapou- poznáváním tržních segmentů. V tomto případě tedy segmentace 

trhu znamená totéž, co cílený marketing, tj. strategii, založenou na segmentaci trhu.  

 Segmentace trhu jako proces 

V marketingovém prostředí se velmi často pojem segmentace trhu chápe ve smyslu 

poznávání tržních segmentů, tedy jako proces, ve kterém se marketéři snaží najít, 

odkrýt tržní segmenty, které nejlépe odrážejí v daném směru podstatné diference 

mezi spotřebiteli, zákazníky.  

 

Podle Koudelky [8] je tedy možné shrnout, že smyslem procesu segmentace trhu (výklad 

třetí) je poznání reálných tržních segmentů (výklad první), které slouží jako základ pro 
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další strategické rozhodování (třetí výklad). A v tomto pohledu se uvedené pohledy na to, 

co je segmentace trhu, doplňují. 

 

1.3 Požadavky na efektivní segmentaci 

Efektivní segmentace by měla zákazníkům přinést dokonalejší uspokojení jejich potřeb a 

zároveň podniku vyšší prodeje a zisky. 

Aby tržní segmenty skýtaly užitek, musejí být: 

 Měřitelné- musí být možné změřit velikost, kupní sílu a další charakteristiky 

daného tržního segmentu. 

 Vydatné- segmenty musejí být natolik velké, aby se vyplatilo je obsluhovat. 

Segment by měl reprezentovat co největší homogenní skupinu zákazníků, pro něž 

je efektivní implementovat specifický marketingový program. Automobilovému 

prodejci by se například asi nevyplatilo vyrábět automobily pro lidi menší než 150 

cm. 

 Dostupné- segmenty musejí být efektivně dosažitelné a efektivně obsluhovatelné. 

 Diferencovatelné- segmenty se musejí natolik odlišovat, aby bylo možné pro ně 

implementovat efektivně odlišné marketingové programy. Jestliže svobodné a 

vdané ženy reagují podobně na určitý parfém, pak asi nemá smysl pro tyto dvě 

zákaznické skupiny implementovat odlišné marketingové programy. 

 Akceschopné- segmenty musejí být takové, aby bylo možné formovat takové 

marketingové programy, které umožní přitáhnout a obsluhovat cílové zákazníky. 

[2] 

 

1.4 Fáze segmentace trhu 

Tržní segmenty a tržní výklenky lze tedy identifikovat pomocí posloupnosti proměnných 

umožňujících rozdělení trhu. 

Pro ilustraci uvedu příklad: 

Letecká společnost by ráda zvýšila počet svých zákazníků také o lidi, kteří nelétají 

(segmentační proměnná: uživatelské postavení). K těm, kteří nelétají, patří lidé, kteří mají 

z létání strach, lidé, kteří nemají k létání žádný vztah, a lidé, kteří jsou létání příznivě 

nakloněni (segmentační proměnná: postoj). Mezi těmi, kteří létají rádi, jsou lidé 

s dostatečně vysokým příjmem, aby si létání mohli dovolit (segmentační proměnná: 
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příjem). Letecká společnost se možná rozhodne zaměřit na lidi s pozitivním vztahem 

k létání, kteří mají dostatečný příjem, ale dosud prostě neletěli. [3] 

 

Významnější segmenty na trhu lze rozpoznat na základě „formálního“ postupu, který 

používají marketingové výzkumné firmy, a skládá se z následujících kroků: 

 1. fáze- Průzkum trhu, 

 2. fáze- Profilování segmentů, 

 3. fáze- Tržní zacílení. 

 

1.4.1 Průzkum trhu 

Marketingový výzkum na business trzích je definován jako systematické shromažďování, 

zaznamenávání a analyzování informací a příležitostí týkajících se marketingu business 

výrobků a služeb. [11] 

 

Marketingový výzkum se původně zaměřoval spíše na nalezení technik vedoucích ke 

zvýšení tržeb než na porozumění zákazníka. Postupem času si ale marketingoví pracovníci 

stále více uvědomovali, jak je důležité porozumět nakupujícím. Do módy přišly skupinové 

rozhovory, dotazníky a průzkumy názorů. Dnes je základním pravidlem každého 

pracovníka marketingu, aby porozuměl kupujícím buď v rámci segmentu, nebo na úrovni 

jednotlivce. Staré španělské přísloví praví: „Když chcete zápasit s býky, musíte se nejdříve 

naučit, jaké to je být býkem.“ [7] 

 

Cílem této fáze je zhodnotit možnosti prodeje produktů, odhadnout velikost budoucí 

poptávky - vymezit segmentační kritéria.  

Prvním krokem je tvorba dotazníku. Je třeba neformálně oslovit vybraný vzorek 

respondentů s cílem porozumět motivacím, postojům a chování. Na základě získaných 

informací je sestaven formalizovaný dotazník. 

Druhým krokem je provést vlastní dotazování. To si může provést společnost buď sama 

(písemné dotazovaní, elektronické dotazování na internetu), nebo pověřit renomovanou 

firmu specializující se na marketingový výzkum, která systematicky shromáždí a 

vyhodnotí informace, které vedou k pochopení požadavků trhu. Hledá odpovědi na otázky 

týkající se nákupního chování zákazníků, kvality distribuce výrobků, účinnosti reklamy,  

ceny a dalších prvků systému marketingového řízení.  

 



 6 

 

Od dotazovaných je třeba získat následující informace: 

 demografické, psychografické a mediagrafické údaje o respondentech,  

 povědomí o značce a její hodnocení,  

 postoje k dané kategorii produktů,  

 způsoby používání produktu,  

 požadované vlastnosti produktu a jejich významnost pro zákazníky. [13] 

 

Rozdíly mezi výzkumem na spotřebních a průmyslových trzích 

 výzkum na průmyslových trzích zdůrazňuje metodu dotazování na úkor 

experimentu a pozorování, které není na rozdíl od spotřebních trhů tak účinné. 

 velikost základního souboru je na průmyslových trzích výrazně nižší (počet 

spotřebitelů či domácností versus počet firem). 

 dosažitelnost respondenta je mnohem snazší na spotřebitelských trzích, neboť je 

jednodušší zastižení respondenta v podvečerních hodinách v domácnosti, naopak 

respondenta na průmyslových trzích je obtížné zastihnout v pracovní době na 

pracovišti (služební cesty) a navíc je respondent zaměstnán pracovními prioritami.  

 vzhledem k rozsahu základního souboru může být velikost výběrového souboru na 

spotřebních trzích stanovena tak, jak je požadováno z hlediska potřeb statistické 

spolehlivosti, u průmyslových trhů může být velikost výběrového souboru téměř 

totožná s velikostí základního souboru. 

 definice respondenta je jednodušší na spotřebním trhu, neboť je možná identifikace 

respondenta podle demografických znaků (věk, pohlaví, vzdělání, sociální profil, 

místo bydliště), naopak na průmyslovém trhu je obtížné ohodnotit, zda je 

respondent vhodný pro dotazování vzhledem k obsahu výzkumu (zda je vhodnou 

kontaktní osobou). 

 obsah výzkumu je na průmyslovém trhu zaměřen na specifikaci velikosti trhu a 

tržního potenciálu, zatímco výzkum na trhu spotřebním se zejména koncentruje na 

psychologické aspekty segmentace. 

 výzkumy na průmyslových trzích jsou realizovány s podstatně nižší frekvencí 

vzhledem k rychlosti změn probíhajících na daných trzích. 

 obsah tazatelské práce je na průmyslových trzích podstatně komplikovanější 

vzhledem k odborné problematice zkoumané ve výzkumu a vzhledem k nutnosti 

správné identifikace vhodného respondenta pro dotazování. 
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 na průmyslových trzích jsou vyšší náklady na realizaci výzkumu vzhledem 

k náročnějším požadavkům na obsah tazatelské práce, k nižší míře standardizace 

obsahu výzkumu, k obtížnější dosažitelnosti respondentů a k nižší frekvenci 

výzkumu. 

 na průmyslových trzích je méně preferovaná metoda písemného dotazování 

vzhledem k velikosti základního souboru a k vzhledem k zaneprázdněnosti 

managementu a jeho neochotě odpovídat na dotazy. [11] 

 

Další fáze segmentace trhu „Profilování segmentů“ a „Tržní zacílení“ budou přiblíženy 

v následujících samostatných kapitolách. 
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2 Analýza kritérií pro segmentaci spotřebních a průmyslových 

trhů 

Ve fázi průzkumu trhu firma získala potřebné informace pro analytickou část segmentace 

trhu. Získané „dotazníky“ je nyní třeba zpracovat, zanalyzovat a roztřídit. 

