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Využití inovativního marketingu ve vybraném podniku 

Anotace 

Tématem této diplomové práce je využití inovativního marketingu ve vybraném podniku. 

Cílem práce je provést analýzu inovativního marketingu v PIVOVARU SVIJANY a 

následně navrhnout konkrétní opatření na zlepšení s využitím inovativního marketingu. 

První část práce se zabývá teoretickými východisky inovací, marketingu a inovativního 

marketingu. Ve druhé části práce je představen vybraný podnik, provedena analýza jeho 

marketingových aktivit a představeny tři realizované inovace, které jsou zhodnoceny. 

V další části je proveden výzkum, který zkoumá, jak vnímají vybrané inovace samotní 

zákazníci a také jejich povědomí o představených inovacích, které byly realizovány v 

PIVOVARU SVIJANY. V závěru práce jsou představeny návrhy na zlepšení s využitím 

inovativního marketingu. 

Klíčová slova 

Analýza, inovace, inovativní marketing, marketing, marketingový mix, pivovar, produkt
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Use of Innovative Marketing in a Selected Company 

Annotation 

The topic of this thesis is the use of innovative marketing in a selected company. The aim of 

thesis is to analyze innovative marketing in PIVOVAR SVIJANY and afterwards propose 

particular improvement measures using innovative marketing. The first part of the thesis 

deals with the theoretical basis of innovation, marketing and innovative marketing. The 

second part of the thesis introduces the selected company, analyzes its marketing activities 

and introduces three implemented innovations, which are assessed. In the next part is 

conducted research, regarding perception of selected innovations by customers and their 

awareness of the innovations, introduced in the PIVOVAR SVIJANY. At the end of the 

thesis, there are presented proposals for improvement using innovative marketing. 

Key Words 

Analysis, brewery, innovation, innovative marketing, marketing, marketing mix, product 
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Úvod 

Inovace jsou v dnešní vysoce konkurenční době nezbytným předpokladem pro úspěch na 

trhu a udržitelný rozvoj firem ve všech odvětvích. Díky inovacím produktů či procesů, 

mohou společnosti získat rozhodující konkurenční výhodu a nabídnout svým zákazníkům 

přidanou hodnotu. 

Diplomová práce je zaměřena na využití inovativního marketingu ve vybraném podniku, 

kterým je PIVOVAR SVIJANY, a.s. Pivovar byl zvolen mimo jiné z toho důvodu, 

že pivovarnictví má v České republice dlouholetou tradici, avšak ani tomuto specifickému 

oboru se v několika posledních letech inovace nevyhnuly. Otázkou je, zda PIVOVAR 

SVIJANY, a.s., který vaří české pivo dle tradičních výrobních postupů, využívá nástrojů 

inovativního marketingu a jaké výhody mu to přináší. Cílem práce je analyzovat využití 

inovativního marketingu v pivovaru, identifikovat realizované inovace a posoudit jejich 

přínosy pro tuto společnost. Dílčím cílem práce je také zjistit, jak vybrané inovace vnímají 

sami zákazníci a s přihlédnutím ke zjištěným výsledkům navrhnout konkrétní opatření, které 

by mohl pivovar v budoucnu realizovat. 

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je teoretická a jejím cílem je provést 

rešerši odborné literatury se zaměřením na inovace a inovativní marketing. Jednotlivé 

pojmy, jako inovace, marketing a inovativní marketing, jsou v teoretické části práce detailně 

představeny a vysvětleny. Kapitola zabývající se teoretickým vymezením inovativního 

marketingu je navíc doplněna o konkrétní praktické příklady. 

Praktická část práce je zaměřena na využití inovativního marketingu v PIVOVARU 

SVIJANY, a.s., který je v úvodu krátce představen. Dále je provedena detailní analýza 

marketingových aktivit společnosti, včetně představení inovativních projektů, které podnik 

v posledních letech úspěšně zrealizoval. Součástí praktické části práce je také primární 

výzkum, jehož cílem je zjistit, jak vnímají vybrané inovace v pivovarnictví zákazníci 

a zároveň analyzovat, jaké je povědomí o představených inovacích realizovaných 

v PIVOVARU SVIJANY, a.s. V závěru práce jsou představeny konkrétní návrhy a opatření 

na zlepšení. 
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1. Inovace 

Inovace je v dnešní době velmi často skloňovaný pojem, jak ve veřejném, tak především 

v soukromém sektoru. Řada firem chápe inovaci jako jeden z klíčových elementů úspěchu. 

Rostoucí význam inovací dokazuje průzkum poradenské společnosti Boston Consulting 

Group, ve kterém uvádí, že podíl respondentů řadící inovace mezi své 3 hlavní priority, 

vzrostl od roku 2005 do roku 2015 z 66 % na 79 % (Ringel et al., 2015). Slovo inovace 

pochází z latinského slova innovō a znamená obnovení, zlepšení či zavedení něčeho nového. 

S inovacemi se lze setkat všude kolem nás v podobě nových technologií, výrobků a také 

služeb. Trommsdorff a Steinhoff (2009) považují za nejvýznamnější externí příčiny inovací 

především prudký rozvoj technologií, zvyšující se náklady na vývoj a delší dobu vývoje 

v kontrastu s kratšími životními cykly. Dosažení konkurenceschopné pozice v silné 

konkurenci pravděpodobně nikdy nebylo složitější a panuje přesvědčení, že inovace 

je klíčem k udržení konkurenceschopnosti a tvorbě hodnot (Sharmelly, 2017). To lze 

názorně vidět na samotných produktech, které oproti minulosti nabízí za stejnou cenu 

nesrovnatelně více funkcí, vyšší kvalitu či například vyšší bezpečnost a není výjimkou, že si 

inovativní produkty vytvoří svůj vlastní segment. To je ovšem pouze jedna strana mince. 

Aby firmy byly schopny dosáhnout vyšší přidané hodnoty za stejnou cenu, musí inovovat 

také své ostatní podnikatelské aktivity, jako jsou mimo jiné výrobní, marketingové 

či prodejní aktivity. Inovace hrají důležitou roli téměř ve všech oblastech lidských činností, 

ale vzhledem k tématu této práce, bude v dalších kapitolách kladen důraz především 

na inovace v oblasti podnikatelského sektoru. 

1.1 Definice inovace 

Každý může vnímat inovaci subjektivně, v zásadě by však měla přinést něco nového, něco 

co na trhu prozatím neexistuje. Hranice mezi zásadní změnou a pouhým vylepšením je však 

velmi tenká. Z tohoto důvodu uvádí odborná literatura celou řadu definic, které se mohou 

ve svém výkladu značně lišit. Charakteristickým rysem inovace je především její úspěšná 

implementace (Chernobaeva, 2013). 

Prvním autorem, který použil pojem inovace v souvislosti s ekonomickou oblastí, 

byl rakouský ekonom Josef Alois Schumpeter (Dvořák, 2005). Jak uvádí Veber et al. (2006), 
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jedna z prvních klasifikací inovací, se kterou přišel právě J. A Schumpeter, jenž je považoval 

za klíčový motor rozvoje ekonomického růstu, vypadá následovně: 

  „Nový statek, dosud neznámý výrobek pro spotřebitele či výrobek nové kvality, 

 Nová technologie, 

 Nový trh, 

 Nové suroviny, 

 Nové organizační uspořádání“ (Veber, 2016, s. 78). 

Jaromír Veber et al. uvádí definici inovaci ve své knize Management inovací: „Inovace je 

pojem, který v sobě obsahuje změnu. Může znamenat zdokonalení, bezpochyby je spojena 

s aktivní činností lidí. Jinými slovy, inovace znamená jakoukoli novinku, resp. změnu 

k něčemu novému v různých oblastech společenského života“ (Veber, 2016 s. 79). 

Významným dokumentem, který se zaměřuje na měření inovačních aktivit a slouží jako 

průvodce pro shromažďování a interpretaci dat v souvislosti s inovacemi, je příručka 

Oslo Manuál 2018. Ta definuje inovace následovně: „Inovace je nový nebo vylepšený 

produkt nebo proces (případně kombinace obojího), který se významně odlišuje od 

předchozích produktů nebo procesů a který byl zpřístupněn potenciálním uživatelům 

(v případě produktu), nebo implementován (v případě procesu)“ (OECD/Eurostat 2018, 

s. 20). 

V kontextu s definicí uvedenou v Oslo Manuálu 2018 působí velmi obecně definice českého 

autora Františka Valenty, který inovaci formuluje jako: „jakoukoli změnu ve vnitřní struktuře 

výrobního organismu“ (Vlček, 2010, s. 7). Stručnost definice může být zapříčiněna tím, 

že každý autor vnímá inovaci jinak. V případě Oslo Manuálu je zřejmé, že pojem je 

podrobněji specifikován pro účely statistických šetření. 

Od začátku minulého století se vnímání samotného pojmu inovace v průběhu let měnilo 

a procházelo vývojem. Původní pohled na inovace, který se zaměřoval především 

na technickou stránku věci, se postupně rozšířil také do ostatních částí hodnotového řetězce. 

Lze sem zařadit například péči o lidské zdroje, organizaci a řízení, marketingové aktivity, 

prodej a další činnosti spojené s chodem firmy (Švejda et al., 2007).  
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1.2 Typy inovací 

Přestože by se mohlo na první pohled zdát, že inovace souvisí pouze se zbožím či službami, 

které jsou nabízeny na trhu, není tomu tak. Inovace lze uplatnit v celé řadě dalších oblastí, 

a proto je důležité jednotlivé typy inovací rozlišovat. V odborné literatuře se lze setkat 

s různými přístupy k jejich dělení podle rozdílných kritérií. Pro účely této práce budou 

představeny pouze některé z těchto přístupů. 

Z pohledu novosti, kterou inovace přináší, mohou být tyto inovace rozlišeny do tří skupin, 

dle tzv. inovačního stupně (Trommsdorff a Steinhoff, 2009). Prvním stupněm je přírůstková 

neboli inkrementální inovace, která představuje mírné zlepšení. Substanční inovace, 

kam patří například rozšíření palety výrobků, je dalším stupněm a jedná se o inovaci 

tzv. středního stupně. Třetím stupněm jsou radikální inovace, mezi které se řadí podstatné 

a revoluční změny. Ty jsou mnohem rizikovější než inkrementální inovace, na druhou stranu 

mohou přinést mnohem větší úspěch (Cake, 2018). 

Následující členění inovací podle objektu uvádí Švejda et al. (2007): 

 Výrobkové – Tyto inovace jsou založeny především na výzkumu a vývoji. Patří sem 

například inovace související s technickými parametry, nebo konstrukčním řešením 

výrobku. 

 Netechnické – Do této skupiny spadá celá řada inovací z oblasti obchodu, marketingu 

nebo organizace a řízení. 

 Sociální – Mezi tuto skupinu řadíme především inovace v oblasti kvalifikace, 

odměňování nebo pracovního prostředí.  

Další způsob rozdělení uvádí Oslo manuál 2018, jenž rozlišuje inovace podle objektu, 

ke kterému se vztahují. Definovány jsou dva hlavní typy inovací, a sice inovace 

produktové, které se vztahují na produkty dané firmy, a inovace podnikových procesů. 

Tyto dvě kategorie inovací se však vzájemně nevylučují a může tak nastat situace, 

kdy konkrétní inovace v sobě zahrnuje oba typy zároveň (OECD/Eurostat, 2018). 

Podle Oslo manuálu 2018 musí produktové inovace přinést alespoň jedno významné 

vylepšení související se specifikací výrobku, nebo jeho funkční charakteristikou. Mohou to 



17 

být jak nové funkce, tak vylepšení funkcí stávajících. Mezi tyto inovace patří například 

vylepšení v oblasti kvality, spolehlivosti, designu, užitných vlastností, technických 

parametrů, provozních nákladů či to, zda je produkt uživatelsky přívětivý. Výše popsané 

inovace se dělí do dvou hlavních kategorií podle typu inovovaného produktu, a to na inovace 

zboží a inovace služeb (OECD/Eurostat, 2018). 

Druhou hlavní oblastí, ve které mají firmy možnost inovovat, jsou jednotlivé podnikové 

procesy. Pojem podnikové procesy zahrnuje veškeré procesy v podniku, které souvisí 

s hlavní obchodní činností. Tyto procesy mohou být v režii samotného podniku, případně 

mohou být realizovány prostřednictvím externích zdrojů. Pro inovace podnikových procesů 

platí podobné charakteristiky jako pro produktové inovace. Vylepšení podnikových procesů 

souvisí zejména s vyšší účinností jednotlivých procesů, dostupností, lepším využitím zdrojů 

či se spolehlivostí těchto procesů. Podobně jako u produktových inovací, také inovace 

podnikových procesů lze rozdělit na několik typů podle funkčních oblastí v podniku. 

Oslo manuál 2018 uvádí šest funkčních kategorií, které jsou znázorněny v tabulce č. 1, 

viz níže (OECD/Eurostat, 2018). 

Tabulka 1: Funkční kategorie inovací podnikových procesů 

Kategorie Detaily a subkategorie 

Produkce zboží nebo služeb 
Aktivity, které přeměňují vstupy na výstupy, včetně činností na podporu 

produkce. 

Distribuce a logistika 

a) Přeprava a poskytování služeb 

b) Skladování 

c) Zpracování objednávek 

Marketing a prodej 

a) Marketingové metody zahrnující reklamní aktivity 

b) Cenové strategie a metody 

c) Prodejní a poprodejní aktivity 

Informační a komunikační 

systémy 

Údržba a poskytování informačních a komunikačních systémů zahrnuje: 

a) Hardware a software 

b) Zpracování dat a databáze 

c) Údržba a opravy 

d) Web-hosting a ostatní informační aktivity související s počítači 

Administrace a management 

a) Strategické a obecné podnikové řízení 

b) Systém vedení společnosti (právní, vztahy s veřejností, plánování) 

c) Finanční aktivity podniku 

d) Řízení lidských zdrojů 

e) Pořizování, obstarávání vstupů 

f) Řízení vnějších vztahů 

Rozvoj produktů a 

podnikových procesů 

Aktivity, které zkoumají, identifikují, rozvíjejí, nebo přizpůsobují 

produkty, či podnikové procesy. 

Zdroj: zpracováno podle Oslo Manuálu 2018, str. 73 (OECD/Eurostat, 2018) 



18 

Jak je patrné z tabulky č. 1, toto dělení je poměrně detailní a oblastí, ve kterých mohou 

podniky inovovat je opravdu mnoho. 

Vzhledem k zaměření této práce bude v následujících dvou kapitolách podrobněji 

představeno dělení inovací podle Philipa Kotlera. Tento autor ve své knize Inovativní 

marketing dělí inovace do dvou základních oblastí podle původu vzniku inovací, a to na 

inovace s původem v daném trhu a inovace s původem mimo daný trh (Kotler, 2005). 

Zároveň budou k jednotlivým inovacím uvedeny praktické příklady. 

1.2.1 Inovace s původem v daném trhu 

Inovace s původem v daném trhu bývá nejběžnější způsob, jakým firmy inovují svoje 

produkty. Podniky obvykle vnímají trh jako pevný bod a na základě toho vzniká většina 

inovací v rámci současné produktové kategorie (Kotler, 2005). Jak uvádí Kotler 

(2005, s. 55), „východisko v předem vymezeném trhu vede k tomu, že nové produkty (výrobky 

či služby) jsou pouhou modifikací produktů již existujících“ a je tedy zřejmé, že oproti 

inovacím s původem mimo daný trh, se v tomto případě jedná o méně radikální změny. 

Přehled druhů inovací s původem v daném trhu, včetně obsahu inovace a efektu na trhu, 

ukazuje tabulka 2. 
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Tabulka 2: Druhy inovací s původem v daném trhu 
Druh inovace Obsah inovace Efekty na trhu 

Obměňování Zdůraznění či potlačení 

charakteristického rysu produktu 
 Rozšíření cílové skupiny 

 Schopnost lépe obsloužit 

konkrétní segmenty 

Velikost balení Změna objemu, počtu nebo frekvence 

užití 
 Rozšíření cílové skupiny 

 Zvýšení počtu příležitostí pro 

spotřebu 

Druhy balení Modifikace obalu z hlediska materiálu 

nebo tvaru 
 Rozšíření cílové skupiny 

 Zvýšení počtu příležitostí pro 

spotřebu 

Design (vnější úprava) Modifikace vnější úpravy vzhledem 

k životnímu stylu 
 Rozšíření cílové skupiny 

 Zvýšení počtu příležitostí pro 

spotřebu 

Doplňující prvky Obohacení produktu o doplňkové 

služby 
 Schopnost lépe obsloužit 

konkrétní segmenty nebo 

subsegmenty 

 Rozšíření výrobkové 

kategorie (řady) 

Usnadnění nákupu Usnadnění nákupního procesu pro 

spotřebitele 
 Transformace potenciálních 

zákazníků ve skutečné 

 Maximální proniknutí 

produktu na trh 

Zdroj: Kotler, 2005, s. 64 

Příklad inovace na základě obměňování lze představit na nealkoholickém nápoji Coca-Cola, 

který je charakteristický vysokým obsahem cukru a kofeinu. Mimo tohoto nápoje však 

společnost nabízí také produkt Coca-Cola Zero. Tento nápoj cílí na zákazníky 

upřednostňující zdravý životní styl, protože dle výrobce nabízí stejnou chuť, ale neobsahuje 

cukr a má nízkou energetickou hodnotu. Dalším produktem je Coca-Cola Zero bez kofeinu, 

která neobsahuje ani kofein nebo Coca-Cola Light s odlehčenou chutí. V nabídce jsou také 

varianty Cherry a Vanilla, které nabízí třešňovou či višňovou příchuť (Coca-Cola, ©2019). 

Změna velikosti balení je inovace, která je také využívána velmi často a setkat se s ní lze 

u většiny spotřebního zboží. Typickým příkladem jsou opět nápoje, které se běžně prodávají 

v balení ve velikostech v rozmezí od 0,5 litru do 2 litrů. Existují však také balení po 6 lahvích 

či rodinné multipacky. V případě služeb mohou být příkladem fitness centra, která obvykle 

nabízí mimo jednorázových vstupů také vstupy měsíční, půlroční nebo roční. Přestože 

dochází po uvedení nové velikosti balení k tzv. kanibalizaci, kdy část prodejů dosavadního 

balení ukrojí právě balení nové velikosti, řada firem zaznamenala po změně nárůst celkových 

tržeb (Kotler, 2005). 

Další uvedený příklad odpovídá inovaci spočívající ve změně podoby balení, která bývá 

současně doplněna také změnou velikosti balení. Povedeným příkladem využívajícím změn 
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v podobě balení je tzv. retro týden využívaný potravinovým řetězcem Lidl, jenž je 

u zákazníků velmi oblíbený. V rámci retro týdnu jsou nabízeny současné potraviny 

v tehdejších dobových obalech, jako je například mléko v plastovém sáčku (Krbcová, 2016).  

Změna designu neboli vnější úpravy mění vzhled produktů. Velikost balení, funkce a další 

vlastnosti jsou beze změny. Tento typ inovace použila například rakouská motocyklová 

firma KTM při uvedení motocyklu Duke 390 v roce 2018. Oproti předchozímu roku došlo 

mimo menších technických změn zejména k představení nové barevné kombinace 

motocyklu (Narsu, 2018). 

Inovace spočívající v doplňcích jsou založeny na tom, že přidávají dodatečné prvky nebo 

služby k základnímu produktu. Tímto způsobem je možné vytvořit mnoho dalších nových 

produktů (Kotler, 2005). Doplňková služba autoservisů může představovat například 

zapůjčení náhradního vozidla po dobu opravy porouchaného automobilu. Dalším příkladem 

mohou být jogurty doplněné o chia semínka či kousky ovoce. 

Posledním typem jsou inovace, které spočívají v usnadnění koupě zboží nebo služby. Cílem 

těchto inovací je, co možná nejvíce usnadnit náklady, které musí zákazníci vynaložit 

v souvislosti s koupí produktu. Příkladem mohou být samoobslužné kiosky, které již 

v současné době využívá jeden z největších řetězců rychlého občerstvení McDonald's. 

Zákazníci, kteří nemají chuť komunikovat s obsluhou, mohou využít tento způsob 

objednávky a zaplatit pomocí platební karty (Mediaguru, 2015). 

1.2.2 Inovace s původem mimo daný trh 

Hlavní výhoda inovací s původem mimo daný trh spočívá v razantních změnách produktů, 

které jsou díky tomu schopny oslovit nové zákazníky a uspokojit nové potřeby. Takto 

inovované produkty a služby si zpravidla vytvoří naprosto nový trh. Navíc v porovnání 

s inovacemi, které mají původ v daném trhu, přináší firmám tento typ inovací mnohem vyšší 

zisky (Kotler, 2005). 

Jako příklad inovativních produktů, které si vytvořily svůj vlastní segment, mohou být 

zmíněny akční kamery GoPro, jež se postupem času staly etalonem na trhu. Firma GoPro 

byla založena v roce 2002 Nickem Woodmanem, který jakožto surfař, lyžař a motoristický 
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nadšenec hledal způsob, jímž by lépe zachytil sebe a své přátele při těchto adrenalinových 

aktivitách. Vznikla tak první akční kamera, kterou bylo možné připevnit páskem k zápěstí, 

a díky tomu kamera umožnila zachytit do té doby nevídané záběry z adrenalinových sportů. 

V průběhu let se firma GoPro stala mezinárodní společností, jež prodala přes 26 milionů 

akčních kamer ve více než sto zemích světa (GoPro, ©2019). 

Dalším příkladem povedené inovace jsou čokoládová vajíčka s překvapením, Kinder 

Surprise. Tento produkt byl představen v roce 1974 italským výrobcem čokolády 

a cukrovinek Ferrero a získal si oblibu po celém světě. Spojením cukrovinky a hračky, tedy 

dvou zdánlivě nesouvisejících věcí, vznikl produkt, který vytvořil svůj vlastní segment 

a získal pozornost zákazníků hned z několika důvodů. Mezi tyto důvody patří především 

výborná čokoláda, pocit překvapení a také radost z hračky skryté uvnitř 

vajíčka (Ferrero, ©2018). 

Spoustu dalších inovací se objevilo také v oblasti služeb, a to především díky rozvoji 

digitálních technologií a internetu. Patří mezi ně služby jako Spotify – služba pro 

streamování muziky, Netflix – poskytovatel filmů online, nebo také služba Uber pro 

přepravu cestujících. 

