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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je analýza marketingového mixu společnosti Prusa Research a.s. Práce není 
omezena pouze na jednu složku marketingového mixu, ale soustředí se na všechny jeho nástroje. 
Teoretická část představuje marketing, marketingový mix a SWOT analýzu. Dále je popsána meto-
dologie práce. Praktická část analyzuje jednotlivé nástroje marketingového mixu společnosti Prusa 
Research a.s., na jejímž základě jsou formulovány návrhy a doporučení pro danou společnost. 
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Abstract 

The aim of the bachelor thesis is to analyse the marketing mix of Prusa Research a.s. The thesis is 
not limited to only one component of the marketing mix, but focuses on all its tools. The theoretical 
part introduces marketing, marketing mix and SWOT analysis. Furthermore, the methodology of 
the thesis is described. The practical part analyses the individual tools of the marketing mix of Prusa 
Research a.s., on the basis of which suggestions and recommendations for the company are formu-
lated. 
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Úvod 

Bakalářská práce se zabývá analýzou marketingového mixu společnosti Prusa Research a.s. a na 
základě této analýzy jsou formulovány návrhy a doporučení pro zefektivnění vybraných marketin-
gových procesů. Společnost Prusa Research a.s. se během pár let vypracovala na jednu z nejzná-
mějších v oblasti 3D tisku. Její produkty jsou velice kvalitní a jsou využívány jak amatérskými nad-
šenci, tak i profesionály po celém světě. Oblast 3D tisku je relativně novým oborem a společnost 
Prusa Research a.s. vyrostla během několika málo let na jednu z nejúspěšnějších společností na 
světě. Tuto společnost jsem si vybral proto, že se jedná o progresivní společnost, která se kromě 
výroby tiskáren věnuje také inovacím ve výuce a vzdělávání. 
 
Cílem bakalářské práce je na základě získaných dat pomocí strukturovaného rozhovoru analyzovat 
a zhodnotit marketingový mix společnosti a navrhnout vhodná zlepšení. Práce je zaměřena na 
všechny čtyři nástroje marketingového mixu, a to produkt, centu, distribuci a marketingovou ko-
munikaci. Přínosem práce bylo zhodnocení jednotlivých složek marketingového mixu a následné 
navržení změn, které by upevnily pozici vybrané společnosti v konkurenčním tržním prostředí. 
 
Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavně části – teoretickou a praktickou, které na sebe logicky 
navazují. Teoretická část byla zpracována na základě literární rešerše. V úvodu se věnuje samot-
nému pojmu marketing a následně marketingovému mixu a jeho jednotlivým nástrojům. Dále je 
v teoretické části popsána analýza SWOT. Samotnou kapitolou je metodologie práce, kde jsou 
popsány metody, které jsem využil při zpracování praktické části. 
 
Praktická část začíná představením společnosti Prusa Research a.s., kde je popsána její historie a 
současnost. Následně je provedena SWOT analýza, kde jsou rozepsány silné a slabé stránky společ-
nosti, a možné příležitosti a hrozby. V dalších kapitolách jsou analyzovány jednotlivé nástroje mar-
ketingového mixu: produkt, cena, distribuce a marketingový komunikační mix. Jednotlivé kapitoly 
jsou rozděleny do podkapitol, které se soustředí na konkrétní problematiku jednotlivých nástrojů 
marketingového mixu 
 
V závěru praktické části jsou uvedeny návrhy a doporučení v oblasti marketingového mixu, které 
vyplynuly z analýzy jednotlivých nástrojů marketingového mixu. Ke každému nástroji marketingo-
vého mixu jsou uvedena konkrétní doporučení, která navrhují nová řešení na základě poznatků 
z analýzy nebo naopak podporují momentálně nastavené marketingové nástroje. 
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1 Marketing 

Marketing je v odborné literatuře popisován různými výklady a je definován také některými  
renomovanými institucemi. Marketing může být vše, co motivuje zákazníka ke koupi zboží nebo 
služby.  
 
Marketing je společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci a sku-

piny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot. (Kotler 2007) 

 

Marketing je souhrn postupů a nástrojů, s jejichž pomocí se snažíme zvýšit pravděpodobnost úspě-
chu a dosažení cílů na trhu. (Foret, Procházka, Urbánek 2003) 

 

Dnešní marketing je třeba chápat nikoli ve starém významu jako schopnost prodat – „přesvědčit a 

prodat“ – ale v novém významu uspokojování potřeb zákazníka. K prodeji dochází až poté, co je 
produkt vyroben. Naopak marketing začíná ještě předtím, než má společnost produkt k prodeji. 

Marketing představuje přípravu pro manažery. Ti musí zjistit, jaké jsou potřeby, určit jejich rozsah 

a intenzitu, a rozhodnout, zda se naskýtá zisková příležitost. (Kotler 2007) 
 

Pro každou společnost má v současné době marketing velký význam a téměř žádná společnost se 
již neobejde bez správného marketingového řízení, a to nejen z důvodu, že chce uspět v konkurenč-
ním prostředí. Vysoká dynamičnost současného trhu a nestále se měnící podmínky, velká konku-
rence, to vše je důvodem k tomu se domnívat, že bez kvalitní marketingové složky se firma v dneš-
ním digitálním světě neobejde. Marketing by měl být nedílnou součástí firemního  
řízení i myšlení. V případě přikládání nedostatečné váhy jeho významu, jsou pak využity pouze jeho 
části, namísto souhrnného využívání všech složek marketingového mixu. (Kotler 2007) 
 

2 Marketingový mix 

Marketingový mix podnik používá k úpravě nabídky podle cílového trhu pomocí taktických marke-
tingových nástrojů. Do tohoto mixu spadá vše, co může podnik udělat pro ovlivnění poptávky po 
svém produktu.  (Kotler 2007) 
 
Marketingový mix zahrnuje taktická marketingová rozhodnutí, která se týkají nabízeného  
produktu (product), jeho ceny (price), dostupnosti (place) a propagace (promotion). (Karlíček 2018) 
 
V podobném duchu je někdy využívána rovněž zkratka 4 C. Tou se rozumí hodnota pro zákazníka 
(customer value), náklady pro zákazníka (costs), komunikace této hodnoty (communication) a její 
dostupnost. Daný koncept tady ještě více zdůrazňuje hledisko zákazníka, které je v samém jádru 
marketingu. (Karlíček 2018) 
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Marketingový mix představuje soubor nástrojů, jejichž pomocí marketingový manažer utváří vlast-
nosti služeb nabízených zákazníkům. Jednotlivé prvky mixu může marketingový manažer  
namíchat v různé intenzitě i v různém prostředí. Slouží stejnému: uspokojit potřeby zákazníků a při-
nést organizaci zisk. (Vaštíková 2014) 
 
Obrázek 1 - 4P komponenty marketingového mixu 

 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování – Kotler a Keller, 2013 
 
Základní model 4P (tedy produkt, cena, distribuce a marketingová komunikace) se v některých obo-
rech stal pro úspěšné vytváření marketingových plánů nedostatečným, protože nepokrývá všechna 
specifika daných oborů. Proto došlo k připojení k již tradičním čtyř P marketingového  
mixu o další tři P: 

- Lidé (people) 
- Procesy (processes) 
- Materiální prostředí (physical evidence) 

 

2.1 Produkt 

Člověk si pod slovem produkt většinou vybaví hmotný výrobek, nicméně pojem produkt zahrnuje 
vše, co se dá zakoupit a prodat a co uspokojuje potřeby a přání zákazníků. Americká marketingová 
asociace zahrnuje pod pojem produkt krom fyzických výrobků také služby, myšlenky, kulturní vý-
tvory a další hmotné a nehmotné věci. Produkt tvoří hlavní složku marketingového mixu. (Hálek 
2017) 
 

Marketingový mix 

Výrobek 
rozmanitost výrobků 

kvalita 
design 

vlastnosti 

značka 
balení 

velikosti 

služby 
záruky 

 

Cena 
ceníková cena 

slevy 

rabaty 
doba splatnosti 

platební podmínky 

Komunikace 
podpora prodeje 

reklama 

prodejní síly 
public relations 

přímý marketing 

Distribuce 
kanály 
pokrytí 

sortiment 

lokality 
zásoby 

doprava 



| 9 

Za produkt můžeme považovat nejen jakékoli fyzické zboží, ale také nejrůznější služby, informace, 
myšlenky, zážitky a jejich kombinace, pokud tedy mohou být předmětem směny. U produktu musí 
společnosti klást důraz také na různé charakteristiky, díky kterým je možné produkt odlišit od kon-
kurenčních společností. Může se jednat například o rozdíly ve využitých materiálech, kvalitě, vý-
konu, trvanlivost, spolehlivost, designu, formě tvaru, množství, rychlosti doručení, zárukách a insta-
laci a rozdíly v dalších službách, které mohou být s produktem spojovány. (Karlíček 2018).  
 