Výsledky z dotazníku se zpracují do přehledných tabulek. Analýzou vzniklých údajů 

vznikne několik shluků s podobnými potřebami a charakteristikami (stejné postoje, 

podobná věková hranice apod.). Shluky je třeba pojmenovat podle dominantních 

rozlišujících charakteristik. Cílem je vytvořit dostatečný počet odlišných segmentů. 

 

2.1 Průmyslový trh (B2B trh) versus spotřební trh 

Průmyslový trh zahrnuje všechny, kteří nakupují zboží a služby za účelem výroby dalších 

výrobků a služeb, které se pak prodávají, pronajímají, nebo dále dodávají. Mezi hlavní 

odvětví, které tento trh tvoří, jsou zemědělství, lesnictví, rybářství, těžební průmysl, 

výroba, stavebnictví, doprava, komunikace, veřejné služby, bankovnictví, finance a 

pojišťovnictví, distribuce a služby. [4] 

B2B trhy mají několik charakteristických rysů, které jsou v ostrém kontrastu se 

spotřebními trhy: 

 menší počet větších zákazníků- marketér na průmyslovém trhu obvykle jedná 

s daleko méně zákazníků, zato však s mnohem většími, než spotřební marketér. 

 úzké dodavatelsko-odběratelské vztahy- kvůli malé zákaznické základně a 

důležitosti i síle větších zákazníků se od dodavatelů často očekává, že budou své 

nabídky často přizpůsobovat na zakázku podle potřeb jednotlivých firemních 

zákazníků. Kupující z řad firem si často vybírají dodavatele, kteří budou zároveň od 

nich kupovat. Příklad by mohl poskytnout výrobce papíru, který kupuje chemikálie 

od konkrétní chemické společnosti, jež si pak od něj koupí značné množství papíru. 

 profesionální přístup k nákupu- B2B zboží často nakupují kvalifikovaní nákupčí, 

kteří se řídí nákupními zásadami, omezeními a požadavky svých společností. 

Mnohé z nákupních instrumentů, jako jsou např. obchodní návrhy a kupní smlouvy 

se obvykle v nákupech spotřebitelů nevyskytují. Profesionální nákupčí se po celou 

dobu své kariéry učí, jak nakupovat lépe. Marketéři na B2B trhu jsou nuceni 

poskytovat více technických dat o svém výrobku a jeho přednostech v porovnání 

s výrobky konkurentů. 
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 několik kupních vlivů- B2B kupní rozhodnutí obvykle ovlivňuje řada lidí. 

Nákupní komise složené z technických expertů nebo dokonce členů nejvyššího 

vedení jsou obvyklé v případě nákupu významných položek. B2B marketéři musí 

posílat dobře vycvičené obchodní zástupce a obchodní týmy, aby si poradili s dobře 

vycvičenými nákupčími. 

 vícenásobné návštěvy- protože se prodejního procesu obvykle zúčastňuje více lidí, 

vyžaduje získání většiny zakázek několik prodejních návštěv, a v některých 

případech může proces trvat i roky. 

 odvozená poptávka-  poptávka po B2B zboží je v konečné podobě odvozena od 

poptávky po spotřebním zboží. Proto musí obchodní marketér pozorně sledovat 

nákupní chování konečných spotřebitelů. Firemní zákazníci musí také pozorně 

sledovat současné a očekávané ekonomické faktory, například úroveň výroby, 

investice, spotřební výdaje a úrokové sazby. V období recese snižují firemní 

zákazníci investice do továren, zařízení a zásob. B2B marketéři nemohou v tomto 

prostředí k podnícení celkové poptávky mnoho udělat. Mohou jen tvrdě bojovat, 

aby zvýšili nebo udrželi svůj podíl na celkové poptávce. 

 nepružná poptávka- celková poptávka pro značnou část B2B zboží a služeb je 

nepružná, tedy není příliš závislá na změně ceny. Výrobci obuvi nenakoupí větší 

množství kůže, když její cena klesne, ani ji nenakoupí méně, když cena stoupne, 

pokud nenaleznou uspokojivé náhražky. 

 kolísavá poptávka- poptávka po obchodním zboží má větší sklon k nestálosti, než 

poptávka na spotřebním trhu. To je zejména patrné u nových strojů a zařízení. 

Určité procento zvýšení poptávky na spotřebním trhu může vést k momentálnímu 

zvýšení poptávky po výrobních strojích a zařízeních, potřebných ke zvýšení 

kapacity výroby. Ekonomové nazývají tento jev akceleračním principem. Někdy 

může zvýšení poptávky na spotřebitelském trhu o pouhých 10% vyvolat zvýšení 

poptávky po potřebných surovinách na obchodním trhu až o 200%. Naopak pokles 

poptávky o 10% na spotřebitelském trhu může způsobit úplný kolaps poptávky na 

obchodním trhu. 

 geografická koncentrace zákazníků- geografická koncentrace výrobců pomáhá 

snižovat prodejní náklady, B2B marketéři musí ale sledovat oblastní změny 

v některých odvětvích. Tak tomu například bylo, když se textilní průmysl začal 

přesouvat z Nové Anglie do jižních států. 



 10 

 

 přímé nákupy- obchodní firmy nakupují často raději přímo od výrobců než od 

zprostředkovatelských firem. Zejména to platí pro výrobky drahé a složité 

(například letadla, tiskárenské stroje). 

 leasing- řada firem si zařízení pronajímá místo toho, aby si jej koupila (např. 

obuvnické stroje, stavební jeřáby, obráběcí stroje) [2, 4] 

 

2.2 Hlavní segmentační kritéria pro spotřební trhy 

1. geografická kritéria- rozdělují zákazníky do segmentů podle jejich umístění nebo 

typu sídla: 

 geografická oblast (střední a východní Evropa, západní Evropa, USA, 

Afrika, Austrálie), 

 stát (Česká republika, Polsko, Německo, Slovensko, Rakousko, Itálie), 

 region, kraj, okres (Vysočina, Jihlavsko, Praha, Ostravsko), 

 velikost oblasti (podle počtu obyvatel, rozlohy), 

 velikost obce, města (pod 5000, 5000-20000, 20000-50000, 50000-100000, 

100000-250000, 250000-500000, 500000-1000000, nad 1000000 obyvatel), 

 typ osídlení, charakter oblasti (městské, předměstské, venkovské, 

průmyslová oblast), 

 podnebí (severské, mírné, větrné, subtropy, tropy), 

 morfologie krajiny (velehory, hory, pahorkatina, rovina). 

 

2. demografická kritéria- dělí zákazníky např. podle věku, pohlaví, velikosti rodiny, 

či fáze životního cyklu rodiny: 

 věk (do 6 let, 6-11 let, 12-19 let, 20-34 let, 35-49 let, 50-64 let, 65 a více 

let), 

 pohlaví (muž, žena), 

 velikost rodiny (1-2, 3-4, 5 a více), 

 fáze životního cyklu rodiny (mladý- sám, mladý- ženatý- bez dětí, mladý- 

ženatý- dítě mladší 6 let, mladý- ženatý- nejmladší dítě 6 a více let, starší- 

ženatý s dětmi, starší- ženatý- žádné dítě pod 18 let, starší- sami, jiní). 

 

3. socioekonomická kritéria- segmentují zákazníky z hlediska příjmu rodiny, 

povolání, či vzdělání: 
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 příjem rodiny (pod 10 000, 10 000-20 000, 20 000-30 000, 30 000-50 000, 

50 000 a více), 

 povolání (vrcholový řídící pracovník, řídící pracovník, úředník, majitel, 

obchodník, mistr, učitel, řemeslník, dělník, zemědělec, důchodce, student, 

v domácnosti, nezaměstnaný), 

 vzdělání (základní, vyučen, SO, ÚSV, ÚSO, VŠ, VŠ postgraduál). 

 

4. etnografická kritéria- mohou zákazníky rozdělit třeba podle vyznání, barvy pleti 

či národnosti: 

 náboženství (katolické, římskokatolické, protestantské, židovské), 

 rasa (bílá, černá…), 

 národnost (česká, slovenská, maďarská, ruská, běloruská). 

 

5. fyziografická kritéria- dělí zákazníky podle vzhledu postavy nebo zdravotního 

stavu: 

 kvantitativní charakteristiky (výška, váha, obvod prsou, obvod pasu, 

hýždí, svaly, tvar obličeje), 

 kvalitativní charakteristiky (zdravotní stav, kvalita vlasů, nehtů, kůže, 

zubů, typ pleti). 

