


FALTYSOVÁ 
 

ANNA 2018 
 

BAKALÁŘSKÁ 

PRÁCE 
 

Marketingový plán studentské formule: eForce FEE Prague 

Formula 

 

 

 

Marketing Plan of Student Formula: eForce FEE Prague 

Formula 

 

 

 

STUDIJNÍ PROGRAM 
Ekonomika a management 

 

STUDIJNÍ OBOR 
Řízení a ekonomika průmyslového podniku  

 

VEDOUCÍ PRÁCE 
Ing. Radka Johnová, Ph.D. 

 



 

 

  



 

FALTYSOVÁ, Anna. Marketingový plán studentské formule: eForce FEE Prague Formula. 

Praha: ČVUT 2018. Bakalářská práce. České vysoké učení technické v Praze, Masarykův 

ústav vyšších studií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracoval samostatně. Dále prohlašuji, že 

jsem všechny použité zdroje správně a úplně citoval a uvádím je v přiloženém se-

znamu použité literatury. 

Nemám závažný důvod proti zpřístupňování této závěrečné práce v souladu se záko-

nem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. 

 

 

V Praze dne: 02. 05. 2018 Podpis:  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji Ing. Radce Johnové, Ph.D. za pomoc při vedení mé bakalářské práce. Ráda bych 

také podělovala rodině, příteli a přátelům za podporu a trpělivost při mých všetečných 

otázkách během psaní této práce. Velké díky patří týmu eForce FEE Prague Formula, 

který vytvořil skvělé pracovní prostředí. 

 

  



 

Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřená na sestavení marketingového plánu pro studentský tým 

elektrické formule eForce FEE Prague Formula na probíhající sezónu 2017/2018. Na 

úvod jsou uvedeny informace o soutěži Formula Student a o týmu eForce FEE Prague 

Formula. Vytvořený marketingový plán obsahuje audit marketingového prostředí a au-

dit marketingové činnosti. Ve vybrané cílové skupině byl proveden průzkum povědomí 

o projektu. Akční plán vychází z výsledků průzkumu a obsahuje konkrétní propagační 

akce, jichž by se měl tým zúčastnit. V závěru práce jsou doporučeny další potenciální 

propagační akce. 

 

Klíčová slova 

marketing, Formula Student, ČVUT, marketingový plán, průzkum, public relations, 

SWOT, STEEP 

 

Abstract 

This bachelor thesis is focused on the preparation of a marketing plan for the student 

team eForce FEE Prague Formula for the upcoming season 2017/2018. The introduc-

tion refers to the information about Formula Student competition and the eForce FEE 

Prague Formula team itself. The marketing plan includes audit of the marketing envi-

ronment and audit of marketing activities. A project awareness survey was conducted 

in the selected target group. The Action Plan is based on the results of the survey and 

includes promotional events on which the team should participate. In the end of the 

thesis, other potential promotions are recommended. 
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Úvod 

Cílem bakalářské práce je navrhnout marketingový plán pro studentský tým elektrické 

formule eForce FEE Prague Formula (dále jako “tým”) na probíhající sezónu 2017/2018. 

Součástí marketingového plánu je zhodnocení dosavadních úspěchů, odhalení nedo-

statků a navržení marketingových akcí pro zlepšení postavení týmu. Téma marketin-

gového plánu studentské formule bylo zvoleno z toho důvodu, že v týmu působím již 

druhým rokem a mám na starost realizaci propagačních akcí.   

Teoretická části se zaměřuje převážně na metody tvorby marketingového plánu. Po 

upřesnění definice pojmu marketing se práce zabývá především analýzou prostředí a 

marketingovým výzkumem. Jsou zde uváděny rozdíly mezi ziskovým a neziskovým 

sektorem, do kterého projekt studentské formule spadá. Druhá polovina teoretické 

části obsahuje popis tvorby marketingových cílů a strategií - na což navazuje akční 

plán, který slouží pro popis akcí, kterých je vhodné se účastnit. Následuje audit marke-

tingové činnosti, který obsahuje popis marketingového a komunikačního mixu.  

Praktická část zahrnuje uvedení do projektu Formula Student, popis historie projektu, 

princip a pravidla závodů, kterých se tým účastní - úvod obsahuje i historii týmu a in-

formace o formulích. Následuje rozsáhlý marketingový audit prostředí, který odhalí ne-

dostatky a vyzdvihne úspěchy týmu. V druhé polovině praktické části jsou analyzované 

výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo na vybraných středních školách v 

České republice (dále jen “ČR”). Marketingový plán stanovuje i cíl a strategii, ze kterých 

vychází akční plán. Praktická část obsahuje i audit marketingové činnosti týmu, který 

obsahuje marketingový a komunikační mix. V závěru praktické části jsou uvedeny ná-

vrhy na další propagační akce, kterých by se měl tým účastnit. 
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1 Marketing 

1.1 Definice 

Marketing se začal rozšiřovat přibližně v padesátých letech 20. stol., ale první zmínky 

se objevily již v první polovině 20. století století v USA (Tomek a Vávrová, 1993, s. 13). 

Podle Kotlera (2000, s. 34) existují dva rozšířené (a) mylné pohledy na marketing. Jeden 

z názorů je, že marketing je jen prodej - prodej je sice součástí marketingu, ale marke-

ting zahrnuje i činnosti, které předcházejí samotnému prodeji. Druhý názor bere mar-

keting jako samostatný podnikový útvar, který ostatní útvary nepotřebují. Pravdou ale 

je, že každý podnikový útvar by měl být orientovaný na uspokojování zákazníka, a tedy 

přebírat ideu marketingu. Žáček (2010, s. 7) zmiňuje další mylný pohled, a to, že mar-

keting je pouze věda o prodejních technikách či reklamě. Vysvětluje to současným ži-

votním stylem, kdy se lze denně setkat s reklamami, inzeráty, billboardy a jinými pro-

středky na podporu prodeje. Zdůrazňuje, že to, co vidíme, je jen malá část z mnoha 

funkcí marketingu (Žáček, 2010, s. 7). 

Opravdový marketing je dle Kotlera (1997, předmluva) identifikace a pochopení potřeb 

zákazníka, Žáček (2010, s. 7) tvrdí, že skutečný základ marketingu je uspokojování po-

třeb a přání zákazníka a vytváření hodnoty.   

Marketing - jedno slovo, které dle Tomka a Vávrové (1993, s. 1) zahrnuje řadu poznatků. 

Od filozofie, podnikání, podnikatelské kultury a strategie, přes činnosti spojené se vzá-

jemnými vztahy mezi nabízejícím a poptávajícím. až po uspokojování potřeb zákaz-

níka - Kotler (1997, s. 1) zmiňuje Druckerův výrok, „Marketing je tak základní, že nemůže 

být považován za separátní funkci. Je to kompletní obchodní činnost, viděná z hlediska 

jejího konečného výsledku, z hlediska zákazníků.“ Kotler (1997, s. 1). Drucker definuje 

marketing podobně jako Tomek a Vávrová. Na rozdíl od ostatních Kotler (1997, s. 4) 

definuje marketing jako společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny zís-

kávají to, co potřebují a požadují prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných 

výrobků s ostatními. 

Definice mají stejný prvek, a to uspokojování potřeb zákazníků, ale z Druckerovy defi-

nice je patrné, že na výsledek pohlíží z hlediska zákazníka - zatímco Kotler z hlediska 

směny, tedy prodeje. Vše závisí na orientaci organizace - zda se jejich služba orientuje 

na výrobek, či na zákazníka. Hannagan (1996, s. 12) tvrdí, že se tyto definice nejčastěji 

používají v souvislosti s průmyslovými a obchodními podniky. Oproti definici v nezis-

kových organizacích obsahují všechny zmíněné definice i část, která odkazuje na pod-

statu podnikaní, a to je zisk. “Neziskové organizace se zabývají poskytováním veřej-

ných služeb a zodpovídají za efektivní  využití finančních zdrojů” (Hannagan, 1997, s. 

12). Základní rys marketingu, způsob myšlení, ale zůstává u všech definic. 
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1.2 Marketing neziskového sektoru 

Neziskový sektor je specifický trh, kde je primárním účelem uspokojení potřeb, ale s 

absencí zisku. Boukal (2013, s. 16) rozděluje neziskový sektor na dvě části - neziskový 

veřejný sektor (např. státní orgány, města, obce) a neziskový soukromý sektor (občan-

ská sdružení, nadace, atd.). Pojem neziskový sektor vysvětlovaný jako organizace bez 

zisku je dle Víta (2015, s. 10) nešťastný - “nezisková organizace není charakterizována 

absencí zisku, ale tím, že dosažení zisku není hlavním smyslem její existence.” (Vít, 

2015, s. 10).  Marketing v neziskovém sektoru není běžný, často organizace nabízejí 

specifické služby, které si zákazník najde sám bez cizí pomoci. Hannagan (1996, s. 18) 

klasifikuje neziskové organizace podle: 

• zdroje financování 

o zdroje pochází z vládních dotací, z dobrovolných příspěvků, nebo jiných 

zdrojů 

• typu výrobku 

o organizace vyrábí hmotný výrobek/službu, nebo se snaží změnit cho-

vání lidí (např. kampaněmi) 

• organizační formy 

o dárcovská 

▪ příjem je převážně z darů 

o komerční 

▪ od uživatelů služeb se vyžaduje platba 

o vzájemná 

▪ uživatelé řídí organizaci 

o podnikatelská 

▪ organizaci řídí profesionální manažeři. 