V této kapitole byly představeny inovace a jejich jednotlivé typy včetně příkladů úspěšných 

inovací na trhu. Význam inovací je pro podnikatelské subjekty nesporný. Jde o hybný faktor 

všech organizací či institucí, jejichž prostřednictvím aktualizují své produktové portfolio, 

tím zlepšují svou pozici na trhu a udržují krok s konkurencí. Inovace mohou mít také další 

pozitivní přínosy, jako třeba zvyšování efektivnosti provozních činností, snižování nákladů 

či zvyšování spokojenosti zákazníků (Veber, 2016). 
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2. Marketing 

V této kapitole bude pozornost zaměřena na pojem marketing, který bude dále podrobněji 

představen. S marketingovými aktivitami firem se lze setkat všude kolem nás. Primárním 

cílem podnikatelských subjektů je vytvářet zisk, nejde to však bez existující poptávky po 

nabízeném zboží a službách, které požadovaný zisk vytváří. Je tedy logické, že se firmy 

snaží přesvědčit zákazníky o tom, že zrovna jejich zboží či služba je to, co kupující potřebují 

a svádí tak o ně tvrdý boj s konkurencí. Dnes a denně jsou zákazníci zahlceni reklamou, 

kterou si mnoho lidí představí, když se řekne marketing. Ovšem jak uvádí Zyman (2005), 

marketing není pouze o reklamě, dokonce není ani kombinací reklamy a dalších věcí, jako 

jsou propagační akce, balení, výzkum trhu nebo vývoj nového produktu. To jsou pouze 

marketingové nástroje, které musí být správně využity, a teprve poté lze hovořit 

o marketingu. Marketing tedy představuje mnohem komplexnější pojem, který podléhá 

zejména v posledních letech velmi rychlému vývoji. Jako příčinu nových výzev, příležitostí 

a změn v marketingovém chování uvádí Kotler (2013) několik společenských sil. Mezi ně 

řadí především globalizaci, technologie informačních sítí, zvýšenou konkurenci, vyšší 

informovanost a kupní sílu spotřebitelů, konvergenci odvětví apod. 

Zákazníci mají v současnosti více než kdy jindy možnost vybírat si z velmi široké nabídky 

zboží i služeb a hledají možnosti, jak uspokojit své přání a potřeby. Výběr samozřejmě 

ovlivňují parametry, jako je kvalita, cena či další dodatečné výhody plynoucí z daného 

produktu nebo služby. Jak potvrzují výzkumné studie, klíčem k úspěšnému podnikání je 

znalost spotřebitele a uspokojování jeho potřeb prostřednictvím konkurenčně nejlepších 

nabídek (Přikrylová, 2010). Z toho plyne, že správně prováděný marketing je pro úspěšnost 

firmy zásadní. O definici marketingu se pokusilo mnoho autorů a existuje jich spousta. Níže 

jsou uvedeny vybrané z nich. 

Marketing je „uspokojování potřeb ziskově“ (Kotler, 2013, s. 35). Takto stručně a trefně zní 

definice marketingu, kterou uvedl ve své knize Marketing management jeden 

z nejuznávanějších autorů současnosti v oblasti marketingu Philip Kotler. 

Od téhož autora je také známa následující definice, která nahlíží na marketing z pohledu 

společnosti. „Marketing je společenským procesem, jehož prostřednictvím jednotlivci 
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a skupiny získávají, co potřebují a chtějí cestou vytváření, nabízení a volné směny výrobků 

a služeb s ostatními“ (Kotler, 2013, s. 35). 

„Marketing je strategická činnost a obor zaměřující se na to přimět více spotřebitelů k tomu, 

aby si mnohem častěji kupovali více vašich výrobků, aby tak vaše firma vydělávala více 

peněz“ (Zyman, 2005, s. 26). Takto definoval marketing bývalý šéf marketingu společnosti 

Coca-Cola Sergio Zyman. 

Z výše uvedených definic je patrné, že základním prvkem marketingu, který se objevuje 

téměř ve všech formulacích, jsou potřeby potenciálních zákazníků. To potvrzuje i Kotler 

(2005), který považuje analýzu potřeb zákazníků za výchozí bod marketingu. Pokud jsou 

správně identifikovány potřeby zákazníků, lze podle identifikovaných potřeb přizpůsobit 

firemní strategii a vyvolat u zákazníků přání neboli touhu po uspokojení jejich potřeb. Tím 

jak se budou snažit potenciální zákazníci uspokojit svou potřebu, bude na trhu vznikat 

poptávka po produktech. Marketingové aktivity by tak měly začínat analýzou potřeb 

zákazníků, nikoliv výrobním procesem (Kincl et al., 2004). Tuto situaci naznačuje obrázek 

č. 1. Ve vztahu k inovacím je důležité zmínit, že pochopení potřeb zákazníků je všeobecně 

považováno také za klíč k inovacím (Ulwick, 2008). 

 
Obrázek 1: Marketingové vnímání tvorby poptávky 
Zdroj: vlastní zpracování podle (Kincl et al., Marketing podle trhů, s. 16) 

2.1 Historie marketingu 

Již v historii se snažili obchodníci přesvědčit své zákazníky prostřednictvím svého 

vystupování, mluveného slova či vystaveného zboží ke koupi nabízených produktů. Svým 

způsobem lze v tomto počínání pozorovat náznaky marketingu. Avšak jak uvádí Kotler 

(2012), jde spíše o předchůdce marketingu, mezi které patří například první použití reklamy 

v tištěných novinách či použití obchodní značky pro nabízený produkt. Kotler zmiňuje, 

že počátky současného marketingu jsou datovány k přelomu 19. a 20. století, kdy se začaly 
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objevovat první publikace zabývající se pojmem marketing. Od té doby prošel marketing 

několika vývojovými fázemi, respektive podnikatelskými koncepcemi. 

Výrobní podnikatelská koncepce (1900 – 1920), je považována za nejstarší přístup 

k podnikání. Předpokladem této koncepce je, že zákazníci preferují produkty, které jsou 

snadno dostupné a zároveň cenově přijatelné. Manažeři takto orientovaných firem jsou 

zaměřeni na vysokou intenzitu výroby při nízkých nákladech a preferují hromadnou 

distribuci (Soukalová, 2015). Dnes je tato metoda využívána především v rozvojových 

zemích. 

Výrobková podnikatelská koncepce vychází z předpokladu, že zákazník při koupi 

upřednostní výrobky inovativní s vyšší kvalitou a lepšími vlastnostmi (např. výkon 

či design). Hlavní pozornost managementu je tedy zaměřena na samotný výrobek. Jak však 

upozorňuje Kotler (2013), u této koncepce existuje riziko. Někteří manažeři jsou slepě 

přesvědčeni o kvalitách svých výrobků a získají dojem, že výrobek jim přivede zákazníky 

sám o sobě. 

Prodejní podnikatelská koncepce (1930 - 1950) vznikla v důsledku rostoucí konkurence 

a dostatku zboží na trhu. Aby byly firmy schopny prodat veškeré vyrobené produkty, začaly 

se zaměřovat především na prodej samotný. V prodejní koncepci jsou tak pomocí různých 

prodejních technik tlačeny produkty na trh zpravidla bez toho, aby se hledělo na potřeby 

a zájmy zákazníků (Soukalová, 2015). 

Marketingová podnikatelská koncepce se začala šířit v USA od padesátých let 20. století. 

V této koncepci je hlavní pozornost směřována ke spokojenému a věrnému zákazníkovi 

a jeho potřebám. Na základě identifikovaných potřeb na cílovém trhu se poté snaží firmy 

přizpůsobit nabízené zboží či služby. „Marketingový koncept hlásá, že klíčem k dosažení cílů 

organizace je být efektivnější než konkurence při vytváření, poskytování a komunikování 

vyšší hodnoty pro zákazníka směrem k cílovému trhu“ (Kotler, 2013, s. 49). 

Společenská (sociální) marketingová koncepce se objevila koncem devadesátých let 

20. století, a oproti klasické marketingové koncepci klade důraz také na sociální a etické 

zájmy společnosti. Tato koncepce reagovala na stále vyšší požadavky zákazníků v oblasti 
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ekologie, zdravotní nezávadnosti produktů, bezpečnosti práce, snižování spotřeby 

přírodních zdrojů apod. 

Holistická marketingová koncepce je založena na komplexním přístupu, který zohledňuje 

veškeré firemní aktivity ovlivňující zákazníkovu spokojenost. Předpokladem je, že veškeré 

činnosti jsou v souladu s firemními cíli a na výsledku se podílejí všichni zaměstnanci. Jak 

uvádí Kotler (2013), široký a integrovaný pohled je mnohdy nutný a tato koncepce uznává, 

že záleží na všem. Jak naznačuje obrázek 2, holistický marketing obsahuje čtyři hlavní 

segmenty: interní marketing, výkonový marketing, vztahový marketing a integrovaný 

marketing. 

 
Obrázek 2: Dimenze holistického marketingu 
Zdroj: Kotler, Philip a Kevin Keller, Marketing management, s. 49. 

Jednotlivé marketingové koncepce se v průběhu let vyvíjely a svůj výrazný podíl na tom 

mají také inovace, které nejsou pouze záležitostí posledních let. S převratnými inovacemi se 

lze setkat také v historii. Například Henry Ford, jeden z představitelů výrobní podnikatelské 

koncepce, začal jako první ve své automobilce využívat pásovou výrobu. Díky této inovaci 

se snížila výroba jednoho auta z původních 12,5 hodin na pouhou 1 hodinu a 33 minut 

(Okatý, 2017). 



26 

2.2 Marketingový mix 

Jak již bylo zmíněno, k dosažení marketingových cílů používají firmy marketingové nástroje 

a aktivity, které jsou souhrnně označovány jako marketingový mix. V odborné literatuře se 

nejčastěji objevuje tradiční marketingový mix, jehož základem jsou tzv. 4P. Mezi ně patří, 

jak uvádí Tručka (2013, s. 33), „Product = produkt, nebo poskytovaná služba, Place = místo, 

kde se realizace prodejů našeho produktu odehraje, tedy trh a jeho distribuční kanály, 

a Price = cena a její stanovení, kalkulace a stanovení slev, nejrůznějších typů rabatů, 

veletržních cen a mnoha jiných. Posledním ze čtyř „P“ je Promotion, tedy propagace, 

podpora produktu, komunikační a PR (public relation) kampaně pro různé cílové skupiny 

zákazníků.“ V literatuře jsou uvedeny také s dalšími modely, které tradiční marketingový 

mix rozšiřují. Patří mezi ně například model 6P, který přidává další dvě složky, a sice People 

= lidé a Process = Technologie. Tento model se využívá zejména v oblasti služeb. 

V odborných publikacích se často uvádí také tzv. marketingový mix 4C, který se zaměřuje 

na čtyři faktory z pohledu zákazníka (Kotler, 2007). Konfrontaci s modelem 4P zachycuje 

tabulka číslo 3. 

Tabulka 3: Složky marketingového mixu 4P a 4C 
Marketingový mix 4P Marketingový mix 4C 

Produkt (Product) Potřeby a přání zákazníka (Customer needs and wants) 

Cena (Price) Náklady na straně zákazníka (Cost to the customer) 

Distribuční kanály (Place) Dostupnost (Convenience) 

Propagace (Promotion) Komunikace (Communication) 

Zdroj: vlastní zpracování podle (Kotler, Moderní marketing, s. 71)  

Kincl et al. (2004, s. 64) charakterizuje marketingový mix: „Marketingový mix představuje 

soubor úkolů a dílčích opatření, které v konečném důsledku pomáhají uspokojit požadavky 

zákazníků takovým způsobem, jenž umožňuje firmě dosáhnout svých cílů optimální cestou.“ 

Z výše uvedeného vyplývá, že pod pojmem marketingový mix lze zahrnout veškeré aktivity 

prostřednictvím kterých firma ovlivňuje poptávku po svých produktech. Existuje několik 

důvodů, proč je důležité zvolit správnou kombinaci nástrojů marketingového mixu: 

 Tvoří základ pro alokaci lidských a finančních zdrojů. 

 Pomáhá definovat zodpovědnosti jednotlivých pracovníků. 

 Umožňuje analyzovat návratnost prostředků vložených do jednotlivých nástrojů 

marketingového mixu. 

 Marketingový mix umožňuje usnadnit komunikaci (Kincl et al., 2004). 
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Jak bylo zmíněno výše, existuje několik přístupů k pojetí marketingového mixu. 

V následujícím textu bude pozornost zaměřena na čtyři základní složky marketingového 

mixu 4P, které budou stručně představeny. 

2.2.1 Produkt 

Produkt představuje vše, co může být na trhu nabízeno a může sloužit k uspokojení přání 

či potřeb zákazníků. Bezesporu se jedná o nejvýznamnější nástroj marketingového mixu. 

Kotler charakterizuje produkt jako „cokoliv, co může být trhu nabídnuto pro uspokojení 

přání, nebo potřeby, včetně fyzického zboží, služeb, zážitků, událostí, osob, míst, majetku, 

organizací, informací a myšlenek“ (Kotler, 2013, s. 363).  

Na produkt je možné nahlížet z různých pohledů. Zřejmě nejznámější je přístup 

Phillipa Kotlera, který rozlišuje tři úrovně výrobku: jádro produktu, skutečný výrobek 

a rozšířený výrobek, viz obrázek 3 (Kincl et al., 2004).  

1. Jádro produktu představuje základní potřebu, kterou zákazníci uspokojí při koupi 

daného produktu. Příkladem může být koupě ochranné přilby na motocykl. Jádro 

produktu bude v tomto případě pro zákazníky poskytnutí ochrany hlavy. Nejedná se 

tedy o fyzický produkt ale spíše benefit, který produkt poskytne. Úroveň produktu 

neposkytuje žádnou konkurenční výhodu. 

2. Skutečný výrobek tvoří jeho vlastnosti a design. U přilby na motocykl je skutečný 

výrobek složen z designu, rozměrů a hmotnosti, značky, obalu, ale také z kvality 

a dalších vlastností. 

3. Poslední vrstvu tohoto přístupu představuje rozšířený výrobek. Jedná se o nehmotnou 

část produktu, kterou typicky představuje záruka a zákaznický servis 

(Geoghegan, 2018). 
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Obrázek 3: Tři úrovně produktu 
Zdroj: Kotler a Armstrong, 2004, s. 387 

Z hlediska zvolení správné marketingové strategie je důležité u produktu rozlišovat také jeho 

životní cyklus. Obvykle jsou uváděny čtyři fáze životního cyklu: zavádění, růst, zralost 

a pokles. Tyto se mezi sebou liší především v objemech prodejů a marketingovém přístupu 

(Kincl et al., 2004). 

2.2.2 Cena 

Cena je obvykle charakterizována jako vyjádření hodnoty zboží či služeb v peněžních 

jednotkách. Její součástí však není pouze základní cena, ale také slevy, přirážky a rovněž 

platební a úvěrové podmínky. Ke stanovení cenové politiky jsou využívány různé metody 

tvorby cen, mezi které patří například nákladově orientovaná metoda, metoda orientovaná 

na poptávku či metoda konkurenčních cen (Jakubíková, 2013). Výslednou cenu ovlivňuje 

mnoho faktorů, jako je konkurence, celková firemní strategie, poptávka, nabízený produkt, 

fáze životního cyklu výrobku a další. Od ní se následně odvíjí výše příjmů, a proto je pro 

podnik stanovení správné cenové strategie zásadní.  
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2.2.3 Distribuce 

Dalším nástrojem marketingového mixu je distribuce. Velmi zjednodušeně lze distribuci 

charakterizovat jako veškeré činnosti, které souvisí s přesunem zboží nebo služeb od 

výrobce k zákazníkovi. Pokud výrobce prodává své zboží, případně službu přímo 

koncovému zákazníkovi, jedná se o tzv. přímou distribuční cestu. Ve většině případů se však 

distribučního procesu účastní také další subjekty. V tom případě jde o tzv. nepřímé 

(víceúrovňové) distribuční cesty. Různé typy distribučních cest znázorňuje obrázek č. 4. 

Víceúrovňové distribuční cesty obvykle výrobcům nabízí více možností, jak dostat zboží 

na cílový trh ke svým zákazníkům. Díky využití prostředníků mohou firmy dosáhnout 

lepších výsledků, než kterých by dosáhly s využitím přímé distribuční cesty. Kotler (2013) 

však zmiňuje, že s rostoucím počtem distribučních mezičlánků je pro výrobce získávání 

informací a kontrola nad distribučními kanály stále obtížnější. 

 
Obrázek 4: Typy distribučních cest 
Zdroj: Kincl et al., Marketing podle trhů, 2004, str. 71  

„O vhodném počtu prostředníků, kteří mají působit na jednotlivých úrovních prodejních cest, 

rozhoduje povaha produktu, způsob nákupu, úroveň poskytovaných služeb a možnost 

kontroly podmínek prodeje. Pro každý produkt nebo službu, kterou nabízíme, je nutné zvolit 

vhodnou distribuční strategii“ (Kincl et al., 2004, s. 70). Existují tři základní možnosti při 

volbě distribuční strategie: 
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 Intenzivní distribuční strategie se typicky používá u tzv. rychloobrátkového spotřebního 

zboží, mezi které patří například potraviny, nápoje či hygienické a drogistické zboží. 

Cílem této strategie je zajistit co možná největší dostupnost produktu na trhu. 

 Selektivní distribuční strategie je v praxi využívána například prodejci motocyklů, 

značkového oblečení či elektroniky. Oproti intenzivní distribuční strategii se vyznačuje 

nižším počtem prodejních míst, kterým je však věnována vyšší pozornost zaručující 

určitý standard. 

 Exkluzivní distribuční strategie bývá uplatňována u luxusních produktů, jako jsou 

šperky nebo sportovní automobily. Tato strategie se vyznačuje omezeným počtem 

prodejních míst, vysokou cenou produktů a důrazem na image produktů. Díky tomu 

je navozen pocit exkluzivity (Foret, 2011). 

2.2.4 Propagace 

Propagace je posledním nástrojem marketingového mixu 4P. V některých publikacích 

se uvádí také označení marketingová komunikace případně komunikační mix. Jak zmiňuje 

Foret (2011, s. 129) „Prostřednictvím propagace sděluje podnik zákazníkům, obchodním 

partnerům i klíčovým veřejnostem (stakeholders) informace především o svých produktech, 

jejich cenách i místech prodeje.“  

Mezi hlavní cíle marketingové komunikace patří podle Přikrylové a Jahodové (2010) 

poskytnutí informací, tvorba a stimulace poptávky, diferenciace produktu, zdůraznění 

hodnoty a užitku produktu, stabilizace obratu, budování značky a v neposlední řadě také 

posílení firemní image. K dosažení těchto cílů je využívána celá řada komunikačních 

nástrojů, které se rozlišují na osobní, neosobní a kombinované. Výše uvedené autorky 

používají následující členění. Mezi nástroj osobní komunikace řadí osobní prodej. Naopak 

reklama, podpora prodeje, přímý marketing, public relations neboli vztahy s veřejností 

a sponzoring řadí mezi nástroje neosobní komunikace. Kombinované nástroje komunikace 

zastupují veletrhy a výstavy (Přikrylová a Jahodová, 2010). 

Naproti tomu Foret (2011) člení výše uvedené komunikační nástroje na nadlinkové, 

využívající masová média, a podlinkové, které se vyznačují přesnějším zacílením 

na zákazníky a masová média nevyužívají. 
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Volba optimálního komunikačního mixu je determinována následujícími faktory: podstata 

trhu, podstata výrobku či služby, životní cyklus, cena produktu a dostupné finanční zdroje 

(Přikrylová a Jahodová, 2010). V úvahu musí být vzaty také výhody a nevýhody 

jednotlivých nástrojů, viz tabulka 4, a rovněž jejich vzájemná interakce. Je tedy zřejmé, 

že vytvoření účinné marketingové komunikace není pro manažery snadný úkol. 

Tabulka 4: Výhody a nevýhody nástrojů marketingové komunikace 
DRUH 

KOMUNIKACE 

NÁKLADY VÝHODY NEVÝHODY 

OSOBNÍ    

Osobní prodej Vysoké náklady na 

jeden kontakt 

Umožňuje pružnou 

prezentaci a získání 

okamžité reakce 

Náklady na kontakt 

podstatně vyšší než u 

ostatních forem, 

nesnadné získat či 

vychovat kvalifikované 

odborníky 

NEOSOBNÍ    

Reklama Relativně levná na 

kontakt 

Vhodná pro masové 

působení, dovoluje 

výraznost a kontrolu 

nad sdělením 

Značně neosobní, nelze 

předvést výrobek, nelze 

přímo ovlivnit nákup, 

nesnadné měření účinku 

Podpora prodeje Může být nákladná Upoutá pozornost a 

dosáhne okamžitého 

účinku, dává podnět 

k nákupu 

Snadno napodobitelná 

konkurencí, působí 

krátkodobě 

Přímý marketing Nízké náklady na jeden 

kontakt 

Efektivnější zacílení na 

spotřebitele, možnost 

utajení před konkurencí 

Závislý na kvalitních 

databázích, nutná jejich 

pravidelná aktualizace 

Public relations Relativně levné, hlavně 

publicita; jiné PR akce 

nákladné, ale jejich 

frekvence nabývá tak 

častá 

Vysoký stupeň 

důvěryhodnosti, 

individualizace 

působení 

Publicitu nelze řídit tak 

snadno jako ostatní 

formy komunikace 

Zdroj: vlastní zpracování podle (Přikrylová a Jahodová, 2010, s. 44)  
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3. Inovativní marketing 

V úvodní kapitole byl představen pojem inovace včetně jednotlivých typů inovací. Inovovat 

je možné v celé řadě oblastí a mezi ně patří také oblast marketingu, která nabízí mnoho 

příležitostí pro inovace. Téma inovativní marketing bude představeno v další části této práce. 

Inovativní marketing se zabývá novými a inovativními přístupy v oblasti marketingu. Philip 

Kotler označuje inovativní marketing také jako laterální marketing, který vychází 

z tzv. laterálního myšlení. Pojem laterální myšlení zavedl psycholog Edward de Bono a toto 

myšlení je charakterizováno jako asociativní, hravé a vyznačuje se hledáním originálních 

cest a postupů (Kotler, 2005). De Bono prosazoval toto myšlení jako nezbytné pro kreativitu 

a inovaci, avšak psycholog Robert Weisberg argumentuje tím, že neexistují dostatečné 

důkazy, které by prokazovaly efektivitu laterálního myšlení a uvádí, že kreativita a inovační 

proces vychází spíše z logického myšlení a metody pokusu a omylu s následnou zpětnou 

vazbou (Burgh a Phillips, 2014). Avšak logické myšlení, které probíhá v jednom směru 

a preferuje spíše ověřené postupy, je podle Kotlera (2005) typické spíše pro tradiční 

marketingové myšlení. Proto bude v dalším textu pozornost zaměřena na inovativní 

marketing a jeho fáze vycházející z laterálního myšlení. 