 

6. socio-psychologická kritéria- rozdělují zákazníky dle sociální třídy, životního 

stylu či osobnosti: 

 sociální třída (bohatí, střední třída, spodina), 

 životní styl (vegetariáni, cestovatelé, duchovní růst, jóga, skinheadi, 

fanoušci, anarchisti…), 

 osobnost (podnikavá, autoritativní, spokojená, cílevědomá, dominantní 

uzavřená, společenská, ambiciózní). 

 

7. behaviorální kritéria -segmentují zákazníky zejména z hlediska nákupního 

chování jako jsou např.: 

 příčiny chování (zabezpečení práce, zabezpečení volného času), 
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 stupeň připravenosti ke koupi (nezná výrobek, zná výrobek, je o něm 

hlouběji informován, zajímá se o něj, je ho žádostivý, má ho v úmyslu 

koupit), 

 frekvence nákupu (pravidelná koupě, občasná koupě), 

 uživatelský status (neužívá, bývalý uživatel, potenciální uživatel, uživatel 

poprvé, pravidelný uživatel), 

 míra užívání (neužívá vůbec, užívá nepatrně, užívá občas, užívá hojně), 

 preference užitných vlastností (kvalita, hospodárnost provozu, servis, 

úroveň balení), 

 stupeň věrnosti značce (žádná, střední, vysoká, absolutní), 

 postoje k výrobku (nadšený, kladný, negativní, nepřátelský). [13] 

 

Pro konkrétnější představu o tomto bodě uvedu příklad na firmě zakázkového krejčovství. 

[13] 

 

Firma zakázkového krejčovství o třech zaměstnancích se rozhodla provést segmentaci trhu. 

Nejprve si definovala jednotlivá kritéria segmentace a následně provedla segmentaci podle 

zvolených kritérií. 

 

• Geografické charakteristiky  

jednotlivci: Vzhledem k tomu, že by těžko někdo cestoval velkou dálku, aby si 

nechal přišít zip, nebo založit kalhoty, je třeba se zaměřit na město a jeho nejbližší 

okolí. 

firmy:  Firmy jsou si vědomy hodnoty řemeslné práce, a proto jsou ochotny pro 

zakázku i cestovat. Případná komunikace, nebo doprava se dá bez problémů vyřešit 

v rámci režie. 

• Demografické charakteristiky  

jednotlivci: ženy v důchodovém věku, módní návrhářky, maminky s dcerami,   

firmy: svatební salony, čistírny oděvů, půjčovny krojů, ale také reklamní agentury, 

které chtějí přišít reklamní nášivky  

• Socioekonomické charakteristiky  

jednotlivci: zaměření na důchodce s příjmem do 10 000 Kč, bohatí perfekcionisté, 

kterým na ceně příliš nezáleží. 
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firmy: u firem nehrají tyto charakteristiky roli  

• Psychografické charakteristiky  

jednotlivci: lidé, kteří chtějí mít vše přesně na míru, vše podle svých představ a 

přání  

firmy: společnosti, které chtějí vyrobit několik málo prototypů pro výzkum, dříve 

než nechají své produkty vyrábět sériově, firmy které občas něco poškodí 

(půjčovny atd.)  

• Charakteristiky chování  

jednotlivci: lidé, kteří využívající služby v plesové sezóně, blízcí známý, kteří občas 

potřebují něco ušít na zvláštní akci 

firmy: firmy, které pravidelně zásobují své zákazníky (sportovní kluby, reklamní 

agentury,…) [13] 

 

2.3 Úrovně segmentace průmyslového trhu 

Protože asi jen vzácně existuje jeden typ zákazníků z hlediska potřeb, požadavků a 

spotřebního chování, je tedy pravděpodobnější, že každý zákazník, a průmyslový zvlášť, je 

do určité míry jedinečný. Jelikož by bylo náročné a taky ne zrovna efektivní vyrábět pro 

každého jednotlivého zákazníka speciálně upravené výrobky a služby, je účelné seskupit 

zákazníky do jednotlivých segmentů trhů, kde primárním hlediskem při rozdělování jsou 

potřeby a požadavky zákazníků. 

Proces segmentace průmyslového trhu by měl začít zvláštnostmi na úrovni odběratelských 

podniků, jejich obecnými charakteristikami, tzn. na začátku by měla být provedena 

makrosegmentace trhu. Segmentace trhu by měla dál pokračovat diferenciací zákazníků na 

základě zvláštností na úrovni provozních jednotek odběratelských podniků, tzv. 

mikrosegmentaci trhu, jak je znázorněno v tabulce 2.1.  [9]  

 

Makrosegmentace znamená seskupení zákazníků do stejnorodých skupin podle obecných 

charakteristik podniku zákazníků, nazývaných firmografické zvláštnosti. Jedná se o snadno 

zjistitelné zvláštnosti. Nákupní chování zákazníků ale často není závislé jen na těchto 

charakteristikách a makrosegmentace nedostačuje pro dostatečné poznání rozdílů 

v požadavcích a chování zákazníků. Proto byli zákazníci dále rozděleni do menších 

mikrosegmentů, založených na zvláštnostech oborů podnikání a provozních jednotek. 
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Postup 

segmentace 

Soustředění se na Úroveň 

segmentace 

Segmentační 

faktor 

Charakteristika 

procesu 

segmentace 

Makrosegmentace Zvláštnosti podniku 

zákazníka 

Úroveň 1 Firmografické 

zvláštnosti 

Snadný, rychlý, 

levný, sekundární 

data 

Mikrosegmentace Zvláštnosti oboru 

podnikání 

v podniku 

zákazníka, který 

zpracovává nebo 

používá výrobky 

dodané SPJ výrobce 

Úroveň 2 Provozní 

zvláštnosti 

Velmi obtížný, 

časově náročný, 

nákladný. 

Nutný primární 

výzkum, osobní 

Styk se 

zákazníkem 

Úroveň 3 Způsob 

nakupování 

Úroveň 4 Situační zvláštnosti 

Úroveň 5 Osobní zvláštnosti 

Tab. 2.1: Úrovně segmentace průmyslových trhů [9] 

 

Mikrosegmentace tedy znamená rozdělení každého segmentu do menších skupin 

odběratelů na základě podobnosti a rozdílnosti mezi jednotlivými provozními jednotkami 

v podnicích odběratelů, pro něž je bezprostředně určen výrobek. Mikrosegmentace je 

určena podmínkami uvnitř podniku zákazníka charakteristickými pro daný obor podnikání. 

Mikrosegmentační faktory tvoří situační, provozní, nákupní, a osobní zvláštnosti 

zákazníků. [9] 

 

2.4 Segmentační kritéria průmyslových trhů 

Je třeba zdůraznit, že pokud přistupujeme k segmentaci trhu, základní zásadou by mělo být 

segmentovat celý trh. Jedině tak zaručíme, že budou vzaty do úvahy opravdu všechny 

segmentační proměnné jako příčiny rozdílných požadavků a chování zákazníků. Při volbě 

segmentačních faktorů je tedy třeba použít takových proměnných, které korelují 

s nákupním chováním zákazníků, jsou zjistitelná a měřitelná. Jejich výběr pak bude záviset 

na definici výrobku podniku a na charakteristikách trhu. 

Takto formulovaná kritéria pro volbu proměnných jsou vyjádřena ale velmi nejasně. 

Z výzkumů v průmyslových podnicích vyplynulo, že při výběru segmentačních 

proměnných je třeba se ptát na otázky, jakou měrou se tyto segmentační faktory jako 

příčiny rozdílného chování zákazníků podílejí na vzniku těchto rozdílností, tzn. do kolika a 

kterých požadavků, preferencí a prvků chování zákazníků se promítají a jak je z tohoto 

pohledu obtížné pro podnik na rozmanité chování zákazníků reagovat. 
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Čím víc má zákazník požadavků a čím víc jsou pro něj důležité, tím je pro podnik 

obtížnější se jim přizpůsobit, aby byl zákazním maximálně uspokojen. Požadavky 

zákazníků a jejich chování je na průmyslových trzích ovlivněno zejména níže uvedenými 

charakteristikami. 