Organizace často naplňují podstatu více forem, například náboženské organizace jsou 

vedeny jejími uživateli, ale jejich příjmy jsou z darů. 

Trh se stále rozvíjí a konkurence narůstá i v neziskovém sektoru. Hannagan (1996, s. 17) 

popisuje marketing jako činnost udržující konkurenceschopnost. Některé neziskové 

organizace nemají za cíl uspokojování potřeb, ale plnění plánů, které jim byly dány, 

sem patří například školy, pracovní úřady nebo nemocnice. “Nezisková instituce není 

placená za výkon. Pouze za dobré úmysly ji však peníze také nikdo nedá.” (Druker, 

1994, s. 98). 
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2  Marketingový plán 

Marketingový plán obsahuje klíčové informace pro bezproblémový chod a vývoj pod-

niku. “Měl by identifikovat nejslibnější obchodní příležitosti podniku a nastínit, jak na 

příslušný trh proniknout a jak si na něm vybudovat a udržet pozici.” (Westwood, 1996, 

s. 9). Marketingový plán je nástroj komunikace, který kloubí všechny prvky marketingo-

vého mixu do akčního plánu. 

Marketingové plánování se dělí na tři typy: 

• strategické plánování 

o stanovení, jakých cílů má být dosaženo 

• taktické plánování 

o souhrn způsobů, pomocí kterých bude cílů dosaženo 

• operativní plánování 

o realizace opatření v krátkém období, kterými budou splněny strategie 

Hannagan (1996, s. 53) považuje za důležité, aby byl marketingový plán v souladu s cíli 

organizace - marketingová strategie naopak využívá hodnocení vnějšího i vnitřního 

prostředí k dosažení větší úspěšnosti. Obrázek 1 zobrazuje procesy v marketingovém 

plánování dle Westwooda (1996, s. 15). 

Obrázek 1 - Struktura marketingového plánu Zdroj: Westwood, 1996, s. 15 
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Strukturu plánu má každý autor jinou. Tomek a Vávrová (1993) oproti Kotlerovi (1997) 

umisťují analýzu prostředí až na konec auditu. Dále popsané procesy marketingového 

plánu jsou strukturované dle Kotlera (1997). 

2.1 Audit marketingového prostředí 

Jakákoliv organizace musí znát svoji pozici na trhu, na kterém působí. Informace zís-

kávají pomocí marketingového auditu. Hannagan (1996, s. 90) jej definuje takto: “Stu-

duje trhy organizace, její zákazníky a konkurenty a celkové ekonomické, politické, kul-

turní a technické prostředí.” 

2.1.1 Rozbor vnějšího prostředí 

Organizaci na trhu ovlivňují vnější faktory, které nazýváme STEEP. Hlavní funkce roz-

boru je zhodnotit všechny faktory, které působí na organizaci z vnějšku. Zjišťuje se i 

intenzita a čas působení, krátkodobé vlivy jsou těžko ovlivnitelné. Spíše než aktuální 

stav je vhodné sledovat trend a vývoj jednotlivých faktorů (Kozel, Mynářová a Svobo-

dová, 2011, s. 25). 

Sociálně-kulturní faktor 

Hlavním prvkem trhu jsou lidé a je tedy třeba sledovat (jejich) základní informace - 

patří sem demografie (počet obyvatel, struktura dle věku, pohlaví, vzdělání atd.), his-

torie společnosti, kultura nebo náboženské vyznání. Sociální a kulturní faktory ovlivňují 

spotřební a nákupní chování zákazníka. Získané informace se prolínají do segmentace 

trhu. 

Technické a technologické faktory 

Vývoj výrobních technologií může přinést konkurenční výhodu a může zvýšit produk-

tivitu práce. Vývoj konkurence je také důležité sledovat, jelikož konkurenceschopnost 

je zásadní pro jakoukoliv organizaci. Součástí je i hodnocení nutných budoucích inves-

tic do modernizace. Technologické změny mohou být taktéž regulovány státem. 

Ekologické faktory 

Vliv na rozhodování mají také přírodní zdroje, které organizace potřebuje pro svůj 

chod. Výraznými faktory jsou legislativní změny a opatření pro snížení spotřeby ener-

gie. Brzké vyčerpání přírodních zdrojů může vést k nutnosti změn v organizaci. 

Ekonomické faktory 

Ekonomické trendy zákazníků ovlivňují kupní sílu nebo spotřební koš- nepřímo tedy 

ovlivňují i organizaci. Za výrazné ekonomické činitele můžeme považovat vývoj měno-

vých kurzů, inflaci, HDP nebo celní politiku (Kozel, Mynářová a Svobodová, 2011, s. 26). 
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Politické a právní faktory 

Vliv vládních orgánů skrz zákony, vyhlášky a předpisy- státní pravidla, která mají za 

účel chránit společenské zájmy spotřebitele i výrobce. Organizaci nejvíce ovlivňuje 

stupeň demokracie v zemi, legislativa nebo hrozba konfliktů (Podnikové analýzy, 

2018). 

2.1.2 Rozbor vnitřního prostředí 

Nejdůležitější informace, které může organizace mít, tedy data z minulého období a 

jejich vývoj v čase, je nutné mít v kontextu. Rozbor vnitřního prostředí je souhrn prvků, 

vztahů a vazeb uvnitř firmy. “Takový audit obsahuje analýzu způsobu, jakým organi-

zace realizuje marketingový výzkum, marketingovou strategii a marketingové cíle.” 

(Hannagan, 1996, s. 30). Ideální kombinace firemních zdrojů a marketingových nástrojů 

vede ke splnění firemních cílů. Marketingový mix zahrnuje všechny nástroje působící 

na trh. Pokud je kombinace všech prvků správně nastavená, povede k účinnému plnění 

strategie. Marketingový mix 4P dělíme do čtyř kategorií: výrobek, cena, prodej a pro-

pagace. 

2.1.3 SWOT matice  

SWOT matice, neboli analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, se zamě-

řuje na klíčové oblasti v organizaci (Hannagan, 1996, s. 98). Její použití je nezbytné při 

vytváření marketingové strategie a eliminaci nedostatků.  

Silné stránky 

Identifikace oblastí, ve kterých organizace vyniká nebo je lepší než konkurence. Silné 

stránky mohou posílit pozici na trhu. Řadí se do nich schopnosti, znalosti, zdroje nebo 

úspěchy. Nicméně za silnou stránku lze považovat pouze to, co vybočuje z průměru 

(Čevelova, 2018). 

Slabé stránky 

Oblasti, ve kterých si firma vede hůře. Patří sem hlavně velké náklady, špatná pověst, 

obtížná dostupnost organizace nebo nedostatek znalostí. Hannagan (1996, s. 99) tvrdí, 

že pokud organizace identifikuje slabiny, je schopna je odstranit. 

Příležitosti 

Příležitosti mohou být v technologickém vývoji nebo potřebách zákazníka. Pokud se 

příležitosti identifikují správně, mohou organizaci přinést úspěch. Často se objevují při 

odhalení slabých stránek, protože mají potenciál být rozvíjeny.  
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Hrozby 

Skutečnosti, které mohou ovlivnit poptávku, spokojenost zákazníků nebo narušit sta-

bilitu organizace (Čevelová, 2018). Největší a nejčastější hrozbou jsou konkurenti- je 

důležité přesně identifikovat aktivity konkurenta, které organizaci škodí.  

2.1.4 Analýza konkurence 

Organizace musí dokonale znát své konkurenty, zásadní pro analýzu je identifikace 

konkurenta. Identifikace je podle Kotlera (2000, s. 104) znalost cíle, strategie, předností 

a slabin a vzorce chování konkurenta. Porter (1993, s. 55) definuje konkurenta podle 

tržních okolností. Konkurent je ovlivňován pěti konkurenčními silami - dodavately, ku-

pujícími, potenciálními konkurenty, konkurenty v odvětví a novými výrobky. Oproti 

tomu Kotler (2000, s. 103) definuje konkurenta jako organizaci, která prodává na stej-

ném cílovém trhu a používá stejný marketingový mix. Hannagan (1996, s. 96) zmiňuje 

důležitost budování pověsti u neziskových organizací. Méně známé organizace mají 

totiž mezi konkurenty horší pozici a doporučuje se soustředit se na aspekty, které jsou 

pro zákazníky atraktivní. 

2.1.5 Identifikace cílových skupin 

Segmentace umožňuje zkoumat trh, na kterém organizace působí a trhy, na kterých 

by působit měla. Zákazníci mohou mít stejnou potřebu, ale každý může mít z produktu 

jiný užitek - tam, kde je organizace schopna určit odlišnosti, seskupuje zákazníky do 

segmentů. Cílové skupiny může organizace rozdělit dle vybraných faktorů, které jsou 

pro ni stěžejní. 

“Segment trhu je skupina zákazníků se shodnými potřebami, které se ve vztahu ke 

stejnému výrobku (službě) odlišují od potřeb zákazníků jiných skupin.” (Hannagan, 

1996, s. 125). Doporučuje se, aby vybrané segmenty trhu byly dosažitelné a identifiko-

vatelné, stabilní a dostatečně velké. Pečlivě vypracovaná definice tržních segmentů 

může být klíčový faktor k úspěšnému marketingu. 