Produktem je vše, co může být na trhu nabízeno pro uspokojení přání nebo potřeb zákazníků. 
Kromě hmotného zboží se sem řadí služby, zážitky, události, osoby, místa, majetek, organizace, in-
formace a myšlenky. (Kotler a Keller 2013) 
 
V odborné literatuře se produkt člení do různých úrovní. Kotler produkt dělí do tří základních  
částí:  

• Základní produkt (jádro produktu) 
• Vlastní produkt 
• Rozšířený produkt 

 
Obrázek 2:  Tři úrovně produkt 

Zdroj: Kotler, 2007 
 

Nejnižší úrovní je základní produkt. Ten definuje samotné vlastnosti produktu a jeho základní  
přínosy pro uspokojení potřeby. Vlastní produkt vzniká na druhé úrovni vytvořením základních pří-
nosů. Jedná se o úroveň kvality, design, funkce, balení a samotnou značku. Za rozšířený  
produkt, který je na poslední úrovni, považujeme doplňkové služby a přínosy pro konečného  
zákazníka, které se vážou na první úroveň, základní produkt. (Kotler 2007) 
 
Karlíček člení produkt dokonce do pěti úrovní. První úrovní je základní užitek, neboli hlavní důvod 
koupě produktu. Základním produktem je pak zhmotnění uspokojení potřeb. Třetí úrovní je  
očekávaný produkt, neboli co zákazník očekává. Další úroveň, čtvrtá, je úrovní, kde je možné  
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překonávat očekávání zákazníků. V této úrovni probíhá hlavní konkurenční boj. Pátá, poslední úro-
veň, je potenciální produkt, tedy možné vylepšení daného produktu. (Karlíček 2013) 
 

2.1.1 Klasifikace produktů 

Výrobky se dají dělit podle různých charakteristik. Dle hmatatelnosti a trvanlivost mohou být pro-
dukty rozděleny na trvanlivé zboží, netrvanlivé zboží a na služby.  

• Netrvanlivé zboží – hmotné výrobky krátkodobé spotřeby, které se velice rychle spotřebují 
(většinou během jednoho, maximálně během několika málo využití). Mezi typické příklady 
netrvanlivého zboží patří potraviny nebo hygienické potřeby. 

• Trvanlivé zboží – jedná se o hmotné výrobky, které se využívají po delší dobu, většinou 
vydrží několik let. Může se jednat například o nábytek, či auto. 

• Služby – nehmotné, neoddělitelné, proměnlivé a pomíjivé produkty. Jedná se například o 
poradenství, nebo opravy. 

 
Produkty lze rozdělit také podle spotřeby – a to na spotřební produkty a průmyslové produkty.  

• Spotřební produkty – tyto produkty jsou určeny k osobní spotřebě konečným spotřebite-
lům. Dále se dají tyto produkty dělit na rychloobrátkové zboží, zboží dlouhodobé spotřeby, 
speciální zboží a nevyhledávané zboží.  

o Rychloobrátkové zboží – zákazníci tento druh zboží nakupují na denní bázi, často 
bez většího srovnávacího či nákupního úsilí. 

o Zboží dlouhodobé spotřeby – zboží, které zákazníci nekupují tak často. Zde zákaz-
níci nákup více rozmýšlí a porovnávají jiné alternativy.  

o Speciální zboží – u tohoto typu zboží zákazník vynakládá zvláštní nákupní úsilí. 
Jedná se o zboží luxusního charakteru. 

o Neznámé a nevyhledávané zboží – jedná se o druh zboží, o kterém zákazník neví, 
případně by si ho za normálních okolností nekoupil. (Kotler 2007) 

 

2.1.2 Životní cyklus produktu 

Produkty, které jsou uvedeny na trh, procházejí celkem čtyřmi fázemi. Každá ze čtyř fází disponuje 
jedinečnými příležitostmi, ale také hrozbami. Konkurence má v každé fázi jinou roli, a tak je potřeba 
během životního cyklu měnit strategie z pohledu marketingu. Každý produkt prochází životním cyk-
lem jinak, kdy se liší nejen délka samostatných fází, ale také například průběh životních cyklů. Díky 
životnímu cyklu je možné vytvořit odlišné marketingové strategie, podle toho, ve které fázi se pro-
dukt v daný moment nachází. (Jakubíková 2008) 
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Obrázek 3: Životní cyklus produktu 

 
Zdroj: Soukalová, 2016 
 
Charakteristiky daných fází jsou obvykle dělena na tyto stádia: 

• Fáze zavádění – poměrně vysoké náklady na výzkum a vývoj produktu, na přípravu výroby 
produktů a na propagaci. Zákazník teprve začíná poznávat produkt a jeho výhody. V této 
fázi jsou obvykle malé, nebo žádné zisky. 

• Fáze růstu – objem výroby se postupně zvětšuje, zatímco náklady na propagaci klesají. 
V této fázi se budují nové distribuční cesty a také vzniká nová konkurence. Stoupají pří-
růstky zisku. 

• Fáze zralosti – v této fázi dosahuje objem výroby svého maxima a zpomaluje. Náklady na 
propagaci produktu klesají a společnost předělává komunikační mix.  

• Fáze úpadku – fáze je typická výrazným poklesem prodeje, v jehož důsledku klesá také zisk. 
V této fázi může dojít také k vyřazení produktu. 
 

2.2 Cena 

Cena vyjadřuje výši peněžní úhrady, kterou jsme zaplatili na trhu za prodaný výrobek. Pokud se 
jedná o peněžní částku, získává cena odlišnou podobu, například podobu mzdy, platu, inkasa,  
úroku, školné či nájemné (hodnota výrobku může mít i formu mimopeněžní směny, tzv. barteru. 
Hodnota výrobku je vyjadřována poměrem k jinému zboží). (Boučková 2007). 
 
Cena, tedy peněžní částka za produkt, je jediné „P“ marketingového mixu, které pro firmu  
představuje výnosy. Všechna ostatní „P“ marketingového mixu jsou spojena výhradně s náklady. 
Správné stanovení ceny má proto pro firmu existenční význam. (Karlíček 2018) 
 
Obecně se rozlišují tři základní typy cenové strategie: 
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- Strategie vysoké ceny – Firmy nabízejí vysoce kvalitní produkty za vysokou cenou, 
která jim umožní pokrýt relativně vysoké náklady spojené s výrobou, prodejem a 
distribucí. Firma musí mít dostatek prostředků na to, aby o kvalitě daného  
produktu mohla zákazníky informovat. 

- Strategie dobré hodnoty – Firmy nabízejí poměrně kvalitní produkt za nižší cenu. 
Nevýhodou této strategie je nižší zisková marže (je dána nízkou cenou). 

- Ekonomická strategie – Tato strategie cílí na zákazníky, kteří požadují na prvním 
místě nízkou cenu a spokojí se s nižší kvalitou. Těmto zákazníkům jsou nabízeny 
produkty v nižší, ale stále ještě přijatelné kvalitě. (Karlíček 2018) 
 
 

Dále se rozlišují dva faktory ovlivňující výši ceny: 
- Interní faktory – všechny druhy nákladů (například mzdové, úvěry, reklama, skla-

dování), marketingové cíle a celková strategie firmy, strategie marketingového 
mixu, organizační struktura firmy, zaměření sortimentu, charakter zboží. 

- Externí faktory – ekonomická situace v dané zemi, trh, na který podnik vstoupil, 
poptávka a elasticita poptávky, konkurence a její cenová strategie, legislativa  
země, kulturní faktory, etika. (Kotler 2007) 

 

2.2.1 Stanovení ceny 

Cena a její stanovení má stále větší vliv na celkové hospodaření společností. Cena má klíčovou roli 
v postavení společnosti vůči jejím konkurentům a v jejím celkovém postavení na trhu. Cena má vliv 
také na poptávku a může být regulovaná. U ceny je důležité, aby splňovala očekávání trhu a aby 
byla v soulady s nastavenými strategickými kritérii. Mezi nejčastěji používané metody stanovení cen 
patří nákladově orientovaná metoda, metoda orientovaná na konkurenci a metoda orientovaná na 
poptávku. (Jakubíková 2013) 

• Nákladově orientovaná metoda – Jedná se o jednu ze základních metod, díky které mohou 
společnosti monitorovat a řídit náklady. Tato metoda spočívá v tom, že podnik připočte 
k nákladům na jednotku výroby ziskovou přirážku. U každého produktu se výše ziskové při-
rážky liší. Nevýhoda této metody spočívá v tom, že nebere v úvahu ostatní faktory, jako je 
například situace konkurence, nebo poptávka. Metoda je v celku jednoduchá, proto je jed-
nou z nejvyužívanějších. 

• Metoda orientovaná na konkurenci – Tato metoda se více soustředí na určení ceny podle 
konkurence, než na určení podle poptávky nebo vlastních nákladů. Podnik tedy může určit 
ceny srovnatelné s konkurencí a snaží se udržet svůj podíl na trhu. 

• Metoda orientovaná na poptávku – Metoda orientovaná na poptávku vychází z cenové 
elasticity poptávky a snaží se o maximalizaci zisku. U této metody je důležitý vliv změny 
ceny na velikost poptávky. 

• Metoda podle vnímání zákazníka – Zde má vnímání hodnoty zákazníka větší roli, než na-
příklad výrobní náklady, a stanovení ceny vychází z toho, jakou hodnotu má produkt podle 
zákazníka. Při této metodě je důležité mít přesně řízenou marketingovou strategii a taktiku. 
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• Konkursní a smluvní cena – Kupující firma se může rozhodnout vyhlásit konkurs na jistý 
produkt, kde si v poté v konkursním řízení vybere nabídku, která bude odpovídat jejím kri-
tériím.  