 

Přehled segmentačních proměnných na průmyslových trzích pro makrosegmentaci 

trhu podle potřeb: 

 

 Segmentace trhu podle typu uživatelského odvětví 

Tento typ segmentace je na průmyslovém trhu základním, pokud jsou výrobky 

zpracovávány v rozmanitých uživatelských odvětvích a oborech zpracování. Lošťáková [9]   

uvádí jako příklad této segmentace chemický průmysl, kdy např. nitrocelulóza se 

zpracovává na nitrobarvy a nitrolaky, průmyslové trhaviny, vojenské střelivo atd. a každý 

z těchto oborů zpracování vyžaduje, aby dodávaný produkt (nitrocelulóza), ač chemicky 

stejný, měl různé parametry výrobku, balení, předprodejní, prodejní a poprodejní služby a 

způsoby distribuce. 

 

 Segmentace trhu podle geografické polohy a rozmístění zákazníků 

Geografická poloha a rozmístění zákazníků jsou důležité zejména při rozlišování 

distribučních strategií (přímé proti nepřímým distribučním cestám, rozdělení obsluhy trhu 

mezi obchodní zástupce a distributory, dislokace skladů atd.) založených na rozdílné 

vzdálenosti a rozmístění zákazníků. Tato segmentace se používá zejména, pokud je 

chování zákazníků a jejich požadavků rozdílná v různých regionech, kontinentech, částech 

kontinentů. [9] 

 

 Segmentace trhu podle politicko-ekonomického seskupení státu 

Toto segmentační kritérium pro B2B trhy je vhodné proto, že existují rozdíly 

v požadavcích a preferencích na výrobky u zákazníků z vyspělých zemí jako např. USA 

nebo zemí západní Evropy ve srovnání se zákazníky z postkomunistických zemí střední a 

východní Evropy. 

Podniky z postkomunistických zemí začaly být řízeny teprve nedávno v podmínkách tržní 

ekonomiky a navíc mají nedostatek manažerského know how a stálý nedostatek finančních 

zdrojů nejen v podnicích, ale i v ostatních sférách národního hospodářství, což je ve 

většině případů limitujícím faktorem.  
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Zatímco státy západní Evropy mají vyspělou ekonomiku, v nichž je pro podniky zákazníků 

rozhodujícím faktorem úspěchu na trhu kvalita jejich výrobků. V západních zemích je 

typická vysoká náročnost zákazníků na úroveň a stabilitu kvalitativních parametrů 

nakupovaných produktů v čase, tlak na poskytování stále nových modifikací produktu. Na 

takovém trhu operují velmi silné podniky, které udávají trend a mají dominantní postavení.  

[9] 

 

 Segmentace trhu podle státu jako sídla zákazníka 

Jelikož se liší intenzita konkurence i v rámci jednotlivého každého státu, což má vliv 

zejména na rozdílné nákupní, ale i spotřební chování B2B trhů, jeví se pro průmyslové 

produkty jako další vhodná segmentační proměnná stát jako sídlo zákazníka. 

 

 Segmentace trhu podle velikosti podniků zákazníka 

Pokud potřeby a chování zákazníků korelují s velikostí podniku, měřené počtem 

zaměstnanců, celkovou úrovní tržeb, celkovou hodnotou aktiv, šíří výrobního sortimentu 

apod., pak je velikost podniku vhodnou segmentační proměnnou. Spolupráce a obsluha 

velkých podniků s rozvinutou infrastrukturou vyžaduje totiž většinou jiný marketingový 

přístup než při obsluze velkých nebo malých podniků. [9] 

 

 Segmentace trhu podle typu zákazníka 

Na B2B trzích existují v podstatě dva typy kupujících, což jsou buď přímo zpracovatelé 

(neboli uživatelé produktů) nebo překupníci, kteří dále přeprodávají produkty 

zpracovatelům resp. uživatelům. 

Obě tyto skupiny mají různý přístup a jiný důvod k obchodování, dodavatel tedy musí volit 

pro každého z nich jinou strategii. Proto je pro průmyslový trh vhodnou segmentační 

proměnnou typ zákazníka- zpracovatel (uživatel) nebo překupník. 

Základní rozdíl mezi nimi je ten, že překupníci odebírají širší spektrum nabízeného zboží 

nepravidelně v malých množstvích a jejich požadavky na kvalitu jsou většinou neměnné, 

na rozdíl od výrobců (zpracovatelů), jejichž nákupy jsou pravidelné, větších objemů a 

navíc mají neustálý tlak na zvyšování kvality nakupovaných surovin nebo zařízení. 
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Přehled segmentačních proměnných na průmyslových trzích pro mikrosegmentaci 

trhu podle potřeb 

 

 Segmentace trhu podle objemu ročních nákupů resp. zisků, aktuálně 

realizovaných při prodeji zákazníkům 

Přístup dodavatelů a chování zákazníků je závislé na tom, zda se jedná o velkoodběratele, 

středně velkého odběratele či maloodběratele. Hlavními „živiteli“ výrobců jsou v dnešní 

době určitě velkoodběratelé, a proto k nim výrobci uplatňuji rozdílnou výrobkovou, 

cenovou, distribuční a komunikační politiku. 

Je ale třeba taky podotknout, že hodnotit zákazníky pouze podle toho, kolik zisku nám nyní 

přinesou, je nedostatečná hodnotová segmentace, protože nic neříká o tom, co ten který 

zákazník může podniku přinést v letech budoucích.  

 

 Segmentace trhu podle konkurenceschopnosti odběratele na jím 

obsluhovaném trhu a snahy o její posilování 

Čím je obor zpracování pro zákazníka v jeho výrobkovém portfoliu důležitější, tím zřejmě 

bude více usilovat o posilování své pozice na trhu a u klíčových zákazníků. Z tohoto 

pohledu je účelné sledovat, na kolik je zákazník vybaven progresivní technologií při 

obstarávání, zpracování a prodeji produktů vyrobených na bázi podnikem dodávaných 

výrobků, jaký zákazník zaujímá tržní podíl na jeho cílových trzích, jaký podíl zaujímá u 

klíčových zákazníků a na kolik se mu daří ho zvyšovat, jakou má schopnost prosadit se na 

obsluhovaném trhu. Čím se zvyšuje konkurenceschopnost zpracovatele na trhu, tím je 

vyšší míra jeho požadavků na inovaci nakupovaných surovin, na zvyšování kvality 

nakupovaných produktů, na balení zboží a další. Protože při obchodování s takovým 

partnerem lze očekávat větší zisky, snaží se i dodavatel koncipovat nabídku pro něj tak, 

aby si udržel,  popřípadě  posílil jeho přízeň. [9] 

 

 Segmentace trhu podle míry obchodní a výrobní provázanosti dodavatele 

s odběratelem 

Čím je větší obchodní a výrobně-technologická provázanost výrobce s jeho zákazníkem, 

čím mají oba partneři vzájemně sladěny procesy nákupu a zpracování, tím jsou mezi nimi 

navázány hlubší vztahy, které nemají důvod měnit s ohledem na vysoké bariéry výstupu ze 

vztahu. 
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 Segmentace trhu podle úrovně výrobně-technické základny odběratele 

Tento typ segmentace je možno použít, pokud se zákazníci liší v potřebě asistence techniků 

při aplikaci a užití produktů. Někteří potřebují např. specializované poradenské a aplikační 

služby. Určitý typ a úroveň technologie u zákazníka může vyžadovat, aby se jí dodavate l 

přizpůsobil jak z hlediska objemu, tak termínu dodávek (např. vyhověl požadavku na JIT 

dodávky a podle toho volil distribuční strategii), ale i způsobu balení nebo doplňkového 

vybavení dodávaného produktu. 

 

 Segmentace trhu podle schopnosti odběratele dostát svým finančním 

závazkům 

Protože se průmysloví zákazníci liší ve své finanční zdatnosti a disponibilitě peněžních 

prostředků, může mít ekonomický úsek značný vliv na nákupní rozhodování o podmínkách 

nákupu. 

Toto segmentační kritérium je zvlášť závažné v případech, kdy se na trhu vyskytují 

podniky, mající problémy s platební morálkou. Pokud jsou totiž v podniku zákazníka lhůty 

splatnosti na výstupu (při prodeji výrobků) podstatně delší než při nákupu surovin, snadno 

se firma stane nelikvidní. [9] 

 

 Segmentace trhu podle úrovně zdrojů dosavadních nákupů 

Které značky dosud zákazníci nakupují a spotřebovávají, je jeden z nejsnadněji užívaných 

způsobů segmentace průmyslového trhu. Zákazníci nakupující u jednoho dodavatele mívají 

společné charakteristiky, jako je např. preference výrobků vyšší kvality. 