2.2 Marketingový výzkum 

“Cílem marketingového výzkumu je systematické shromažďování, analýza a vyhodno-

cování informací potřebných pro účinné řešení konkrétních marketingových pro-

blémů” (Žáček, 2010, s. 35). Často se zaměňují pojmy průzkum a výzkum- průzkum je 

jednorázový a nezasahuje do takové hloubky jako výzkum. Charakteristické znaky 

marketingového výzkumu jsou jedinečnost a vypovídající hodnota. Kozel, Mynářová a 

Svobodová (2011, s. 13) zmiňují základní zásady marketingového výzkumu, jsou jimi 

objektivnost a systematičnost - zdůrazňují také tvůrčí způsoby tvorby, jako je použití 
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více metod při výzkumu, nebo použití informací z na sobě nezávislých zdrojů. Marke-

tingový výzkum je vědecká metoda, ve které lze používat různé postupy např. statis-

tické, sociologické či psychologické. Při tvorbě hypotéz se využije intuice, kterou vý-

zkumem či průzkumem potvrdíme. 

Marketingový výzkum se rozděluje na dva základní typy - výzkum od stolu (desk re-

search) a výzkum v terénu (field research). Výzkum od stolu probíhá ve formě shro-

mažďování materiálů a jejich následné analýzy. Je nutné dát pozor na neaktuálnost 

informací, nejvíce rizikové jsou odborné knihy, jelikož sepsání a vydání knihy trvá nej-

méně dva roky. Výzkum v terénu rozšiřuje a ověřuje znalosti o marketingovém pro-

blému. Tento typ výzkumu je ale velmi nákladný a časově náročný, je tedy nutné pře-

dem určit kde a s kým se bude výzkum provádět (Vysušil a Kavan, 1996, s. 39). 

2.2.1 Zdroje informací 

Marketingový výzkum zajistí data z nichž je třeba složit informace do komplexního 

celku. “Informace představují uspořádaná data, jež můžeme koupit v podobě studií 

nebo je zpravidla najdeme ve výstupních tabulkách a grafech.” (Kozel, Mynářová a Svo-

bodová, 2011, s. 50). Získané informace lze třídit dle jejich vlastností nebo způsobu, jak 

byly získány. 

Informace můžeme dělit například podle: 

• zdroje dat 

• charakteru jevu 

Zdroj dat, ze kterých se získávají informace, jsou sekundární, nebo primární. Sekun-

dární data jsou především dokumenty, které vznikly za jiným účelem a často se pou-

žívají na doplnění nebo podložení primárních informací. Primární data jsou ta, která se 

získají marketingovým výzkumem. Využívat by se měly až poté, co se ověřila nepouži-

telnost sekundárních dat. 

Charakter zkoumaného jevu může být kvantitativní nebo kvalitativní. Kvantitativní in-

formace jsou měřitelné nebo je lze získat kvantifikováním dat. Kvalitativní informace 

nejsou měřitelné- jedná se spíše o často subjektivní popis sledovaného jevu (Kozel, 

Mynářová a Svobodová 2011, s. 52). 

Výběr metody marketingového výzkumu závisí na cíli výzkumu, charakteru zkouma-

ného problému nebo na zdroji dat. Nejčastěji se používají tyto metody: 

• rozhovor 

• dotazník 
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2.2.2 Rozhovor 

Kvalitativní metoda, při které jeden či více respondentů odpovídá na předem připra-

vené otázky. Dle způsobu vedení rozhovoru rozlišujeme 3 typy rozhovorů - strukturo-

vané, polostrukturované a nestrukturované. Liší se podle toho, zda respondent odpo-

vídá na otázky v přesném pořadí, či je tazatel přeskakuje. Celý rozhovor se řídí detail-

ním plánem rozhovoru, který určuje tématické meze, ve kterých se respondent pohy-

buje. Doporučený způsob záznamu je diktafon, který je rozměrově přijatelný a má vy-

sokou kvalitu záznamu. Rozhovory jsou často nákladné a může v nich docházet k ovliv-

nění respondenta špatně položenou otázkou. Výhodou může být vysoké procento ná-

vratnosti a fakt, že získané informace jsou spolehlivé a relevantní (Vysušil a Kavan, 

1996, s. 43). 

2.2.3 Dotazník 

Kvantitativní metoda, při které je respondentovi předkládán písemný formulář, který 

obsahuje srozumitelné a jednoduché otázky. Získat můžeme informace o znalostech, 

názorech či preferencích. Dotazník se může dostat k respondentovi různými způsoby, 

například poštou, předáním v obchodě, nebo zastavením respondenta přímo na ulici. 

Jednou z nevýhod je neochota respondenta odpovídat, a díky tomu může dojít ke 

zkreslení informací. Vysušil a Kavan (1996, s. 41) doporučují dobře promyslet, jak re-

spondenta zaujmout. Navrhují několik forem odměny - peněžní odměna, která je ale 

nákladná, poukázka na slevu nebo účast na slosovací akci o atraktivní ceny, která je 

nejméně nákladná, ale i nejúčinnější. Nevýhodou, která vychází z povahy dotazníku, je 

návratnost, která je vždy menší než 100 %. Oproti rozhovorům mají ale dotazníky ne-

docenitelné přednosti- šíře geografické škály respondentů, nemožnost ovlivnění re-

spondenta tazatelem nebo nízké náklady (Vysušil a Kavan, 1996, s. 43). 

2.3 Zpracování dat 

Kontrola dat 

Po nashromáždění dat je nutné data zkontrolovat, aby se zamezilo nepřesnostem při 

zpracování. Sledují se dva ukazatele - validita, která ukazuje platnost či správnost mě-

ření, a reliabilita, která naznačuje spolehlivost a pravdivost. Při kontrole dat se nejprve 

sleduje úplnost vyplnění nebo také čitelnost textu. Logická kontrola dat zkoumá, zda 

respondent odpovídal pravdivě (Kozel, Mynářová a Svobodová, 2011, s. 101). 

Třídění dat 

Klasifikace nebo kategorizace vytváří vstupní parametry potřebné pro další zkoumání 

vztahů. Třídění pomáhá zjišťovat závislosti mezi proměnnými (Kozel, Mynářová a Svo-

bodová, 2011, s. 103). Při uspořádání dat získáme základní přehled o vlastnostech sou-

boru, například rozpětí napozorovaných hodnot. Pro správné třídění je potřeba určit 
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třídní znaky, nebo-li proměnné, které celková data rozdělí - je to například věk respon-

dentů, pohlaví nebo vzdělání. Stupně třídění vyjadřují, jak jsou data detailně rozdělena 

do tříd. Třídění prvního stupně zjišťuje četnosti proměnných. Třídění druhého stupně 

používáme pro zjišťování vztahů a závislostí mezi proměnnými - při porovnávání dvou 

proměnných hledáme jednotlivé kombinace, které se odlišují od ostatních. Hledání zá-

vislostí proměnných zajišťuje informace o různých preferencích mužů a žen. Stupeň 

třídění vyjadřuje s kolika proměnnými se pracuje (Kozel, Mynářová a Svobodová, 2011, 

s. 103).   

Kódování dat  

Kódování dat znamená převádění hodnot nečíselných proměnných na číselné - každé 

odpovědi v otázce se přidělí číselný kód. Účel kódování je převážně pro zlepšení zpra-

cování dat výpočetní technikou a využití statistických metod. Počet variant určuje šířku 

kódu a počet kódů ovlivňuje početní zastoupení v jednotlivých variantách. Při vyšším 

počtu zpracovávaných dat je vhodné použít software na vyhledávání klíčových slov 

(Kozel, Mynářová a Svobodová, 2011, s. 106). Pokud je dat mnoho a zpracovávají se 

pomocí softwaru do jednotlivých tříd, hovoří se o rozdělení četností. 

2.3.1 Analýza dat 

Základní vlastnosti zkoumaného souboru jsou viditelné již po setřídění dat do řad roz-

dělení četností - lze zjistit rozpětí souboru, minimální a maximální hodnotu a rozložení 

hodnot. Při analýze dat se postupuje od základních charakteristik až po závislosti pro-

měnných. Nejčastěji sledované charakteristiky jsou: 

• četnost proměnných 

• popisná statistika 

• závislost mezi proměnnými. 

Četnost, nebo také výskyt proměnných, vyjadřuje počet odpovědí na danou otázku. Z 

rozdělení četností se dá pozorovat jaká odpověď byla nejčastěji zodpovězena, nebo 

která se objevuje nejméně. “Absolutní četnost představuje sumu jednotlivých (variant) 

odpovědí. Zpravidla také určujeme relativní četnost, která vyjadřuje poměr absolutní 

četnosti k rozsahu souboru (všech oslovených)” (Kozel, Mynářová a Svobodová, 2011, 

s. 112).   

Popisná statistika zjišťuje míru polohy (aritmetický průměr, medián či modus) nebo 

míru variability (směrodatná odchylka). Míra polohy ukazuje středové hodnoty, okolo 

kterých se všechny odpovědi pohybují (Tomek a Vávrová, 1994, s. 140). 
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Základní charakteristiky polohy jsou: 

• průměr  

o aritmetický průměr je suma všech hodnot vydělená celkovým počtem 

hodnot. Bývá často ovlivněn krajními hodnotami. 

• medián 

o prostřední hodnota po seřazení hodnot od nejmenší po největší. 

• modus 

o hodnota, která má největší četnost. 

Variabilita, nebo také proměnlivost, odpovědí mezi sebou bývá charakterizována mí-

rou variability, která říká jak jsou hodnoty rozptýlené (jestli jsou blízké či vzdálené). 