 

2.3 Komunikace 

Komunikace obsahuje veškeré činnosti, které popisují vlastnosti produktů a služeb zákazníkům, a 
které přesvědčují zákazníka k nákupu. (Kotler 2007) 
 
Komunikací sděluje podnik svým zákazníkům, obchodním partnerům a klíčovým veřejnostem  
informace o nabízených produktech, jejich ceně a o místě prodeje. Mezi komunikační nástroje patří 
reklama, podpora prodeje, public relations, osobní prodej a direct marketing. (Foret 2008) 
 
Propagace slouží firmě ke komunikaci se zákazníkem, proto se jí říká také komunikační mix. Ten 
zahrnuje několik nástrojů, jako například (Kantorová, 2014): 

- reklamu 
- osobní prodej 
- podporu prodeje 
- public relations 
- direct marketing 

 

2.3.1 Reklama 

Reklama je jednou z komunikačních disciplín, díky které může podnik informovat a přesvědčovat 
cílovou skupinu. Její hlavní funkcí je navázat vztah s potencionálními, případně se stávajícími zákaz-
níky, pomocí placené a neosobní formy prezentace produktů. Podniky v masových médiích většinou 
budují značku, tedy zvyšují povědomí o značce a ovlivňují postoje. Tato forma komunikace je téměř 
nenahraditelná. Díky masovým médiím dokáží podniky za relativně nízké náklady na oslovení jed-
noho tisíce diváků zasáhnout velké množství segmentů populace. (Karlíček 2016) 
 
Reklamy se rozlišují dle využívaných médií na reklamu televizní, rozhlasovou, tiskovou, venkovní, 
reklamu v kinech, product placement a online reklamu. (Kotler a Keller 2013) 
 

2.3.2 Osobní prodej 

Osobní prodej je jedním z nástrojů přímé komunikace. Jedná se o osobní kontakt prodejce se zá-
kazníkem, kdy je cílem dokončení prodejní transakce. K osobnímu prodeji může docházet buď for-
mou přímého kontaktu prodejce se zákazníkem (tato forma osobního prodeje se také někdy nazývá 
„kontakt z očí do očí“), kontaktem skrze mobilní telefon nebo pomocí personalizované korespon-
dence. (Jakubíková 2013) 
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Díky přímému kontaktu mezi podnikem a zákazníkem má osobní prodej i přes vývoj nových tech-
nologií a komunikačních médii stále důležitou roli v marketingové komunikaci. Mezi největší výhody 
přímého kontaktu patří okamžitá zpětná vazba, individualizovaná komunikace a také vyšší věrnost 
zákazníků. (Karlíček 2016) 
 

2.3.3 Podpora prodeje 

Podpora prodeje se skládá z krátkodobých pobídek, které mají za úkol povzbudit nákup či prodej 
produktu. Na rozdíl od reklamy představuje podpora prodeje důvody, proč by si měl zákazník koupit 
daný produkt právě teď. (Kotler 2007)  
 
Typickým příkladem podpory prodeje jsou bezplatné vzorky produktů k vyzkoušení, nebo například 
kupóny, díky kterým získá zákazník slevu. Mezi další patří třeba věrnostní karty, multibalení, cenová 
zvýhodnění a další. (Hesková a Štarchoň 2009). 
 

2.3.4 Public relations 

Public relations (zkráceně PR) je budování dobrých vztahů s cílovými skupinami pomocí pozitivní 
publicity a budování dobrého jména podniku. Úkolem public relations je také vyvracet různé nega-
tivní fámy nebo pověsti. Hlavními nástroji public relations jsou vztahy s tiskem, publicita produktu, 
firemní komunikace, lobování a poradenství. (Kotler 2007) 
 
Public relations slouží podnikům k cílené a dlouhodobé prezentaci svých záměrů. Podniky pomocí 
PR informují o svých cílech a výsledcích a snaží se o udržení dobrého jména podniku. Společnost 
díky PR dokáže informovat o nových produktových kategoriích, zároveň zvyšuje pověst značky a 
také ji chrání v případech, kdy je v ohrožení. (Karlíček 2016) 
 
Obrázek 4: Hlavní cíle public relations 

 

Zdroj: Hejlová 2015 
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2.3.5 Přímý marketing 

Přímý marketing využívá přímých kanálů k oslovení zákazníků bez toho, aniž by využil jiné mezi-
články. Mezi tyto kanály patří direct mail, katalogy, telemarketing, interaktivní televize, kiosky, in-
ternetové stránky a mobilní zařízení. V dnešní době využívají marketéři přímý marketing k budování 
dlouhodobých vztahů se svými zákazníky, čehož dosahují například posíláním blahopřání k naroze-
ninám, či malými dárky. Velice populární jsou dnes různé věrnostní programy a programy odměňu-
jící četnost nákupů. (Keller 2007) 
 
Přímý marketing se v minulosti vyvinul jako výrazně levnější alternativa osobního prodeje. Místo 
toho, aby obchodníci navštěvovali všechny potencionální zákazníky osobně, byla nabídka zaslána 
poštou, čímž se významně snížily náklady. Od té doby přímý marketing prošel řadou velkých změn, 
ale stále se jedná o jeden ze základních nástrojů komunikačního mixu. (Karlíček 2016) 
 

2.4 Distribuce 

V dnešní době nestačí firmě k úspěchu pouze vytvořit produkt, který uspokojí potřeby a přání  
zákazníka, stanovit cenu, kterou je zákazník za produkt ochotný zaplatit, a informovat zákazníka o 
výhodách určitého produktu. Produkty/služby musí být zákazníkovi dodány, a to takovým  
způsobem, který bude pro firmu efektivní a zároveň přinese zákazníkovi odpovídající hodnotu. 
(Vaštíková 2014) 
 
Distribuce představuje 30-50 % celkových nákladů zboží, ale přesto je jí věnována relativně malá 
pozornost, oproti ostatním složkám marketingového mixu. Distribuce je přitom klíčovým prvkem 
marketingového úspěchu. Podnik musí distribuovat své výrobky a služby k zákazníkům, a nejlépe 
takovým způsobem, který bude mít přínos jak pro podnik, tak také pro zákazníka, kterému přinese 
odpovídající hodnotu. (Jakubíková 2013) 
 
Distribuce zahrnuje všechny činnosti firmy, díky kterým jsou produkty dostupné cílovým  
zákazníkům. (Kotler 2007) 
 
U distribuce existují tři následující strategie (Kotler a Keller 2013): 

- Exkluzivní distribuce – Je využívána primárně u luxusního zboží. Výrobce chce mít 
kontrolu nad kvalitou a vztahem mezi ním a přeprodejcem. Proto je využito méně 
mezičlánků. 

- Selektivní distribuce – Využívá se o něco více mezičlánků než u exkluzivní  
distribuce. 

- Intenzivní distribuce – Jedná se o poslední strategii, která je využívána primárně u 
výrobků každodenní spotřeby. Cílem prodejce je dostat výrobek či službu do co nej-
většího množství prodejen. 
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2.4.1 Distribuční cesty 

Podniky mají v dnešní době více možností, jak mohou jejich výrobky a služby dodat ke svým zákaz-
níkům. Vybrat správnou distribuční cestu je velice zásadní strategické rozhodnutí, které je závislé 
na výhodách a nevýhodách různých typů distribučních cest. U distribuční cesty vpřed, kdy se jedná 
o dodání produktu ke koncovému zákazníkovi, má podnik mnoho variant cest. Existují ale také dis-
tribuční cesty vzad, kdy se produkt musí dostat zpět ke svému výrobci či dodavateli. Jedná se napří-
klad o reklamace produktů, vrácení nepoužitých produktů či výkup obalů. (Jakubíková 2013) 
 
V odborné literatuře se dělí distribuční cesty na dvě části: 

• Přímá distribuce – Přímá distribuční cesta je nejjednodušším typem distribuce. Prodej vý-
robku či služby probíhá bez jakéhokoli jiného mezičlánku – tedy jde přímo od výrobce k zá-
kazníkovi. Podnik si musí zajistit všechny služby spojené s distribucí sám. Mezi výhody přímé 
distribuce patří přímý kontakt se zákazníkem, díky kterému s ním může podnik budovat 
vztah. Zároveň podnik získává zpětnou vazbu a může okamžitě reagovat na požadavky zá-
kazníků. Nevýhodou je, že výrobce nese veškerou zodpovědnost spojenou s distribucí, což 
přináší i jistá rizika. Další nevýhodou je vybudování vlastní distribuční sítě, kdy se jedná o 
poměrně drahou záležitost. (Jakubíková 2013) 

• Nepřímá distribuce – Nepřímá distribuční cesta zahrnuje mezi výrobcem a koncovým zá-
kazníkem další distribuční mezičlánky, jako například velkoobchod, maloobchod a jiné další 
obchodníky. Nepřímá distribuce má několik úrovní cest, kdy může využít buď jednoho, nebo 
více mezičlánků. Největší výhodou nepřímé distribuce je absence nákladů spojených s vy-
budováním vlastní distribuční sítě. Naopak nevýhodou je ztráta přímého kontaktu se zákaz-
níkem, tudíž podnik přichází o plnou kontrolu nad marketingem. Distributor si také určí 
svou prodejní cenu produktu a tak je podnik vázán na marketingovou strategii daného dis-
tributora. 