 

 Segmentace trhu podle preferovaných užitků 

Tento typ segmentace znamená seskupení zákazníků sdílejících společnou řadu požadavků, 

které jsou odlišné od jiných segmentů (např. preference stabilní kvality výrobků ve všech 

dodávkách, nebo nízká úroveň ceny). [9] 

 

 Segmentace trhu podle organizace nákupu 

Zákazníci mohou být rozděleni podle toho, zda mají organizován nákup funkcionálně na 

úrovni podniku, divizionálně na úrovni jednotlivých podnikatelských jednotek, nebo se 

jedná o kombinaci obou organizačních principů. Organizace nákupu u zákazníka tak 
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ovlivňuje rozhodnutí dodavatele organizovat svůj prodejní tlak a jaký typ distribuční cesty 

zvolit (přímou distribuční cestu nebo prodej před zprostředkovatele či prostředníka). 

 

 Segmentace trhu podle specifického vlivu ostatních útvarů v podniku 

zákazníka na nákup 

Zákazníci jsou v takovém případě rozděleni podle toho, které oddělení podniku má na 

nákup rozhodující vliv (nákupní, výrobní, ekonomické či technické oddělení). Podle toho 

dodavatel určí, jakého prodejce do podniku pošle, např. pokud by o nákupu rozhodoval 

pracovník výzkumu a vývoje a technolog, pošle tam technicky zdatné prodejní inženýry.  

 

 Segmentace trhu podle nákupní situace 

Zde můžeme zákazníky rozdělit do tří skupin: 

 Potenciální zákazníci, kteří nakupují poprvé- doposud nenakupovali, ale chtějí 

nakupovat u prodejce, který rozumí jejich podnikání, vše umí dobře vysvětlit a 

mohou mu důvěřovat 

 Začátečníci- začínají se svým nákupním vztahem, chtějí srozumitelné příručky, 

horké linky, vysokou úroveň instruktáže a dobře informované obchodní zástupce 

 Zkušení- požadují rychlost při údržbě a opravách, výrobky na zakázku a vysokou 

technickou podporu [4] 

 

 Segmentace trhu podle osobních charakteristik kupujících 

Tato forma segmentace se soustřeďuje na zvláštnosti jednotlivce, protože pracovníci 

v podniku zákazníka, podílející se na rozhodování o nákupu, mohou být rozdílnými typy 

osobností, mohou být různě vnímaví k různým aspektům nabídky a jednání, mohou mít 

rozdílnou motivaci při rozhodování o nákupu a různé postoje k riziku. 

Např. osobní postoje k riziku mohou předurčit, zda se lze u zákazníka prosadit s novým 

výrobkem, nebo bude preferovat nákup od zavedených výrobců jemu známému zboží.  

 

2.4.1 Příklady otázek pro segmentaci B2B trhů 

B2B trhy lze z velké části segmentovat pomocí stejných kritérií jako trhy spotřebitelské, 

například podle kritérií geografických, či hledané výhody a míra užívání. Ale marketéři 

obchodních trhů (B2B trhy), používají i jiných proměnných.  
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Níže jsou uvedeny základní otázky, které by měli marketéři B2B trhů při segmentaci 

použít, aby našli ty nejvhodnější segmenty a zákazníky. Kotler ve své knize Marketing 

Management uvádí jako příklad společnost vyrábějící pneumatiky. Taková firma by se 

měla nejprve rozhodnout, která odvětví hodlá obsluhovat. Může prodávat pneumatiky 

výrobcům osobních automobilů, nákladních automobilů, traktorů, vidlicových zdvižných 

vozíků nebo letadel. Ve zvoleném cílovém odvětví může firma dále segmentovat podle 

velikosti společnosti, protože firma může mít rozdílné marketingové programy pro 

obchodování s malými a velkými firmami.  

 

Základní otázky pro segmentaci  B2B trhů: 

 demografické 

1. Odvětví: Která odvětví bychom měli obsluhovat? 

2. Velikost společnosti: Jak veliké společnosti bychom měli obsluhovat? 

3. Lokalita: Které geografické oblasti bychom měli obsluhovat? 

 provozní proměnné 

1. Technologie: Na které zákaznické technologie bychom se měli zaměřit? 

2. Uživatelské nebo neuživatelské postavení: Měli bychom obsluhovat silné 

uživatele, střední uživatele, občasné uživatele nebo neuživatele? 

3. Potřeby zákazníků: Měli bychom sloužit zákazníkům, kteří potřebují málo, 

nebo hodně služeb? 

 nákupní přístup 

1. Uspořádání nákupních funkcí: Měli bychom sloužit společnostem s vysoce 

centralizovaným, nebo decentralizovaným nákupním uspořádáním? 

2. Struktura moci: Měli bychom obsluhovat společnosti, v nichž dominují 

technici, finanční oddělení apod.? 

3. Povaha existujících vztahů: Měli bychom obsluhovat společnosti, s nimiž 

máme silné vztahy, nebo bychom se prostě měli zaměřit na nejatraktivnější 

společnosti? 

4. Obecné nákupní postupy: Měli bychom obsluhovat společnosti preferující 

leasing? Služby? Nákupy ucelených systémů? Nabídky pomocí uzavřených 

obálek? 

5. Nákupní kritéria: Měli bychom obsluhovat společnosti, kterým záleží 

především na kvalitě? Úrovni služeb? Ceně? 
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 situační faktory 

1. Naléhavost: Měli bychom obsluhovat společnosti, které potřebují rychlé a 

okamžité dodávky nebo služby? 

2. Specifika způsobu použití: Měli bychom se zaměřit na určité způsoby 

použití našeho výrobku nebo na veškeré jeho aplikace? 

3. Velikost objednávky: Měli bychom se zaměřit na velké, nebo malé 

objednávky? 

 osobní vlastnosti 

1. Podobnost nákupčího a prodejce: Měli bychom obsluhovat společnosti, 

jejichž lidé a hodnoty jsou podobné našim? 

2. Postoje k riziku: Měli bychom obsluhovat zákazníky, kteří riziko přijímají, 

nebo ty, kteří se mu vyhýbají? 

3. Věrnost: Měli bychom obsluhovat společnosti, které prokazují vysokou 

věrnost svým dodavatelům? [4] 
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3 Úrovně segmentace- tržní zacílení 

Poté, co podnik rozdělil trh svých výrobků na jednotlivé segmenty, v souladu se svou 

marketingovou strategií se musí rozhodnout, na který segment se zaměří. Tato fáze 

cíleného marketingu se nazývá tržní zacílení (market targeting). 

 

3.1 Tržní zacílení 

V praxi existují dvě možnosti, buď se zaměřit pouze na jeden segment nebo na více. Při 

volbě vhodného segmentu musí podnikový marketing znát odpovědi na některé důležité 

otázky, jako například: 

• zda v segmentu existuje "kout", který dosud konkurence nezjistila, 

• pokud v segmentu konkurence působí, jaká je její síla, 

• jakou má segment "hodnotu", což znamená porovnání nákladů, které by bylo třeba 

vynaložit na získání trhu s předpokládaným výnosem, 

• velikost segmentu, 

• jeho ekonomickou sílu, 

• předpokládaný růst segmentu, 

• obvyklé způsoby nákupu, 

• možnost komunikace se zákazníky atd. [12] 

 

Trh mohou tyto firmy obsluhovat dvěma hlavními způsoby: 

 Nediferencovaný marketing 

Firma ignoruje rozdíly tržních segmentů a uplatňuje na celém trhu pouze jednu 

nabídku. Soustředí se při tom na to, aby oslovila nejširší skupinu zákazníků, a na 

základě této strategie navrhne celý výrobek a marketingový program. Využívá 

přitom masovou distribuci a reklamu, jejímž cílem je dát výrobku vynikající image.  

Příkladem opět dle Kotlera [2] může být raná strategie společnosti Coca-cola, 

nabízející jen jeden druh nápoje v jedné typizované láhvi stejné velikosti jako nápoj 

pro každého. Jako současný příklad z Japonska je fukubukoro („balíček pro štěstí“), 

prodávaný v obchodech se smíšeným zbožím, který si lidé často kupují, protože 

věří tvrzení, že spotřebitelská hodnota jeho obsahu je větší než cena, za kterou ho 

kupují. [2] 

Tento typ marketingu bývá označován jako analogie standardizace a hromadné 

výroby. Úzký sortiment udržuje nízké náklady na výzkum a vývoj, výrobu, 
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zásobování, dopravu, marketingový výzkum, reklamu a řízení produktu. 

Nediferencovaný reklamní program snižuje náklady na reklamu. Taková společnost 

využívá nízké náklady ke snížení cen, aby získala tržní segment citlivý na cenu. 