Závislost proměnných porovnává nejčastěji dvě proměnné použitím kontingenčních 

tabulek. Pomocí nich se zjišťují různé preference, například mužů a žen, nebo frek-

vence využívání dle věkové skupiny. Z naměřených dat se často analyzuje očekávaná 

(předpokládaná) četnost a pozorovaná (skutečná) četnost - očekávaná četnost se vy-

počítá jako poměr násobku sum odpovědí a celkové sumy proměnných. Pro ověření 

závislosti proměnných se používá test nezávislosti - výsledný koeficient testu nezávis-

losti se porovná s hladinou spolehlivosti a pokud je hodnota koeficientu větší než hla-

dina spolehlivosti, tak je hypotéza potvrzena a proměnné jsou nezávislé. 

2.3.2 Výstup z dat 

Po kontrole, roztřídění, kódování a analýze dat je třeba získané informace zpracovat do 

uceleného celku. Získaná data jsou jen hromada čísel, které je třeba zpracovat do sro-

zumitelných výstupů. Je nutné vytvořit přehledné grafy a tabulky s nejdůležitějšími in-

formacemi, které budou vhodným způsobem prezentována například vedení organi-

zace. Struktura textu se liší podle způsobu prezentace. Při písemné prezentaci (napří-

klad ve formě závěrečné zprávy) je třeba vše detailně vysvětlit. Oproti tomu při ústní 

prezentaci je vhodné mluvený text doprovodit tabulkami a grafy. Tabulky jsou vhodné 

při prezentováni konečných výsledků, ale při větším objemu informací se v nich lze 

jednoduše ztratit a je lepší použít graf, který je vhodnější pro zachycení vývoje nebo 

struktury sledovaného jevu. Interpretace dat znamená transformaci výsledků výzkumu 

do závěrů a doporučení nejvhodnějšího řešení (Kozel, Mynářová a Svobodová, 2011, s. 

143). 

2.4 Marketingový cíl plánu 

Cíle marketingového plánu se dají popsat jako výstupy, kterých chce organizace do-

sáhnout. Jako hlavní cíl Westwood (1998, s. 38) zmiňuje rovnováhu mezi výrobkem a 

trhem, tedy povědomí jaké výrobky na jakém trhu nabízet. Následuje určení osobních, 

propagačních cílů - navazuje na to i určení taktiky, akčního plánu a celkové rozpočty. 
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Vše sestavené tak, aby se dosáhlo vytyčených cílů. Marketingové cíle se mohou dle 

Westwooda (1998, s. 38) zaměřovat na tyto oblasti - prodej současných nebo nových 

produktů na současných nebo nových trzích. 

Marketingový cíl musí být definovatelný, kvantifikovatelný a ověřitelný. Je vhodné na-

stavit cíle tak, aby bylo možné sledovat výkon během vybraného období. Nedoporu-

čuje se používat termíny jako zvýšit, zlepšit a maximalizovat. Doporučuje se vyjádřit 

marketingové cíle v tržních podílech nebo obratu prodeje. Při nastavování marketin-

gových cílů na příští období je nutné aby byly stanoveny tyto ukazatele - hrubý zisk z 

prodeje, tržní podíl jednotlivých produktů a obrat prodeje dle tržních segmentů 

(Westwood, 1998, s. 39).  V neziskovém sektoru se cíle týkají nejčastěji počtu studentů 

na škole, počtu vyléčených pacientů v nemocnici nebo zlepšení vzdělání. Marketin-

gové cíle obsahují detaily, které jsou potřebné pro vytvoření akčního plánu. 

2.5 Marketingová strategie plánu 

Marketingová strategie určuje jakými způsoby bude dosaženo marketingových cílů. 

Strategie je soubor metod, které jsou vybrané k dosažení marketingových cílů - popis 

způsobů dosažení cílů v požadovaném časovém úseku. Strategie neobsahuje podrob-

nosti o průběhu akcí, to obsahuje taktika. Nejčastěji používané prostředky k plnění 

strategie jsou ceny, distribuce výrobku a služeb nebo samotný produkt. Strategie mů-

žeme rozdělit na několik typů:  

• defenzivní strategie 

o slouží k zabránění ztráty zákazníků. 

• rozvojová strategie 

o rozšíření výrobkového portfolia nebo služeb. 

• útočná strategie    

o rozšíření podniku díky získání nových zákazníků. 

Sepsané marketingové strategie by měly obsahovat detailní informace o všech čty-

řech prvcích marketingového mixu - výrobek, cena, propagace a distribuce 

(Westwood, 1998, s. 87). 
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2.6 Akční plán 

Po určení marketingových cílů a navržení marketingové strategie může organizace při-

stoupit k samotné realizaci. Vytváří se takzvané programy či akční plány, které předají 

odpovědným osobám instrukce.  V jednotlivých odděleních se specifikují úkony, od-

povědnost za ně a časový úsek na realizaci. Akční plán se dá považovat za harmono-

gram, který obsahuje co/kde/jak bude kdo dělat. Akční plán podle Westwooda (1998, 

s. 53) obsahuje: 

• cíle, kterých chce organizace dosáhnout, 

• činnosti, které jsou potřebné udělat pro dosažení cíle, 

• odpovědné osoby - realizační tým, 

• datum začátku a konce akce, 

• rozpočet. 

Jednotlivé body je potřeba rozepsat do dílčí kroků - výroba letáku bude například ob-

sahovat přípravu textu, grafický návrh, korekturu a tisk. Jednotlivé části se spojí do vět-

ších funkčních celků a ty by se měly objevit v marketingovém plánu. Celkový souhrn 

akcí je vhodný pro kontrolu realizace. Samuel Hornek (2013) akční plán zaměřuje více 

na samotnou akci viz tabulka 1 oproti Westwoodovi (1998, s. 54) viz tabulka 2, který v 

akčním plánu zmiňuje odpovědnou osobu a termín realizace. 

Tabulka 1 - Složení akčního plánu Zdroj: Samuel Hornek, 2013 

Akční plán - strategie 

Aktivita: Cíl aktivity (jakou akci má zákazník udělat) 

Popis: 

Segment trhu: (Cílový zákazník) Rozpočet v Kč Počet investovaných hodin 

Datum 
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2.7 Audit marketingové činnosti týmu 

Soubor funkcí, které jsou charakterizovány jako uvědomělé plánování, organizace a 

kontrola všech marketingových aktivit (Tomek a Vávrová, 1993, s. 57). Základní princip 

řízení organizace je řízení dle nastavených cílů, které korespondují s poznatky z auditu 

marketingového prostředí. Organizace potřebuje znát svojí situaci na trhu, vnitřní a 

vnější podmínky a požadavky zákazníků, aby mohla úspěšně plnit marketingové stra-

tegie. Nejčastěji využívané marketingové nástroje jsou: 

• marketingový mix, 

• komunikační mix. 

2.7.1 Marketingový mix 

Marketingový mix přistupuje k marketingu jako modelu tvorby a implementace mar-

ketingové strategie. Zdůrazňuje míchání různých faktorů tak, aby byly dosaženy cíle 

organizačních i spotřebitelských (cílových) trhů (Kotler a Andreasen, 2007, s. 16). Defi-

nice popisuje marketingový mix jako nejvhodnější kombinaci všech faktorů v dané si-

tuaci. Hannagan (1996, s. 103) ho charakterizuje jako soubor, který popisuje co všechno 

může organizace podniknout, aby ovlivnila poptávku. 

  

Tabulka 2 - Obsah akčního plánu Zdroj: Westwood, 1998, s. 54 
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4P 

Marketingový mix 4P je jeden ze základních nástrojů marketingové strategie organi-

zace a používá se v řízení marketingu. Skládá se ze čtyř částí:  

• product / produkt  

o vlastnosti produktu z hlediska zákazníka 

o jakost, design 

• price / cena  

o cenová politika organizace 

o základní cena produktu, možné slevy  

• place / místo nebo také distribuční cesta  

o způsoby, kterými se produkt dostane k zákazníkovi 

o dostupnost nebo možnosti přepravy 

• promotion / propagace  

o aktivity, kterými  se produkt propaguje 

o inzerce, styk s veřejností  

Ideální kombinace zajistí plnění marketingové strategie a zároveň uspokojí zákazníky. 

Pokud není mezi všemi částmi rovnováha, nebude marketingový mix fungovat. Na 

každý trh je nutné marketingový mix optimalizovat. 

4C 

Marketingový mix 4C je z pohledu zákazníka, zatímco marketingový mix 4P z pohledu 

firmy. 

2.7.2 Komunikační mix 

Komunikační mix je marketingový  nástroj, který určuje konkrétní způsoby podání in-

formací v dané situaci. Tomek a Vávrová (1993, s. 58) zdůrazňují, že zejména v marke-

tingu je potřeba nepřetržitá komunikace.  Důležité je, aby zákazníci nebo potenciální 

zákazníci věděli základní informace o organizaci. Komunikační mix se dá definovat 

jako soubor metod a prostředků k šíření informací. Proces, který nastavuje efektivní 

sdělení informace pro zákazníky i organizace. Účel komunikačního mixu v neziskovém 

sektoru je vytvoření příznivého dojmu a udržení úrovně financování (Hannagan, 1996, 

s. 163). Základní způsoby propagace organizace či výrobku jsou: 

Reklama 

Reklama se dá definovat jako jakákoliv forma neosobní prezentace, která je placená. 