 
Obrázek 5: Dodavatelsko-odběratelksé vztahy přímé distribuční cesty 

Zdroj: Zamazalová, 2010 
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2.5 Analýza SWOT 

SWOT analýza se skládá ze dvou původních analýz SW a OT. SW, což jsou silné stránky a slabé 
stránky, se týká vnitřního prostředí firmy, což jsou například cíle, systémy, procedury, firemní 
zdroje, materiální prostřední, firemní kultura, mezinárodní vztahy, organizační struktura, kvalita 
managementu aj. Analýza OT se týká příležitostí a hrozeb a posuzuje vnější prostředí firmy. Zde se 
jedná například o politicko-právní faktory, ekonomické faktory, technologické faktory, nebo napří-
klad o zákazníky, dodavatelé, odběratelé a konkurenci.  
 
Analýza SWOT má za úkol posoudit jak jsou plněny současně nastavené strategie firmy. Měla by 
určit jejich silná a slabá místa a také posoudit schopnost společnosti vyrovnat se se změnami, které 
nastávají v prostředí. (Jakubíková 2013) 
 
Kotler (2007) popisuje dané části SWOT analýzy následovně: 

• Silné stránky – věci, díky kterým může společnost uspět před konkurencí. Může se jednat 
například o dobře propracovanou marketingovou strategii. 

• Slabé stránky – nedostatky, které mohou mít vliv na fungování a na úspěch společnosti. 
Mezi slabé stránky mohou patřit například vysoké náklady na dopravu.  

• Příležitosti – možnosti, díky kterým by mohl být pozitivně ovlivněn chod firmy. Příležitost 
může být třeba důraz na ekologii. 

• Hrozby – možnosti, které by mohli negativně ovlivnit chod firmy. Mezi typický příklad 
hrozby patří konkurence 
 

3 Metodologie 

Pro účely této bakalářské práce byla jako metoda sběru dat zvolena metoda strukturovaného roz-
hovoru. Jedná se o jednu z dotazovacích metod, která se využívá ke kvalitativnímu výzkumu. 
 

3.1 Strukturovaný rozhovor 

Rozhovor je dotazovací nástroj a obvykle je využíván během psychologického výzkumu. Rozhovor 
může probíhat s jedním nebo s více respondenty najednou. Rozhovor musí být veden výzkumní-
kem. Ten má předem připravené otázky, kterých se drží. Zároveň rozhovor vede, díky čemuž získá 
potřebná data. Tento typ rozhovoru je strukturovaný. (Průcha, 2014)  
 
Forma individuálního rozhovoru při osobním setkání (tzv. Face to Face) je metodou, pomocí které 
docílí tazatel uvolněnější atmosféry. Díky tomu lze lépe zjistit subjektivní názory, a také pravdivé 
informace. Nejčastěji je pro rozhovor určena menší skupina respondentů. Rozhovor by také neměl 
být delší, než hodinu. (Průcha 2014) 
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3.1.1 Výhody a nevýhody rozhovoru 

Výhody: 
• tazatel má jistotu, že odpoví konkrétní člověk, pro kterého je rozhovor určen, 
• malé nároky na iniciativu daného respondenta, vzhledem k předem připravených otázkám, 
• zisk kvalitnějších informací 
• úspěšnost dokončení rozhovoru je větší, než například míra návratnosti u dotazníkového 

šetření. (Disman, 2011) 
Nevýhody: 

• jedna z největších nevýhod je nákladovost a časově náročný sběr informací, 
• tazatel musí být vyškolen, 
• nepřesvědčivá anonymita pro respondenta. (Disman, 2011) 

 
 
 
 

3.2 Realizace 

Pro výzkum v praktické části byl zvolen strukturovaný rozhovor. Výzkumné otázky byly formulovány 
tak, aby navazovaly na teoretickou část a aby díky nim byly získány informace, které poskytnou 
potřebná data pro praktickou část práce. Otázky, které byly ke strukturovanému rozhovoru využity, 
jsou k nalezení v příloze. 
 
Rozhovor probíhal s jedním ze zaměstnanců společnosti dne 11. srpna, a to formou osobního se-
tkání. Odpovědi respondenta byly zaznamenávány v poznámkách, nicméně během rozhovoru vy-
plynulo spoustu dalších skutečností, které byly pro účely této práce využity.  
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PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 Prusa Research a.s. 

Pro praktickou část této práce byla zvolena společnost Prusa Research a.s. Jedná se o společnost, 
která se zabývá relativně moderním odvětvím – 3D tiskem, a která se během pár let stala nejrychleji 
rostoucí technologickou firmou ve střední Evropě. Společnost sídlí v pražských Holešovicích, kde 
všechny tiskárny vynalézá, vylepšuje, vyrábí, testuje a následně rozesílá do celého světa. Nyní má 
společnost přes 700 zaměstnanců. Tiskárny Prusa Research a.s. tvoří zhruba 10 % celosvětového 
trhu s desktopovými 3D tiskárnami, což jsou tiskárny, které mají lidé běžně doma nebo v dílně a 
tiskne se na nich téměř vše.  
 

4.1 Historie 

Společnost byla založena 1. prosince 2017, nicméně zakladatel společnosti Josef Průša se 3D tisku 
věnuje již od roku 2009, kdy ve svých 19 letech začal navrhovat první 3D tiskárny. Začátkem roku 
2010 vyvinul Josef Průša vlastní vyhřívanou podložku pro 3D tisk, která se stala klíčovou součástí 
všech moderních 3D tiskáren. V září roku 2010 vyvinul Josef Průša tiskárnu, kterou pojmenoval 
Prusa Mendel. Tato tiskárna byla pro firmu klíčová, v roce 2016 stala nejrozšířenější tiskárnou na 
světě a společnosti měla i díky ní obraty v desítkách milionů měsíčně. V roce 2013 přišla do firmy 
první zaměstnankyně a vznikla takzvaná farma, což bylo místo, kde bylo pět 3D tiskáren, které tiskly 
další 3D tiskárny. Postupem času se společnost rozšiřuje a v roce 2014 se Josef Průša objevuje na 
obálce časopisu Forbes (jedná se o české vydání). Této příležitosti Průša využil a nechal se na obálku 
vyfotit s brýlemi, které si sám vytiskl na jedné z jeho 3D tiskáren. Jednalo se o marketingový tah, 
který měl veřejnosti ukázat, že se pomocí 3D tiskáren může vytisknout opravdu cokoli.  
 
V roce 2017 se společnost přestěhovala z menších kanceláří v Karlíně do větších prostor továrny 
v Holešovicích, díky čemuž se zvedlo výrobní tempo. V továrně se na jednom místě tiskárny vyvíjejí, 
vyrábějí a odehrávají se v ní všechny další činnosti spojené s 3D tiskárnami. Společnost koncem roku 
prodávala až na 5 000 tiskáren měsíčně a počet zaměstnanců se zvedl na 170, nicméně ani tak ne-
dokázala uspokojit poptávku. V roce 2018 podnik stále roste a přibírá další zaměstnance, jejich po-
čet se vyšplhal na 250. V tuto dobu společnost dodávala až 6 000 tiskáren měsíčně a koncem roku 
2018 odesílá podnik na 1 000 zásilek denně. Nejednalo se jen o 3D tiskárny, ale také o náhradní díly, 
filament a upgrady. Všechny 3D tiskárny si navíc podnik stále vyráběl sám, kdy je tiskl na 3D tiskové 
farmě. Jednalo se o prostor, kde se nacházelo 500 3D tiskáren, které fungovaly v nepřetržitém pro-
vozu.  
 
V roce 2019 spustila společnost volně přístupný webový portál PrusaPrinters.org, kde je online kni-
hovna modelů, které Prusa Research a.s. nabízí zcela zadarmo. Každý uživatel může jakýkoli model 
3D tiskáren modifikovat a sdílet s ostatními uživateli.  
 
S nástupem pandemie COVID-19 se společnost začala v březnu roku 2020 soustředit na vývoj osob-
ních ochranných prostředků. Návrhy těchto prostředků poté sdíleli s otevřeným zdrojovým kódem, 
aby si každý, kdo 3D tiskárnu vlastní, mohl vytisknout svůj. Podnik také daroval více než 200 000 



| 21 

ochranných štítů lékařům, hasičům a dalším pracovníkům z první linie. V roce 2020 společnost na-
bízí své tiskárny také českým školám. (Mareš 2021) 
 

4.2 Současnost 

Prusa Research a.s. je nyní akciovou společností. Jejími majiteli jsou Josef Průša a Ondřej Průša 
(jedná se pouze o shodu jmen, Josef s Ondřejem nejsou nijak příbuzní), každý z nich vlastní 42,5 %. 
Josef je CEO celé společnosti. Dalším důležitým článkem Prusa Research a.s. je Michal Průša (bratr 
Josefa), který je členem dozorčí rady. Tito 3 pánové stojí ve vedení celého podniku. Za rok 2021 
dosáhla firma obratu přes 2,5 miliard korun se ziskem cca 600 milionů korun. Společnost se v sou-
časné době začíná soustředit také na 3D tiskárny pro profesionály. Od založení se firma zabývala 
především výrobou menších a relativně levných 3D tiskáren. V nedávné době ale získala většinový 
podíl ve společnosti TriLab Group, která vyrábí 3D tiskárny pro uživatele z komerční sféry.  
 

4.3 Analýza SWOT 

V této kapitole budou popsány silné a slabé stránky společnosti, stejně tak jako její příležitosti a 
hrozby, kterým musí daná společnost čelit.  
 