Stále vice podnikatelů ale o této strategii pochybuje, protože je asi hodně těžké si 

vůbec jen představit takový produkt, který by byl středem zájmu lidí všech 

společenských vrstev stejně jako lidí nevzdělaných  a vysoce vzdělaných. 

Jednoduše řečeno, je sotva možné, aby některý výrobek byl vhodný pro všechny 

lidi. “Zdánlivě je to možné pouze u takových výrobků jako jsou podkovy a hřebíky 

do podkov. A přesto i zde existuje více než šest set typů podkov a více než padesát 

druhů hřebíků do podkov.” [2] 

 

 Diferencovaný marketing 

Firma působí v několika tržních segmentech a navrhuje pro každý segment rozdílné 

výrobky. Tento typ marketingu obvykle vytváří vyšší celkový obrat než marketing 

nediferencovaný. Přináší s sebou ale i vyšší náklady jako jsou zejména tyto: 

o náklady na modifikaci výrobků 

Aby výrobek vyhovoval rozdílným požadavkům různých tržních segmentů, 

je pravděpodobné, že se zvýší náklady na výzkum a vývoj, výrobu a na 

pořízení speciálních výrobních strojů 

o výrobní náklady 

Obvykle bývá mnohem nákladnější vyrobit 10 různých výrobků po 10 

kusech než 100 různých výrobků. Čím více je potřeba času na přípravu 

výroby a menší prodejní objem každého výrobku, tím nákladnější se 

výrobek nakonec stává. Pokud ale firma prodá každý takový výrobek 

v dostatečně velkém množství, pak zvýšení nákladů na přípravu výroby 

přepočtené na jeden kus, nemusí být tak velké. 

o administrativní náklady 

Firma musí vytvořit samostatné marketingové plány pro každý tržní 

segment zvlášť, což vyžaduje větší marketingový výzkum trhu, předvídání, 

analýzu tržeb, propagaci, plánování a kontrolu distribuce. 

o náklady na zásobování 

Řízení zásob mnoha výrobků je nákladnější. 

o náklady na propagaci 
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Každý segment je potřeba oslovit odlišnou propagací, čímž se zvyšují 

náklady na přípravu a implementaci propagačních programů. [4] 

 

3.2 Volba tržních segmentů  

Na základě vyhodnocení různých tržních segmentů se musí firma rozhodnout o tom, zda 

do segmentů vstoupit a jak je obsluhovat. Jinými slovy řečeno, vrcholový management 

firmy musí rozhodnout o tom, které segmenty se stanou cílovými trhy. Manažeři přitom 

mohou uplatnit některý z přístupů k výběru cílových trhů, které jsou uvedeny na obr. 3.1. 

 

 

Obr. č. 3.1: Typy tržních segmentů [2] 

 

3.2.1 Koncentrace na jeden segment (Soustředění na jeden segment)  

Toto je nejjednodušší případ, kdy si firma zvolí jen jeden tržní segment. Například: 

Volkswagen se zaměřuje na trh malých automobilů a Porsche na trh sportovních 

automobilů. Pomocí koncentrovaného marketingu získá firma silné znalosti o potřebách 

segmentu a dosáhne silné přítomnosti na trhu. Navíc má firma i díky specializaci výroby, 

distribuce i propagace výhodu provozních úspor. Získá-li v segmentu vedoucí postavení, 

může firma dosáhnout vysoké návratnosti investic. [5] 

Na druhé straně však soustředěný marketing zahrnuje vysoké riziko. Zvolený tržní segment 

může přestat být výnosným. Když například mladé ženy přestaly náhle kupovat sportovní 

oblečení, způsobilo to firmě Bobbie Brook`s  značné ztráty. Také nebezpečný konkurent se 

může rozhodnout obsadit stejný tržní segment. Z těchto důvodů mnoho firem působí 

zároveň ve více segmentech. [2] 

 

3.2.2 Selektivní specializace (Výběrová specializace)  

Firma si vybere více segmentů a každý z nich by měl být objektivně atraktivní a vhodný. 

Mezi segmenty může existovat jen malá synergie nebo vůbec žádná, ale každý z nich musí 



 25 

 

slibovat ziskovost. Tato multisegmentová strategie má výhodu diverzifikace rizika 

firmy.[4]  

Když jeden segment přestane být pro firmu výhodný a ziskový, může se bez problémů 

soustředit na jiný, který požadovaný zisk přinese. 

Výběrová specializace je značně oblíbená v rozhlasovém vysílání. Majitelé rozhlasových 

stanic, kteří chtějí přilákat mladé i starší posluchače (a tím pokrývat větší spektrum 

potenciálních zákazníků z hlediska rozhlasové propagace), mohou vlastnit na jednom trhu 

dvě různé rozhlasové stanice. Například Emmis Broadcasting vlastní rozhlasovou stanici 

KISS-FM, která své hudební vysílání charakterizuje jako lahodný „R&B (rhythm and 

blues) a klasický „soul“ a je přitažlivá pro starší posluchače, a rozhlasovou stanici WQHT-

FM, která hraje skladby, oblíbené u mladých lidí do 25 let. [2] 

 

3.2.3 Výrobková specializace  

Firmy přicházejí s určitým výrobkem, který prodávají několika rozdílným tržním 

segmentům. Jako příklad uvádí Kotler [4] výrobce mikroskopů, který prodává mikroskopy 

do státních, univerzitních a průmyslových laboratoří. Firma vyrábí rozdílné mikroskopy 

pro různé zákaznické skupiny a ve své specifické výrobkové oblasti si vytváří reputaci. 

Riziko spočívá v tom, že tento výrobek může být nahrazen zcela novou technologií. 

 

3.2.4 Tržní specializace  

Firma se specializuje na uspokojování mnoha různých potřeb určité zákaznické skupiny. 

Příkladem uvádí Kotler [2] opět firmu, která vyrábí široké spektrum laboratorních zařízení 

pro univerzitní laboratoře- mikroskopy, osciloskopy, Bunsenovy hořáky, laboratorní sklo 

apod. Firma tak získává dobré jméno díky zaměření na určitou skupinu zákazníků a stává 

se dodavatelem všech nových výrobků, které by tito zákazníci mohli pravděpodobně 

užívat. Existuje zde pouze malé riziko spojené s tím, že zákazníci budou nuceni snížit svůj 

rozpočet na nákup nových výrobků. [2] 

 

3.2.5 Plné pokrytí trhu  

Firma se pokouší uspokojit všechny zákazníky na rozsáhlém trhu veškerými výrobky, které 

mohou potřebovat. Pouze ale hodně velké firmy, jako je například Coca-cola nebo IBM 

(trh s počítači) dokážou zvládnout pokrytí celého trhu. 
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Příklad na tržní zacílení: 

Segment důchodců patří mezi největší segmenty v zemi. Je to segment, který se navíc 

rozšiřuje, dá se očekávat poměrně přesně jeho nárůst v budoucích letech. Na druhé straně 

je třeba zvážit jeho ekonomickou úroveň, neboť je tu zřetelná a nutná orientace na lacinější 

zboží a služby. I když se jedná o homogenní segment, který je dán převažujícími způsobem 

komunikace. Část tohoto segmentu chodí nakupovat nejen z hlediska potřeb nákupu, ale i z 

důvodu komunikace s jinými lidmi, komunikace například přes internet by nebyla efektivní 

(i když v některých vyspělých zemích je způsob nákupu přes internet součástí běžného 

života v domově důchodců). Proto se v našich podmínkách často využívá osobního 

prodeje, propagačních letáků atd. Při výběru musí firma zvažovat rovněž rizika výběru 

segmentu, která mohou být tvořena například těmito faktory:  

• v segmentu (v daném státě, regionu, oblasti atd.) již působí velmi silná konkurence 

podobných firem jako je naše, 

• v oblasti naší produkce existují výrazné substituty, náš výrobek nemusí získat 

předpokládaný podíl trhu, 

• naše produkce pro daný segment může být založena na existenci pouze 

monopolního dodavatele surovin nebo komponentů, dodavatel nám může diktovat 

ceny a náš zisk nebude tak výrazný, jak jsme uvažovali, 

• náš výrobek může narazit na ekologická, etická či jiná hlediska, můžeme být 

vystaveni kritice, případně bojkotu ze strany společnosti, 

• segment, na který jsme se zaměřili, není tak přitažlivý, neboť nereaguje adekvátním 

způsobem na naše úsilí o jeho získání atd [12] 

 