Hlavním cílem reklamy je informovat potenciální zákazníky, připomenout se zákazní-

kům nebo pokusit se získat ztracené zákazníky. Reklama se snaží přesvědčit osoby, že 

služba/výrobek, který organizace nabízí uspokojí jejich potřeby. V neziskovém sektoru 
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se snaží reklamy vzbuzovat pozornost, vyzvat lidi k jednání - například reklamy se so-

ciální tématikou, které se snaží vnuknout přesvědčení o ochraně životního prostředí 

nebo plánování rodiny (Hannagan, 1996, s. 167). 

Public relations 

Public relations, neboli vztahy s veřejností -  častěji se používá jen zkratka “PR”. “Cokoliv 

uděláte pro to, aby o vás (o vaší organizaci) mluvili dobře jiní, patří do public relations.” 

(Šedivý a Medlíková, 2012, s. 30). Hlavní cíl PR je vybudování silné značky, pozitivního 

obrazu organizace a dobré jméno organizace. Na public relations navazuje takzvaný 

fundraising, jehož podstata spočívá v získání darů.  

Šedivý a Medlíková (2011, s. 51) zmiňují hlavní PR aktivity organizace: 

• posílení firemní kultury, 

• správa webových stránek, 

• tištěné materiály, 

• pořádání propagačních akcí, 

• komunikace s partnery a médii. 

Celkový PR má korespondovat s posláním, vizí a hodnotami organizace. 

Fundraising 

I přesto, že u neziskových organizacích jde převážně o naplnění poslání, tak i tyto akti-

vity potřebují finanční prostředky. K tomu slouží již zmíněný fundraising (česky navy-

šování zdrojů). Šedivý a Medlíková (2011, s. 65) zmiňují, že fundraising není jen o peně-

zích, ale i darech nefinanční povahy, jako například darování služeb či výrobků nebo i 

pracovní síly v podobě dobrovolníků. Fundraising jako proces je tvořen aktivitami, 

které zajišťují dostatečné zdroje ve formě peněz, zázemí i lidí. Organizace dosáhne 

efektivnosti pouze pokud bude přejímat hodnoty firmy. 

Direct mailing 

Direct mailing se považuje za výplň mezery mezi osobní a neosobní komunikaci. Pře-

važují prospekty, tiskové zprávy a katalogy organizací, které se zasílají potenciálním 

zákazníkům. Nejdůležitější prvek je adresář, na jehož rozšiřování musí nezisková orga-

nizace soustředit své úsilí (Hannagan, 1996, s. 178). 

Přímý marketing 

Prezentace informací o službě či výrobku přímo potenciálním zákazníkům za účelem 

získání finančních i nefinančních zdrojů - například dar organizaci. 

Lobbing 

Ovlivňování, prezentace nebo také přesvědčování jako součást komunikačních pro-

cesů lobbisty, který se snaží prosadit své zájmy. Ovlivňování zákazníka organizací, 
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která se snaží získat dar, žádat nebo ovlivňovat ve svůj prospěch (Šedivý a Medlíková, 

2011, s. 60). 

2.8 Rozpočet a náklady marketingového plánu  

Při tvorbě strategie a akčních plánu musí organizace sledovat předpokládaný rozpočet 

- zjišťovat zda náklady na realizaci nebudou vyšší než samotný přínos marketingového 

plánu. V případě, že náklady budou vyšší je třeba najít jiný (levnější) způsob realizace. 

Mezi hlavní náklady patří: 

• přímé náklady 

• mzda a materiál 

• distribuce  

• administrativa 

• propagace a podpora prodeje 

• fixní náklady 

• nájem či zdroj energie 

Rozpočet je třeba sestavovat pečlivě, má-li dosáhnout požadované kvality. Dle Hanna-

gana (1996, s. 70) se marketingový výzkum považuje za luxus a měl by se realizovat 

jen tehdy, když si jej organizace může snadno dovolit. Ve skutečnosti jde ovšem o na-

léhavou potřebu, pokud se organizace dostane do problémů a je důležité pochopit 

potřeby trhu. V neziskovém sektoru se přínos marketingového výzkumu měří obtížně, 

nelze jednoduše porovnat příjmy a zisky organizace, ale lze udělat analýzu nákladů či 

výnosů.  

2.9 Kontrola  

Vhodný systém monitoringu a kontroly marketingového plánu je nutné stanovit před 

samotnou realizací. Kontrola se zaměřuje spíše na odpovědné osoby než na samotné 

plány, jelikož nastavení monitoringu přináší důležité informace v průběhu realizace - 

je možné korigování možných odchylek. Veškeré kontrolní body se sepíšou do kontrol-

ního systému, který obsahuje: 

• odpovědnou osobu  

• termín kontroly či interval kontrol 

• objekt kontroly 

Marketingový plán je nestálý a vyvíjí se, a tudíž i kontrolní mechanismy musí předpo-

kládat jakékoliv změny, pozitivní či negativní. Je vhodné jej jednou za rok aktualizovat. 

  



 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTICKÁ ČÁST 
  



 24 

3 Výchozí stav 

3.1 Formula Student 

Formula Student je studentská soutěž, která nabádá studenty, aby vymysleli, navrhli, 

vyrobili a závodili s vozem formulového typu (označit lze také jako formule či mono-

post). Studenti z celého světa poté závodí na prestižních okruzích po celém světě. 

Týmy stráví 8-12 měsíců navrhováním, stavbou a přípravou svých vozidel na soutěž. 

Tyto vozy jsou posuzovány v řadě statických a dynamických disciplín, které jsou uve-

deny v kapitole Disciplíny (FORMULA SAE, nedatováno). “Vítěz soutěže nemusí nutně 

mít nejrychlejší auto. Záleží na celém mixu konstrukce, výkonu, plánování rozpočtů a 

zpracováním marketingového plánu.” (eForce FEE Prague Formula, 2018). 

3.1.1 Historie 

V roce 1981 vznikl v USA pod záštitou Společnosti automobilových inženýrů (Society 

of Automotive Engineers, dále jen “SAE”) projekt Formula Student SAE. SAE Internatio-

nal je globální sdružení, které se zavázalo být největším zdrojem znalostí pro strojí-

renskou profesi. Spojením více než 145 000 inženýrů a technických odborníků řídí od-

borné znalosti v širokém spektru průmyslových odvětví (FORMULA SAE, nedatováno). 

Od roku 1992 se konaly závody na území USA - v roce 1998 uspořádaly SAE a IMechE 

(Institut strojních inženýrů) v Anglii první demonstrační závody, kterých se zúčastnily 3 

americké a 4 britské vozy (History of Formula Student, nedatováno). V roce 2001 pro-

běhly první oficiální závody v Evropě a Austrálii. Do roku 2010 byly všechny vozy pohá-

něné spalovacím motorem, první závody vozů na elektrický pohon proběhly 8. 8. 2010 

v Německu (Formula Student - World Ranking Lists, nedatováno). V roce 2017 byla při-

dána další kategorie a to autonomní vozidla tzv. “Driverless”.  Momentálně je na světě 

přes 500 týmů s vozidlem se spalovacím pohonem a 140 týmů s elektrickým pohonem. 

3.1.2 Disciplíny 

Vozy v rámci soutěže Formula Student jsou posuzovány ve statických a dynamických 

disciplínách. Bodové hodnocení jednotlivých disciplín zobrazuje obrázek 2. 

Statické disciplíny hodnotí světoznámí znalci z oboru ekonomiky, automobilového 

průmyslu i ze soutěže Formule 1. 
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• ENGINEERING DESIGN 

o Prezentace návrhu vozu, technických aspektů, použitých konstrukčních 

řešení i klíčové vlastnosti vozidla. 

• COST REPORT  

o Analýza nákladů na výrobu a fiktivní finanční plánování sériové výroby o 

1000 kusech. 

• BUSINESS PLAN  

o Prezentace vozidla, mající za úkol přesvědčit fiktivního investora, aby za-

investoval do nabízených služeb spojených s provozem vozidla. 

Dynamické disciplíny prověřují jízdní vlastnosti vozidel. Každá disciplína prověřuje jiné 

atributy (eForce FEE Prague Formula, 2018). 

• ACCELERATION  

o Akcelerace na 75m. 

• SKID PAD  

o Točitá trať ve tvaru osmičky prověřující postranní akceleraci. 

• AUTOCROSS  

o Jednokolová kvalifikace, která udává pořadí během závodu „Endurance“. 

• ENDURANCE  

o “Vytrvalostní závod na 22 km s výměnou řidiče v půlce závodu.” (eForce 

FEE Prague Formula, 2018). 

• EFFICIENCY  

o potřebovaná energie za čas během závodu „Endurance“. 

  

Obrázek 2 - Bodové hodnocení disciplín Zdroj: eForce FEE Prague Formula, 2018 
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3.2 eForce FEE Prague Formula 

3.2.1 Historie týmu 

V roce 2010 vznikla, pod hlavičkou týmu CTU CarTech, divize stavějící monopost s elek-

trickým pohonem. Vývoj elektricky poháněného monopostu vycházel z vědomostí di-

vize konstruující monopost se spalovacím motorem. Stavba první generace elektric-

kého monopostu (FSE.01) trvala dva roky. Elektrická divize se odpojila od CTU CarTech 

na jaře roku 2014, vznikl tak nový tým s názvem eForce FEE Prague Formula viz obrázek 

3. První závodní sezóna s novým jménem byla se třetí generací monopostu (FSE.03). 

Tým je stále jediným českým týmem soutěže Formula Student, který staví monopost 

s elektrickým pohonem. Členové týmu jsou nejčastěji studenti z elektrotechnické nebo 

strojní fakulty ČVUT. Struktura týmu kopíruje zaměření členů - základ tvoří elektrotech-

nická a mechanická skupina, která pracuje za podpory IT skupiny, PR skupiny a fakult-

ního koordinátora, který zajišťuje oficiální komunikaci s univerzitou. Každoročně se na 

výrobě monopostu podílí více jak 30 studentů (eForce FEE Prague Formula, 2018). 