4.3.1 S – Silné stránky 

- Silná značka 
- Angažovaní zaměstnanci 
- Zkušenost s velkými zakázkami 
- Kvalitní produkty 
- Velké vlastní zázemí, vše na jednom místě 
- Export do zemí po celém světě 

 
Mezi silné stránky společnosti se řadí silná značka, což je důležité pro každou společnost. Další sil-
nou stránkou je angažovanost zaměstnanců, kteří jsou do 3D tisku zapáleni. Jednou z nejsilnějších 
stránek je kvalita produktů, na čemž stojí celá filozofie společnosti. To, že je celá společnost situo-
vána v jedné budově je také velké plus. Export do zemí nejen v Čechách a Evropě, ale po celém 
světě je také silnou stránkou. 
 

4.3.2 W – Slabé stránky 

- Nedostatek zaměstnanců 
- Malé prostory 
- Nedostatek materiálu (například mikročipy) 
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Mezi slabé stránky společnosti se řadí nedostatek zaměstnanců, protože společnost nestíhá pro-
dukty odesílat dříve než do 2 týdnů od objednání. Slabou stránkou, na které společnost v součas-
nosti pracuje jsou malé prostory. Další slabou stránkou je nedostatek materiálu, jako například mi-
kročipy. 
 

4.3.3 O – Příležitosti 

- Rychle rostoucí trh 
- Rozvoj technologií 
- Rozšíření výrobního sortimentu 
- Rostoucí poptávka 
- Snazší vstup na zahraniční trhy 
- Spolupráce s novými dodavateli 

 
Jednou z příležitostí pro Prusa Research a.s. je rychle rostoucí trh, vzhledem k relativně novému 
oboru. Stejně tak je tomu i s rozvojem technologií. Další příležitostí je rozšíření výrobního sorti-
mentu a také rostoucí poptávka. Mezi ostatní příležitosti patří snazší vstup na zahraniční trhy, nebo 
spolupráce s novými dodavateli. 
 

4.3.4 T – Hrozby 

- Vstup nové konkurence 
- Zvyšování cen energií 
- Měnící se potřeby zákazníků 
- Nižší poptávka 
- Politické změny 

 
Hrozbou pro společnost je například vstup nové konkurence. Další hrozbou je v dnešní době zvyšo-
vání cen energií, se kterým se musí potýkat všechny společnosti. Mezi hrozby patří také měnící se 
potřeby zákazníků, nižší poptávka, nebo politické změny. 
 

5 Analýza marketingového mixu 

5.1 Produkt 

Jak již bylo zmíněno v úvodu praktické části, konkrétně v úvodu kapitoly 3, společnost Prusa Re-
search a.s. se zabývá 3D tiskem. Nabízí k prodeji několik druhů 3D tiskáren, ale také nabízí příslu-
šenství, náhradní díly, filamenty, upgrady tiskáren, software a merch. K těmto produktům patří také 
dodatečné služby, jako je například doprava, nebo reklamace. Tiskárny jsou prodávány buď již při-
pravené k tisku, nebo jako stavebnice, tudíž si ji každý zákazník může složit sám. Tato bakalářská 
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práce se nebude zabývat všemi nabízenými produkty a pro účely praktické části bylo na základě 
rozhovoru se zaměstnancem Prusa Research domluveno, že bude využito modelů tiskáren Prusa i3.  
 
Nejnovější model tiskárny Original Prusa i3 MK3S+ byl na trh uveden začátkem roku 2019, ale jedná 
se již o několikrát upravenou a zmodernizovanou verzi původní tiskárny Prusa Mendel. Ta byla vy-
vinuta v roce 2010 a jejím cílem bylo vytvořit tiskárnu s jednodušším designem, ale zároveň rychlej-
ším tiskem, který byl zredukován z původních 20 hodin na 10 hodin. Tiskárna Prusa Mendel byla 
s postupem času vyvíjena až do nynější podoby, kdy z ní vznikl model Original Prusa i3 MK3S+. Tento 
model byl představen v roce 2019, k dispozici jsou k němu také různé díly k vylepšení. 
 
Obrázek 6: 3D tiskárna Original Prusa i3 MK3S+ 

 
Zdroj: https://www.prusa3d.com/cs/produkt/3d-tiskarna-original-prusa-i3-mk3s-3/ 
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5.1.1 Jádro produktu 

Hlavním úkolem a hlavním užitkem těchto 3D tiskáren je tisk všemožných předmětů, od různých 
dekorací, přes praktické předměty až po další komponenty 3D tiskáren.  
 

5.1.2 Vlastní produkt 

Kvalita 
3D tiskárny Prusa i3 jsou velice kvalitní. V minulosti získaly tiskárny prestižní ocenění od několika 
domácích i zahraničních médií, mezi které se řadí například AII3DP, PC Mag, Tom’s Hardware, 
TechRadar, Forbes, WireCutter, Windows Central a dále. Tiskárny jsou využívány nejen amatér-
skými nadšenci, ale také profesionály. Využití mají tiskárny také k učebním účelům, což také svědčí 
o jejich kvalitě. Pokud se zákazník rozhodne pro koupi již sestavené 3D tiskárny, je před odesláním 
otestována. Ve srovnání s konkurencí se Průšovy tiskárny co se kvality týče řadí k těm nejlepším, i 
přestože jsou cenově relativně dostupné.  
 
Design 
Design 3D tiskáren Prusa i3 je laděn do firemních barev, tedy do oranžové a černé. Tiskárny jsou 
menších rozměrů a jsou dělané v co nejpraktičtějším a nejjednodušším designu, což zákazník ocení 
především, když si objedná 3D tiskárnu jako stavebnici, tedy když si ji sestavuje sám. Důležité je, 
aby byla tiskárna co nejmenších rozměrů, nicméně design je důležitější spíše z pohledu funkčnosti 
než z prezentačního pohledu. Zákazník si ale může tiskárnu alespoň částečně (například barevně) 
designovat sám, protože si může vytisknout některé díly 3D tiskárny podle svého vlastního uvážení. 
U daného produktu tedy samotný design nemá zásadní roli na prodej a neposkytuje žádnou větší 
výhodu oproti konkurenci.  
 
Funkce 
Základní funkcí 3D tiskárny je tisk 3D produktů. Oproti levnějším nebo konkurenčním 3D tiskárnám 
dokáží ale tisknout ve větší kvalitě a hlavně dokáží vytisknout i některé ze svých vlastních součástí, 
díky kterým se může 3D tiskárna vylepšit. Tyto přidané funkce jsou pro Průšovy tiskárny velice klí-
čové. 
 
Balení 
3D tiskárny jsou odesílány ve větší papírové krabici, ve které zákazník nalezne manuál a informační 
tabulky o samotném produktu. Uvnitř papírové krabice jsou ochranné materiály, které slouží k co 
nejbezpečnější dopravě. Dále je v balení několik menších papírových krabic, ve kterých jsou rozdě-
leny jednotlivé díly. Každá krabice je opatřena samolepkou, která značí, jaký díl 3D tiskárny se v ní 
nachází. Balení obsahuje také všechno potřebné nářadí k sestavení 3D tiskárny, jako jsou kleště, 
křížový šroubovák a imbusový klíč. Součástí balení je také filament, což je materiál, ze kterého se 
3D produkty vyrábí a také testovací protokol. Každý díl 3D tiskárny se před odesláním testuje a 
výsledný protokol je taktéž přiložen. Zajímavostí je, že součástí každého balení je pytlík Haribo 
bonbónů. Tato tradice vznikla již na počátku, kdy přidával Josef Průša ke každé odeslané tiskárně 
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bonbóny jako poděkování za objednávku, a také jako případnou omluvu, protože se v začátcích vy-
skytovaly v produktech i drobné chyby. 
 
Značka 
Společnost Prusa Research a.s. má vlastní logo, které využívá při prezentaci svých produktů. To se 
za svůj životní cyklus téměř nezměnilo. Jedná se o černobílý nápis „PRUSA RESEARCH by JOSEF 
PRUSA“, které je s podnikem spojené již od začátku jeho existence. Logo je jednoduché, písmo je 
velké a dobře čitelné.  
 
Obrázek 7: Logo společnosti Prusa Research a.s. 

 

Zdroj: https://www.prusa3d.com/cs/stranka/pro-media_987/ 
 

5.1.3 Rozšířený produkt 

Podnik Prusa Research a.s. ke svým produktům nabízí také další doplňkové služby, mezi které patří 
například: 

- Možnost rychlé dopravy po celém světě, nebo vyzvednutí na pobočce 
- Záruka a možnost vrácení objednávky do 60 dnů 
- Nonstop servisní podpora s live chatem a e-mailem v několika jazycích 
- Získávání bezplatného online kuru 
- Při nákupu automatický zisk slevy na další nákup 

 

5.1.4 Životní fáze produktu 

3D tiskárny typu Prusa i3 jsou stále vylepšovány a nejnovější model Original Prusa i3 MK3S+ se nyní 
nachází ve fázi růstu, kdy se objem výroby stále zvětšuje, zatímco náklady na propagaci tohoto kon-
krétního produktu postupně klesají, případně se drží na stejné hodnotě. I vzhledem k relativně no-
vému a dynamicky rostoucímu odvětví a vzhledem k velice silnému postavení na trhu společnost 
očekává, že bude tato konkrétní řada produktů i nadále v této fázi, tedy fázi růstu. Výsledky 
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z posledního zúčtovacího období tuto myšlenku podporují a také se ukazuje, že je po této řadě pro-
duktů stále obrovská poptávka.  
 