Dále budou uvedeny vybrané definice inovativního marketingu. Například německá 

společnost LEAD Innovation Management uvádí následující definici: „Innovation 

marketing covers all innovation management activities that contribute to the promotion 

of the market success of new products and services. If one considers that the actual task and 

mission of innovation is market success, it becomes clear that innovation marketing plays 

an extremely important role in the innovation process“ (Hengsberger, 2018). V překladu 

je tedy inovativní marketing chápán jako proces, který zahrnuje veškeré inovační 

manažerské aktivity přispívající k tržnímu úspěchu nových produktů a služeb. Pokud 

vezmeme v úvahu, že skutečným úkolem a posláním inovace je úspěch na trhu, je zřejmé, 

že inovativní marketing hraje v inovačním procesu nesmírně důležitou roli. 

Dědková a Ungerman (2017, s. 162) uvádí tuto definici: „Innovative marketing is a process 

that fosters the innovation of products and services based on the wishes of existing and 

potential customers.“ Volný překlad této definice zní následovně: „Inovativní marketing 



33 

je proces, který podporuje inovace produktů a služeb, na základě přání stávajících 

a potenciálních zákazníků.“ 

Vyčerpávající definici použil ve své knize Inovativní marketing Phillip Kotler: „Inovativním 

(laterálním) marketingem rozumíme sled pracovních úkonů, které, jsou-li aplikovány na 

existujících produktech, vedou k vytváření nových výrobků či nových služeb uspokojujících 

nové potřeby, přinášejících nové oblasti využití, nové situace či objevujících nové cílové 

skupiny spotřebitelů. Jde tudíž o proces, nabízející značnou příležitost vytvořit zcela nové 

výrobkové kategorie či zformovat zcela nové trhy“ (Kotler, 2005, s. 104). Stejný autor 

přirovnává inovativní marketing k procesu, který vyžaduje metodický přístup. Jeho aplikace 

na dosavadní výrobky či služby přináší možné inovace například ve formě nového trhu nebo 

výrobkové kategorie (Kotler, 2005). 

Výstižnou definici inovativního marketingu lze nalézt také ve studii s názvem „Marketing 

Innovation: The Unheralded Innovation Vehicle to Sustained Competitive Advantage“. 

Definice zní takto: „generation and implementation of new ideas for creating, 

communicating, and delivering value to customers and for managing customer relationships 

in ways that benefit the organization“ (Tinoco, 2010, s. 5). Ve volném překladu zní definice 

takto: „generování a zavádění nových nápadů sloužících k vytváření komunikace, 

poskytování hodnoty zákazníkům a řízení vztahů se zákazníky takovým způsobem, který 

přináší prospěch organizaci.“ 

3.1 Příčiny změn v přístupu k marketingu 

Odpověď na otázku, co je to inovativní marketing, poskytují výše uvedené definice, avšak 

z pohledu firmy je důležitější odpověď na otázku: „Proč bychom měli inovativní marketing 

využívat?“ Tak, jak se vyvíjí společnost, mění se také potřeby a přání zákazníků, situace na 

trhu včetně okolního prostředí a především konkurence. Pokud chtějí firmy zůstat 

konkurenceschopné, musí být na tyto změny připraveny a být schopny na ně patřičně 

zareagovat. Avšak postupy a základní nástroje tradičního marketingu, které dříve fungovaly, 

postupně ztrácí svou účinnost a již nejsou schopny zajistit konkurenční výhodu. Z tohoto 

důvodu je důležité hledat a využívat stále nové inovativní přístupy a to nejen v marketingové 

oblasti. 
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Některé faktory, které způsobují změny v přístupu k marketingu, byly uvedeny již v úvodu 

druhé kapitoly. V následující části budou podrobněji představeny vybrané příčiny, které stojí 

za těmito změnami. 

A) Vyšší koncentrace v distribuci spotřebního zboží 

V oblasti distribuce lze již delší dobu pozorovat stále rostoucí dominanci velkých 

obchodních řetězců, které jsou v rukou korporací a nadnárodních firem. Patrné je to zejména 

v segmentu potravin, který na českém trhu z převážné části ovládají řetězce jako je Lidl, 

BILLA, TESCO a další. Důsledkem tohoto procesu je také rostoucí vliv distribučních firem 

na úkor výrobců. Vzhledem k tomu, že tyto řetězce ovládají distribuční cesty, které jim 

zaručují silnou vyjednávací pozici, mohou si stanovit různé požadavky týkající se například 

ceny a dodacích lhůt (Kotler, 2005). 

B) Růst počtu značek 

Na současném trhu je obrovská konkurence, která je zřejmá na první pohled u většiny 

dostupných produktů a služeb. Spotřebitelé dnes mají větší výběr než kdy dříve. Kotler 

(2005) uvádí následující tři faktory, které k nárůstu vedou. Prvním je přizpůsobení výrobků 

specifickým potřebám zákazníků. Druhým faktorem je tvrzení, že větší množství značek 

znesnadňuje život konkurenci, která tak má menší šanci na úspěch. Jako poslední faktor 

uvádí, že díky většímu počtu značek má firma lepší vyjednávací pozici s distributory. 

C) Kratší životní cyklus 

Doba kolem nás se neustále zrychluje a to platí také pro životní cyklus produktů, který je 

stále kratší. Popesko (2009) zmiňuje, že zkracování životního cyklu je v současnosti 

obecným trendem. Kotler (2005) uvádí několik důvodů, mezi které patří vyšší ochota 

spotřebitelů zkoušet nové produkty i značky a pokud je to pro ně výhodnější, upřednostní je 

před těmi stávajícími. Dále pak zmiňuje rostoucí boj o prodejní plochy a charakter trhu, 

kdy se konkurenti stále předhání s uváděním nových značek a produktů.  
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D) Digitální technologie 

S nástupem digitálních technologií, především internetu a sociálních sítí došlo k výrazným 

změnám v přístupu k marketingu. Rozvoj digitálních technologií má vliv jak na trh, tak na 

všechny části marketingového mixu. Díky nim vznikly nové výrobky a služby, 

jako například elektronické čtečky knih, chytré hodinky nebo internetové bankovnictví. 

V rámci ceny pak například platba za produkty pomocí tzv. kryptoměny. V oblasti distribuce 

sehrál velmi důležitou roli internet a vznik internetových obchodů jako nových distribučních 

kanálů, které jsou v tuzemsku velmi oblíbené. Jak vyplývá z analýzy nákupního portálu 

a srovnávače cen Heureka.cz, například potraviny vykazují velký nárůst prodeje právě přes 

internet (ČTK, 2017). Poslední složku marketingového mixu 4P představuje propagace, 

která zažila s rozvojem internetu a sociálních sítí doslova revoluci díky vzniku nových 

komunikačních kanálů, jako je Instagram, Facebook či Twitter. Sílu sociálních médií 

potvrzuje průzkum společnosti Facebook z druhého čtvrtletí roku 2017, podle kterého 

navštíví tuto platformu v České republice 3,6 milionu uživatelů každý den, přičemž 

tři miliony z nich se připojí přes mobilní telefon (Marketing & Media, 2017). 

E) Růst množství modifikací výrobků 

Téměř jakýkoliv produkt má dnes několik různých alternativ lišících se například 

ve velikosti balení, typu příchutě nebo designu a nabídka je tak širší než kdy jindy. „V každé 

kategorii zboží exponenciálně vzrostl výběr díky nabídce nejrůznějších variant a modifikací 

výrobků. Výrobkové kategorie jsou z hlediska dalších možných variant do značné míry 

saturovány“ (Kotler, 2005, s. 28). Například pokud se spotřebitel rozhodne koupit si 

v obchodě pitnou vodu, má na výběr z mnoha variant. Setkat se může s vodou kojeneckou, 

minerální nebo pramenitou. Vybrat lze navíc vodu neperlivou, jemně perlivou či perlivou, 

a to v různých obalech několika velikostí a z různých materiálů, jako je sklo či plastové lahve 

vyrobené z Polyethylentereftalátů (dále jen PET). Existuje také mnoho příchutí, 

ať už s přírodními či umělými sladidly. Díky existenci těchto modifikací je výběr velmi 

široký. 
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3.2 Fáze inovativního marketingu 

Jednotlivé fáze inovativního marketingu následující po volbě produktu, který má být 

inovován, ve své podstatě vychází z tvůrčího neboli kreativního myšlení. To je, jak uvádí 

Kotler (2005), předpokladem pro uplatnění inovativního marketingu a důležité je zejména 

porozumět jednotlivým fázím tohoto myšlení, které jsou následující: 

1. Definování zájmu. Jinými slovy, to na co bude zaměřena pozornost.  

2. Vytvoření myšlenkového podnětu, pomocí laterálního posunu. 

3. Propojení bezprostředně nesouvisejících pojmů, či myšlenek (Kotler, 2005). 

Pro lepší pochopení budou tyto fáze vysvětleny na následujícím příkladu. Nejprve je nutné 

zvolit předmět zájmu, kterým bude například obyčejné alkoholické pivo. V další fázi musí 

být vytvořen myšlenkový podnět a to pomocí tzv. laterálního posunu, který podle Kotlera 

(2005, s. 106) „spočívá v tom, že prostě přerušíme logický tok myšlenek“. Aplikace druhé 

fáze kreativního neboli laterálního myšlení by na uvedeném příkladu mohla být následující: 

vzhledem k tomu, že alkoholické pivo obsahuje určitý obsah alkoholu, logicky způsobuje 

opilost. Avšak opuštění logického myšlení nabízí několik myšlenek, které mohou být více, 

či méně smysluplné. Například myšlenka, že alkoholické pivo nezpůsobuje opilost (laterální 

posun) působí na první pohled nelogicky. Díky této myšlence vznikají dva pojmy: „pivo“ 

a „pivo nezpůsobuje opilost“. Aby bylo nalezeno logické spojení mezi těmito dvěma pojmy, 

musí být objeven způsob, který umožňuje vyrobit pivo bez alkoholu. Současným výrobcům 

se to podařilo a vznikl tak nový produkt, který si vytvořil svůj vlastní segment. 

Nealkoholické pivo zachovává chuť alkoholického piva, aniž by způsobovalo opilost. Tento 

značně zjednodušený příklad ilustruje, že i kreativita má určitou logiku. 

Kotler (2005) uvádí, že díky laterálnímu posunu vznikne tzv. mezera (přerušení), která na 

první pohled vypadá jako problém, avšak de facto představuje spíše prostor či přímo zdroj 

pro kreativní myšlení a inovace. 

3.2.1 První fáze – volba oblasti zájmu 

V první fázi je nutné zvolit oblast zájmu neboli oblast, na kterou bude soustředěna pozornost. 

Vzhledem k širokému množství jednotlivých oblastí v rámci předmětu marketingu, uvádí 
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Kotler (2005) zjednodušené rozdělení na tři základní roviny inovativního marketingu, které 

jsou uvedeny na obrázku č. 5. 

 
Obrázek 5: Tři roviny inovativního marketingu 
Zdroj: zpracováno podle (Kotler, 2005, s. 113) 

Jak ilustruje obrázek č. 5, oblast zájmu může být zaměřena na trh, v rámci kterého může být 

dále oblastí zájmu například potřeba zákazníků, cílová skupina nebo prodejní situace. Další 

dvě roviny představují produkt a zbývající součásti marketingového mixu. V každé 

z uvedených oblastí lze aplikovat již zmíněný laterální posun, který je základem druhé fáze. 

Důležité je zmínit, že laterální posun je proveden vždy pouze u jedné z těchto rovin. Pokud 

bude pozornost soustředěna na rovinu trhu či produktu, pravděpodobně bude mezi těmito 

dvěma rovinami vytvořena pomocí laterálního posunu mezera, která poskytuje prostor pro 

inovace, a může tak dojít ke vzniku nové výrobkové kategorie a potažmo i trhu. Zaměření 

pozornosti na zbývající součásti marketingového mixu vede při aplikaci laterálního posunu 

k vytvoření inovativních obchodních postupů, nebo vzniku podkategorií daného produktu. 

Zbylé dvě roviny však zůstanou nedotčeny (Kotler, 2005). 

3.2.2 Druhá fáze – vytvoření marketingové mezery 

Ve druhém kroku je nezbytné vytvořit tzv. „marketingovou mezeru“, která je základem 

inovativního marketingu a vzniká v důsledku laterálního posunu neboli odlišného způsobu 

uvažování, než je běžné. Pokud nebyla vytvořena marketingová mezera, která je 

charakterizována jako nesoulad mezi dvěma pojmy či myšlenkami, nelze hovořit 

o inovativním marketingu. K vytvoření marketingové mezery jsou využívány různé 

techniky, které však využívají převážně šesti hlavních technik (Kotler, 2005): 

 Nahrazení (substituce). 

 Převrácení (inverze). 

 Kombinování. 

1. trh 2. produkt
3. zbývající součásti 

marketingového mixu
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 Přehánění (nadsazený účinek). 

 Odstranění (eliminace). 

 Změna pořadí (změna ve sledu logických kroků). 

Každá z uvedených technik může být aplikována na jednu ze tří rovin inovativního 

marketingu a často mohou mít absurdní vyústění. Díky těmto technikám však může 

vzniknout „marketingová mezera“, která je prostorem pro inovaci, originalitu a vznik 

nových obchodních příležitostí. Příkladem převrácení může být film Memento z roku 2001. 

Děj běžných filmů je obvykle vyprávěn chronologicky, avšak v případě filmu Memento je 

děj vyprávěn od konce a tato „inovace“ jistě přispěla k řadě získaných ocenění a pozitivnímu 

vnímání mezi veřejností (ČSFD, ©2001-2019). Vybrané praktické příklady výše zmíněných 

technik budou uvedeny v následujících kapitolách. 

3.2.3 Třetí fáze – propojení nových myšlenek s původními 

V poslední fázi inovativního marketingu je snahou vyplnění vzniklé marketingové mezery. 

Jinými slovy, nalezení spojení mezi novým nápadem a původní myšlenkou. K tomu se 

využívají metody analytického vyhodnocení. Jejich snahou je formulace závěrů a výsledků 

plynoucích z analýzy nového stimulu či nápadu. První metodou je analýza všech kroků 

nákupního procesu, který by nový podnět vyvolal. Jako druhou metodu lze využít 

vyhodnocení na základě vymezení užitečných prvků či dalších pozitivních aspektů, které 

souvisí s novým stimulem. Poslední metoda vyhodnocení se soustředí na definování oblasti 

využití nového podnětu. Nalezení tohoto spojení není snadné a jistě závisí na praktických 

zkušenostech a znalostech řešitele, důležitý je však také kladný přístup v pohledu na nový 

podnět (Kotler, 2005). 

Jednotlivé fáze inovativního marketingu ve své podstatě vychází z kroků uplatňovaných při 

kreativním myšlení. Inovace v marketingu mohou, jak uvádí Kotler (2005), probíhat na 

několika úrovních (rovinách), viz obrázek č. 5. Jedná se o inovace na úrovni produktu, 

inovace na úrovni trhu a inovace na úrovni ostatních částí marketingového mixu. Oproti 

inovacím uvedeným v podkapitolách 1.2.1 a 1.2.2, které se dělí podle toho, zda vychází 

z předem stanoveného trhu, či nikoliv, je dělení inovací uvedené v následujících 

podkapitolách závislé podle oblasti, na kterou bude inovace zaměřena (trh, produkt, ostatní 
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části marketingového mixu). Tato dvě různá dělení jsou na sobě nezávislá a lze se setkat 

například s následujícími inovacemi: 

 Inovace na úrovni trhu, která vychází z předem vymezeného trhu – např. inovace 

zaměřená na uspokojení potřeb stávajících zákazníků (dětské pleny, které jsou 

pohodlnější a lépe tak uspokojí potřeby stávajících zákazníků). 

 Inovace na úrovni trhu s původem mimo daný trh – např. inovace zaměřená 

na uspokojení potřeb nových zákazníků mimo daný trh (pleny, které nejsou zaměřeny 

na děti, ale na dospělé trpící inkontinencí). 

3.3 Inovace na úrovni trhu 

Jak již bylo zmíněno, trh je velmi široký pojem a nabízí se tak mnoho různých podoblastí 

v rámci trhu, které mohou být předmětem inovací. Kotler uvádí pro trh následující definici: 

„Trh = potřeba, cílová skupina, příležitost (místo, čas, situace a zkušenost)“ (2005, s. 140). 

Všechny tyto prvky trhu tedy mohou být oblastí zájmu inovativního marketingu. Pozornost 

bude zaměřena především na techniku nahrazení. Tato technika laterálního posunu je oproti 

ostatním technikám nejsnadnější a také nejúčinnější (Kotler, 2005). 

Podstatou inovace v rámci trhu prostřednictvím změny potřeby je objevit potřebu 

zákazníků, kterou produkt neuspokojuje a modifikovat produkt takovým způsobem, aby tuto 

potřebu dokázal uspokojit (Kotler, 2005). Přičemž některé organizace do tohoto procesu 

zapojují samotné zákazníky a díky tomu jsou schopny identifikovat jejich potřeby lépe než 

kdy předtím, jak uvádí Desouza et al. (2008). Příkladem inovace tohoto typu může být 

vlasový šampon podporující růst vlasů. Primárním důvodem pro jeho koupi je potřeba umýt 

si vlasy. Šampon však navíc dokáže podpořit růst vlasů, tedy uspokojit další potřebu. 

Další možností inovace na úrovni trhu je změna cílové skupiny. Snahou je nalézt zcela nový 

okruh zákazníků, se kterým původně nebylo při prodeji výrobku či služby uvažováno. 

Příkladem může být firma Meggle, která nabízí širokou paletu mléčných výrobků. Podle 

odhadů však až 65 % populace trpí neschopností strávit laktózu označovanou jako 

tzv. laktózovou intoleranci, která způsobuje zdravotní potíže při konzumaci mléčných 

výrobků (U.S. National Library of Medicine, 2019). Vzhledem k tomu se okruh zákazníků 
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mléčných výrobků značně snižuje. Firma Meggle však představila mléčné výrobky bez 

laktózy a díky této inovaci oslovila novou cílovou skupinu zákazníků. 

Pozornost může být zaměřena také na změnu příležitosti, při které je výrobek či služba 

využíván. Příkladem je energetický nápoj Red Bull určený k doplnění energie, který je dnes 

rozšířený po celém světě. Společnost díky své marketingové strategii vytvořila celou řadu 

příležitostí, při kterých nápoj doporučuje konzumovat. Například během řízení, ve škole 

a během studia nebo v práci. Samostatnou kapitolou je pak konzumace při sportu, ve kterém 

se společnost velmi angažuje a produkt je propagován těmi nejlepšími sportovci (Red Bull, 

©2019). 

Kotler (2005) zmiňuje také možnost změny dalších prvků, jako je čas, kdy se produkt kupuje 

či využívá, místo, kde je možné ho koupit nebo zážitky a aktivity, které se pojí s užitím 

produktu. 

3.4 Inovace na úrovni produktu 

Jak vyplývá z průzkumu malých a středních firem, nejvýznamnější oblastí, která nabízí 

prostor pro inovace je samotný produkt (Shaw, 1997). V předchozí kapitole lze pozorovat, 

že uvedené příklady inovací v rámci trhu jsou zpravidla spojeny s inovací samotného 

produktu a naopak. Důvodem je vzájemná provázanost těchto dvou kategorií (Kotler, 2005). 

V rámci trhu lze snadno nabýt dojmu, že inovovaných produktů je naprostá většina, avšak 

studie agentury Ernst & Young a AC Nielsen uvádí opak. Podíl skutečně nových produktů, 

které byly uvedeny v rámci evropského trhu, je pouze 2,2 %. U zbylých produktů 

označovaných jako inovované vyšlo najevo, že byly převážně inspirovány konkurenčními 

produkty. Napodobením konkurence však není možné dosáhnout takových výsledků, 

které přináší naprosto nové produkty. To je také jeden z důvodů, proč jsou skutečné inovace 

tak důležité (Novák, 2017). 

U inovace na úrovni produktu je důležitá především střední a vnější vrstva produktu 

(viz kapitola 2.2.1). Inovace vztahující se k jádru produktu cílí na základní potřeby, které má 

produkt uspokojit, a z toho důvodu patří spíše na úroveň trhu. V případě produktu může být 
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pozornost zaměřena na inovace balení, značky, kvality, ale také na servis, záruku a další 

atributy. 

Příkladem inovace produktu s využitím techniky odstranění, která spočívá ve vyřazení 

určité vlastnosti nebo součásti produktu, může být ilustrován na bezdrátových sluchátkách. 

Tento výrobek vznikl z obyčejných drátových sluchátek díky inovaci spočívající 

v odstranění přívodního kabelu. 

Základem techniky kombinace je spojení více funkcí či vlastností produktu, aniž by se 

změnila jeho základní charakteristika (Kotler, 2005). Inovaci v rámci balení pomocí této 

techniky lze ilustrovat na příkladu tzv. „Dip & Squeeze“ obalu. Takto pojmenovaný obal 

představila společnost H. J. Heinz pro své kečupy, jejichž výrobou se zabývá. Využití obalu 

znázorňuje obrázek č. 6. 

 
Obrázek 6: Balení Dip & Squeeze 
Zdroj: www.heinzdipandsqueeze.com 

Jako příklad pro techniku změny pořadí mohou posloužit míchané nápoje. Podstatou je 

změna sledu jednotlivých kroků určitého procesu. V případě míchaných nápojů je obvykle 

nutné zakoupit jednotlivé nápoje zvlášť a až poté je smíchat. Avšak změna pořadí těchto 

kroků vedla k nápadu smíchat tyto nápoje ještě před prodejem. Díky tomu vznikla kategorie 

nazývaná „ready to drink“ neboli nápoje namíchané již od výrobce připravené rovnou k pití. 

V nabídce lze najít jak alkoholické nápoje, jako například „Jim Beam & Cola“, 

tak nealkoholické nápoje, jako je kupříkladu ledová káva. 
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3.5 Inovace na úrovni ostatních částí marketingového mixu 

Oproti inovacím na úrovni trhu a produktu nedochází prostřednictvím inovace ceny, 

distribuce a propagace ke změnám vlastností výrobků a služeb ani ke změnám potřeb, které 

uspokojují. S využitím některé ze šesti hlavních technik dochází spíše k inovacím v oblasti 

obchodního přístupu (Kotler, 2005). Uvedeno bude opět několik praktických příkladů. 