Obrázek 3 - Logo týmu Zdroj: eForce FEE Prague Formula, 2018 
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3.2.2 Informace o formulích 

Na obrázku 4 je znázorněn vývoj monopostů od FSE.01 až po současný FSE.06.  

Každý rok tým zdokonaluje návrh i konstrukci, která má zajistit konkurenceschopnost 

v nadcházející sezóně. Zásadní zlom v posledních letech byl přechod z trubkového 

rámu na celouhlíkový monokok, který umožnil snížit hmotnost monopostu a zlepšit 

tuhost vozidla. Dále například použití nezávislého pohonu všech čtyř kol či elektroniky 

vlastního návrhu (eForce FEE Prague Formula, 2018). 

  

Obrázek 4 - Vývoj formulí Zdroj: eForce FEE Prague Formula 
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4 Marketingový plán 

4.1 Audit marketingového prostředí 

4.1.1 Rozbor vnějšího prostředí 

Sociálně - kulturní faktory 

Mezi sociální faktory patří demografie - tým nejvíce ovlivňuje počet studentů, který 

každoročně klesá. Nižší počty studentů znamenají menší příliv nových členů týmu a 

tím pádem větší tlak na jednotlivé členy týmu. V ČR je momentálně sedm týmů, které 

se každoročně účastní soutěže Formula Student - z toho vyplývá, že tento projekt má 

již vybudovanou základnu a je možný na ní stavět. Technologický vývoj má v ČR dlou-

hou tradici a je známo, že je zde zastoupeno mnoho různých odvětví.  

Technické a technologické faktory 

Vlastní vývoj monopostu na elektrický pohon je na vysoké úrovni, za 8 let tým získal 

mnoho zkušeností. Jelikož se jedná o jediný český tým soutěžící v kategorii Formula 

Student Electric, je ovlivnění konkurencí minimální - i přesto je potřeba počítat s bu-

doucím vývojem a modernizací všech systémů. S inovacemi přichází i lepší výsledky, 

které tým mohou motivovat a podporovat k vyšší produktivitě práce.  

Ekologické faktory 

V současné době moderní téma, kterým je nutné se zabývat v rámci světové udržitel-

nosti. Elektrické automobily stoupají na oblíbenosti, tudíž i informovanost a rozvoj této 

oblasti může přispět k vylepšení pohonů v monopostu. Z hlediska snižování odpadu, 

lze některé díly znovu použít nebo je vylepšit. Recyklace dílů ze starších monopostů je 

běžná. 

Ekonomické faktory 

Jelikož si tým musí veškeré finance obstarat sám, je pro něj stav ekonomiky důležitý - 

Pokud se firmám daří, jsou ochotny investovat svůj čas i peníze.  

Politické a právní faktory 

Tým ovlivňují i politické faktory, mezi které řadíme běžnou legislativu v rámci všech 

států, které tým navštíví. Velké pozitivum je v Schengenské dohodě, kdy není nutné v 

rámci Evropy vyřizovat žádné povolení - v případě, že by nastala situace vystoupení ČR 

z Evropské unie, vznikla by zde velká zátěž ve formě zvýšené administrativy.   
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4.1.2 Rozbor vnitřního prostředí 

Analýza PR skupiny 

PR skupina je důležitou součástí týmu, jelikož její hlavní úlohou je získávání sponzorů, 

na kterých je celý projekt závislý. Náplní práce je i příprava propagačních akcí, reklam 

a především příspěvků na sociálních sítí, které pomáhají týmu se dostat do povědomí 

lidí a tím i k novým sponzorům. Původní název “projektová skupina” se změnil na ny-

nější název “PR skupina”. Od počátku nebyla tato skupina rozvinuta, jak bylo již zmí-

něno ve SWOT analýze, protože PR skupina byla složena převážně z členů ostatních 

skupin. To mělo za následek, že se většina členů věnovala svému primárnímu zamě-

ření, a to konstrukci monopostu, a na ostatní činnosti nezbyl dostatek času. Problé-

mem byly i nedostatečně nastavené cíle a slabší vedení této skupiny. Menší počet 

členů specializovaných přímo na marketing zapříčinilo nedostatečné plnění cílů. Za 

poslední dvě sezóny se PR skupina rozrostla ze 4 na 15 členů, z nichž se polovina za-

měřuje jen na práci v PR skupině. Přijetí nových členů na začátku sezóny (dále jen “ná-

bor”) byl tento rok (2017/2018) mnohem úspěšnější, než minulé sezóny. Běžně se bě-

hem náboru přidalo k týmu přes 20 nových členů, ale v průběhu prvních měsíců většina 

odešla. V této sezóně (2017/2018) se statistika zlepšila a z nově přijatých 40 členů zů-

stává přibližně polovina. 

4.1.3 SWOT matice 

Strengths - Silné stránky  

Mezi silné stránky patří skutečnost, že tým je schopen postavit funkční a konkurence-

schopnou formuli na elektrický pohon za 10 měsíců. Z toho vyplývají další silné stránky, 

jako je využití získané teorie v praxi, nebo také zdokonalování se v profesním životě. 

Velký přínos pro členy týmu je i v získaných zkušenostech na technologických strojích 

a počítačových systémech, které jsou využívány během návrhu i při samotné výrobě 

monopostu. V rámci sponzorství tým spolupracuje s mnoha firmami a z toho vyplývají 

další silné stránky - z pohledu firem je spolupráce přínosná pro rozšířenou zpětnou 

vazbu na jejich zboží či služby, kterou mohou členové týmu poskytnout. Výhodou je i 

zviditelnění firmy u studentů a zajištění zájmu zkušenějších studentů o pracovní po-

zice, které firma nabízí. Pracovní prostředí týmu řadím k silným stránkám převážně díky 

vybavení, které mají členové k dispozici, a jeho snadné dostupnosti, protože se nachází 

v budově školy. Oproti jiným týmům se pracovní prostředí řadí mezi ty větší, některé 

týmy mají školou vyhrazené prostory o více jak polovinu menší.  

Weaknesses - Slabé stránky 

Mezi slabé stránky řadím omezený rozpočet na sezónu. Jelikož sponzory, kteří budou 

každoročně přispívat větší částky či poskytovat své služby, je těžké sehnat. S tím sou-

visí propagace, která byla v posledních letech nedostatečná. Většina členů z PR sku-

piny se účastní i výroby monopostu, protože hotová formule je prioritou a propagace 



 30 

týmu je až na druhém místě. Poslední rok se tato část začala rozvíjet a mediální obraz 

týmu se začíná zlepšovat. 

Opportunities - Příležitosti  

Celý projekt je velká příležitost pro všechny zúčastněné strany. Pro studenta je to mož-

nost získat zkušenosti a zvětšit šance na zajímavou pracovní nabídkou. Student může 

také získané znalosti zužitkovat i na zpracování závěrečných pracích. Sponzoři se díky 

projektu mohou zviditelnit a využít tým pro sebeprezentaci na různých akcí v průběhu 

roku. Jako vedlejší příležitost vidím možnost se podívat do různých zemích, ve kterých 

se konají závody. Případné vítězství je také šance pro zviditelnění týmu. Úspěch na zá-

vodech v USA a Kanadě se objevil v mnoha mediích, a díky tomu tým získal nové fa-

noušky. 

Threats - Hrozby 

Hrozby a slabé stránky týmu spolu úzce souvisí. Velké riziko spatřuji v závislosti roz-

počtu na sponzorech - ukončení spolupráce s některým z generálních či hlavních 

sponzorů vyústí v  ukončení prací na formuli, anebo znemožní odjezd na závody. Mezi 

další hrozby patří výpadek více členů týmu, který by omezil vývoj monopostu. 

Méně pravděpodobnou hrozbou, kterou ale musí tým brát na vědomí, jsou nová přís-

nější pravidla, nebo vznik konkurenčního týmu na území ČR. 

4.1.4 Identifikace konkurence  

Konkurenci můžeme rozdělit do dvou kategorií - konkurence technologická a konku-

rence marketingová.  

Technologická konkurence 

Tým v České republice jako jediný využívá elektrický pohon, a tudíž jsou jeho konku-

renty týmy z ostatních zemí celého světa. Na závodech s nimi soupeří o pořadí v jed-

notlivých disciplínách. Technologicky je tým schopen konkurovat těm nejlepším tý-

mům. 

Marketingová konkurence 

Do této kategorie spadá i 6 českých týmů se spalovacím motorem. K ním patří také 

CTU CarTech, tým Fakulty strojní ČVUT. Dochází zde ke střetu při získávání sponzorů. 

Většina firem je ochotna sponzorovat pouze jeden tým z dané univerzity, a to z eForce 

FEE Prague Formula a CTU CarTech činí konkurenty v této oblasti. 
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4.1.5 Identifikace cílových skupin  

Tabulka 3 - Cílové skupiny Zdroj: vlastní 

Cílová skupina Podrobná charakteristika skupiny Významové 

zastoupení 

1: Střední školy 

(platforma pro PR) 

Vzdělávací instituce, které by členům projektu po-

skytly prostor pro šíření povědomí o projektu. 