3.3 Úrovně segmentace trhu 

Protože má každý kupující jedinečné potřeby a přání, je každý také potenciálně 

samostatným trhem. V ideálním případě by tedy měl prodejce pro každého kupujícího 

připravit samostatný marketingový program. Některé společnosti se sice pokoušejí 

přistupovat k zákazníkům individuálně, mnoho jiných však pracuje s větším počtem 

drobných kupujících a úplná segmentace je pro ně neúnosná. Místo toho se snaží rozlišit 

širší třídy kupujících, kteří mají podobné potřeby či nákupní reakce. Segmentaci tedy lze 

provádět na různých úrovních. Firmy nemusí provádět žádnou segmentaci (hromadný 

marketing), mohou provádět úplnou segmentaci (mikrosegmentace), nebo něco mezi tím 

(marketing segmentu nebo marketing zaměřený na mirkosegmenty). [6] 
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3.3.1 Hromadný marketing 

Při tomto druhu marketingu se prodejce zabývá hromadnou výrobou, hromadnou distribucí 

a hromadnou propagací jednoho výrobku pro všechny zákazníky. Příkladem je strategie 

Henryho Forda, který nabízel svůj model T všem zákazníkům, kteří si mohli „přát 

automobil jakékoliv barvy, pokud tato barva byla černá“. Také Coca-Cola praktikovala 

mnoho let hromadný marketing tím, že používala výhradně jeden typ lahví (6,5 ounce). [2] 

Argument ve prospěch hromadného marketingu spočívá v tom, že vytváří největší 

potenciální trh, který vede k nejnižším nákladům, což může vést k nejnižším cenám nebo 

vyšším maržím. Mnoho kritiků však upozorňuje na vzrůstající roztříštěnost trhu, což 

provádění hromadného marketingu ztěžuje. Růst počtu reklamních médií a distribučních 

kanálů činí dosažení hromadného trhu obtížným a vysoce nákladným. Někteří lidé tvrdí, že 

hromadný marketing vymírá. Většina společností se nyní obrací k mikromarketingu 

(micromarketing) na jedné ze čtyř úrovní: segmentů, mikrosegmentů (tržních 

výklenků), místních oblastí a jednotlivců. [4] 

 

3.3.2 Marketing segmentu 

Marketing segmentu poskytuje oproti hromadnému marketingu několik výhod. Firma 

může díky němu lépe navrhnout, ocenit, představit a dodat produkt, který uspokojí cílový 

trh. Také volba komunikačních a distribučních cest je mnohem snadnější. Navíc je 

pravděpodobné, že v tržním segmentu bude menší konkurence než na celkovém trhu. 

Tržní segmenty lze definovat mnoha různými způsoby. Jedním z mnoha způsobů, jak 

rozporcovat trh, je identifikovat preferenční segmenty. Předpokládejme, že odběratelům 

strojírenských výrobků je položena otázka, nakolik si cení „přesnosti výroby“ a na kolik 

„rychlosti dodávek“. Mohou se objevit tři různé vzory uspořádání: 

 

 Homogenní preference  

Ukazuje trh, na němž mají všichni spotřebitelé zhruba stejné preference (viz. obr. č. 

3.2 [2]). Trh neprokazuje žádné přirozené segmenty. Mohli bychom předpokládat, 

že existující značky si budou podobné a budou soustředěny okolo středních úrovní 

škály obou dimenzí. 

 

 Rozptýlené preference  

V případě opačného extrému mohou být preference odběratelů rozptýlené 

v prostoru, což naznačuje, že se odběratelé ve svých preferencích velmi liší (viz 
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obr. č. 3.2 [2]). Je pravděpodobné, že první firma, která vstoupí na trh, bude 

umístěna tak, aby oslovila co nejvíce lidí. Druhý konkurent by mohl umístit svou 

nabídku vedle první značky a bojovat s ní o tržní podíl, nebo by ji mohl umístit 

někde v rohu a získat tak skupinu zákazníků, která není se značkou umístěnou ve 

středu spokojena. Je-li na trhu několik značek, je pravděpodobné, že se samy 

rozmístí napříč prostorem a budou vykazovat skutečné rozdíly, které budou 

v souladu s rozdíly v preferencích spotřebitelů. 

 

 Shlukové preference  

Trh by mohl odhalit rozdílné preferenční shluky nazývané přirozené tržní 

segmenty (viz obr. č. 3.2 [2]). První firma vstupující na tento trh má tři možnosti 

volby. Může umístit svou nabídku do středu v naději, že zapůsobí na všechny 

skupiny. Může ji umístit tak, aby apelovala především na největší tržní segment 

(koncentrovaný marketing). Může ale také vytvořit několik značek, a každou 

umístit do jiného segmentu. Pokud první firma vytvoří pouze jednu značku, vstoupí 

na trh konkurenti a uvedou značky zaměřené na ostatní segmenty. [4] 

 

 

Obr. č. 3.2 : Identifikace preferenčních segmentů[2] 

 

3.3.3 Marketing mikrosegmentů (Výklenkový marketing) 

Mikrosegment (neboli tržní výklenek) je mnohem úžeji definovaná skupina zákazníků, 

jejichž potřeby a přání je možné dokonale uspokojovat. Marketéři obvykle identifikují tržní 

výklenky rozdělením určitého segmentu na mikrosegmenty nebo se snaží najít specifické 

skupiny zákazníků majících obdobné rysy nebo vyžadující speciální kombinace užitků. 
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Například clevelandská pojišťovna Progressive prodává „nestandardní“ pojištění 

automobilů rizikovým řidičům, kteří měli v minulosti nehodu, účtuje si za ně vysokou cenu 

a hodně na tom vydělává. [4] 

 

Atraktivní výklenky se vyznačují tím, že zákazníci mají zvláštní soubor potřeb a přání a 

jsou ochotni za ně zaplatit vyšší cenu. Takováto firma (tzv. „výklenkář“) má schopnost 

přání zákazníků dokonale uspokojovat, je dostatečně velká, rostoucí, zisková a je málo 

pravděpodobné, že by výklenek přitahoval jiné konkurenty. 

Takže je možné říct, že zatímco segmenty jsou poměrně velké a za normálních okolností 

přitáhnou více konkurentů, mikrosegmenty jsou relativně malé a za normálních okolností 

přitáhnou jen jednoho či dva. 

 

Nyní uvedu příklady několika firem, které provozují marketing mikrosegmentů a Hermann 

Simon [10] je dokonce nazval „skrytými šampiony“, protože mají tržní podíl vyšší než 

50%. 

 Tetra Food dodává 80% krmení pro tropické rybičky chované v akváriích, 

 Hohner má 85% podíl na světovém trhu harmonik, 

 Becher obsadil 50% světového trhu deštníků nadměrných rozměrů, 

 Steiner Optical získal 80% světového trhu vojenských optických zařízení. 

 

Tito „skrytí šampioni“ působí na stabilních trzích, jedná se obvykle o rodinné firmy a mají 

dlouhou životnost. Jsou oddané svým zákazníkům, nabízejí lepší kvalitu, citlivý servis, 

včasné dodávky (spíše než nízké ceny) a také disponují důvěrnou znalostí zákazníka. Jejich 

vedení klade důraz na neustálé inovace a zůstává v přímém a pravidelném kontaktu 

s nejlepšími zákazníky. [4] 

Na mikrosegmenty se rovněž začaly orientovat i mnohé malé firmy prostřednictvím 

internetových obchodů, k čemuž vedly nízké náklady na zřízení. Receptem na úspěch 

strategie mikorsegmentu na internetu je zvolit si nesnadno dostupný výrobek, který si 

zákazník nepotřebuje „osahat“ ani jej vidět osobně. 

 

3.3.4 Lokální marketing 

Cílený marketing nabývá stále více charakteru regionálního, respektive lokálního 

marketingu, jehož programy jsou „šity na míru“ podle potřeb a přání lokálních 
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zákaznických skupin (obchodní oblasti, místní občané, dokonce i jednotlivé maloobchodní 

prodejny zaměřené na specifickou skupinu zákazníků). Tak například Citibank  poskytuje 

ve svých pobočkách odlišné mixy bankovních služeb v závislosti na charakteru obyvatel, 

žijících v dané oblasti. [2] 

Velké množství firem se soustředí na lokální marketing, který respektuje odlišné životní 

styly. Tyto podniky mají za to, že celonárodní propagační akce jsou zbytečné, protože do 

jisté míry nejsou v souladu s postoji a životním stylem jednotlivých zákazníků 

v rozdílných demografických skupinách a různých regionech. Na druhou stranu zdůrazňují 

velký vliv místních obchodníků, kteří se dokonale přizpůsobují potřebám a přáním 

místních občanů. 