Díky rozvoji nových platebních metod, především prostřednictvím platebních karet 

a v poslední době také dalších platebních platforem, jako je Apple Pay a Google Pay, které 

zákazníkům umožňují zaplatit pomocí telefonu či chytrých hodinek, vznikají nové způsoby 

placení za zboží a služby. Příkladem inovace v oblasti ceny je platba lístků do kina pomocí 

aplikace Cool Ticket, která nabízí možnost prodeje digitálních vstupenek. Zákazník zaplatí 

za vstupenku pomocí aplikace, následně je mu on-line vstupenka zaslána do mobilního 

telefonu, kterou stačí při vstupu předložit obsluze. Odpadá tak nutnost vyzvednout si 

rezervovanou vstupenku předem na pokladně. Díky tomu se netvoří fronty a odpadá také 

tisk samotných vstupenek. 

Inovativní systém distribuce piva konečnému zákazníkovi představil například řetězec 

restaurací „The PUB“. Od konkurence se odlišuje tím, že je restaurace vybavena stoly 

se samoobslužnými výčepy, u kterých si mohou návštěvníci načepovat vlastní pivo. 

Prostřednictvím dotykových panelů mají zákazníci také možnost vybrat si hudbu, přivolat 

obsluhu nebo si objednat jídlo (Casopisbarbar.cz, ©2019). Jiným příkladem, který znamenal 

výraznou inovaci v rámci distribuce zboží, jsou nápojové automaty. Jejich hlavní výhodou 

je, že fungují 24 hodin denně a v porovnání s tradičním prodejem v kamenných obchodech 

šetří prodejní náklady (Adámková, 2015). 

Neméně důležitou složkou marketingového mixu je propagace. Za příklad netradiční 

inovativní propagace, která měla značný dosah v tuzemských médiích, lze považovat 

marketingovou kampaň pivovaru Bernard, jehož slogan zní „vlastní cestou“. Pivovar využil 

kampaně MeToo, která v roce 2017 řešila téma sexuálního obtěžování a genderového násilí 

a v souvislosti s ní zveřejnil billboard, viz příloha A. Jak uvedl pivovar v tiskové zprávě, 

snažil se poukázat na absurditu celé kampaně, během které může být kdokoliv bez důkazů 

označen jako násilník (Bernard, 2017). Kontroverzní billboard vyvolal poměrně velkou 

odezvu na sociálních sítích a to díky využití virálního marketingu. Dokonce se o něm zmínil 
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deník The New York Times. Vzhledem k citlivosti tématu se jednalo ze strany pivovaru o 

odvážný krok, který vzbudil velkou pozornost také v médiích a rozdělil veřejnost na dva 

tábory. Jak vyplývá z ankety umístěné pod zprávou informující o této reklamě na serveru 

iDNES.cz, drtivou většinu hlasujících tato reklama neuráží (Horáček, 2018). Firma jednala 

v souladu se svým sloganem a řada zákazníků tak po této marketingové kampani může 

vnímat pivovar Bernard jako společnost, která se nebojí odlišit od konkurence a jde svou 

vlastní cestou. 

Příkladů inovativního marketingu, ať už úspěšných, či méně úspěšných, lze nalézt opravdu 

mnoho. V předchozích kapitolách byly představeny vybrané příklady a také možné techniky 

využitelné v procesu inovativního marketingu podle Philipa Kotlera. Bylo prokázáno, že 

marketingové inovace pozitivně působí na marketingovou výkonnost firmy neboli schopnost 

dosáhnout určeného cíle v marketingu. Podniky by tak neměly tyto inovace v marketingu 

opomínat (Chuwiruch et al., 2015) a (Afriyie et al., 2018).  

 
Obrázek 7: Inovační aktivity podniků v ČR 
Zdroj: ČSÚ (2018a) 

Inovační aktivity podniků v České republice (dále jen ČR) zachycuje graf na obrázku č. 7. 

Jak je vidět, pokles inovačních aktivit v ČR po roce 2008 způsobený finanční krizí se 

podařilo zvrátit a v období 2014-2016 došlo k nárůstu inovační aktivity na 46,3 % firem. 

V rámci průměru členských států EU však tuzemské podniky stále zaostávají, a to především 

v rámci malých podniků, které zaměstnávají 10 – 49 zaměstnanců (ČSÚ, 2018b). V tomto 

ohledu je tak v ČR stále velký prostor pro zlepšení. 
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4. Využití inovativního marketingu ve vybraném podniku 

Praktická část práce bude zaměřena na využití inovativního marketingu ve vybrané firmě. 

V první části bude firma představena a následně bude provedena analýza současných 

marketingových aktivit. V další části bude představena realizovaná inovace ve firmě 

a zhodnocení jejího přínosu. V závěru budou představeny návrhy na zlepšení. 

4.1 Představení vybraného podniku 

Pro analýzu marketingových aktivit a jejich následnou optimalizaci s využitím prvků 

inovativního marketingu byla zvolena firma PIVOVAR SVIJANY, a.s., která bude dále 

podrobněji představena. Důvodem pro výběr firmy z poměrně konzervativního odvětví, 

kterým v historii pivovarnictví bylo, jsou změny v tomto oboru, které lze v posledních letech 

pozorovat a stimulují tak podniky k inovacím. Jde zejména o nárůst obliby alternativních 

alkoholických nápojů, jako jsou cidery a ovocná piva zejména u mladší generace a také 

intenzivní nárůst minipivovarů. 

4.1.1 Historie 

Historie PIVOVARU SVIJANY sahá až do roku 1564 a řadí se tak mezi nejstarší pivovary 

v ČR. Novodobá historie se však datuje k 1. 4. 1998. Pivovar s ročním výstavem cca 

30 000 hl, kterému hrozilo uzavření, byl tehdy odkoupen od společnosti Pražské pivovary 

a.s. skupinou nadšenců v čele s Františkem Horákem a byla založena společnost PIVOVAR 

SVIJANY, s.r.o. Již v prvním roce dosáhl pivovar zisku 2337 tis. Kč a vystavil 94 938 hl 

piva a v následujících letech se dařilo zisk i výstav pravidelně navyšovat (PIVOVAR 

SVIJANY, 2000). Jistým milníkem byl také rok 2000, kdy pivovar přešel na produkci 

nepasterizovaného piva. Následující roky docházelo pravidelně k výrazným investicím do 

výrobních technologií a nejen díky tomu se podařilo překonat krizi, ve které se firma 

nacházela. V roce 2013 společnost koupila nedaleký zámek ve Svijanech, 

který zrekonstruovala. Rekonstrukce v hodnotě 60 milionů Kč byla z poloviny hrazena 

z vlastních zdrojů, zbylá část byla financována z fondů EHP a Norska. 
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4.1.2 Vlastnická struktura 

Z důvodu zvýšení důvěryhodnosti a snadnějšího získávání investičních prostředků proběhla 

1. srpna 2005 změna právní formy podnikání na akciovou společnost s výší základního 

kapitálu 10 mil. Kč (Pivovary.info, ©1999-2019). Majoritním vlastníkem se stala společnost 

LIF, a.s. K datu 1. 1. 2011 došlo k vnitrostátní fúzi tehdejšího jediného vlastníka 

LIF TRADE, a.s. a společnosti PIVOVAR SVIJANY, a.s. a vznikla nástupnická společnost 

PIVOVAR SVIJANY, a.s. Podle posledních údajů dostupných z obchodního rejstříku jsou 

aktuálními vlastníky následující subjekty: Ing. Ivan Polívka s 2% podílem, společnost 

LIF, a.s., která drží 24% podíl a společnost TKA limited se sídlem na Kypru, která vlastní 

74% podíl. Pivovar je zároveň 100% vlastníkem dceřiné firmy PIVOVAR SVIJANY – 

DISTRIBUCE, s.r.o. a od roku 2006 drží také 60% podíl ve společnosti Chmel Polepská 

blata, s.r.o. Společnost PIVOVAR SVIJANY – DISTRIBUCE, s.r.o. zároveň vlastní 

majoritní podíly ve společnostech Svijany Slovakia, s.r.o. a SVIJANY CROATIA, s.r.o., 

prostřednictvím kterých posiluje své zájmy v těchto zemích. Součástí společnosti je také 

zmíněný zámek a pivovarská restaurace nacházející se v areálu firmy. 

4.1.3 Profil společnosti 

Předmětem podnikání společnosti je pivovarnictví a sladovnictví a také výroba, obchod 

a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (Veřejný rejstřík a sbírka 

listin, 2019). Společnost je navzdory většině průmyslových pivovarů věrná tradičnímu 

způsobu vaření piva, které je charakteristické tzv. otevřeným kvašením ve spilce. Tento 

postup má oproti moderním metodám využívajících kvašení v uzavřených tancích 

označovaných jako cylindrokónické kvasné tanky (dále jen CKT) řadu nevýhod, 

jak z finančního hlediska, tak z pohledu časové náročnosti. Avšak jak uvedl sládek pivovaru 

Petr Menšík, pivovar nehodlá do budoucna nic měnit a zůstane věrný tradičnímu 

osvědčenému postupu (PIVOVARSVIJANY, ©2016). Pro pivovar je zároveň 

charakteristické, že v současnosti, až na nealkoholické pivo a pšeničné pivo Weizen, nabízí 

všechna svá piva nepasterizovaná. Hlavním trhem pro společnost je Česká republika, ale své 

produkty vyváží také do zahraničních zemí, především na Slovensko. Organizační schéma 

společnosti je znázorněno na obrázku č. 8. 
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Obrázek 8: Organizační schéma PIVOVARU SVIJANY, a.s. 
Zdroj: vlastní zpracování 

V roce 2018 pivovar zaměstnával 155 zaměstnanců, nyní jich je přibližně 170. Většina 

z dotázaných zaměstnanců pivovar stále považuje za rodinnou firmu, ve které se lidé mezi 

sebou vzájemně znají a panuje zde přátelská atmosféra. Vzhledem k tomu, že roční obrat 

firmy za rok 2018 nepřesáhl výši 50 milionů EUR, splňuje kritéria pro zařazení mezi malé 

a střední podniky (CzechInvest, ©1994–2019a). V roce 2017 byla společnost stejně jako 

v minulých letech mimořádně úspěšná, když realizovala kladný výsledek hospodaření 

po zdanění ve výši 233 062 tis. Kč a podařilo se také zvýšit výstav na rekordních 638 399 hl 

piva (PIVOVAR SVIJANY, 2018). Prosperitu pivovaru dokládá graf s vývojem výstavu 

v jednotlivých letech, viz obrázek č. 9. 
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Obrázek 9: Výstav PIVOVARU SVIJANY, a.s. 
Zdroj: vlastní zpracování dle dat uvedených ve výročních zprávách společnosti 

Z grafu uvedeného na obrázku č. 9 lze pozorovat, že výstav pivovaru neustále rostl 

s výjimkou roku 2014, ve kterém nebyl pivovar schopen uspokojit poptávku po lahvovém 

pivu kvůli rekonstrukci stáčecí linky pro lahvové pivo. Pozorovat lze také snižování 

jednotlivých přírůstků. Důvodů, které způsobují tento trend, může být několik. Obecným 

trendem na trhu je například klesající podíl prodejů sudového piva. Výkonná ředitelka ČSPS 

Martina Ferencová vidí příčinu poklesu v zavedení elektronické evidence tržeb 

a protikuřáckého zákona (ČTK, 2018). Další příčinou může být také omezená kapacita 

pivovaru, ke které se výstav blíží. 

4.2 Analýza marketingových aktivit 

Cílem této kapitoly je provést analýzu současných marketingových aktivit společnosti. 

Vzhledem k tomu, že marketingové aktivity každého podniku jsou mimo jiné ovlivněny také 

okolním prostředím, bude stručně provedena také analýza vnějšího marketingového 

prostředí firmy. 

4.2.1 Analýza vnějšího makroprostředí 

Vlivy z vnějšího makroprostředí lze pouze těžko ovlivnit, pro firmu je ale důležité tyto vlivy 

neustále sledovat a předvídat změny, které by mohly mít pozitivní či negativní účinek 

na obchodní aktivity podniku. K analýze makroprostředí bude využita tzv. PEST analýza, 

která se zaměřuje na vlivy politicko-legislativní, ekonomické, sociální a technologické. 
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Politické prostředí v ČR je relativně stabilní a to platí i pro okolní země, do kterých pivovar 

své produkty vyváží. Vzhledem k záměru posilovat export je důležité sledovat také 

politickou situaci v ostatních zemích, na jejichž trhy chce společnost vstoupit. Legislativní 

vlivy zahrnují problematiku daní a také další zákonné povinnosti či vyhlášky, které 

s výrobou piva souvisí. Novinkou v rámci legislativy je vyhláška Ministerstva zemědělství, 

která mění názvosloví u některých piv uvedených na trh od 1. prosince 2019. Například 

svrchně kvašená piva o stupňovitosti 11 až 12, dosud známé jako ležáky, budou podle nové 

vyhlášky označeny jako plná piva (eAGRI, 2018). Diskutované téma je také snížení DPH na 

točené pivo z původních 21 % na 10 %. Dne 31. 5. 2017 vstoupil v účinnost zákon 

č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který mimo jiné 

upravuje prodej alkoholických nápojů na veřejně přístupných sportovních akcích. Povolen 

je prodej alkoholických nápojů, které mají obsah alkoholu nejvýše 4,3 % etanolu 

(Česko, 2017). Pro pivovar to znamenalo omezení spotřeby na těchto akcích, protože do této 

hranice spadá pouze pivo Svijanská Desítka a nealkoholické pivo Vozka. 

Ekonomické vlivy jsou odvozeny od současné ekonomické situace, která je celosvětově 

na velmi dobré úrovni, ČR nevyjímaje. Vzhledem k nízké nezaměstnanosti může být 

rizikem nedostatek kvalifikovaných pracovních sil a růst mzdových nákladů. V roce 2018 

bylo exportováno do zahraničí 60 000 hl, to představuje necelých 9 % z celkové produkce 

a zisk plynoucí ze zahraničí výrazně ovlivňují měnové kurzy. Přehled vybraných 

makroekonomických ukazatelů, včetně predikce na příští rok, ukazuje tabulka č. 5. Z tabulky 

je patrné, že oproti předchozímu roku tempo růstu HDP zpomalilo a hodnota české koruny 

vůči euru posílila. To má na výnosy plynoucí z exportu negativní vliv.  

Tabulka 5: Přehled vybraných makroekonomických ukazatelů 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aktuální predikce 

HDP růst v % s.c. 2,7 5,3 2,5 4,4 2,8 2,5 2,4 

Průměrná míra inflace % 0,4 0,3 0,7 2,5 2,1 2,1 1,6 

Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 6,1 5,1 4,0 2,9 2,3 2,2 2,2 

Směnný kurz CZK/EUR  27,5 27,3 27,0 26,3 25,6 25,5 25,1 

Zdroj: vlastní zpracování podle (MFČR, 2019) 

Sociální dopady na pivovar mohou být poměrně zásadní a to i přesto, že je pivo považováno 

za národní nápoj a součást české kultury. Není tak divu, že podle Centra pro výzkum 

veřejného mínění (CVVM, 2018) drží ČR stále první příčku v konzumaci na obyvatele, 

na druhou stranu podíl konzumentů pozvolně ubývá. Důvodem může být nastupující 
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generace spotřebitelů, která má svá specifika nejen na trhu produktů, ale i na trhu práce. 

Mimo již zmíněnou rostoucí oblibu ovocných piv a ciderů je to například intenzivní 

využívání sociálních sítí a mobilních technologií či důraz na zdravý životní styl, ale také 

chuť zkoušet nové věci a tedy i nové druhy piv. Dalším vlivem do budoucna, který jistě 

poznamená spotřební trh je stárnutí populace. Trendem je také vylidňování venkova. 

Technologické vlivy mají dopad i na tradiční odvětví jako je pivovarnictví. Díky novým 

technologiím, jako jsou CKT tanky či technologie HGB umožňující jednoduše redukovat 

stupňovitost piva (od kterého se odvíjí výše spotřební daně), mohou pivovary snížit náklady 

a čas potřebný k výrobě piva (Alkoholium, ©2019). Druhou stranou mince je však odklon 

od tradičních výrobních metod. Rozvoj technologií umožnil také vznik nových druhů piva, 

jako například bezlepkové pivo, které si navíc zachovává vlastnosti tradičního piva. Nové 

technologie mají také zásluhu na stále větší automatizaci jednotlivých procesů. 

4.2.2 Analýza vnějšího mikroprostředí 

Analýza vnějšího mikroprostředí se zaměřuje na okolí podniku, které tvoří zejména 

konkurence, dodavatelé, zákazníci, veřejnost a také partnerské firmy. K analýze prostředí 

bude využit Porterův model pěti sil, který slouží k hodnocení konkurenceschopnosti podniku 

na základě pěti faktorů uvedených níže.  

Stávající konkurence v odvětví je obrovská. Většinu trhu ovládají převážně velké 

pivovarské skupiny a koncerny, které vlastní pivovary několika značek. Ty jsou pak navíc 

doplněny velkým množstvím minipivovarů. Podle serveru České pivo – České zlato 

(©2013-2019) je v ČR 478 pivovarů, z toho 47 průmyslových s výstavem nad 10 000 hl/rok 

a 431 minipivovarů (bez započítání školních a tzv. létajících pivovarů, které nemají stálou 

provozovnu). Hrozbou pro pivovar Svijany je jistě rozšiřování nepasterizovaných piv, které 

výrobci jako Gambrinus, nebo letos nově Staropramen, začaly nabízet ve vybraných 

hospodách. Přehled jednotlivých společností a jejich podíly na celkovém výstavu za rok 

2017 zachycuje obrázek č. 10. Jak je vidět, většinu trhu ovládají velké nadnárodní 

společnosti, které pod sebou vlastní několik různých značek. PIVOVAR SVIJANY, a.s. je 

součástí skupiny LIF Group, která ovládá také PIVOVAR ROHOZEC, a.s. 
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a pivovar PRIMÁTOR a.s. Skupina tak dohromady drží tržní podíl cca 4,4 % a je pátou 

největší v ČR. 

 
Obrázek 10: Podíl pivovarů na celkovém výstavu v ČR za rok 2017 
Zdroj: vlastní zpracování dle dat z Českého svazu pivovarů a sladoven 

Nová konkurence v oboru pivovarnictví nemá jednoduchou situaci. Vzhledem k vysoce 

konkurenčnímu trhu a poměrně vysokým investičním nákladům do technologie existují 

poměrně velké překážky vstupu do odvětví. Velké pivovary mají výhody plynoucí 

z historického kontextu (tradice, ověřená receptura, loajalita zákazníků), objemových efektů 

(úspory z rozsahu, distribuční síť) a k dispozici mají také mnohem větší rozpočet. I přes to 

v ČR dochází k trvalému nárůstu minipivovarů, které konkurují průmyslovým pivovarům 

širokou nabídkou speciálních piv. Případy vzniku větších pivovarů jsou spíše ojedinělé. 

Příkladem je znovuobnovení Zámeckého pivovaru Břeclav v roce 2013, nebo založení 

pivovaru Chotěboř v roce 2009. Z tohoto pohledu představuje větší hrozbu stávající 

konkurence na trhu. 

Na podnik mají vliv také dodavatelé, které dodávají suroviny nezbytné pro výrobu piva, 

ale také technologie, obalové materiály a další produkty nezbytné pro chod pivovaru. 

Základní suroviny pro výrobu piva ve Svijanech jsou chmel, slad, voda, cukr a pivovarské 

kvasnice. Chmel je pro výrobu piva strategická surovina, kterou má však podnik zajištěnou 

díky majetkové účasti v dceřiné společnosti Chmel Polepská blata, s.r.o. Slad představuje 
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ze vstupních surovin nejdražší položku. Pivovar ho nakupuje od malých nezávislých 

sladoven, jejichž vyjednávací síla je poměrně malá. Speciální odrůdy jsou dodávány 

ze SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s., která je největším producentem sladu v ČR. Rizikem 

může být neúroda ječmene či jeho nižší kvalita způsobená nepříznivými vlivy počasí a s tím 

související nárůst ceny. Vodu získává pivovar z vlastních vrtů. Cena cukru po zrušení kvót 

výrazně klesla, z původních 500 € na současných 320 € za tunu, v příštím roce 

pravděpodobně cena opět poroste kvůli nízké úrodě cukrové řepy (Trampota, 2019). 

Pro množení pivovarských kvasnic vlastními silami vybudovala společnost tzv. propagační 

stanici. Hrozbou do budoucna je však rostoucí cena elektřiny. 

Vývoj substitutů neboli zboží, kterým by mohli spotřebitelé pivo nahradit je dalším 

z faktorů Porterova modelu pěti sil. Mezi nejbližší substituty z alkoholických nápojů patří 

vína, ovocná piva a cidery, případně míchané nápoje. Z širšího pohledu však mohou 

substituty představovat i nealkoholické nápoje, kterým mohou dát spotřebitelé přednost před 

konzumací piva. Oproti limonádám má pivo výhodu v nižším obsahu cukru, navíc obsahuje 

vitamíny skupiny B. V konfrontaci s ostatními alkoholickými nápoji je výhodou na straně 

piva nižší cena. Jak uvádí ČSÚ (2018c), v posledních pěti letech spotřeba piva na 1 obyvatele 

v ČR lehce klesá, v případě vína se spotřeba téměř nemění. Pivo má nezaměnitelnou chuť 

a je pevnou součástí české kultury. Vstup nových substitutů, které by mohly pivo výrazně 

ohrozit, je tak v následujících letech málo pravděpodobný. 

Zákazníci jsou poslední externí skupinou v tomto modelu. Nejvýznamnějšími zákazníky 

společnosti jsou velkoobchodní a maloobchodní řetězce, které odebírají převážně lahvové 

a plechovkové pivo. Především velké obchodní řetězce s jejich širokou distribuční sítí mají 

vysokou vyjednávací sílu a pivovar tak musí jejich požadavky respektovat. To potvrzuje 

také výzkum společnosti GfK, podle kterého nakupuje spotřební zboží v menších prodejnách 

jen přibližně 10 % spotřebitelů (Česko v datech, 2018). Významnými odběrateli jsou také 

hospody a restaurace, kterých je přes 4 tisíce a putuje do nich hlavně sudové pivo. Čím větší 

má restaurace či hospoda odběr, tím je pro společnost významnější. Z tohoto důvodu má 

pivovar zavedený systém odměn. Ten se odvíjí od množství odebraného sudového piva, 

za které mají odběratelé tzv. příspěvek na propagaci ve výši 20 – 40 Kč/hl (záleží na typu 

piva). Nashromážděný příspěvek poté mohou využít k odběru reklamačních předmětů, 

jako jsou sklenice, ubrusy a další. Jistou nevýhodou pro business-to-business zákazníky 

může být nižší trvanlivost nepasterizovaného piva ze Svijan, která je maximálně půl roku. 
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Zahraniční zákazníci však požadují trvanlivost ještě delší a problém je to především 

pro export do vzdálenějších destinací. Pivovar do budoucna zcela jistě zachová své produkty 

nepasterizované a na transport tak budou kladeny vyšší nároky. 