25 % 

2: Studenti střed-

ních škol (budoucí 

pracovní síla) 

Budoucí studenti vysokých škol, jež by mohli mít 

zájem studovat na ČVUT a ve spojení s tím se 

účastnit projektu. 

15 % 

3: Studenti vyso-

kých škol (pracovní 

síla) 

Současní studenti vysokých škol, jež by se mohli 

zapojit do projektu nyní. 

30 % 

4: Sponzoři             

(finanční podpora) 

Firmy a jedinci (především průmyslové firmy a 

podnikatelé působící v průmyslu), jež by mohli 

poskytnout finanční pomoc či materiál pro reali-

zování projektu. 

30 % 

Poznámka: Cílové skupiny nejsou seřazeny dle důležitosti. 

Pro další části marketingového plánu byly vybrány skupiny 1 a 2, jelikož jsou dlouho-

době týmem opomíjeny. 

4.1.6 Marketingový průzkum vybrané cílové skupiny 

Z rozboru prostředí a cílových skupin je patrné, že sektor středních škol je nejvíce za-

nedbán a je třeba ho rozvíjet. Vybraná byla metoda průzkumu v terénu, jelikož žádné 

takové průzkumy ještě zhotoveny nebyly. Plán průzkumu byl určen dle časových mož-

ností, největší část průzkumu probíhala v prosinci a pokračoval až do února. Oslovo-

vány byly střední školy,  které navštěvovali současní členové týmu - výběr středních 

škol byl nesystematický a jakákoliv střední škola, která projevila zájem o prezentaci, se 

průzkumu účastnila. Vybranou cílovou skupinou byli studenti středních škol ve věku 

16 až 20 let. 
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Při tvorbě průzkumu se zvolily tyto předpoklady: 

• Povědomí o ČVUT se zvyšuje úměrně s věkem. 

• Projekt Formula Student budou více znát  respondenti z krajů, ve kterých jed-

notlivé týmy působí. 

• Tým eForce budou studenti znát více ze sociálních sítí a internetu než z no-

vin/časopisu. 

• Respondenti hodnotící projekt kladně budou mít větší zájem se v budoucnu do 

projektu zapojit. 

• Mužů, kteří by se v budoucnu zapojili do projektu, bude více než žen. 

4.1.7 Zdroje informací 

Průzkum na středních školách poskytuje primární informace, které byly získány po-

mocí kvantitativní metody. Předpokládaný počet respondentů byl v řádů stovek, tudíž 

nejvhodnější bylo použití dotazníků. Dotazníky (viz příloha 1) studenti dostávali po ab-

solvování prezentace týmu. Rozhodlo se použít fyzickou formu oproti běžné elektro-

nické - návratnost elektronických dotazníků by mohla být mnohonásobně nižší. Sledo-

vaný soubor je natolik specifický, že dotazník nešlo rozesílat náhodným studentům 

středních škol.  

4.1.8 Realizace průzkumu 

Průzkum na jednotlivých středních školách probíhal dle stejného vzorce - 45 minutová 

prezentace týmu (viz příloha 2) a následná statická ukázka monopostu s dotazy stu-

dentů. Průzkum proběhl na jedenácti školách viz tabulka 4.  

Tabulka 4 - Seznam škol Zdroj: vlastní 

Název střední školy Web Město 

Da-

tum Počet 

Gymnázium Chodovická www.gymnchod.cz/ Praha 4.12 43 

Gymnázium Boženy Něm-

cové www.gybon.cz/ 

Hradec         

Králové 8.12 30 

Gymnázium a Střední od-

borná škola ekonomická www.oag.cz Vimperk 8.12 8 

Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ www.gozhorice.cz Hořice 11.12 47 

Gymnázium dr. A. Hrdličky www.gymhu.cz Humpolec 15.12 46 

Gymnázium a Obchodní 

akademie www.gyoa.cz Pelhřimov 18.12 32 
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Vyšší odborná škola  

a Střední průmyslová škola www.vos-sps-jicin.cz Jičín 20.12 66 

Gymnázium a SOŠ www.gnj.cz Nový Jičín 16.1 13 

VOŠ a SPŠ www.spszr.cz 

Žďár nad      

Sázavou 31.1 41 

Sportovní Gymnázium Dany 

a Emila Zátopkových www.sportgym-ostrava.cz/ Ostrava 16.2 25 

Gymnázium Jírovcova https://www.gymji.cz 

České             

Budějovice 5.3 62 

  Celkem 488 

Celkem prezentaci absolvovalo 488 studentů. Prvotní plán realizovat prezentace v kaž-

dém kraji nevyšel, jelikož vybrané střední školy neměly zájem. Nejvíce škol bylo z Krá-

lovehradeckého kraje a Vysočiny viz obrázek 5.  

Samotnou prezentaci vedli 2 - 3 členové týmu, kteří se na místo prezentace dopravili 

pomocí týmového užitkového vozu. Struktura studentů se na každé škole lišila, což 

bylo způsobeno volností při domluvě se střední školou - odpovědná osoba určila, které 

třídy se účastní prezentaci, popřípadě vypsala termín a žáci se přihlašovali sami.  

Fotografická dokumentace prezentací je přiložena v příloze 3. 

Obrázek 5 - Mapa prezentací Zdroj: Mapa krajů ČR 
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Přibližný rozpočet průzkumu 

Tabulka 5 - Rozpočet výzkumu Zdroj: vlastní 

Položka Počet [ks] Cena/ks Cena celkem 

Dotazníky 500 1 Kč 500 Kč 

Doprava na prezentace 22 400 Kč 8 800  Kč 

Informační letáky 500 2 Kč 1 000 Kč 

Celkem: 

  

10 300  Kč 

4.1.9 Zpracování dat 

Kontrola dat 

Každý dotazník byl osobně zkontrolován, tj. zda byly otázky správně vyplněny a zda 

respondent nevynechal nějakou otázku, a následně byl přepsán do elektronické po-

doby. Tato fáze probíhala několik dní - ze 488 získaných dotazníků bylo správně vypl-

něno 417. 

Třídění dat 

Elektronický formulář vygeneruje data do jednoho souboru a uspořádá je do sloupců. 

Jednotlivé sloupce lze třídit, pro průzkum je nejdůležitější věk a kraj, z kterého student 

pochází.  

Kódování dat  

Kódování dat bylo potřeba u většiny otázek, jelikož odpovědi byly ve formě textu - 

mimo otázky na věk respondenta. Z důvodu velkého objemu dat byla použita analýza 

pomocí statistických metod. Rozdělení četností nebylo možné použít, protože počet 

tříd je malý. 

4.1.10 Rozbor dat 

V této kapitole jsou rozebrány vlastnosti vybraných otázek a odpovědí. Zkoumaný sou-

bor má 417 respondentů a 12 otázek. 
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Četnost proměnných 

Následující grafy zobrazují vybrané otázky a jejich četnosti. Z grafu 1 je viditelné, že 

největší počet studentů byl ve věku 18 let- přibližně 38,5 %. Průzkum byl zaměřen na 

4. ročníky středních škol tudíž je tento výsledek očekávatelný.  

Četnost studentů, dle typu střední školy viz graf 2, je rozdělena přibližně na dvě polo-

viny, kdy studentů z gymnázií bylo 63,5 % a ze středních odborných škol 36,5 %. V do-

tazníku sedm respondentů označilo kolonku jiné, a vepsalo, že navštěvují střední prů-

myslovou školu, která ale spadá pod obecný pojem střední odborné školy. Při rozboru 

dat tyto dvě odpovědi slučuji a považuji za jednu a tu samou. 
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Na grafu 3 lze vidět, že počet prezentací koresponduje s počtem respondentů z da-

ných krajů - nejvíce zastoupený je Královehradecký kraj 34 % a Vysočina 29 %.  

Graf 4 ukazuje četnosti odpovědí na otázku “Už jste někdy slyšeli o týmu eForce?“. Re-

spondentů, kteří neznají tým je 83 %. 

Popisná statistika 

Získaná data nejsou vhodná na hlubší analýzu pomocí popisné statistiky, protože po-

čet tříd je malý - jednotlivé otázky lze popsat aritmetickým průměrem, mediánem a 

modusem. Pro rozbor dat pomocí popisné statistiky byla vybrána jedna otázka, která 

jediná má číselnou odpověď - tedy věková kategorie respondenta.  

Tabulka 6 představuje data, které vygeneruje počítač - tučně zvýrazněné údaje jsou 

nejdůležitější pro další rozbor.  
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Tabulka 6 – Věk Zdroj: vlastní 

Věková kategorie 

Stř. hodnota 17,82254197 

Chyba stř. hodnoty 0,047224435 

Medián 18 

Modus 18 

Směr. Odchylka 0,964350251 

Rozptyl výběru 0,929971407 

Špičatost -0,568340404 

Šikmost -0,123115212 

Rozdíl max-min 4 

Minimum 16 

Maximum 20 

Součet 7432 

Počet 417 

Hladina spolehlivosti (95,0%) 0,092828265 

 

Střední hodnota nebo-li aritmetický průměr je 17,8 - věkový průměr studentů je tedy 

17,8 let. Modus i medián tedy prostřední hodnota i nejčastěji objevovaná hodnota je 

18 - koresponduje s rozložením četnosti - kdy nejvíce studentům bylo 18 let. Minimum 

a maximum souboru odpovídá cílové skupině - tedy poslední ročníky středních škol. 