Odpůrci lokálního marketingu tvrdí, že vede ke zvyšování marketingových a výrobních 

nákladů a k celkovému snížení efektivity podnikání vůbec. 

 

3.3.5 Individuální marketing 

Nejnižší úroveň segmentace je segment jedné osoby, neboli tzv. customerizace.  Tím, že 

se silně rozšířil hromadný marketing, se málem zapomnělo na fakt, že po staletí byli 

zákazníci obsluhování více či méně jako jednotlivci. Krejčí šili šaty na míru, stejně tak i 

ševci vyráběli boty na zakázku přímo konkrétnímu zákazníkovi. I v dnešní době jsou 

vztahy mezi odběratelem a dodavatelem na bázi zakázkového marketingu.Výrobce se snaží 

vyhovět veškerým požadavkům svého odběratele a upravují podle jejich přání a potřeb 

vlastnosti produktů, termíny dodávek i platební podmínky. 

Individuálnímu marketingu také pomáhají nové technologie, jako jsou počítače, informační 

systémy, automatizace výroby a komunikační média, jako jsou faxy a informační 

počítačové sítě. Zakázkový marketing, neboli také řečený hromadný zakázkový marketing 

je tak schopen hromadným způsobem obsluhovat jednotlivé zákazníky a přitom 

respektovat jejich specifické požadavky. 

Zakázkový marketing používá například níže uvedená firma: 

 John Deere 

Společnost John Deere v Illinois vyrábí podle přání svých zákazníků secí stroje ve 

více než dvou milionech modifikacích. Zákaznicky uzpůsobené secí stroje mohou 

být vyrobeny kdykoliv, v libovolném pořadí, na speciální výrobní lince. [2] 

 

Jednou z forem individuálního marketingu je tzv. selfmarketing, kde zákazník přebírá 

větší zodpovědnost za to, jaký produkt si vybere. Může třeba vyhledat několik obchodních 
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zástupců, kteří se budou snažit mu prodat právě ten svůj výrobek. Anebo bude zkoumat 

nabídky na internetu. Sám si vyhledá potřebné informace, díky nimž bude posuzovat 

alternativní nabídky produktů či služeb. K tomu si může od dodavatelů vyžádat doplňující 

informace, dotazovat se stávajících uživatelů a získávat stanoviska hodnotitelů a 

poradenských firem. Výsledkem tak bude jeho vlastní názor a volba nejvhodnější nabídky, 

tradiční obchodní zástupci tak mohou jen velmi málo ovlivnit jeho finální rozhodnutí. 
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Závěr 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou segmentace trhu, která musí být 

součástí strategie každé firmy, která chce být úspěšná. Jak už jsem výše zmínila, zákazníků 

je velké množství, navíc má každý z nich jinou představu, jiné přání, odlišnou potřebu, či 

jiné nákupní zvyklosti. Ideální by jistě bylo, kdyby firmy mohly vyrábět extra produkty pro 

každého zákazníka zvlášť, čímž by dosáhly určitě maximální spokojenosti každého svého 

zákazníka, bohužel z ekonomického hlediska je to pro firmy samozřejmě nereálné. 

Je proto třeba tyto zákazníky nějakým způsobem vhodně rozdělit do segmentů podle 

jednotlivých segmentačních kritérií jako jsou např. geografické kritérium, které zákazníky 

dělí podle jejich umístění nebo typu sídla, nebo demografické kritérium dělící zákazníky 

podle věku, pohlaví, velikosti rodiny. Dále můžeme použít kritéria socioekonomická (dělí 

zákazníky podle příjmu rodiny, vzdělání), etnografická (dělení podle náboženství, rasy, 

národnosti), fyziografická (dělení podle vzhledu zákazníka jako je např. výška, váha, tvar 

obličeje nebo podle kvalitativních charakteristik jako je např. kvalita vlasů či nehtů), socio-

psychologická (dělení podle sociální třídy, životního stylu), behaviorální (posuzují např. 

stupeň připravenosti ke koupi, frekvenci nákupu či míru užívání vybraného produktu nebo 

stupeň věrnosti značce).  

Podle výše zmíněných kritérií segmentujeme zejména trhy spotřební, ale protože má práce 

se v její druhé části orientuje především na trh průmyslový, uvedu zde příklady segmentace 

průmyslového trhu. Průmyslový trh tedy může použít segmentaci např. podle typu 

uživatelského odvětví, podle politicko-ekonomického seskupení státu, ve kterém se firma 

nachází, podle velikosti podniku, podle objemu ročních nákupů, podle 

konkurenceschopnosti firmy na jí obsluhovaném trhu, podle schopnosti firmy dostát svým 

finančním závazkům, podle zdrojů dosavadních nákupů, podle specifického vlivu ostatních 

útvarů firmy na nákupu, nebo podle toho, zda nakupují poprvé či jsou již zkušení v této 

oblasti. Detailněji jsou všechna kritéria a způsoby segmentace jak průmyslových trhů, tak 

trhu spotřebních popsány v kapitole druhé. 

Když už jsme tedy zákazníky rozdělili do jednotlivých segmentů, je třeba vhodně vybrat 

segment, na který naše firma nakonec zacílí. Musíme zhodnotit jednotlivé segmenty nejen 

z hlediska jejich atraktivity, ale také z hlediska možností naší firmy. Atraktivitu 

nehodnotíme jen z pohledu velikosti tržního segmentu, ale taky třeba z pohledu 

konkurence, protože sebevětší segment se stává méně atraktivní, pokud se v jeho blízkosti 

vedle naší firmy vyskytuje mnoho silných a agresivních konkurentů. Jako druhou věc 
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hodnocení správně zvoleného segmentu jsem zmínila možnosti firmy jako takové, protože 

i když si zvolíme správně velký segment, který je navíc i dostatečně atraktivní, ještě to 

nemusí znamenat úspěch, pokud firma nebude mít prostředky, jak jej dokonale uspokojit a 

nebude se shodovat s dlouhodobými cíli firmy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

 

Seznam použité literatury  

[1] FORET, Miroslav. Jak komunikovat se zákazníkem. Vydání první. Praha: Computer 

Press, 2000. 200 s. ISBN 80-7226-292-9. 

[2] KOTLER, Philip. MARKETING MANAGEMENT: Analýza, plánování, využití, 

kontrola. 9. přepracované vydání, Praha: Grada Publishing, 1998. 710 s. ISBN 80-

7169-600-5. 

[3] KOTLER, Philip. Marketing management: Analysis, planning, and control . 5th ed. 

Englewood Cliffs : Prentice Hall, c1984. 792 s. ISBN 0-13-558024-2. 

[4] KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. MARKETING MANAGEMENT. 12. 

vydání, Praha: Grada Publishing, 2007. 788 s. ISBN 987-80-247-1359-5. 

[5] KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Marketing management. 12th ed. Upper 

Saddle River: Pearson Prentice Hall, c2006. 729 s. ISBN 0-13-145757- 

[6] KOTLER, Philip, et al. Moderní marketing. 4. evropské vydání, Praha: Grada 

Publishing, 2007. 1048 s. ISBN 978-80-247-1545-2. 

[7] KOTLER, Philip. MARKETING OD A DO Z. Praha: Management Press, 2003. 203 

s. ISBN 80-7261-082-1. 

[8] KOUDELKA, Jan. SEGMENTUJEME SPOTŘEBNÍ TRHY. První vydání. [s.l.] : 

PROFESSIONAL PUBLISHING, 2005. 145 s. ISBN 80-86419-76-2. 

[9] LOŠŤÁKOVÁ, Hana. B-to-B marketing: Strategická marketingová analýza pro 

vytváření tržních příležitostí. 1. vydání, Praha: Kamil Mařík- PROFESSIONAL 

PUBLISHING, 2005. 186 s. ISBN 80-86419-94-0. 

[10] SIMON, Hermann.  Hidden Champions. Boston: Harvard Business School Press, 

1996 

[11] SPÁČIL, Vojtěch. Business marketing. Sylaby a případové studie. První vydání. 

Ostrava: Repronis, 2004. 104 s. ISBN 80-7329-058-8. 

 

 

Použité internetové zdroje 

[12] Www.asistentka.cz [online]. 22. Říjen 2008 [cit. 2010-11-18]. Node. Dostupné z 

WWW: <http://www.asistentka.cz/node/7172>. 

[13] Www.vladimirmatula.zjihlavy.cz [online]. 2010 [cit. 2010-11-28]. Segmentace trhu. 

Dostupné z WWW: <http://www.vladimirmatula.zjihlavy.cz/segmentace-trhu.php>. 