4.2.3 Analýza marketingového mixu 

V této kapitole bude pozornost zaměřena na analýzu současné kombinace nástrojů 

marketingového mixu 4P, které společnost využívá k dosažení požadovaných cílů. 

Prvním nástrojem je produkt. Základem široké nabídky piv je pivo plzeňského typu vařené 

dle tradičních technologických postupů a bez pasterizace. Tím se Svijany odlišují 

od konkurence, která používá převážně moderní CK tanky a většinu piv nabízí 

pasterovaných. Pivovar celkem nabízí ve svém stálém portfoliu 15 druhů piv představených 

níže: 

 Svijanský Vozka – světlé nealkoholické pivo, které je jedním ze dvou piv, které je 

pasterizováno. 

 Svijanská Desítka 10 % - světlé výčepní pivo. 

 Svijanský Máz 11 % - světlý ležák a jednoznačně nejprodávanější druh 

svijanského piva. Nabízen je také v „zakalené“ nefiltrované variantě. 

 Zámecký Máz 11 % - světlý kroužkovaný ležák, který vychází ze Svijanského Mázu, 

do kterého se přidají pivovarské kvasinky a další proces kvašení následně probíhá 

přímo v sudu. Díky tomu má pivo odlišnou chuť.  

 Svijanský Fanda 11 % - řezaný nefiltrovaný ležák, původně uvařený jako dárek 

k narozeninám pro Františka Horáka, který se podílel na záchraně pivovaru 

v roce 1998. Pivo lidem zachutnalo a našlo si tak své místo v sortimentu. 

 Prémiový ležák „450“ – tento světlý ležák byl uvařen při příležitosti oslav 450 let 

od založení pivovaru. Mezi zákazníky vyvolal pozitivní ohlasy a nyní je součástí 

stálé nabídky. 

 Svijanský Rytíř 12 % - světlý ležák, který je specifický dodatečným chmelením 

za studena. 

 Kvasničák 13 % - nefiltrované světlé speciální pivo. 

 Svijanský Kníže 13 % - světlé speciální pivo vhodné nejen pro sváteční příležitosti. 
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 Svijanský Kněžna 13 % - tmavé speciální pivo vhodné také v kombinaci se světlými 

pivy. Svijanská Kněžna a Svijanský Kníže se hodí pro přípravu řezaného piva a pro 

tento účel je možné zakoupit tzv. duopack, který obě piva obsahuje. 

 Baron 15 % - světlé speciální pivo. 

 Weizen 12 % - světlé pšeničné svrchně kvašené pivo, které je pasterizováno. Jedná 

se o jediné svijanské pivo, které není plzeňského typu. 

Do stálé nabídky pivovaru bylo také zařazeno speciální světlé pivo DUX, které se však vaří 

pouze jednou ročně a to při příležitosti pivního svátku označovaného jako Dny českého piva. 

V roce 2018 pivovar představil také pivo s názvem Svijany 20 %, na oslavu dvaceti let 

novodobé historie pivovaru, které bylo rovněž pozitivně přijato a bude v nabídce pivovaru 

i v dalších letech. Podíl jednotlivých piv na celkovém výstavu pivovaru za rok 2018 

je zobrazen v tabulce č. 6. 

Produkt Podíl na celkovém výstavu za rok 2018 [%] 

Svijanský Máz 11 % 87,51 

Svijanský Desítka 10 % 5,67 

Svijanský Rytíř 12 % 1,82 

Prémiový ležák „450“ 1,75 

Svijanský Kníže 13 % 1,17 

Svijanská Kněžna 13 % 0,60 

Kvasničák 13 % 0,44 

Svijanský Fanda 11 % 0,51 

Baron 15 % 0,23 

Zámecký Máz 11 % 0,13 

Svijanský Máz 11 % - nefiltrovaný 0,06 

DUX 0,06 

Svijanský Vozka 0,03 

Svijany 20 0,01 

Weizen 0,01 

Tabulka 6: Podíl produktů na celkovém výstavu PIVOVARU SVIJANY za rok 2018 
Zdroj: PIVOVAR SVIJANY, a.s. 

Nabídka pivovaru je tedy opravdu široká a zajímavým trendem posledních let jsou právě 

pivní speciály (piva obsahující 13 % - 17,99 % extraktu původní mladiny), které jsou 

zpravidla veřejností kladně přijaty. Proto se také některé z nich staly pevnou součástí 

nabízeného sortimentu. Jednotlivé produkty jsou nabízeny v několika typech obalů 

z různého materiálu a v několika velikostech. Nejběžnější jsou skleněné pivní láhve typu 

NRW o objemu 0,5 litru a plechovky o stejném objemu. Sudové pivo se plní 

do tzv. KEG sudů o objemech 15, 30 a 50 litrů. Nabízeny jsou také obaly vhodné k různým 

příležitostem. Patří mezi ně tzv. party soudky s objemem 5 litrů, které je možné znovu 
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naplnit, dvoulitrové plechovky a speciální dárkové džbány. Strukturu prodejů podle obalů 

ukazuje graf na obrázku č. 11. 

 
Obrázek 11: Struktura prodejů podle obalů v roce 2018 
Zdroj: PIVOVAR SVIJANY, a.s. 

Kromě piva společnost nabízí také celou řadu reklamních předmětů, které je možné zakoupit 

v internetovém obchodu. Reklamní předměty mají z pohledu pivovaru spíše propagační 

funkci a podrobněji o nich bude zmíněno v rámci propagace. 

Dalším nástrojem marketingového mixu je cena. Cenovou politiku PIVOVARU SVIJANY 

ovlivňuje několik faktorů. Patří mezi ně konkurence, vyjednávací síla dodavatelů (zejména 

obchodních řetězců, kteří disponují širokou distribuční sítí obchodních řetězců), ale také 

cena energií, surovin a práce. Pivo je navíc zatíženo daní z přidané hodnoty a také spotřební 

daní. Vzhledem k tomu, že výstav pivovaru je vyšší než 200 000 hl ročně, vztahuje se na něj 

základní sazba spotřební daně, která činí 32 Kč/hl za každé celé hmotnostní procento 

extraktu původní mladiny (Česko, 2003). Zásadní roli při stanovení ceny má také druh piva, 

protože každé ze 14 nabízených piv zastává v sortimentu určitou pozici a cílí na jiný segment 

zákazníků. Prémiová piva, jako je ležák „450“ nebo speciály typu Kníže a Kněžna, 

se zaměřují na prémiový segment piv. K jejich výrobě se používají jen ty nejkvalitnější 

suroviny a to se logicky odrazí také v ceně piva, která má zároveň informační funkci 

(vyšší cena = vyšší kvalita). Naopak piva jako Desítka a Máz cílí na širší okruh zákazníků, 

které oslovují nižší cenou. Přehled cen sudového piva uvádí pro ilustraci příloha B. 

Při stanovení ceny se vychází z kalkulace nákladů sestavené s přihlédnutím k použitému 

typu obalu. V kalkulaci je započítána také obchodní marže odběratelů a výsledná cena 
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je stanovena v takové výši, aby byl zajištěn požadovaný výnos. Společnost také pravidelně 

provádí průzkum trhu s cílem zjistit ceny konkurence, ke kterým musí být přihlíženo. 

Vývoj cen lahvového a sudového světlého výčepního piva (do 10 %) ilustruje graf 

na obrázku č. 12. Výrazný nárůst ceny je zřejmý především u sudového piva. V případě 

tankového piva jsou pak ceny ještě mnohem vyšší a to až kolem 45 Kč za 0,5 l piva. 

 
Obrázek 12: Přehled vývoje cen za 0,5 l piva 
Zdroj: vlastní zpracování, dle ČSÚ (2019) 

Cenová politika pivovaru je s ohledem na vysokou konkurenci nastavena správně. Jistým 

etalonem na trhu je prémiové pivo Pilsner Urquell a stanovení vyšších cen by jistě nebylo 

dobrým tahem. Cena svijanských piv zohledňuje zacílení jednotlivých produktů a odpovídá 

cenám přímých konkurentů. 

Distribuce je ve společnosti zajištěna díky dceřiné společnosti PIVOVAR SVIJANY – 

DISTRIBUCE, s.r.o. Veškerá produkce pivovaru se prodává dceřiné společnosti, 

a to z důvodu snazší administrativy vzhledem k tomu, že pivo podléhá zdanění v rámci 

spotřební daně. V následných transakcích s obchodními partnery je tak již cena zboží 

zatížena spotřební daní. Výjimku tvoří zboží prodávané do zahraničí, za které odvádí 

spotřební daň příslušný dovozce. Dceřiná společnost využívá přímé i nepřímé distribuční 

cesty. Přímá distribuční cesta je zastoupena prostřednictvím podnikové prodejny, 

distribučního centra v Liberci a expedice v areálu firmy, kde si mohou zboží zakoupit přímo 

koncoví zákazníci. Pivovar provozuje také online obchod, ve kterém však není nabízeno 

lahvové a sudové pivo z důvodu obtížné přepravy (sklo se snadno rozbije, sudy jsou zase 
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příliš těžké). Drtivá většina prodeje je však distribuována pomocí nepřímých distribučních 

cest, prostřednictvím obchodních řetězců a restaurací, hospod či v poslední době čím dál 

oblíbenějších tankoven. Pivovar spolupracuje s většinou významných řetězců, mezi které 

patří společnosti jako je MAKRO, Lidl, Tesco, BILLA, Kaufland a další. Doprava do těchto 

řetězců je zajištěna externí přepravní společností NADOKO s.r.o. Vedle toho pivovar 

spolupracuje s hostinskými zařízeními, kterých je po celé ČR i v zahraničí více než 4000. 

Obsluhu těchto zařízení zajišťuje jen v ČR 18 obchodních zástupců, kteří mají na starost 

přidělené regiony.  

Pivovar se netají tím, že do budoucna chce posílit export a vyvážet by se mělo hlavně 

plechovkové pivo. Největším exportním trhem je pro podnik Slovenská republika, ve které 

bylo v roce 2018 postaveno nové distribuční centrum. To by mělo přispět k posílení pozice 

na tomto trhu. Na obrázku č. 13 je zachycen podíl jednotlivých zahraničních zemí 

na celkovém exportu pivovaru a je patrné, že zdaleka nejvíce piva je vyváženo na Slovensko. 

 
Obrázek 13: Podíl zahraničních zemí na celkovém exportu 
Zdroj: PIVOVAR SVIJANY, a.s. 

Export do ostatních zahraničních států je z pohledu celkového vyprodukovaného výstavu 

téměř zanedbatelný. Okolní země tak do budoucna představují velký potenciál a příznivé je 

také to, že jde o země s vysokou spotřebou piva na osobu. Logickou volbou pro vývoz je 

proto Německo, Polsko, Rakousko a také Maďarsko. 

Propagaci nebo také marketingovou komunikaci má v PIVOVARU SVIJANY na starost 

marketingové oddělení. Snahou je především informovat zákazníky o produktech 
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společnosti, podporovat poptávku po produktech, odlišit nabízené produkty 

od konkurenčních výrobků a zároveň také budovat pozitivní image, jak jednotlivých 

produktů, tak celé společnosti. K tomu je využíván určitý komunikační mix, tedy kombinace 

několika komunikačních nástrojů. 

Prvním z těchto nástrojů je reklama. Kromě televizní reklamy, která není v marketingové 

strategii, využívá společnost veškerá běžná komunikační média. Internetová reklama 

je zastoupena převážně reklamními bannery. Dnes patří k nejrozšířenějším nástrojům tzv. 

PPC reklama, u které klient platí pouze za kliknutí na zobrazenou reklamu. Pivovar využívá 

pro kampaň na internetu služeb digitální agentury SEMTIX.cz, která spravuje PPC reklamu 

na platformách Google Ads a Sklik. Reklama je cílena podle požadavků na věkovou 

strukturu, region a další parametry.  

Intenzivně je využívána také rozhlasová reklama v rádiích, jako například je RCL, Evropa 2 

či v síti regionálních rádií Hitrádio. Reklamní spoty týkající se produktů se objevují 

nepravidelně v průběhu celého roku a pomáhají k udržení povědomí o nabízených 

produktech. Rozhlasová reklama je využívána také k propagaci společenských akcí, kterých 

se pivovar účastní, jako například pivní či zámecké slavnosti nebo plesy a také 

při velikonočních a vánočních akcích.  

Tisková reklama je v komunikační strategii podniku taktéž zastoupena. Využívají se 

především časopisy a noviny, ale reklamu na pivovar lze nalézt také v rámci katalogů. 

V závislosti na daném magazínu pivovar opět cílí na určité skupiny. Prémiové pivo „450“ 

je inzerováno zpravidla v magazínech dražšího typu. S reklamou se lze setkat v magazínech 

o životním stylu, motoristických časopisech, ale také v rámci cyklistických map.  

Dalším komunikačním nástrojem se zákazníky jsou tzv. „Svijanoviny“. Jedná se o noviny 

PIVOVARU SVIJANY, a.s., které vychází několikrát do roka a informují o novinkách 

v dění pivovaru. Svijanoviny jsou dostupné v elektronické podobě na internetových 

stránkách společnosti a také v tištěné podobě distribuované zdarma do vybraných hospod 

a restaurací, kde jsou dostupné široké veřejnosti. 

Další komunikační nástroj představuje venkovní a vnitřní reklama prostřednictvím 

plakátovacích ploch a billboardů, případně pomocí LCD panelů. LCD panely a Billboardy 
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má pivovar pouze v rámci Libereckého kraje a k propagaci pomocí billboardů jsou 

využívány pouze vlastní reklamní plochy. Reklama s využitím plakátovacích ploch je určena 

pouze k propagaci chystaných akcí, ve kterých se společnost angažuje. 

V rámci marketingové strategie společnosti byla v nedávné době využita také forma skryté 

reklamy, tzv. product placement. Produkty pivovaru mohou být pomocí tohoto nástroje 

propagovány v rámci filmů, seriálů a dokonce i videoher, případně se určitá scéna může 

odehrávat v prostředí pivovaru. Product placement byl využit například v těchto filmech: 

Po čem muži touží, Špunti na vodě a Léto s gentlemanem. V posledním zmíněném filmu 

byla reklama poměrně agresivní a mohla by být vnímána negativně. 

K reklamním účelům slouží také opravdu široká nabídka, která čítá přes 360 unikátních 

reklamních předmětů. Celý sortiment, od samolepek, balónků, přes oblečení (běžné, 

sportovní i cyklistické) až po slunečníky a pivní sklo, lze nalézt na internetovém obchodu 

společnosti.  

Osobní prodej je využíván zejména na společenských akcích, které jsou v rámci analýzy 

vztahů s veřejností zmíněny níže. Osobní prodej je realizován, mimo jiné, v rámci hudební 

klubové scény, koncertů a dalších společenských událostech. Na těchto akcích zajišťují 

čepování piva sami zaměstnanci pivovaru, kteří dbají na to, aby bylo pivo načepováno 

v perfektní kvalitě. Zaměstnanci jsou navíc schopni v případě potřeby zodpovědět dotazy 

týkající se nejen piva, ale i jeho samotné výroby. K upoutání pozornosti zákazníků 

se využívají různé atypické stánky, viz příloha C. 

Přímý marketing, mezi který lze zařadit například oslovení zákazníků pomocí emailu 

a SMS zpráv, společnost nevyužívá zejména kvůli tomu, že tyto nástroje se nehodí pro 

oslovení širšího okruhu zákazníků a nezapadají do celkové komunikační strategie 

společnosti. 

Podpora prodeje stimuluje zákazníky ke koupi produktů. Jedním z nástrojů, 

který je využíván, je soutěž „dej si 5 a vyhraj“. Tato akce bývá využívána obvykle v období 

Vánoc a Velikonoc. Seznam vybraných restaurací, které jsou do soutěže zapojeny lze nalézt 

na oficiálních internetových stránkách pivovaru. Princip akce je následující, za zakoupení 

pěti svijanských piv během jednoho večera obdrží zákazník od obsluhy stírací los s výherním 
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kódem. Kód se odešle pomocí SMS a obratem přijde informace o výhře, kterou obsluha 

zákazníkovi vydá. Po vhození losu do osudí mají navíc zákazníci možnost vyhrát tři 

hodnotné ceny, které jsou losovány přímo zástupci pivovaru a to v poslední den soutěže. 

Oblíbeným nástrojem jsou také výhodná balení obsahující více kusů piv, tzv. multipacky 

s dárkem uvnitř, případně balení s dárkovou pivní sklenicí. Vybrané pivní speciály jsou pak 

exkluzivně nabízeny v dárkových džbánech o objemu 2 litry se speciálním keramickým 

uzávěrem. Jistou formou podpory prodeje je také aplikace Cool Ticket určená pro chytré 

mobilní telefony, která bude podrobněji přiblížena v rámci kapitoly 4.4.3. 

K budování pozitivních vztahů s veřejností využívá pivovar zejména společenské akce, 

kde často působí pivovar jako hlavní partner. Společnost je tak propagována jak v rámci 

samotné akce, tak také přímo v místě konání. Většina společenských akcí, jako například 

každoroční pivní bál v Liberci, Slavnosti svijanského piva či tzv. food festivaly, jsou konány 

vždy ve spolupráci s jinými subjekty. Výjimku tvoří Zámecké slavnosti v areálu 

zrekonstruovaného zámku Svijany a také svijanský ples, který se každoročně koná v obci 

Pěnčíně nedaleko Turnova a jeho součástí je bohatá tombola. Mimo tradičních akcí jako jsou 

plesy a slavnosti se pivovar účastní také méně tradičních akcí. Příkladem je sáňkařský 

Svijany Cup, kde mají soutěžící možnost vyhrát zajímavé ceny a poměřit síly s ostatními 

v zajímavé disciplíně. Na podobných akcích dochází ke kombinaci více marketingových 

nástrojů (event marketing a zároveň přímý prodej). Snahou společnosti je podporovat 

významné akce zejména v domácím regionu. Dle informací z marketingového oddělení 

je pivovar zapojen do více než padesáti akcí ročně. 

Součástí budování pozitivních vztahů s veřejností je také sponzoring, a to od malých 

subjektů až po velké sportovní kluby. Cílem sponzoringu je v myslích zákazníků spojit 

značku s konkrétní aktivitou či osobou. U menších partnerů probíhá spolupráce převážně 

na základě barteru neboli směny. Značka je propagována jednotlivými spolky a týmy 

obvykle prostřednictvím loga na oblečení a reklamních poutačů umístěných v místě konání 

akce. Na oplátku obdrží produkty společnosti. V případě větších partnerů se jedná 

o kombinaci barteru a finanční podpory. Nejpočetnější skupinu, kterou společnost 

sponzoruje, tvoří místní zájmové spolky. Mezi ně patří místní sdružení dobrovolných hasičů 

a regionální sportovní kluby. Pivovar se také angažuje v bowlingu díky sponzoringu 

Amatérské bowlingové ligy a mimo sporty sponzoruje také kulturní instituce, především 

divadla (např. Městské divadlo Mladá Boleslav, divadlo PLUTO v Plzni). 
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Mezi nejvýznamnější sponzorované subjekty patří velké fotbalové kluby FC Slovan Liberec 

a FK Jablonec a také metalová kapela Dymytry, která v roce 2017 absolvovala turné 

s názvem Svijany Tour 2017. Sponzorské aktivity společnosti jsou velmi často využívané 

a patrné je opět zaměření na domácí region, kde je pivovar nejsilnější. 

Komunikační strategie společnosti je velmi komplexní. A to zejména s přihlédnutím k tomu, 

že koordinaci veškerých aktivit má na starost na plný úvazek pouze jeden zaměstnanec. 

V porovnání s velkými konkurenty, jako jsou pivovarnické skupiny Plzeňský Prazdroj, 

pivovary Staropramen nebo Heineken, je pivovar Svijany v nevýhodě z hlediska 

personálního i z hlediska velikosti dostupného rozpočtu. Jak naznačil provedený výzkum 

uvedený níže, drtivá většina respondentů pivovar zná a hospodářské výsledky společnosti 

jsou velmi dobré. Lze tak usoudit, že současná marketingová strategie byla doposud úspěšná. 

Z hlediska inovací je důležité zaměřit se také na zvýšení povědomí o realizovaných 

inovacích, o kterých, jak prokázal výzkum v kapitole 4.3.2, nemá spousta zákazníků 

povědomí. Jednotlivé inovace přináší podniku konkurenční výhodu, ovšem pouze 

za předpokladu, že se o těchto inovacích zákazník dozví. 

4.2.4 Analýza realizovaných inovací 

Cílem této kapitoly je zhodnotit přínosy již realizovaných inovací, které byly ve firmě 

uskutečněny, a na těchto příkladech ověřit využitelnost inovativního marketingu 

a identifikovat přínosy jednotlivých projektů. Dva z níže představených projektů se týkají 

inovací produktu, eventuálně obalu. Třetí uvedený příklad je zaměřen na marketingovou 

inovaci v rámci podpory prodeje. Vyhodnocení bude provedeno na základě analýzy 

vybraných ukazatelů a podpořeno provedeným dotazníkovým šetřením, které ve druhé části 

zkoumalo povědomí o realizovaných inovacích v PIVOVARU SVIJANY. Znalost těchto 

inovací byla zkoumána na vzorku 277 respondentů, kteří uvedli, že pijí pivo a zároveň znají 

PIVOVAR SVIJANY. Zajímavostí je, že v první části dotazníkového šetření odpovídalo 

279 relevantních respondentů. Ve druhé části dotazníku byla těmto respondentům položena 

otázka, zda znají PIVOVAR SVIJANY. Pouze dva z dotazovaných uvedli, že pivovar 

neznají a na další otázky týkající se pivovaru již neodpovídali. Povědomí o svijanském 

pivovaru je tak v rámci ČR velmi vysoké. 
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A) Stáčírna plechovek 

Během roku 2017 realizoval PIVOVAR SVIJANY, a.s. investiční projekt s cílem vybudovat 

novou stáčírnu na plechovkové pivo umožňující plnění do hliníkových plechovek. Linka 

umožňuje plnit pivo do plechovek stejného průměru, avšak různých objemů, od 0,3 l do 

0,6 l, které jsou následně baleny v množství od 4 do 24 kusů. Důvodů pro vybudování nové 

linky s roční kapacitou až 100 000 milionů plechovek ročně bylo hned několik. Mezi hlavní 

však patřil trend rostoucí poptávky po pivu v plechovkách, které mají mnoho výhod. Jsou 

lehké, skladné, lze je oproti ostatním obalům rychleji vychladit a zákazníci nemusí platit 

zálohu za obal a ten následně vracet. Dalším důvodem byl záměr posílit v následujících 

letech export a v neposlední řadě také snaha zvýšit celkovou kvalitu stáčecího procesu 

a v konečném důsledku i kvalitu piva. PIVOVAR SVIJANY do roku 2017 využíval služeb 

externího dodavatele, kterým byla společnost MaxDrinks s.r.o. z Kralup nad Vltavou. 