5.2 Cena 

Cena je jediným prvkem marketingového mixu, který pro společnost představuje výnosy, tudíž by 
bez ní žádný podnik nemohl fungovat. Společnost Prusa Research disponuje relativně vyšší cenou, 
nicméně se jedná o velice kvalitní produkty. Společnost využívá k tvorbě ceny strategie vysoké ceny. 
Konkrétně 3D tiskárny z řady Prusa i3 se pohybují v cenové relaci mezi 20.990 Kč až 28.490 Kč.  

5.2.1 3D tiskárny 

Cena nejlevnějších 3D tiskáren u konkurence začíná již na pár tisících, kdy lze 3D tiskárny pořídit již 
od 3.199 Kč. Jedná se ale o tiskárny menších rozměrů s velice omezeným množstvím funkcí. Tyto 
tiskárny jsou určeny převážně pro začátečníky, kteří si na nich vyzkoušejí, na jakých principech 3D 
tisk funguje. Prusa Research se rozhodla uvést na trh levnější model tiskáren s názvem Original 
Prusa Mini+, který konkuruje právě menším tiskárnám. Společnost tento konkrétní model prodává 
od 10.990 Kč včetně DPH. Oproti konkurenci se jedná o kvalitnější produkt s mnohem více funk-
cemi, proto je jeho cena násobně vyšší.  
 
Větší 3D tiskárny lze pořídit zhruba od 6.000 Kč, nicméně v této cenové relaci se opět jedná o tis-
kárny pro amatérské účely s pár funkcemi. Od hranice 10.000 Kč se u konkurence dají pořídit větší 
3D tiskárny, které nabízejí více funkcí. 3D tiskárny řady Prusa i3, které se prodávají od 20.990 Kč 
včetně DPH, jsou větších rozměrů s větším množstvím funkcí. Jedná se o velice kvalitní produkt, 
čemuž odpovídá i cena.  
 
Profesionální 3D tiskárny se cenově pohybují v řádech desetitisíců Kč. Například tiskárna Original 
Prusa SL1S SPEED, která je oproti tiskárnám z řady Prusa i3 ještě kvalitnější, větší a rychlejší, se pro-
dává od 49.990 Kč včetně DPH. Nově přichází na trh Prusa Research s tiskárnou Original Prusa XL, 
jejíž předobjednávky budou zpracovány v druhé polovině roku 2023. Tyto tiskárny se již prodávají 
od 52.990 Kč včetně DPH. Konkurence prodává 3D tiskárny určeny pro profesionální využití v po-
dobné cenové relaci, nicméně jejich cena se může vyšplhat až na stovky tisíc Kč. 
 
Cena tiskáren Prusa i3 je v porovnání s konkurenčními 3D tiskárnami větší, nicméně její kvality z ní 
dělají jednu z nejprodávanějších 3D tiskáren na světě. Tiskárny jsou využívány také profesionály, 
pro které je tato cena velice přijatelná.  
 
V porovnání se zahraniční konkurencí se 3D tiskárny řady Prusa i3 řadí mezi top 3D tiskárny na světě. 
Jejich cena je mezi veřejností považována za velice dobrou, vzhledem k tomu, že její kvalita přesa-
huje i násobně dražší 3D tiskárny.  
 
Obrázek 8: 3D tiskárna Original Prusa MINI+ 
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Zdroj: https://www.prusa3d.com/cs/kategorie/original-prusa-mini/ 

5.2.2 Příslušenství 

Cena filamentů společnosti Prusa Research je oproti konkurence vyšší. Například Prusament PLA 
1.75 mm 1kg se prodává za 699 Kč, zatímco konkurence prodává 1kg filamentů v cenové relaci od 
300 Kč do 799 Kč. Výhodou filamentů společnosti Prusa Research je jejich kvalita a doporučená 
teplota tisku. Další výhodou je, že některé filamenty jsou nově recyklovatelné. 
 
Ostatní příslušenství, jako například tiskové pláty nebo nářadí k sestrojení 3D tiskáren se prodává 
za téměř totožné ceny, jako u konkurence. 
 
Obrázek 9: Prusament PETG Prusa Orange 

 



| 28 

 
Zdroj: https://www.prusa3d.com/cs/produkt/prusament-petg-prusa-orange-1kg/ 

5.3 Distribuce 

Společnost Prusa Research a.s. sídlí v Holešovicích, kde se všechny tiskárny vyrábějí a odkud se ná-
sledně odesílají. Vedení společnosti i nadále plánuje sídlit v Praze a nehodlá využít žádných exter-
ních továren, kde by případně probíhal další tisk a výroba produktů. Pro vedení společnosti je důle-
žité, že se všechny oddělení nachází v jedné budově, protože to podle nich usnadňuje komunikaci. 
 
Společnost až do roku 2021 využívala pro distribuci svých produktů pouze přímé distribuční cesty. 
Josef Průša, zakladatel společnosti, ještě nedávno vnímal jakékoli mezičlánky mezi výrobou a zákaz-
níkem jako nadbytečné. Nyní je jeho společnost ale tak velká, že byl nucen tento názor přehodnotit 
a distribuci posílit. 
 

5.3.1 Přímé distribuční cesty 

Podnik si zajišťuje prodej sám a většinu výrobků prodá skrze svůj e-shop. Jedinou možností, jak si 
může zákazník zakoupit zboží přímo od společnosti je tedy přes její webové stránky 
www.prusa3d.com, kde se jako na jediném místě nabízejí veškeré produkty společnosti.  
 
Při dokončení objednávky z e-shopu se zákazníkovi zobrazí okénko, do kterého zadá své poštovní 
směrovací číslo, na základě kterého se zobrazí možnosti pro dopravu. Každý zákazník si může pro-
dukt vyzvednout osobně na recepci firmy, a to v pracovních dnech mezi 8-18 hodinou. Další mož-
ností je doprava skrze DPD. Standardní čekací doba na 3D tiskárny Original Prusa se pohybuje mezi 
dvěma až čtyřmi týdny.  
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Objednávky do zahraničí přes e-shop dávají zákazníkovi na výběr ze dvou možností dopravy. Mezi 
ty patří dodavatelé Fedex International Economy a DHL. Čekací doba na objednávky do zahraničí se 
nijak neliší od čekací doby po České republice. 
 

5.3.2 Nepřímé distribuční cesty 

Společnost Prusa Research odesílá své produkty do více než 160 zemí po celém světě, ale přesto se 
snaží využívat nepřímých distribučních cest co nejméně. Distributory využívá podnik jen v některých 
zemích, konkrétně například v Kanadě, ve Spojených státech amerických anebo v Austrálii. Doprava 
výrobků do těchto zemí byla relativně nákladná a speciálně objednávky menších zásilek nebyly pro 
zákazníky výhodné.  
 
Jedním z velice důležitých trhů jsou pro Prusa Research Spojené státy americké. Proto se rozhodla 
odkoupit společnost Printed Solid, která prodává tiskárny právě v USA. Odesílání produktů vyrobe-
ných v Praze do Spojených států bylo složité nejen z logistického hlediska, kdy se jednalo o velké a 
křehké balíky, ale také se jednalo o poměrně nákladný proces. Hlavně u menších zásilek se vysoké 
náklady na dopravu projevovaly celkem výrazně. Kromě snazší distribuce si vedení společnosti 
Prusa Research a.s. od akvizice Printed Solid slibuje, že bude mít více zakázek pro vládní instituce a 
školy, pro které je Printed Solid exkluzivním reselerem značky Original Prusa v USA. 
 

5.4 Marketingová komunikace 

Samotný zakladatel společnosti Josef Průša si stojí za tím, že pro úspěšný marketing je důležité mít 
skvělý produkt, protože je potom vše snazší. A tím se podnik také řídí. To vše je ale doplněno kla-
sickými nástroji marketingové komunikace. 
 

5.4.1 Reklama 

Společnost využívá k reklamě především internetové prostředí. Společnost využívá klasické PPC re-
klamy ve vyhledávačích nebo v obsahových částech webů. Reklamy společnosti lze vidět také na 
sociálních sítích jako je Facebook, nebo Instagram, kde má mimo jiné společnost také vlastní profil. 
Další platformou, kde lze narazit na reklamu podniku je YouTube. Významnou roli hrají v marketin-
gové komunikaci společnosti různé blogy a magazíny o 3D tisku, kde je i sám Josef Průša velice 
aktivní. Další formou reklamy jsou také newslettery.  
 
Mimo internetu je obrovský reklamní billboard přímo na budově sídla společnosti. Dále využívá 
společnost reklamy i v tištěných médiích, a to především v časopisech a magazínech zaměřených 
na 3D tisk. 
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5.4.2 Public relations 

Komunikace s veřejností probíhá převážně na sociálních sítích. Společnost Prusa Research má profil 
na Facebooku, kde sdílí informace o svých produktech pomocí článků a videí, informace o nadchá-
zejících událostech, kterých se společnost bude účastnit a také fotografie z již proběhlých událostí. 
Také sdílí informace o veškerých novinkách.  
 
Nyní sleduje společnost na Facebooku necelých 133 tisíc uživatelů. Dále využívá společnost sociální 
sítě Instagram, kde sdílí převážně krátká videa a fotografie vytištěných produktů. Občas zde společ-
nost sdílí i nové produkty a příslušenství.  
 