Inovativní na tomto projektu je skutečnost, že veškerá piva na tuzemském trhu dodávaná 

v plechovkách jsou pasterizovaná. Pivovar si zakládá na tradičním výrobním postupu vaření 

piva bez pasterizace a plnění nepasterizovaného piva do plechovek u externího dodavatele 

nebylo z technologických důvodů možné. Pro některé zákazníky to mohl být důvod, 

proč raději upřednostnili pivo ve skle, v horším případě sáhli po konkurenčním výrobku. 

Cílem projektu tak bylo zajistit takovou technologii, která by umožnila nepasterizované pivo 

stáčet také do plechovek. Kritická je zejména fáze mezi plněním a uzavřením plechovky, 

kdy nesmí přijít pivo do styku s okolním prostředím a nejen během této fáze jsou kladeny 

velmi vysoké nároky na čistotu. V průběhu realizace proto docházelo k několika 

modifikacím technologií a testované vzorky byly podrobeny laboratorním měřením. 

Nakonec se celý projekt podařilo úspěšně realizovat a na konci března roku 2018 byla linka 

spuštěna do plného provozu. 

Projekt byl financován z vlastních zdrojů a částečně byl také spolufinancován s využitím 

dotací čerpaných z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

(dále jen OPPIK). Podpora byla získána v rámci prioritní osy 2, která je zaměřena na rozvoj 

podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků (CzechInvest, 

©1994 - 2019b). Míra spolufinancování investice byla 35 %. Z důvodu citlivosti interních 

dat bohužel nebylo umožněno ze strany společnosti zveřejnit detailní náklady za jednotlivé 

technologie. Linka se skládá z následujících zařízení: plnič, balička, paster, kontrolní 
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zařízení, aplikátor smrštitelných obalů, přetlačných tanků, mikro filtrace a jednotlivých 

dopravníků. Náklady na uvedené technologie byly sjednány v rámci řádných výběrových 

řízení. Celková částka bez budovy dosáhla hodnoty 79 638 768 Kč, přičemž dotace z OPPIK 

tvořila 35 % z celkového rozpočtu, tudíž 27 873 569 Kč. Platby dodavatelům probíhaly 

ve třech fázích. Prvních 40 % ze sjednané částky bylo zaplaceno po podpisu smlouvy o díle. 

Dalších 40 % bylo dodavatelům technologií zaplaceno po kontrole u dodavatele. Zbylých 

20 % následovalo po ukončení zkušebního provozu. Stavba budovy, ve které je linka 

instalována, vyšla bezmála na dalších 20 milionů Kč. Konečná částka celé investice se tedy 

vyšplhala na téměř 100 milionů Kč. Při investici takového rozsahu je nutné pečlivě zvážit, 

zda bude investice pro podnik přínosná a konečnému rozhodnutí předchází důkladná 

finanční analýza. Při analýze musí být zohledněn nejenom nákup technologií a vybudování 

potřebného zázemí pro spuštění linky, ale také fixní náklady, jako jsou daně z nové 

nemovitosti či odpisy budov a strojů. Kalkulováno musí být také s variabilními náklady, 

mezi které patří energie potřebné pro správnou funkci linky, mzdy pro obsluhu a další 

provozní náklady. 

V původním záměru se počítalo s návratností do 6 let a vycházelo se z odhadu, že v prvním 

roce bude vyrobeno 20 000 hl piva stočeného do plechovek. Výsledky za rok 2018 však 

předčily původní očekávání. V roce 2018 se nakonec vyrobilo 44 666 hl plechovkového piva 

a původní odhad doby návratnosti se snížil na 4,5 let. Strmý nárůst plechovkového piva 

za rok 2018 ilustruje modrá křivka v grafu, viz obrázek č. 14. Oranžová křivka pak 

vyjadřuje, kolik hl piva v plechovkách bylo exportováno. Jak již bylo uvedeno, v roce 2018 

se do plechovek stočilo téměř 45 tis. hl, z toho 11 534 hl směřovalo do zahraničí. 

Do zahraničí tak bylo v roce 2018 exportováno přes 25 % z celkového množství plechovek. 
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Obrázek 14: Výstav plechovkového piva v jednotlivých letech 
Zdroj: PIVOVAR SVIJANY, a.s. 

Realizovaná inovace má pro podnik hned několik přínosů. Tím hlavním je schopnost 

uspokojit rostoucí poptávku na trhu po plechovkovém pivu. To by s využitím externí 

stáčírny nebylo do budoucna možné. Že to byl krok správným směrem, potvrzuje rostoucí 

křivka v grafu na obrázku č. 14. Další výhodou je možnost dodat zákazníkům 

nepasterizované pivo také v plechovkách a zaručit tak stejnou kvalitu piva u všech typů 

obalů, které společnost využívá. Díky nové technologii je pivovar v současnosti jediným 

výrobcem v ČR, který nepasterizované pivo v plechovkách nabízí a to mu přináší značnou 

konkurenční výhodu. Linka je přínosem také pro sesterské pivovary Rohozec a Primátor, 

které mohou v případě potřeby také využít vysoké kapacity linky k plnění piva do plechovek. 

I přes to, že provedené dotazníkové šetření zjistilo poměrně nízké povědomí o této inovaci 

mezi zákazníky (viz podkapitola 4.3.2), lze realizovaný projekt stáčírny plechovek zhodnotit 

jako velmi úspěšný. Inovativnost v podobě nepasterizovaného piva přináší pivovaru 

konkurenční výhodu na trhu a prodeje plechovkového piva naznačují, že investici 

lze považovat za velmi zdařilou a pro společnost přínosnou. 

B) Plechovky nejen pro chlapy 

Druhým příkladem inovativního marketingu ve společnosti jsou tzv. plechovky nejen 

pro chlapy. Inovace spočívá ve využití nového obalu, který pivovar na konci roku 2014 

otestoval u vybraných zákazníků a v následujícím roce je uvedl na trh. 
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Vedení podniku zastává názor, že plastový obal je pro pivo nedůstojný a pivo do něj nepatří, 

proto také plastové obaly pro své pivo nevyužívají. Nevýhodou plastových lahví je, 

že se k pivu dostane světlo a tento typ obalu také propouští plyny. To znamená, že k pivu 

se pomalu dostává kyslík a z lahve zároveň uniká oxid uhličitý a pivo tak degraduje. 

Na druhou stranu si je společnost vědoma výhod, které moderní obaly z plastu nabízí. Mezi 

výhody lze zařadit větší objem, vyšší odolnost, skladnost a také možnost obal znovu uzavřít. 

S nástupem PET lahví na trh s pivem tak společnost přemýšlela, jaký alternativní obal 

zákazníkům nabídnout. Podmínkou bylo zachování výhod plastového obalu, 

avšak s využitím jiného, vhodnějšího materiálu pro skladování piva. 

Nakonec bylo rozhodnuto o využití železných plechovek o objemu 2 litry. Tento obal, 

pro který je využíváno obchodní označení „plechovky nejen pro chlapy“ zachovává výhody 

plastových lahví a navíc nepropouští k pivu světlo, ani plyny. Plechovka je vyrobena 

ze železa a je proto snadno recyklovatelná a zároveň pivovar výrazně odlišuje 

od konkurence, která pivo v podobném obalu nenabízí. Další výhodou je poměrně velká 

plocha na obalu, kterou je možné využít k propagaci vlastních výrobků a akcí, nebo k jiným 

reklamním účelům například v období svátků. Zajímavostí je možnost tvorby vlastních 

privátních designů, kterou pivovar nabízí nejen pro své obchodní partnery. Při odběru 

nad 1500 kusů lze využít návrh vlastního designu a plechovky využít ke své vlastní 

propagaci, nebo jako originální dárek pro zaměstnance. Podmínkou této spolupráce je, že na 

plechovce vždy zůstane logo PIVOVARU SVIJANY a zákazníci si tak plechovky spojili 

s tímto pivovarem. Nabídku limitované edice plechovek ve vlastním designu využilo již 

mnoho firem, mezi nimi například KUKA Robotics, Magna Exteriors a další. Obrázek 

plechovek v privátním designu je uveden v příloze D. Plechovky se již dostaly také do zájmu 

sběratelů a některé limitované edice jsou považovány za velmi vzácné. Plechovka má oproti 

PET lahvím jednu výraznou nevýhodu, kterou je mnohem vyšší cena způsobená vysokou 

cenou obalu ve výši téměř 2 EUR za jednu prázdnou plechovku. 

Pro stáčení piva do těchto plechovek byla vybudována nová stáčecí linka, kterou obsluhují 

4 pracovníci. Výše investice přesáhla 7 milionů Kč a byla financována výhradně z vlastních 

zdrojů. V hodnotě investice je zahrnuta vlastní linka s tzv. zavíračkou. Další 3 miliony Kč 

stálo související zařízení, jako dopravníky, sanitační zařízení, potrubí, mikrofiltr a další 

technologie. Jeden milion korun si pak vyžádaly stavební úpravy historické budovy, ve které 

je linka umístěna. Návratnost investice byla odhadnuta na 3 roky. Linka může být navíc 
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využita také pro stáčení piva do 5 l party soudků. Kapacita linky je 600 plechovek o objemu 

2 l za hodinu, nebo 400 party soudků za hodinu. 

 
Obrázek 15: Výstav piva ve 2 l plechovkách 
Zdroj: PIVOVAR SVIJANY, a.s. 

V grafu na obrázku č. 15 lze vidět, že během roku 2015 došlo ke strmému nárůstu prodejů 

a růstový trend pokračoval i v následujícím roce. V té době se jednalo o naprostou novinku 

na trhu podpořenou zároveň propagačními aktivitami. V průběhu roku 2017 však prodeje 

klesaly a v reakci na to proběhla spolupráce s marketingovou společností trnd, která 

disponuje širokou komunitou tzv. nanoinfluencerů. Jedná se o běžné zákazníky, mezi které 

společnost rozšíří testovací vzorky. Jejich cílem je autenticky produkty ohodnotit a rozšířit 

v jejich komunitě, například mezi přáteli a rodinou. Z výzkumu této společnosti vyplynulo, 

že 98 % účastníků by tento produkt doporučilo (trnd.com, 2017). V následujícím roce 

se podařilo klesající trend zastavit a výstav piva do tohoto obalu se ustálil kolem hodnoty 

2370 hl. Export plechovek o objemu 2 litry je v grafu znázorněn oranžovou křivkou a tvoří 

zhruba 13 % z celkové produkce dvoulitrových plechovek. 

Vzhledem k vývoji prodejů lze konstatovat, že tento typ obalu si během čtyř let našel na trhu 

své místo. 2370 hl piva je sice v rámci celkového výstavu pivovaru zanedbatelné číslo, 

avšak po přepočtu vychází, že v roce 2018 se prodalo zhruba 118 500 dvoulitrových 

plechovek a to je poměrně slušný výsledek. Firma se také jasně vymezila proti používání 

plastových obalů a díky novému balení se odlišila od konkurence. Výhodou je velice snadná 

změna designu plechovek a díky tomu možnost přizpůsobit design konkrétní situaci 
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a konkrétním zákazníkům. S tím souvisí také již zmíněná možnost propagace pro zákazníky, 

díky snadnému vytvoření limitované série v privátním designu a velké prezentační ploše, 

kterou obal nabízí. Nový obal byl zákazníky velmi kladně přijat a to dokládá nejen průzkum 

společnosti trnd zmíněný výše, ale také pozitivní uživatelské recenze na internetovém 

portále Heureka.cz. Jedním z nedostatků, který však vyplynul z analýzy, je nižší povědomí 

o této inovaci mezi zákazníky. Pivovar tím bohužel přichází o spoustu potenciálních 

zákazníků a snahou by mělo být tyto zákazníky oslovit a přesvědčit je o výhodách, které 

obal přináší. I přes nižší znalost tohoto obalu mezi respondenty (viz kapitola 4.3.2) lze na 

základě přínosů a výhod, které nový obal přináší, považovat inovaci za velmi přínosnou. 

C) Cool Ticket 

Poslední příklad inovativního marketingu, který byl realizován koncem roku 2018, 

je zaměřen na podporu prodeje. Projekt vznikl na základě spolupráce se společností 

Cool Ticket, která je provozovatelem stejnojmenné aplikace. Tato aplikace je dostupná pro 

chytré telefony s operačním systémem iOS a Android. Prostřednictvím této aplikace mají 

zákazníci možnost uplatnit ve vybraných restauracích, kterých je zatím kolem tří tisíc, 

poukaz na svijanské pivo v hodnotě 40 Kč. Princip spočívá v tom, že zákazník si v aplikaci 

zvolí dostupný poukaz na čepované pivo Svijany s platností 10 dní a ten si do aplikace uloží. 

Pokud se rozhodne poukaz využít, v aplikaci nalezne nejbližší restaurace, ve kterých 

je možné ho uplatnit a aplikace Cool Ticket navíc dokáže uživatele do vybrané restaurace 

navigovat. Poté, co zákazník dorazí do restaurace, objedná si pivo a zaplatí za něj běžným 

způsobem. Jakmile obsluha pivo donese, je nutné ho pomocí aplikace vyfotit. Aplikace díky 

umělé inteligenci rozpozná, zda se jedná o pivo Svijany ve správném půllitru, ověří polohu 

uživatele (zda se nachází v některé z vybraných restaurací) a v případě, že je vše v pořádku, 

pošle zákazníkovi na účet zpět 40 Kč. Součástí aplikace je také zpětná vazba uživatele, 

který může ohodnotit chuť piva, prostředí provozovny a spokojenost s obsluhou. V případě, 

že uživatel časově omezený poukaz neuplatní, může opět vyplnit zpětnou vazbu, z jakého 

důvodu tak neučinil. Uživatelské prostředí aplikace je uvedeno na obrázku, viz příloha E. 

Důvodem pro realizaci této inovace byla snaha pivovaru motivovat zákazníky k návštěvě 

restauračních zařízení a bojovat tak proti poklesu spotřeby sudového piva. V současné době 

využívá aplikaci dle informací z marketingového oddělení přibližně 800 – 1000 uživatelů 

měsíčně. Jedná se o první fázi, jejímž cílem je odstranit případné chyby, které se mohou 
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objevit a zároveň získat větší počet uživatelů. Náklady na zprostředkování této aplikace jsou 

sjednány ve výši pravidelné měsíční částky, tzv. předplatného. Předplatné se skládá 

z provize společnosti Cool Ticket a výše předem stanovené částky, od které se odvíjí 

množství dostupných poukázek. Poukázky jsou rozloženy v určitém časovém úseku, během 

kterého jsou k dispozici uživatelům. Samozřejmostí je maximální finanční limit, a pokud 

jsou veškeré poukázky vyčerpány, další již aplikace nenabízí. Konečná fakturovaná částka 

závisí na skutečně spotřebovaném množství poukázek. 

Aplikace má z pohledu pivovaru hned několik přínosů. Tím prvním je jednoznačně 

motivování stávajících i nových zákazníků k návštěvě restaurace se svijanským pivem. 

Podle odhadů pivovaru nezůstane až 70 % zákazníků pouze u jednoho piva a zakoupí si 

další. Druhým velkým přínosem je možnost kontroly kvality. PIVOVAR SVIJANY obdrží 

každý měsíc hlášení, ve kterém jsou detailní informace o místě a času, kdy bylo pivo 

vyfoceno, včetně fotografie. Na základě fotografie je možné zkontrolovat, jakým způsobem 

a do jakého půllitru bylo pivo natočeno, zda je sklenice čistá nebo jestli restaurace používá 

svijanské tácky pod pivo, ubrus a další reklamní předměty. Cenné informace poskytuje také 

již zmíněná zpětná vazba, která může pomoci s odhalením případných problémů. Výhodou 

je také eliminace prostředníků, v tomto případě obsluhu a provozovatele restaurací a hospod, 

kteří nejsou do tohoto projektu zapojeni. Výzkum mezi respondenty prokázal, že počet 

uživatelů, kteří poukázku využili, byl velmi malý. To je pravděpodobně způsobeno také tím, 

že aplikace je zatím ve své počáteční fázi. Pokud se však do budoucna podaří zvýšit počet 

uživatelů, má před sebou tato inovace velkou budoucnost. V blízké budoucnosti jsou navíc, 

dle informací z PIVOVARU SVIJANY, plánovány další vylepšení aplikace, která přinesou 

nové možnosti využití. Vzhledem k přínosům, které tato inovace nabízí ji lze zcela jistě 

považovat za přínosnou. 

Z výše představených inovací vyplývá, že společnost byla v posledních letech na poli 

inovací velmi aktivní. Představené inovace přináší zákazníkům řadu výhod a tyto inovace 

mohou mít zásadní vliv na nákupní rozhodnutí zákazníků. I přes to, že pivo je tradiční 

produkt, je nutné prostřednictvím inovací nabízet další a další důvody, proč by měli 

zákazníci zakoupit právě svijanské pivo. 
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4.3 Vyhodnocení výzkumu 

Pivovarnictví je odvětví, které má v ČR velkou tradici, i přesto se mu zejména v posledních 

několika letech nevyhnuli inovace. Vzhledem k tomu, že součástí této diplomové práce jsou 

také návrhy a doporučení s využitím inovativního marketingu v podniku, byla položena 

výzkumná otázka: jak vnímají vybrané inovace v pivovarnictví zákazníci? Cílem bylo zjistit, 

zda jsou vybrané inovace vnímány zákazníky pozitivně, či nikoliv, a na základě výsledků 

vlastního výzkumu doporučit konkrétní inovace a návrhy na zlepšení. Mezi vybrané inovace 

byly zařazeny produktové inovace (např. ovocné pivo), procesní inovace při výrobě piva, 

inovace obalu (PET lahve), ale také například 3D tisk na pěnu piva nebo čepované 

bezlepkové pivo. V kapitole 4.2.4 byla také provedena analýza realizovaných inovací přímo 

v PIVOVARU SVIJANY, a.s. Dílčím cílem výzkumu proto bylo zjistit, zda zákazníci tyto 

inovace znají a pokud ano, zda inovované produkty a služby zakoupili, případně využili. 

Ke zjištění stanovených cílů byl využit aplikovaný kvantitativní výzkum s využitím 

primárních dat. Výzkumný vzorek představovaly osoby z ČR, které pijí pivo, tedy cíloví 

zákazníci pivovarů. Vzhledem k tomu, že výzkum se týkal také povědomí o inovacích ve 

Svijanech, bylo nutné zahrnout respondenty z celé ČR s ohledem na reprezentativnost 

výzkumného vzorku. Protože bylo nutné získat odpovědi od respondentů napříč celou ČR, 

byl ke sběru dat využit internetový dotazník, jehož předností je možnost oslovit velké 

množství respondentů s minimálními náklady. Dotazník byl vytvořen pomocí nástroje 

„formuláře Google“, který umožňuje tvorbu zcela zdarma. Celý dotazník je uveden v příloze 

F a je rozdělen na dvě dílčí části (část obecná a část zaměřená na PIVOVAR SVIJANY). 

Předtím, než byl dotazník distribuován, byl proveden předvýzkum v okruhu blízkých přátel, 

který sloužil k ověření srozumitelnosti jednotlivých otázek. Finální dotazník byl 

distribuován prostřednictvím sociální sítě Facebook, kde byl po předchozí domluvě 

s vlastníky jednotlivých skupin umístěn tak, aby bylo zajištěno pokrytí respondentů z celé 

ČR. Využity byly především stránky bazarů a inzercí v jednotlivých krajích, které disponují 

velkou členskou základnou. Ne vždy však bylo umístění dotazníku správci skupiny povoleno 

a proto musel být dotazník umístěn například do skupin sdružující obyvatele města v daném 

kraji. Ukázka způsobu distribuce a oslovení respondentů je uveden v příloze G. Sběr dat 

probíhal v období od 16. března do 24. března. Většina respondentů dotazník vyplnila během 

prvních 3 dnů. V dalších dnech již počet vyplněných dotazníků rostl velmi pomalu 
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a to z toho důvodu, že příspěvky na sociální síti Facebook jsou řazeny chronologicky. 

Předložený dotazník vyplnilo celkem 313 respondentů. Pomocí filtrační otázky umístěné 

na začátku dotazníku, která zjišťovala, zda respondent pije pivo, byla část z nich vyřazena 

a pro účely dalšího výzkumu zbylo 279 respondentů. 

Charakter respondentů byl zkoumán na základě segmentačních otázek, které byly umístěny 

v závěru dotazníku. U všech, z celkových 279 relevantních respondentů, byly zjišťovány 

následující charakteristiky: pohlaví, odkud pochází a věk. 

 
Obrázek 16: Pohlaví respondentů 
Zdroj: vlastní zpracování 

Z pohlaví respondentů uvedeného v grafu vyplývá, že dotazník vyplnilo více mužů, než žen. 

Celkem odpovědělo 210 mužů a 69 žen. Vzhledem k tomu, že podíl konzumentů piva mezi 

ženami je v porovnání s muži obecně nižší, lze rozložení pohlaví respondentů považovat 

za reprezentativní (CVVMN, 2018). Další otázka se týkala geografického rozložení 

respondentů. 
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Obrázek 17: Geografické rozložení respondentů 
Zdroj: vlastní zpracování 

I přes občasné problémy s distribucí dotazníku v rámci jednotlivých skupin, se podařilo 

získat odpovědi od respondentů z celé ČR. Geografické rozložení je znázorněno v grafu na 

obrázku č. 17. Na základě tohoto rozložení lze konstatovat, že alespoň zhruba odpovídá 

skutečnému geografickému rozložení v ČR a pro účely tohoto výzkumu je dostačující. 

Poslední segmentační otázka zjišťovala věk respondentů. 

 
Obrázek 18: Věk respondentů 
Zdroj: vlastní zpracování 

Jak naznačuje graf, nejpočetnější skupinu tvoří respondenti ve věku 26 – 42 let, lidé v tomto 

věku bývají považování za tzv. generaci Y. Skupina respondentů ve věku 18 – 25 let a 

43 – 54 tvoří zhruba stejně velké segmenty s podílem kolem 20 %. Nejméně početnou 

skupinu pak tvoří lidé ve věku 55 let a více. 
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4.3.1 Obecná část 

Další část této kapitoly se zabývá vyhodnocením jednotlivých otázek, které se týkají příkladů 

konkrétních inovací v pivovarnictví a zkoumají postoj zákazníků, vůči těmto inovacím. 

 
Obrázek 19: Postoj zákazníků k produktovým inovacím 
Zdroj: vlastní zpracování 

První otázka se týkala postoje zákazníků k produktovým inovacím. Jak ukazuje graf 

na obrázku č. 19, z výzkumu vyšlo najevo, že nejpozitivněji vnímají produktové inovace 

mladí lidé ve věku 18-25 let, avšak i mezi staršími respondenty je většina těch, kteří považují 

produktové inovace za přínosné. Z celkového hlediska, bez ohledu na věk, je tento typ 

inovací přínosný pro 67 % respondentů. Pro dalších 27 % respondentů nejsou přínosné 

a zbylých 6 % uvedlo, že neví. Starší zákazníci jsou tak pravděpodobně k inovacím 

podobného typu více skeptičtí a preferují spíše tradiční pivo. Z porovnání mezi ženami 

a muži vyplývá, že za přínosné je považuje více žen (81 %), než mužů (63 %). Ženy tedy 

tyto inovace vnímají pozitivněji. 
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Obrázek 20: Preferovaný výrobní postup 
Zdroj: vlastní zpracování 

Nové výrobní technologie umožňují využívat moderní postupy k výrobě piva a díky tomu 

celý proces zrychlit a zároveň snížit náklady. Jaký výrobní postup preferují zákazníci, 

ukazuje graf na obrázku č. 20. Stejně jako v případě produktové inovace je vidět určitá 

tendence, že starší zákazníci preferují tradiční výrobní postup. V kategorii 55 let a více 

je podíl opět nižší, avšak to může být způsobeno poměrně malým počtem respondentů v této 

kategorii. Graf ukazuje velmi malé procento těch, kteří preferují moderní výrobní postupy 

a také to, že většině respondentů ve věku 18-25 let na výrobním postupu vůbec nezáleží. 

To by pro PIVOVAR SVIJANY, který na tradičním výrobním postupu staví svou filozofii, 

mohla být hrozba do budoucna. Z celkového pohledu preferuje tradiční výrobní postup 47 % 

respondentů. Pouze 11 % uvedlo, že preferuje moderní výrobní postup a zbytku respondentů 

(42 %) na výrobním postupu nezáleží. Preference žen a mužů se téměř neliší. 

Další otázka zjišťovala, zda zákazníci znají suroviny a postup výroby piva. Cílem bylo zjistit, 

jestli má tato znalost vliv na upřednostňovaný výrobní postup, který pivovary k vaření piva 

využívají. Přesně čtvrtina z 279 relevantních respondentů uvedla, že zná základní suroviny 

i výrobní postup velmi dobře. Dalších 49 % uvedlo, že obojí znají zhruba. Zbylých 26 % 

dotázaných odpovědělo, že výrobní postup a suroviny téměř, nebo dokonce vůbec nezná. 
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Tabulka 7: Závislost preferencí výrobního postupu na znalostech tohoto postupu 
Znalost surovin a 

výrobního postupu 

Respondenti preferující 

tradiční výrobní postup 

Respondenti preferující 

moderní výrobní postup 

Respondenti, kterým na 

výrobním postupu 

nezáleží 

Ano 54 % 16 % 30 % 

Spíše ano 53 % 11 % 36 % 

Spíše ne 31 % 7 % 62 % 

Ne 20 % 0 % 80 % 

Zdroj: vlastní 

Jak lze vidět v tabulce č. 7, z výzkumu plyne, že respondenti kteří lépe znají výrobní postup 

a suroviny, ze kterých se pivo vaří, preferují spíše tradiční výrobní postup. Naopak ti, 

co ho neznají, převážně uváděli, že jim na výrobním postupu nezáleží. 

 
Obrázek 21: Postoj zákazníků k inovaci v podobě PET lahve 
Zdroj: vlastní zpracování 

Postoj zákazníků k inovaci obalu v podobě nabídky piva v PET lahvi vyznívá v jasný 

neprospěch tohoto obalu. Jak naznačuje graf na obrázku č. 21, 71 % z dotázaných uvedlo, 

že nepovažuje inovaci obalu v podobě PET lahví za přínosnou a pivo podle nich do tohoto 

obalu nepatří. Pouze 29 % respondentů považuje tento obal za přínosný vzhledem 

k výhodám, které nabízí. Z výzkumu lze usoudit, že většina zákazníků dává raději přednost 

obalům z tradičních materiálů. Postoj k této inovaci je téměř shodný napříč všemi věkovými 

kategoriemi. 
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Obrázek 22: Postoj zákazníků k inovaci v podobě tzv. beer art 
Zdroj: vlastní zpracování 

Další otázka se týkala poměrně netradiční inovace v podobě tvorby obrázků či obrazců 

na pěně piva. S touto inovací přišla společnost Ripples, která nabízí 3D tiskárnu umožňující 

tisk jakéhokoliv obrázku na pěnu kávy nebo piva. Příklad obrázku vytisknutého na pěně piva 

je uveden v příloze H. Z provedeného výzkumu bylo zjištěno, že většina respondentů by tuto 

inovaci neuvítala. Celkem 88 % respondentů zaujalo k této inovaci negativní stanovisko 

a pouze 12 % z dotázaných by podobnou inovaci uvítalo. Podíl jednotlivých odpovědí 

je shodný u obou pohlaví a také v rámci jednotlivých věkových kategorií. 

 
Obrázek 23: Postoj zákazníků k rozšíření nabídky pivních speciálů 
Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka týkající se rozšíření nabídky pivních speciálů ve větších průmyslových pivovarech 

koresponduje s otázkou, která zjišťovala postoj k produktovým inovacím. Pivní speciály 

představují určitý druh produktové inovace a tak je podobná skladba logická. Pivní speciály 

se v současnosti těší velké oblibě a to potvrzují i výsledky výzkumu, ve kterém uvedlo 69 % 

respondentů, že by rozšíření nabídky uvítalo, nebo spíše uvítalo. V případě této otázky opět 

nejsou zásadní rozdíly v odpovědích v závislosti na pohlaví a věku respondentů. 
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Obrázek 24: Postoj zákazníků k čepovanému bezlepkovému pivu 
Zdroj: vlastní zpracování 

Předposlední otázka první části průzkumu zjišťovala postoj vůči čepovanému bezlepkovému 

pivu. Bezlepkové lahvové pivo dnes nabízí několik výrobců, avšak s čepovaným pivem 

je situace o poznání horší. Z výzkumu plyne, že zhruba čtvrtina respondentů by čepované 

bezlepkové pivo uvítala. Mnoho respondentů uvedlo, že oni osobně by tuto inovaci neuvítali, 

ale znají někoho ve svém okolí, kdo by čepované bezlepkové pivo uvítal. Zbylých 21 % 

se k této inovaci staví negativně. 

 
Obrázek 25: Hodnocení důležitosti jednotlivých inovací 
Zdroj: vlastní zpracování 

Poslední otázka byla zaměřena na zhodnocení jednotlivých inovací a jejich důležitosti pro 

zákazníka. Pro lepší pochopení byl v dotazníku ke každému typu inovace uveden jeden až 

dva příklady. Jak je patrné z grafu, ve kterém jsou uvedeny absolutní četnosti jednotlivých 

odpovědí, za jednoznačně nejdůležitější považují respondenti inovace produktu 
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(např. chuť, či druh piva). Za důležité nebo spíše důležité je považuje celkem 245 z 279 

oslovených respondentů. Pouze 34 respondentů uvedlo, že inovace produktu považují 

v případě piva za spíše nedůležité, nebo nedůležité. Za druhý nejdůležitější typ inovace 

považují respondenti inovace v rámci ceny. Inovace obalu, jako například design obalu, jeho 

velikost či druh obalu, považuje za důležité nebo spíše důležité 144 respondentů, tedy mírná 

většina. 135 dotazovaných pak uvedlo, že tento typ inovace je pro ně spíše nedůležitý nebo 

nedůležitý. Jak lze vidět v grafu, inovace v rámci propagace byla hodnocena velmi podobně 

s mírnou převahou respondentů, pro které je spíše nedůležitá, případně nedůležitá. 

Z provedeného výzkumu vyšlo najevo, že procesní inovace a inovace týkající se propagace 

jsou považovány za nejméně důležité. 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jaký postoj zaujímají zákazníci pivovarů 

k vybraným inovacím. Na základě výzkumu lze tvrdit, že velmi pozitivně jsou vnímány 

produktové inovace, které přináší zákazníkům širší nabízený sortiment (např. ovocná piva, 

pivní speciály, bezlepkové čepované pivo) a také odlišnou chuť. Respondenti zároveň 

považují produktové inovace v souvislosti s pivem za jednoznačně nejdůležitější. 

Dotazovaní se také pozitivně vyjádřili k inovaci týkající se čepovaného bezlepkového piva. 

Pouze 21 % respondentů by tuto inovaci neuvítalo a vzhledem k tomu, že čepované 

bezlepkové pivo na trhu není příliš rozšířeno, existuje pro pivovary příležitost tuto mezeru 

na trhu zaplnit. Naopak velmi negativně se dotazovaní postavili k inovaci obalu v podobě 

PET lahve. Přes 70 % z nich nepovažuje tuto inovaci za přínos a to i přes výhody, které tento 

obal nabízí. Poměrně konzervativně se respondenti vyjádřili také k inovacím ve výrobním 

procesu, v podobě využívání moderních technologií při výrobě piva, které realizovala 

za účelem zrychlení výroby a úspory nákladů většina velkých průmyslových pivovarů. 

Celkem 47 % všech dotázaných respondentů uvedlo, že preferuje raději tradiční výrobní 

postup, 42 % respondentů odpovědělo, že jim na výrobním procesu nezáleží a pouze 11 % 

preferuje moderní výrobní postup. Vůbec nejhorší postoj zaujali respondenti k inovaci 

v podobě tzv. beer art. Tato inovace přináší díky 3D tiskárně možnost vytisknout na pěnu 

piva jakýkoliv obrázek. Inovaci by uvítalo pouze 12 % respondentů. Většina z dotázaných 

v této inovaci pravděpodobně nevidí žádnou přidanou hodnotu a za obrázek na pěně piva 

by si nebyli ochotni připlatit. Dalším důvodem může být fakt, že tuto inovaci neznají a neví, 

co od ní očekávat. Provedený výzkum prokázal, že inovace v pivovarnictví nemusí být 

pozitivně vnímány i přes to, že zákazníkům přinesou určité výhody, případně nabídnou něco, 
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co na trhu dosud není. Dvě z výzkumných otázek prokázaly, že mnoho zákazníků stále 

preferuje tradici a vůči inovacím jsou skeptičtí. Naopak inovace v podobě nových chutí 

a druhů piv jsou vnímány pozitivně a to potvrzuje, že zákazníci rádi zkouší nové věci. 

4.3.2 Pivovar Svijany 

Druhá část dotazníku byla zaměřena na konkrétní inovace PIVOVARU SVIJANY, 

které byly představeny v kapitole 4.2.4. Jednotlivé inovace přináší společnosti určité 

výhody, o kterých se však zákazníci musí dozvědět. Nízké povědomí představuje náklady 

ztracené příležitosti. Cílem druhé části provedeného výzkumu bylo zjistit, jaké je povědomí 

o těchto inovacích mezi zákazníky a zda některou inovaci na vlastní kůži vyzkoušeli. 

Výzkumný vzorek pro druhou část dotazníkového šetření vycházel z respondentů obecné 

části dotazníku, kteří na otázku zda znají PIVOVAR SVIJANY, a.s. uvedli, že tento pivovar 

znají. Kladně odpovědělo celkem 277 ze všech 279 respondentů a z toho vyplývá, že pivovar 

zná většina zákazníků z celé ČR. 

A) Stáčírna plechovek 

Hlavní konkurenční výhoda této inovace spočívá v jedinečnosti. PIVOVAR SVIJANY 

je totiž jediný pivovar v ČR, který nabízí nepasterizované pivo také v plechovce. 

Komunikace této konkurenční výhody směrem k zákazníkům probíhá v současnosti 

prostřednictvím nápisu „nepasterizováno“ umístěného na plechovce. V internetových 

médiích se navíc objevilo několik článků, které informovaly o spuštění nové stáčírny 

plechovek s nepasterizovaným svijanským pivem a pivovar spuštění linky komunikoval také 

prostřednictvím článku ve Svijanovinách. V období Vánoc zároveň proběhla akce s názvem 

„šťastný a nepasterizovaný“, která však nijak zvlášť neupozorňovala na možnost zakoupit 

nepasterizované pivo nově také v plechovkách, ale propagovala nepasterizované pivo 

a pivovar obecně. Avšak speciálně k propagaci této inovace je využívána internetová 

reklama, která zároveň zobrazuje všechna svijanská piva nabízená v plechovkách. Ukázka 

jednoho z použitých internetových poutačů je uvedena v příloze I. Na základě těchto akcí 

by měla být znalost o stáčení nepasterizovaného piva nově také do plechovek poměrně 

vysoká. 
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Obrázek 26: Povědomí o nepasterizovaném svijanském pivu v plechovkách 
Zdroj: vlastní zpracování 

Jak naznačilo dotazníkové šetření, povědomí o této inovaci není mezi respondenty nijak 

vysoké a to navzdory realizovaným propagačním akcím. Graf na obrázku č. 26 ukazuje, 

že pouze 37 % z celkových 277 dotázaných respondentů uvedlo, že o této inovaci ví. 

Zbylých 67 % respondentů o této informaci vůbec neví. 

B) Plechovky nejen pro chlapy 

Další inovace, u které bylo zkoumáno povědomí mezi zákazníky, je dvoulitrová plechovka 

nejen pro chlapy. Jedná se o inovaci obalu, která byla představena na konci roku 2014 

a na trhu je již přes čtyři roky. Povědomí o tomto produktu by tak mělo být poměrně vysoké. 

 
Obrázek 27: Znalost plechovek nejen pro chlapy, mezi respondenty 
Zdroj: vlastní zpracování 

Jak naznačuje graf na obrázku č. 27, z celkového počtu 277 respondentů, kteří pijí pivo a 

znají PIVOVAR SVIJANY, jich 55 % uvedlo, že dvoulitrové plechovky zná. Zbylých 45 % 

tento obal nezná. Vzhledem k tomu, že plechovky jsou na trhu již přes 4 roky, není znalost 

mezi veřejností nijak vysoká a to i přes to, že několik internetových portálů o této novince 
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při uvedení na trh informovalo a pivovar tento obal stále propaguje v rámci svých 

komunikačních aktivit. Další otázka se týkala koupě produktu. 

 
Obrázek 28: Podíl respondentů, kteří znají plechovku nejen pro chlapy a zakoupili si ji 
Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka týkající se koupě plechovky nejen pro chlapy se týkala všech 151 respondentů, kteří 

uvedli, že dvoulitrové plechovky znají. Zjišťováno bylo, zda si někdy pivo v tomto obalu 

koupili. Z grafu na obrázku č. 28 je patrné, že téměř dvě třetiny z nich si plechovku o objemu 

2 l nekoupili. Naopak 36 % z dotázaných uvedlo, že si produkt někdy zakoupili. Z celkového 

pohledu všech 277 respondentů jde pak pouze o necelých 20 % respondentů, kteří si produkt 

zakoupili. Tento poměrně nízký podíl může být způsoben více důvody. Mimo to, že o tomto 

produktu vůbec neví, může být důvodem také preference piva od jiných výrobců, případně 

koupě svijanského piva v tradičním obalu. Dalším důvodem může být také vyšší cena tohoto 

balení. 

C) Cool Ticket 

Posledním inovativním projektem, u kterého bylo zkoumáno povědomí zákazníků, 

je aplikace Cool Ticket. V rámci výzkumu bylo zjišťováno, zda zákazníci o této aplikaci 

vědí, zda ví o možnosti uplatnit poukázku v hodnotě 40 Kč na svijanské pivo a zda někdy 

této možnosti využili. 
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Obrázek 29: Znalost aplikace Cool Ticket 
Zdroj: vlastní zpracování 

Dotazníkové šetření prokázalo, že znalost této aplikace mezi respondenty je poměrně nízká. 

Z celkového pohledu zná aplikaci pouze 22 % z dotázaných, tedy pouze 62 z 277 dotázaných 

respondentů. Výzkum navíc prokázal, že znalost mobilní aplikace závisí na věku 

respondentů, viz graf na obrázku č. 29. V případě respondentů ve věku 18 – 25 let, 

zná aplikaci téměř 40 % z dotázaných. U respondentů ve věku 26 – 42 let je to ještě méně. 

Aplikaci zná pouze necelá čtvrtina z nich. Mezi respondenty ve věku 43 – 54 let je to pak 

necelých 10 %. Zbytek respondentů ve věku 55 a více let tuto aplikaci nezná vůbec. 

Následující otázka zjišťovala, zda respondenti, kteří znají aplikaci Cool Ticket, 

vědí o možnosti uplatnit poukaz na svijanské pivo. 

 
Obrázek 30: Povědomí o poukázce na pivo, v aplikaci Cool Ticket 
Zdroj: vlastní zpracování 

Graf na obrázku č. 30 naznačuje, že většina respondentů o poukázce na pivo v aplikaci vůbec 

neví a to i přes to, že je nabízena hned na úvodní stránce aplikace. O možnosti využití 

poukázky ví pouze 16 % z dotázaných respondentů, kteří zároveň znají tuto aplikaci. 

Řešením by mohla být notifikace, která by čas od času připomněla, že v aplikaci je takový 
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poukaz dostupný. Je pravděpodobné, že mnoho lidí využívá aplikaci pouze v souvislosti se 

vstupenkami do kina a o ostatních funkcionalitách včetně dostupných poukázek, neví. 

Poslední otázka zkoumala, zda respondenti někdy tuto poukázku uplatnili. 

 
Obrázek 31: Podíl respondentů, kteří uplatnili poukázku na pivo v aplikaci Cool Ticket 
Zdroj: vlastní zpracování 

Podíl respondentů, kteří nakonec poukázku na pivo uplatnili, je velmi nízký. Z deseti 

respondentů, kteří o této poukázce vědí, ji uplatnil pouze jeden z nich. Z celkového pohledu 

je to pak pouze 1, z celkem 277 oslovených respondentů. Cílem pivovaru by tak mělo být 

zvýšení povědomí o aplikaci, případně rozšíření aplikace o další funkce, které by byly pro 

zákazníky přínosné. To by je motivovalo k dalšímu využívání aplikace a v konečném 

důsledku mohlo vést k návštěvě restaurací se svijanským pivem. 

Provedený výzkum prokázal, že znalost jednotlivých inovací mezi zákazníky není vysoká. 

Nejvíce z dotázaných respondentů znalo dvoulitrové plechovky nejen pro chlapy, které jsou 

však na trhu již přes 4 roky, avšak ani v tomto případě se nejedná o vysoký podíl. Jedním 

z důvodů nízkého povědomí o inovovaných produktech a službách může být nižší rozpočet 

na marketingové aktivity oproti větším konkurentům na trhu. Druhým faktorem, který 

ovlivnil povědomí o aplikaci Cool Ticket a nepasterizovaném plechovkovém pivu je fakt, 

že se jedná o poměrně nové inovace. Od toho se také odvíjí nízký podíl respondentů, kteří 

tyto inovace vyzkoušeli na vlastní kůži. Ze všech zákazníků, kteří znají svijanský pivovar, 

si zakoupilo plechovku nejen pro chlapy pouze necelých 20 % respondentů. V případě 

aplikace Cool Ticket uplatnil poukázku na svijanské pivo pouze 1 ze všech 277 respondentů. 

Pivovar by se tak měl zaměřit na oslovení cílových zákazníků pomocí všech dostupných 

marketingových kanálů. Ke zvýšení povědomí o poukázce na pivo v aplikaci Cool Ticket 

například využít limitované edice etiket na lahve, které o této novince budou informovat. 
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5. Návrhy a doporučení 

V poslední kapitole této diplomové práce budou představeny vybrané návrhy a doporučení, 

které by PIVOVAR SVIJANY mohl v souvislosti s inovativním marketingem v budoucnu 

využít. 

A) Minipivovar 

Vzhledem k rostoucímu počtu minipivovarů v ČR a jejich široké nabídce pivních speciálů, 

narůstá velkým průmyslovým pivovarům konkurence. Z provedeného dotazníkového šetření 

vyplynulo, že kladný postoj k rozšíření nabídky pivních speciálů u velkých průmyslových 

pivovarů mělo téměř 70 % dotázaných respondentů. Toto zjištění potvrzuje také úspěch 

pivních speciálů PIVOVARU SVIJANY, které byly následně zařazeny do stálé nabídky 

pivovaru. Realizace minipivovaru, ve kterém by bylo pivo vyráběno tradiční metodou 

v souladu s filozofií svijanského pivovaru, by tak byla logickým krokem a zákazníci by ji 

jistě uvítali. V tomto ohledu mají průmyslové pivovary v založení minipivovaru nesporné 

výhody, především ve svém know-how a finančních možnostech.  

Výhodou minipivovaru je jeho vyšší pružnost na měnící se požadavky zákazníků a možnost 

nabídnout netradiční pivní speciály, případně rovnou nové druhy piv, které vyplní mezeru 

na trhu. Nabízí se také možnost využít minipivovar k produkci exkluzivních limitovaných 

edicí. Minipivovar by zároveň mohl sloužit k otestování nových typů či stylů piva, 

které by se uvařilo v menším množství a následně otestovalo mezi užší skupinou zákazníků. 

Pokud by se tato piva osvědčila, mohl by je pivovar zařadit do své stálé nabídky v rámci 

hlavní produkce. Další využití minipivovaru představuje možnost pořádat zážitkové akce. 