Na Instagramu komunikuje společnost v anglickém jazyce. Na této sociální síti sleduje stránku také 
necelých 133 tisíc uživatelů. Podnik má profilový účet také na YouTube, kde sdílí videa s tématikou 
tipů a triků pro tiskaře, nebo tutoriály. Na této síti má společnost přes 225 tisíc odběratelů. 
 
 Společnost je aktivní i na výstavách a konferencích. Samotný majitel Josef Průša se snaží účastnit 
co nejvíce akcí spojených s 3D tiskem a několikrát se vyjádřil, že patří do komunity nadšenců pro 3D 
tisk. I proto se rád účastní diskusí a přednášek.  
 
Firma řeší i udržitelnost. Tiskárny od Průši jsou upgradovatelné a všechny součástky plní nějaký účel 
a nejsou jen na ozdobu. Nově byly představeny recyklovatelné filamenty, které jsou vyrobeny z od-
padu výroby. Do budoucna se chce společnost věnovat udržitelnost ještě více, nyní začala minima-
lizovat množství spotřebované vody a energie během výroby. Čím dál více se využívají i již použité 
díly tiskáren. 
 
Prusa Research podporuje vzdělávání žáků a studentů, a to především na základních školách pomocí 
programu PRUSA pro školy. Díky tomuto programu mohou školy, domy dětí a mládeže, knihovny a 
další instituce zažádat o vlastní 3D tiskárny, a to buď se speciální cenou, anebo ji obdrží zdarma. 
K tomu se váže i bezplatné školení, které instituce obdrží od společnosti.  
 
Dále pomáhá společnost například ve zdravotnictví, a to konkrétně při přípravě zdravotních pomů-
cek, jako jsou fixace končetin. Toho dosahují spoluprací s chirurgy z České republiky a nyní se sou-
středí i na to, aby se tyto pomůcky mohly využít pro lidi raněné ve válce na Ukrajině. 
 
Vzhledem k tomu, že společnost vyváží své produkty po celém světě, snaží se PR uplatňovat i mimo 
Českou republiku. Příkladem je podpora společensky prospěšného využití 3D tisku v Gambii, kde 
podnik pomáhá organizovat semináře a vzdělávací programy s tématikou 3D tisku. (Šebek, 2022) 
 

5.4.3  Podpora prodeje 

Podnik nabízí slevy na tiskárny a filamenty a také speciální nabídky. Jakmile si zákazník skrze e-shop 
pořídí jakoukoli sestavenou 3D tiskárnu modelu i3 (mezi které se řadí i nejprodávanější tiskárna 
Original Prusa i3 MK3S+), obdrží slevu v hodnotě 10 % na příští nákup již sestavené 3D tiskárny, 
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nebo na nákup vybraných filamentů. Tato sleva není poskytována skrze slevový kód, ale je spojena 
s účtem zákazníka, ze kterého byla 3D tiskárna koupena. Podobně je to nastavené i zakoupení mon-
tážní sady i3 skrze e-shop, kdy zákazník získá slevu 5 % na další objednávku vybraných filamentů. 
 
Společnost využívá také speciálních nabídek, a to například na Černý pátek, nebo během předpro-
deje produktů. O těchto akcích informuje společnost tradičně na svém blogu, který se nachází na 
webových stránkách, nebo na sociálních sítích. Zde může zákazník najít také podmínky, které se 
k těmto typům akcí vztahují. 
 

5.4.4 Osobní prodej 

Vzhledem k tomu, že Prusa Research nemá kamenný obchod a celý koncept prodeje je postaven na 
e-shopu, dochází k osobnímu prodeji především díky nepřímému kontaktu se zákazníkem, a to hned 
několika způsoby. Mezi ně se řadí například telefonní linka, nebo live chat, který je dostupný non-
stop. Mezi další způsoby se řadí kontakt skrze e-mail, kdy zákazník vyplní online formulář na strán-
kách společnosti. Ke kontaktu může docházet také přes sociální sítě, kde může zákazník využít zpráv, 
nebo komentářů pod příspěvky.   
 

6 Návrhy a doporučení 

Na základě provedené analýzy marketingového mixu společnosti Prusa Research a.s. jsou v této 
kapitole doporučeny změny a návrhy jednotlivých P marketingového mixu.  
 
Produkt 
Produkty společnosti Prusa Research jsou vysoce kvalitní a oblíbené. Mají skvělé recenze a různé 
weby a blogy označují tiskárny Prusa i3 za ty vůbec nejlepší. Jsou rychlé, přesné a spolehlivé. Spo-
lečnost těží hlavně z jejich kvality. Společnost by se tedy i nadále měla zaměřit především na udr-
žení, či dokonce na případné zlepšování kvality. 
 
Na úkor kvality ale společnost nevěnuje tolik pozornosti designu, což je ale v oblasti 3D tisku rela-
tivně běžná věc. Pokud by ovšem společnost byla schopná udržet aktuální kvalitu 3D tiskáren a více 
se zaměřit i na design, bylo by to pro ně jistě prospěšné.  
 
Služby spojené s koupí produktů společnosti jsou dostatečné. Společnost nabízí celou řadu služeb, 
jako je rychlá doprava a možnost vrácení zboží do 60 dnů. Důležitá je také nonstop podpora, nebo 
zisk bezplatných online kurzů k zakoupení tiskárny. Především bezplatné online kurzy jsou pro pod-
nik výhodou, jelikož se díky nim částečně odlišují od konkurence. Je doporučeno i nadále všechny 
tyto služby poskytovat. 
 
U značky by společnost mohla změnit logo. Webové stránky společnosti i 3D tiskárny jsou laděny 
do černo-oranžových barev, stejně tak jako jsou často publikovány výrobky z černých nebo 
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oranžových filamentů. Logo je ale černobílé, což plně nekoresponduje s celkovou prezentací spo-
lečnosti. Proto je doporučeno logo upravit do firemních barev, tedy do oranžové a černé. 
 
Cena 
Strategie vysoké ceny je společností pravděpodobně zvolena správně. Společnost působí na trhu 
s velice kvalitními produkty, čemuž odpovídá i jejich cena. Cena je i přesto pro zákazníky přijatelná, 
což vyplývá mimo jiné i z recenzí produktů. Společnost navíc nově uvedla na trh i produkt s poměrně 
nízkou cenou, což je také správný krok. 
 
Příslušenství a filamenty společnosti jsou taktéž vysoké kvality, a proto jsou například filamenty 
dražší než u konkurence. Jejich cena je ale odpovídající a lidé si toto zboží stále kupují. Ostatní pří-
slušenství je cenově srovnatelné s konkurencí. Cena je dle analýzy nastavena správně. 
 
Distribuce 
Zákazníci využívají převážně možnosti dopravy, místo osobního odběru. Možnosti dopravy jsou do-
statečné, na dodání produktu se standardně čeká 2-4 týdny, což je poměrně dlouhá doba. To je 
zapříčiněno převážně obrovskou poptávkou, na kterou společnost nestíhá dříve reagovat. Pokud by 
se čekací doba zkrátila, bylo by to vhodné. 
 
Možnosti dopravy jsou dostatečné a zákazník na produkt čeká stejně dlouho dobu, jako kdyby si 
objednal osobní odběr na prodejně. Produkty jsou dodávány v perfektním stavu a nejsou během 
cesty nijak poškozeny.  
 
Velice pozitivní je rozšíření mimo nejen český, ale také evropský trh. Společnost dodává své pro-
dukty do více než 160 zemí z celého světa a stále pokračuje v rozšiřování. Přesto se na většině území 
snaží o přímé distribuční cesty, tudíž má větší kontrolu. 
 
V některých zemích mimo Evropu společnost navazuje spolupráci s různými distributory, což je krok 
vpřed. Distribuce je nyní snazší a levnější, což zákazníci ocení především u menších dodávek, které 
byly do nedávna velice nákladné a u menších zásilek nedávalo objednání zboží smysl. Společnost by 
měla v tomto trendu pokračovat i nadále, minimálně ve vzdálenějších zemích. 
 
Marketingová komunikace 
Společnost je toho názoru, že díky kvalitním produktům, které prodává, je celý marketingový proces 
jednodušší. Díky mnoha pozitivním recenzím, které jsou pravidelně sdíleny na blozích a webech o 
3D tisku, by se dalo říci, že se reklama dělá sama. Společnost ale samozřejmě disponuje i klasickými 
formamy reklamy, které jsou dle analýzy dostatečné. 
 
U webových stránek je prostor pro zlepšení, protože na nich například nelze najít propojení na so-
ciální sítě. Profil společnosti je na každé sociální síti pojmenován jinak, což může při hledání některé 
zákazníky mást. Facebookový profil společnosti je pojmenován jako Prusa Research 3D printers, 
zatímco Instagramový profil je pojmenován jako josefprusa, a až po rozkliknutí profilu lze vidět, že 
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se nejedná o osobní profil Josefa Průši, ale o profil celé společnosti. Příspěvky společnosti jsou kva-
litní a časté, nechybí na nich ani odkaz na webové stránky nebo přímo na dané produkty.  
 
Jako dobrý nástroj se jeví aktivita společnosti na výstavách a akcích spojených s 3D tiskem, které 
navštěvuje i sám majitel Josef Průša. Zde probíhá přímý kontakt s potencionálními, ale i stávajícími 
zákazníky. Společnost je díky tomu blíže ke své komunitě, což je jednoznačně dobrý tah, ve kterém 
by měla společnost i nadále pokračovat. 
 