Celá akce by spočívala v tom, že účastníci by si za dohledu zaměstnanců pivovaru Svijany 

uvařili své pivo a na vlastní kůži by si tak vyzkoušeli, jak celý proces výroby dle tradičního 

postupu funguje. Součástí procesu výroby piva je mimo jiné fáze, kdy pivo tzv. dozrává 

v ležáckých tancích. Tato fáze trvá podle druhu piva mezi 30 a 60 dny. Po dozrání piva 

by účastníci zážitkové akce přijeli znovu, aby mohli své uvařené pivo ochutnat. Zároveň by 

se dozvěděli, jak pivo správně načepovat a vyzkoušeli si plnění vlastního piva do dárkových 

plechovek nebo džbánů. Další možné využití by minipivovar mohl najít v souvislosti 

se vzděláváním. Vzhledem k tomu, že v Turnově nedaleko pivovaru chce Liberecký kraj 

otevřít nový učební obor pivovarník – sladovník, zázemí minipivovaru by mohlo sloužit 
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k výuce odborné praxe a pivovar by si díky této spolupráci mohl zároveň vychovávat 

budoucí zaměstnance (Pluhař, 2018). Nevýhodou této inovace je vyšší počáteční investice 

v řádech několika milionů korun na vybudování potřebné technologie a zajištění 

reprezentativních prostor, ve kterých by se minipivovar nacházel. 

B) Další využití aplikace Cool Ticket 

Další návrh se týká rozšíření funkcionality aplikace Cool Ticket, která nabízí poukázky 

v hodnotě 40 Kč na čepované pivo a pivovar ji využívá v rámci podpory prodeje. 

Již bylo zmíněno, že cílem pivovaru je prostřednictvím této aplikace přivést více zákazníků 

do hospod a restaurací, a to pokud možno v co největším počtu. Důležité je však zákazníky 

k této návštěvě motivovat a jak ukázal provedený průzkum, lidí kteří poukázku nakonec 

uplatnili, je zatím velmi málo. Přidaná funkcionalita by spočívala v tom, že aplikace 

by s určitým časovým předstihem pomocí notifikace upozornila zákazníky na konání 

významné sportovní akce. Například fotbalové a hokejové zápasy národního týmu, tenisové 

zápasy a další oblíbené sporty. V aplikaci by bylo zároveň možné u svijanských restaurací 

zjistit, zda jsou vybaveny televizí a jsou tak vhodné k návštěvě za účelem sledování dané 

sportovní akce. Notifikace by obsahovala krátkou informaci o sportovní akci včetně data a 

času konání a také televizní stanice, na které bude vysílána. Zároveň by uživateli navrhla 

návštěvu nejbližší restaurace nebo sportbaru spolu s jeho přáteli. Motivace v podobě 

sportovního přenosu a poukázky na pivo by mohla potenciální zákazníky přesvědčit 

k návštěvě restauračního zařízení ideálně s partou přátel, a tím pádem ve vyšším počtu lidí. 

Pokud by navíc byla možnost v aplikaci vytvořit „událost“ a tu sdílet se svými přáteli, 

kteří by ji mohli přijmout, či odmítnout, celkově by se usnadnila vzájemná domluva mezi 

jednotlivými účastníky a to by opět mohlo přispět k vyšší návštěvnosti. Konkrétní náklady 

na toto opatření je velmi těžké odhadnout. Záleží na přidaných funkcionalitách a odvíjí se 

od časové náročnosti konkrétní úpravy softwaru. Cenu ovlivňuje také typ mobilní platformy, 

na které aplikace běží. 

C) Ekologické balení plechovkového piva 

V současné době je pro balení plechovkového piva v PIVOVARU SVIJANY využívána 

jednorázová plastová smršťovací fólie. Tento způsob balení však není příliš ekologický. 

Nárůst plastového odpadu je však problém, který bude muset být v následujících letech řešen 
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a jak uvádí Ministerstvo životního prostředí ČR, do budoucna je reálný i úplný zákaz těchto 

jednorázových plastů (Ministerstvo životního prostředí, ©2008–2019). Toto citlivé téma 

zároveň koresponduje se společenskou odpovědností firmy. Při nedodržování ekologických 

zásad nemusí být firma vnímána v očích zákazníků pozitivně a to je další důvod, proč musí 

tomuto tématu věnovat náležitou pozornost. Jeden z návrhů, jak omezit využívání 

jednorázových plastových obalů je využít produkt od společnosti E6PR, která byla založena 

v roce 2017 v Mexiku. Tato firma přišla na trh s inovativním balením pro nápoje 

v plechovkách, které je 100 % ekologicky rozložitelné. Jedná se o držák pro plechovkové 

pivo ve velikosti balení po šesti kusech s názvem E6PR (zkratka pro Eco Six Pack Ring). 

Toto balení je zobrazeno na obrázku v příloze J. Produkt nabízí alternativu 

k jednorázovým plastovým obalům a jeho největší výhodou je bezpochyby to, že nezatěžuje 

životní prostředí, protože je vyroben z přírodních materiálů, jako je pšenice a ječmen. 

Díky tomu lze produkt kompostovat a je rozložitelný v přírodě za méně než 200 dní. 

Další výhodou je, že při požití nepředstavuje hrozbu pro zvěř. V současné době 

je nevýhodou vyšší cena, která byla v roce 2017 ve výši 0,25€/ks. Aktuální cenu se bohužel 

nepodařilo od společnosti zjistit. Předpokládá se, že cena je však v současnosti nižší. 

Pokud by došlo k výraznějšímu rozšíření výrobku mezi velké firmy, předpokládá výrobce, 

že by se mohla cena výrazně snížit a přiblížit se cenám současných řešení, která využívají 

plast (E6PR, 2019). První velkou pivní značkou, která již začala s testováním tohoto balení, 

byla na konci roku 2018 společnost Corona. Jak ukázal průzkum společnosti GfK Panel 

Services Deutschland, až dvě třetiny spotřebitelů považují ekologicky šetrné balení za 

významný faktor při nákupním rozhodování a tři čtvrtiny považují za důležité, aby byl obal 

recyklovatelný (Vysekalová, 2011). Pro spoustu zákazníků by tak mohlo ekologicky šetrné 

balení představovat konkurenční výhodu a upřednostnit výrobce, který toto nabízí. 

D) Pivní sklo s dvojitou stěnou 

Posledním návrhem na využití inovativního marketingu je použití pivního skla s dvojitou 

stěnou pro vybraná prémiová piva. S podobnou inovací přišly některé kavárny, které nabízí 

kávu ve sklenicích s dvoustěnným sklem. Nejen že nápoj v této sklenici dobře vypadá, 

ale káva v ní také vydrží delší dobu horká. Podobné výhody lze využít i v případě piva. 

Ve sklenicích s dvoustěnným sklem totiž vydrží nápoj také mnohem déle studený. 

To je způsobeno díky tomu, že mezi dvěma stěnami je vakuum, případně speciální plyn, 

který výrazně omezuje výměnu tepla mezi okolním prostředím a nápojem ve sklenici. 
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Zejména v letních měsících, například při posezení na venkovní terase, jde o velkou 

konkurenční výhodu oproti běžným sklenicím, ve kterých je pivo teplé během krátké chvíle. 

Teplota piva je pro jeho chuť velmi důležitá a měla by se pohybovat přibližně kolem 

5 - 7 stupňů. Sklenice s dvojitou stěnou nabízí také velký prostor pro kreativitu a v případě 

povedeného designu upoutají na první pohled pozornost. Design sklenice je samozřejmě 

otázkou vkusu, avšak spojení decentního designu s výhodami, které sklo s dvojitou stěnou 

nabízí, by si jistě našlo své zákazníky. Zejména pokud by byl vhodně zvolen způsob 

propagace této inovace, s důrazem na přidanou hodnotu v podobě konzistentní teploty 

nápoje i v horkých letních dnech a zajímavý design. Zajímavou možnost představuje 

zapojení studentů středních a vysokých škol, kteří by soutěžili o nejlepší návrh nového 

půllitru. Akce podobného rozsahu by se dala zároveň využít v rámci komunikačních aktivit 

pivovaru. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat využití inovativního marketingu ve společnosti 

PIVOVAR SVIJANY, a.s., včetně analýzy současného marketingového mixu a návrhu 

konkrétních opatření na zlepšení s využitím inovativního marketingu, a to s přihlédnutím 

k výsledkům provedeného výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, jak se k vybraným inovacím 

v pivovarnictví staví samotní zákazníci. 

První část práce byla zaměřena na teoretická východiska inovací, marketingu a podrobněji 

také inovativního marketingu, doplněná praktickými příklady. V práci byly vymezeny 

důvody, které stojí za změnami v přístupu k marketingu a také jednotlivé fáze, které jsou 

podle Kotlera předpokladem pro uplatnění inovativního marketingu. 

Ve druhé části práce byla na úvod představena společnost PIVOVAR SVIJANY. 

Následovala analýza marketingových aktivit společnosti včetně analýzy vnějšího makro 

prostředí s využitím tzv. PEST analýzy a vnějšího mikroprostředí s využitím 

Porterova modelu pěti sil. Analýza marketingových aktivit prokázala, že pivovar je na poli 

inovací poměrně aktivní, a to i přes to, že působí v tradičním odvětví. Identifikovány byly 

tři hlavní inovace, které byly představeny a byly zhodnoceny jejich přínosy pro firmu. 

Jedná se o stáčírnu plechovek, díky které může pivovar jako jediný v ČR nabídnout 

nepasterizované pivo také v plechovkách, dále inovaci v podobě nového obalu 

(tzv. „dvoulitrové plechovky nejen pro chlapy“), a také využití mobilní aplikace Cool Ticket 

k podpoře prodeje piva v restauračních zařízeních. Praktická část práce obsahuje také 

výzkum rozdělený na dvě dílčí části. První zkoumala postoj zákazníků k vybraným inovacím 

v pivovarnictví a druhá povědomí o třech realizovaných inovacích v PIVOVARU 

SVIJANY. Z výzkumné části týkající se vybraných inovací vyplynulo, že nejpozitivněji 

vnímali respondenti produktové inovace (např. chuť či druh piva) a to zejména mladší 

generace. Produktová inovace byla zároveň z pohledu zákazníků zvolena jako nejdůležitější. 

Z výzkumu také vyplynulo, že znalost surovin a výrobního postupu piva ovlivňuje 

preference výrobního postupu u zákazníků. Ti, kteří suroviny a výrobní postup znají, dávají 

přednost převážně tradičnímu výrobnímu postupu, který je pro PIVOVAR SVIJANY 

charakteristický. Výzkum také prokázal velmi negativní postoj respondentů vůči inovaci 

v podobě nabídky piva v PET lahvích, a to i přes to že jde o praktický obal. Druhá část 
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výzkumu týkající se inovací realizovaných v pivovaru identifikovala poměrně nízké 

povědomí o těchto inovacích mezi respondenty. Výzkum také prokázal, že jen malá část 

z těchto respondentů inovované produkty či služby zakoupila. S přihlédnutím 

k provedenému výzkumu byly doporučeny konkrétní návrhy, mezi které patří investice do 

minipivovaru, rozšíření funkcionality aplikace Cool Ticket, využití ekologicky šetrného 

balení pro plechovkové pivo a představení pivního skla s dvojitou stěnou pro prémiový 

ležák „450“. 

Přínos této práce představuje analýza marketingových aktivit PIVOVARU SVIJANY včetně 

zhodnocení tří hlavních inovativních projektů realizovaných v uplynulých letech a také 

návrh konkrétních opatření, s přihlédnutím k provedenému výzkumu, které by mohl podnik 

do budoucna realizovat. Z pohledu autora představuje přínos rozšíření teoretických znalostí 

v oblasti inovací a inovativního marketingu a získání zkušeností souvisejících s analýzou 

marketingových aktivit v konkrétní firmě. 
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Příloha A : Kampaň #MeToo pivovaru Bernard  

 
Zdroj: www.facebook.com/bernard.cz 
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Příloha B : Přehled cen sudového piva 

Název Alkohol 
Minimální 

trvanlivost 
Balení 

Cena 0,5 l 

vč. DPH 

Cena za 

KEG vč. 

DPH 

Svijanská Desítka 10 % 4,0 % obj. 30 dní KEG 50 L 13,70 Kč 1370 Kč 

Svijanská Desítka 10 % 4,0 % obj. 30 dní KEG 30 L 13,70 Kč 822 Kč 

Svijanský Máz 11 % 4,8 % obj. 30 dní KEG 50 L 14,90 Kč 1490 Kč 

Svijanský Máz 11 % 4,8 % obj. 30 dní KEG 30 L 14,90 Kč 894 Kč 

Svijanský Máz 11 % 4,8 % obj. 30 dní KEG 15 L 14,90 Kč 447 Kč 

Svijanský Máz 11 % - nefiltr. 4,8 % obj. 30 dní KEG 50 L 15,80 Kč 1580 Kč 

Svijanský Máz 11 % - nefiltr. 4,8 % obj. 30 dní KEG 30 L 15,80 Kč 948 Kč 

Svijanský Máz 11 % - nefiltr. 4,8 % obj. 30 dní KEG 15 L 15,80 Kč 474 Kč 

Zámecký Máz 11 % 4,8 % obj. 30 dní KEG 50 L 15,80 Kč 1580 Kč 

Zámecký Máz 11 % 4,8 % obj. 30 dní KEG 30 L 15,80 Kč 948 Kč 

Zámecký Máz 11 % 4,8 % obj. 30 dní KEG 15 L 15,80 Kč 474 Kč 

Svijanský Rytíř 12 % 5,0 % obj. 30 dní KEG 50 L 15,60 Kč 1560 Kč 

Svijanský Rytíř 12 % 5,0 % obj. 30 dní KEG 30 L 15,60 Kč 936 Kč 

Svijanský Rytíř 12 % 5,0 % obj. 30 dní KEG 15 L 15,60 Kč 468 Kč 

„450“ Prémiový ležák 4,6 % obj. 30 dní KEG 50 L 16,90 Kč 1690 Kč 

„450“ Prémiový ležák 4,6 % obj. 30 dní KEG 30 L 16,90 Kč 1014 Kč 

„450“ Prémiový ležák 4,6 % obj. 30 dní KEG 15 L 16,90 Kč 507 Kč 

Kvasničák 6,0 % obj. 30 dní KEG 50 L 17,30 Kč 1730 Kč 

Kvasničák 6,0 % obj. 30 dní KEG 30 L 17,30 Kč 1038 Kč 

Kvasničák 6,0 % obj. 30 dní KEG 15 L 17,30 Kč 519 Kč 

Svijanský Kníže 13 % 5,6 % obj. 30 dní KEG 50 L 17,30 Kč 1730 Kč 

Svijanský Kníže 13 % 5,6 % obj. 30 dní KEG 30 L 17,30 Kč 1038 Kč 

Svijanský Kníže 13 % 5,6 % obj. 30 dní KEG 15 L 17,30 Kč 519 Kč 

Svijanská Kněžna 13 % 5,2 % obj. 30 dní KEG 30 L 17,30 Kč 1038 Kč 

Svijanská Kněžna 13 % 5,2 % obj. 30 dní KEG 15 L 17,30 Kč 519 Kč 

Svijanský Fanda 4,8 % obj. 30 dní KEG 30 L 15,30 Kč 918 Kč 

Svijanský Fanda 4,8 % obj. 30 dní KEG 15 L 15,30 Kč 459 Kč 

Baron 15 % 6,5 % obj. 30 dní KEG 30 L 18,80 Kč 1128 Kč 

Baron 15 % 6,5 % obj. 30 dní KEG 15 L 18,80 Kč 564 Kč 

Weizenbier 5,0 % obj. 90 dní KEG 30 L 18,90 Kč 1134 Kč 

Weizenbier 5,0 % obj. 90 dní KEG 15 L 18,90 Kč 567 Kč 

Svijanský Vozka <0,5 % obj. 30 dní KEG 30 L 12,00 Kč 720 Kč 

Svijanský Vozka <0,5 % obj. 30 dní KEG 15 L 12,00 Kč 360 Kč 

Zdroj: PIVOVAR SVIJANY, a.s. 
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Příloha C : Atypický výčepní vůz 

 
Zdroj: PIVOVAR SVIJANY, a.s. 
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Příloha D : Plechovka nejen pro chlapy v privátním designu 

 
Zdroj: PIVOVAR SVIJANY, a.s. 
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Příloha E : Uživatelské prostřední aplikace Cool Ticket 
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Příloha F : Dotazník 

Vážená respondentko, Vážený respondente, 

Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku, který je určen pro osoby 

starší 18 let. Cílem průzkumu je zjistit postoj zákazníků vůči vybraným inovacím velkých 

průmyslových pivovarů (s ročním výstavem vyšším než 10 000 hl) v České republice. 

Předložený dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění Vám nezabere více než 10 minut. 

Údaje získané z dotazníku budou použity v mé diplomové práci. První část dotazníku je 

obecná a je zaměřena na průmyslové pivovary v ČR, druhá část je zaměřena na vybrané 

inovace realizované v PIVOVARU SVIJANY, a.s. Předem moc děkuji za Váš čas a ochotu 

dotazník vyplnit. 

Bc. Matěj Bezemek, Technická univerzita v Liberci. 

Obecná část dotazníku 

1) Pijete pivo? 

a) Ano 

b) Ne 

V případě, že jste odpověděl/a na předchozí otázku „Ne“, pokračuje prosím na otázku č. 17. 

2) Pivovarnictví má v ČR stálou tradici, považujete produktové inovace (např. ovocná 

piva) za přínos pro toto odvětví? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

3) Který z uvedených výrobních postupů preferujete při výrobě tradičního českého 

piva? 

a) Preferuji tradiční výrobní postup (kvašení v otevřených spilkách). 

 



103 

b) Preferuji moderní výrobní postup (kvašení v uzavřených tancích). 

 

c) Na výrobním postupu mi nezáleží. 

4) Znáte suroviny a postup výroby piva (základní výrobní suroviny a výrobní fáze)? 

a) Ano, obojí znám velmi dobře. 

b) Spíše ano (základní výrobní suroviny a výrobní postup zhruba znám). 

c) Spíše ne (znám pouze některé základní výrobní suroviny a kroky výrobního postupu). 

d) Ne, výrobní postup ani suroviny neznám. 

5) Některé průmyslové pivovary uvedly na trh pivo v PET lahvích, považujete tuto 

„inovaci“ obalu za přínosnou? 

a) Ano, PET lahve jsou praktické (jsou lehké, znovu uzavíratelné a téměř nerozbitné). 

b) Ne, pivo do plastového obalu nepatří. 

6) Tzv. Latte art (tvorba obrazců a tvarů na pěně kávy) je dnes  

běžná věc. Uvítal/a byste něco podobného také u piva? 

a) Určitě ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Určitě ne 

7) Uvítal/a byste nové pivní speciály v nabídce větších průmyslových pivovarů?  

a) Určitě ano  

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Určitě ne 

8) Uvítal/a byste uvedení čepovaného bezlepkového piva na trh, pro lidi trpící alergií 

na lepek? 

a) Ano 
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b) Já osobně ne, ale znám někoho, kdo by takové pivo uvítal (např. rodinný příslušník, 

kamarád, atd.) 

c) Ne 

9) Vyberte, jak důležité jsou pro Vás v případě piva uvedené typy inovací. 

(V každém řádku označte pouze jednu z nabízených možností) 

 Důležité Spíše důležité Spíše nedůležité Nedůležité 

Inovace obalu (např. druh a 

velikost obalu, design, etiketa) 

    

Inovace produktu (např. chuť či 

druh piva) 

    

Inovace v rámci distribuce 

(např. dovoz až do domu) 

    

Procesní inovace (např. 

efektivnější či rychlejší metody 

výroby) 

    

Inovace v rámci propagace 

(např. soutěže a akce) 

    

Inovace v rámci ceny (např. 

cenová politika, věrnostní 

programy) 

    

Druhá část dotazníku se zaměřuje na průzkum, týkající se povědomí o vybraných 

inovacích realizovaných v PIVOVARU SVIJANY, a.s. 

10) Znáte PIVOVAR SVIJANY, a.s.? 

a) Ano 

b) Ne 

V případě, že jste odpověděl/a na předchozí otázku „Ne“, pokračuje prosím na otázku č. 17. 

11) Znáte dvoulitrové „plechovky nejen pro chlapy“, které uvedl na trh PIVOVAR 

SVIJANY, a.s. na konci roku 2014? 

a) Ano 

b) Ne 

V případě, že jste odpověděl/a na předchozí otázku „Ne“, pokračuje prosím na otázku č. 13. 

12) Zakoupil/a jste si někdy svijanské pivo v „plechovce nejen pro chlapy“ o objemu 

2 litry? 

a) Ano 

b) Ne 

13) Znáte mobilní aplikaci „Cool Ticket“, prostřednictvím které je možné uplatnit 

slevové kupóny či zakoupit vstupenky na kulturní akce? 

a) Ano 
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b) Ne 

V případě, že jste odpověděl/a na předchozí otázku „Ne“, pokračuje prosím na otázku č. 16. 

14) Víte, že PIVOVAR SVIJANY, a.s. nabízí prostřednictvím aplikace „Cool Ticket“, 

poukázku na čepované pivo Svijany v hodnotě 40 Kč? 

a) Ano 

b) Ne 

V případě, že jste odpověděl/a na předchozí otázku „Ne“, pokračuje prosím na otázku č. 16. 

15) Využila/a jste někdy poukázku na pivo zdarma, prostřednictvím této aplikace? 

a) Ano 

b) Ne 

16) Víte, že PIVOVAR SVIJANY, a.s. nabízí od roku 2018 jako jediný tuzemský 

pivovar nepasterizované pivo také v plechovkách? (Pasterizace je jedna z metod 

konzervace potravin). 

a) Ano 

b) Ne 

17) Uveďte Vaše pohlaví. 

c) Muž 

d) Žena 

18) Odkud pocházíte? 

a) Hlavní město Praha f) Karlovarský kraj k) Pardubický kraj 

b) Středočeský kraj g) Ústecký kraj l) Olomoucký kraj 

c) Jihočeský kraj h) Liberecký kraj m) Moravskoslezský kraj 

d) Plzeňský kraj i) Královehradecký kraj n) Jihomoravský kraj 

e) Zlínský kraj j) Kraj Vysočina 

19) Jaký je Váš věk? 

a) 18 - 25 

b) 26 - 42 

c) 43 – 64 

d) 55 a více 
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Příloha G : Distribuce dotazníku na sociální síti Facebook 

 
 

 

 

 
Zdroj: vlastní 
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Příloha H : 3D tisk na pěnu nápoje 

 
Zdroj: https://www.drinkripples.com 
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Příloha I : Reklamní poutač (nepasterované pivo v plechovce) 

 
Zdroj: PIVOVAR SVIJANY, a.s. 
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Příloha J : Ekologické balení E6PR 

 
Zdroj: www.e6pr.com 