Slevy po zakoupení 3D tiskárny při příštím nákupu a speciální nabídky jsou dobrým benefitem pro 
zákazníky, kteří tento krok jistě ocení. Společnost se díky těmto slevám také částečně odlišuje od 
konkurence. Slevy při speciálních událostech jako černý pátek jsou dnes v podstatě samozřejmostí, 
tudíž je doporučeno zboží při těchto akcích i nadále zlevňovat. 
 
Nevýhodou společnosti je, že nemá kamenný obchod. Zákazníci si mohou vše potřebné o produk-
tech přečíst na webových stránkách, ale pokud se chtějí na něco ohledně produktů zeptat, musejí 
komunikovat se společností pouze online, případně telefonicky. Společnost by mohla otevřít ale-
spoň showroom, kde by byly produkty vystaveny a zákazníci by se na ně mohli fyzicky podívat a 
případně se na cokoli doptat. 
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Závěr 

Hlavním cílem této práce byla analýza marketingového mixu konkrétní společnosti – Prusa Research 
a.s. a navržení doporučení pro optimalizaci nynějšího marketingového mixu. Společnost se zabývá 
výrobou a prodejem 3D tiskáren. Kromě 3D tiskáren se společnost zabývá také výrobou a prodejem 
příslušenství, které je s 3D tiskem spojeno.  
 
V teoretické části práce je nejdříve definován pojem marketing, dále je popsán marketingový mix a 
jeho čtyři nástroje – produkt, cena, distribuce a marketingová komunikace. Teoretická část obsa-
huje také kapitolu, která se věnuje SWOT analýze a následně metodologii práce, která byla využita 
při zpracování praktické části. V metodologii práce je také popsáno kdy a jakou formou se uskutečnil 
rozhovor, který sloužil ke sběru dat. V praktické části byla provedena analýza marketingového mixu 
společnosti Prusa Research a.s. na základě provedeného rozhovoru. Byly navrženy změny a dopo-
ručení pro zvýšení konkurenceschopnosti podniku na trhu. 
 
Na základě analýzy dat společnosti byla v praktické části zpracována SWOT analýza, ze které vyply-
nulo, že mezi silné stránky se řadí vysoce kvalitní produkty a silná značka. Naopak mezi slabé stránky 
patří malé prostory nebo nedostatek zaměstnanců. Mezi příležitosti společnosti spadá rychle ros-
toucí trh a rostoucí poptávka, mezi hrozby patří vstup nové konkurence a zvyšující se ceny energií.  
 
U produktů společnosti byla provedena analýza vlastního produktu, rozšířeného produktu a životní 
fáze produktu. Na základě analýzy bylo doporučeno, aby se společnost i nadále soustředila pře-
vážně na kvalitu, ale aby se pokusila o částečné zlepšení designu. Služby, které jsou spojené s koupí 
produktu byly vyhodnoceny jako dostatečné. Společnost by ale měla uvažovat o změně loga, které 
plně nekoresponduje s prezentací společnosti. 
 
Cena produktů společnosti byla popsána u konkrétních 3D tiskáren, ale také u příslušenství. Cena 
je určována strategií vysoké ceny, což je dle analýzy správná metoda. Produkty společnosti jsou 
dražší než nejlevnější tiskárny konkurence, nicméně jsou mnohonásobně kvalitnější. Z analýzy je 
patrné, že zákazníci jsou s touto cenou spokojeni. Pro společnost je tato cena také optimální. Z toho 
důvodu je doporučeno i nadále pokračovat v této cenové strategii.  
 
V oblasti distribuce jsou popsány přímé i nepřímé distribuční cesty, kterých podnik využívá. V do-
poručeních potom v této oblasti není téměř co vytknout. Společnost by se i nadále měla soustředit 
na přímé distribuční cesty, jelikož chce mít celý proces distribuce pod svou kontrolou. Nepřímé dis-
tribuční cesty jsou ovšem dobře zvoleny, protože ušetří náklady společnosti a zajistí rychlejší a lev-
nější dodání zákazníkům mimo Evropu.  
 
Analýza marketingová komunikace společnosti je rozdělena více složek, a to konkrétně na reklamu, 
public relations, podporu prodeje a osobní prodej. V komunikačním mixu nebyly nalezeny žádné 
větší nedostatky, nicméně je zde stále prostor pro zlepšení. Například u sociálních sítí by bylo dobré 
pojmenovat jednotlivé profily na odlišných sítích stejným jménem. Nyní může zákazník hledat spo-
lečnost pod stejným jménem neúspěšně, což je matoucí. Také by bylo dobré otevřít showroom, kde 
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by si zákazníci mohli produkty prohlédnout a na cokoli se zeptat. V současnosti společnost ničím 
takovým nedisponuje, a i když se může zákazník na cokoli zeptat online, nemusí to vyhovovat všem.  
 
Společnost se v poslední době začala více zaměřovat na udržitelnost, což je správný směr, kterým 
by měla směřovat i nadále. Mezi nejnovější produkty patří nově ekologičtější filamenty, které jsou 
recyklovatelné. Další novinkou v této oblasti je využití odpadu, který vznikne během výroby. 
V tomto trendu bude společnost pravděpodobně pokračovat i nadále, což je velice pozitivní.  
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Tabulka 1: Strukturovaný rozhovor 

• Jaké silné a slabé stránky pozorujete v činnosti podniku? 
o S – angažovanost zaměstnanců, kvalita, společné zázemí, export… 
o W – nestíhá se pokrýt poptávka (nedostatek zaměstnanců/malé prostory, obrov-

ská poptávka), nedostatek mikročipů 
• Jaké příležitosti a hrozby ovlivňují budoucí chod společnosti? 

o O – poptávka, rostoucí trh, noví dodavatelé, zahraničí… 
o T – konkurence, aktuálně energie, nižší poptávka, potřeby zákazníků 

• Přináší tiskárny řady Prusa i3 podniku největší zisk 
o Ano 

• Jsou tiskárny řady Prusa i3 určeny spíše pro amatérské nadšence, nebo pro profesionály? 
o Obojí, výborná kvalita a zároveň relativně dobrá cena, tiskárny využívají např. i 

školy. 
o Spousta ocenění 

• Je pro podnik u tiskáren řady Prusa i3 důležitý design? 
o Důležitější je funkčnost a praktičnost 
o Laděny do firemních barev 
o Zákazník si může upravit design pomocí tisku dalších součástek 

• Jaké služby pro zákazníka jsou s koupí produktu spojeny? 
o Rychlá doprava, záruka + možnost vrácení do 60 dnů, nonstop podpora, bezplatné 

online kurzy, bezplatný hardware, zisk slevy na příští nákup 
• V jaké životní fázi se tiskárny řady Prusa i3 nyní nacházejí? 

o Fáze růstu 
• Jakým způsobem podnik postupuje při kalkulaci základní ceny produktu? 

o Nemůže sdělit 
• Jaké cenové strategie využívá společnost? 

o Strategie vysoké ceny 
• Z jakých informací podnik vychází při metodě stanovení ceny? 

o Metoda orientovaná na poptávku 
• Využívá podnik přímou nebo nepřímou distribuci? 

o Snaha o přímou distribuci 
o Většina výrobků se prodá skrze e-shop 
o Nepřímá distribuce nově do některých zemí v zahraničí (Kanada, USA, Austrálie…) 

• Jak distribuce funguje? 
o Osobní odběr na recepci 
o Doprava  

• Jaké distributory podnik využívá? 
o DPD v ČR 
o FEDEX a DHL zahraničí) 

• Jaké formy reklamy využíváte v online prostředí? 
o Zastánci kvalitního produktu – reklama se poté dělá sama 
o Sociální sítě, YT, placená reklama na portálech o 3D tisku (blogy, magazíny…), ne-

wslettery 
• Jaké formy reklamy využíváte mimo online prostředí? 

o Obrovská reklama přímo na budově, tištěná média hlavně se zaměřením na 3D 
tisk 

• Jaké využíváte formy podpory prodeje? 
o Slevy na tiskárny (10 %) 
o Slevy na filamenty (5 %) 
o Speciální nabídky (události jako Black Friday…), info na blogu 
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• Jak probíhá komunikace společnosti s veřejností? 
o Facebook – info o produktech, články, události, foto z událostí 
o Instagram – krátká videa, foto vytištěných produktů, občas nové produkty 
o YouTube – Tipy a triky, tutoriály 
o Výstavy, konference 

• Co konkrétně dělá společnost pro dobré PR? 
o Snaha o udržitelnost (recyklovatelné filamenty, upgadovatelné součástky) 
o Podpora škol 
o Podpora společensky prospěšných projektů za pomocí 3D tisku 

• Společnost nemá kamenný obchod, jak tedy probíhá osobní prodej? 
o E-shop, nepřímý kontakt 
o Převážně live chat, telefonní linka, e-mail skrze web společnosti, sociální sítě 
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Evidence výpůjček 

Prohlášení: 
Dávám svolení k půjčování této bakalářské práce. Uživatel potvrzuje svým podpisem, že bude tuto 
práci řádně citovat v seznamu použité literatury. 
 
Jméno a příjmení: Vlastimil Horák 
V Praze dne: Klikněte nebo klepněte sem a za-
dejte datum. 

Podpis:  

 
Jméno Oddělení/ Pracoviště Datum Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