Směrodatná odchylka říká, jak se od sebe zkoumané prvky liší - tento soubor hodnot 

má směrodatnou odchylku přibližně 0,96, tudíž se prvky liší minimálně. Na to navazuje 

rozptyl výběru - čím víc jsou hodnoty podobné, tím víc se výběrový rozptyl blíží k hod-

notě 0. 

Závislost mezi proměnnými  

Závislost mezi dvěma proměnnými se porovnává pomocí kontingenčních tabulek. V 

následující kapitole jsou rozebrány předpokládané výsledky průzkumu. 

Povědomí o ČVUT se zvyšuje úměrně s věkem. 

Předpoklad vychází z toho, že studenti vyšších ročníků více přemýšlejí o svém budou-

cím studiu na vysoké škole. Tudíž, čím starší bude student, tím je větší šance, že bude 

znát ČVUT. Tabulky 7 znázorňuje počty studentů rozdělené dle odpovědí. Poslední 

sloupec obsahuje procentuální znalost rozdělenou dle věku - vypočten byl jako poměr 

studentů, kteří odpověděli “Ano” a celkového počtu studentů v dané věkové kategorii. 

Z tabulky 7 lze vysoudit, že předpoklad nebyl správný, jelikož studenti ve věku 16 a 17 

let znaly ČVUT více jak 18ti letí studenti. 
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Tabulka 7 - Povědomí dle věku Zdroj: vlastní 

Věk Ano Ne % znalost 

16 36 3 92,3% 

17 107 4 96,4% 

18 143 18 85,6% 

19 92 5 95,5% 

20 9 0 100% 

Celkový součet 387 30 78,1% 

 

Projekt Formula Student budou více znát  respondenti z krajů, ve kterých týmy Formula 

Student působí. 

Pravděpodobnost, že studenti budou znát projekt Formula Student více v krajích, kde 

se tým vyskytují byla velká. Tabulka 8, ale předpoklad zcela nepotvrdila. Královehra-

decký kraj má 41% znalost projektu i přesto, že žádný tým v tomto kraji nepůsobí. Vý-

sledek je dle usouzení ovlivněn dvěma faktory - zvýšenou propagací členy týmu na 

jejich středních školách a fakt, že do roku 2014 se závody Formula Student Czech ko-

naly v Hradci Králové. Celkové výsledky jsou ale velmi slabé - z 417 studentů zná pro-

jekt jen 135. 
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Tabulka 8 - Znalost projektu dle krajů Zdroj: vlastní 

Kraj Jak moc znáte projekt Formula Student? 

Počet 

z kraje FS team % znalost 

Hlavní 

město 

Praha 

Nikdy jsem o něm neslyšel/a 15 

ANO 

  

64% 

 

Příležitostně se zajímám 4 

Už jsem o něm slyšel/a, ale víc informací 

jsem nezjištoval/a 23 

Jihočeský 

Nikdy jsem o něm neslyšel/a 63 
   

Už jsem o něm slyšel/a, ale víc informací 

jsem nezjištoval/a 6 
NE 10% 

Znám dobře a pravidelně sleduji 1 
 

 

Králove-

hradecký 

Nikdy jsem o něm neslyšel/a 83 

NE 

  

Příležitostně se zajímám 4  

Už jsem o něm slyšel/a, ale víc informací 

jsem nezjištoval/a 52 

41% 

Znám dobře a pravidelně sleduji 2  

Liberecký 

Nikdy jsem o něm neslyšel/a 3 

ANO 

  

Už jsem o něm slyšel/a, ale víc informací 

jsem nezjištoval/a 1 

25% 

Moravsko-

slezký 

Nikdy jsem o něm neslyšel/a 28 

ANO 

  

Příležitostně se zajímám 1 28% 

Už jsem o něm slyšel/a, ale víc informací 

jsem nezjištoval/a 10  

Středo-

český Nikdy jsem o něm neslyšel/a 1 NE 0% 

Vysočina 

Nikdy jsem o něm neslyšel/a 89    

Příležitostně se zajímám 3 NE 26% 

Už jsem o něm slyšel/a, ale víc informací 

jsem nezjištoval/a 28   
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Tým eForce budou studenti znát více ze sociálních sítí a internetu než z novin/časo-

pisu.  

Předpoklad vychází ze současného životního stylu, kdy je většina informací získávaná 

pomocí internetu. Graf 5 znázorňuje četnosti jednotlivých odpovědí, kdy ani jeden stu-

dent nezná tým z novin/časopisu - oproti tomu 38 studentů zná tým z internetu nebo 

sociálních sítí. Pokud srovnáme počet publikovaných článků o týmu v novinách a ča-

sopisech s počtem příspěvků na internetu tak je vidět znatelný rozdíl ku prospěchu 

internetu. Zajímavý poznatek do budoucna jsou odpovědi “DOD”, “firma Valeo” či “pro-

pagační akce” - znalost týmu z akcí pořádaných školou či sponzorem je dobrá zpětná 

vazba. 

Respondenti hodnotící projekt kladně budou mít větší zájem se v budoucnu do pro-

jektu zapojit. 

Tabulka 9 zobrazuje počet studentů, kteří projekt hodnotili kladně v závislosti na 

otázce zda by měli zájem se v budoucnu tohoto projektu účastnit. Předpoklad, že stu-

denti, kterým se projekt líbí budou mít i zájem se v budoucnu účastnit se nepotvrdil. 

Způsobeno to může být faktem, že studentům se projekt líbí, ale jejich zájmy jsou jiné 

- struktura studentů byla různá,  jen část z nich má v plánu jít studovat technický obor. 

Tento výsledek je tedy zkreslen a je nevhodné ho dále rozvíjet.  

Tabulka 9 - Zájem o projekt Zdroj: vlastní 

ANO NE/NEVÍM 

177 226 
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Mužů, kteří by se v budoucnu zapojili do projektu, bude více než žen. 

Tento předpoklad vychází ze stereotypu, že na technické obory chodí převážně muži. 

V poslední době se ale tento mýtus vyvrací, a i tabulka 10 potvrzuje, že žen, které by 

měly zájem se v budoucnu do projektu zapojit je jen o 7 % méně. Výsledky jsou vypo-

čítané jako poměr studentů, které mají zájem a celkový počet studentů, pro každé po-

hlaví zvlášť - není tedy poměřován čistý počet studentů, ale jejich procentuální zastou-

pení v celku.  

Tabulka 10 - Muži vs. ženy Zdroj: vlastní 

   ANO Celkem % 

Muž 124 278 45% 

Žena 53 139 38% 

4.1.11Výstup z dat 

Po rozboru jednotlivých dat byl získán ucelený pohled na situaci v cílové skupině. Zís-

kaná data, rozebraná v minulé kapitole, předčila negativní očekávání, že povědomí o 

týmu a projektu Formula Student bude minimální. Přibližně 32,5 % dotázaných stu-

dentů znalo projekt Formula Student a z toho 53 % znalo i tým. Průzkum byl zaměřen 

na studenty středních škol a cílil na poslední ročníky, největší zastoupení tedy odpo-

vídá předpokládanému věku studenta v tomto ročníku. Dotazníky byly rovnoměrně 

rozděleny mezi střední odborné školy i gymnázia, můžeme tedy považovat celkové 

výsledky výběrového souboru za věrohodné. Znalost týmu je přibližně 17 %, výsledek 

se dá v kontextu všech krajů považovat za dobrý. Z hlubšího rozboru dat vyplynulo, že 

znalost týmu v Praze je pouze 38 %, tento výsledek se již nedá považovat za pozitivní, 

a je tedy nutné zlepšit informovanost studentů v bezprostřední blízkosti týmu. 

Celkově byly výsledky spíše podprůměrné, z toho důvodu by bylo vhodné zapracovat 

na zlepšení povědomí studentů i škol o projektu Formula Student. Realizace předná-

šek a propagačních akcích na stejných i nových školách je tedy potřebná. Již během 

realizace se ozvali některé odpovědné osoby, že mají zájem přednášku zopakovat, a 

díky získaným grantům mohou, a jsou ochotny, za přednášku zaplatit. Každoroční opa-

kování vybuduje dobrý vztah i pověst u středních škol, které mohou tento projekt zmi-

ňovat i mimo přednášky - jako je to již u některých sponzorů. Průzkum potvrdil přínos 

propagačních akcí, které mohou přilákat další zájemce, z toho plyne doporučení účast-

nit se více zájmových veletrhů a zároveň realizovat vlastní propagační akce.  
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4.2 Marketingový cíl plánu 

Hlavní cíl marketingového plánu je vytyčen metodou SMART, jež definuje cíl, který je 

specifický, měřitelný, dosažitelný, realistický a časově omezený.  

Během posledních let se poměrně úspěšně podařilo týmu rozšířit informace o pro-

jektu Formula Student mezi současné studenty ČVUT - svědčí o tom fakt, že poslední 

nábory nových členů byly úspěšnější než roky předešlé a tým má v současné době 

dostatek členů. Jelikož se studenti, tedy členové týmu, stávají absolventy, je nutné 

myslet dopředu a propagovat tým a ČVUT již na středních školách. Marketingový plán 

má více rozšířit povědomí o projektu a výsledkem budou noví členové (studenti ČVUT), 

kteří se budou zajímat o projekt již od prvního ročníku a podpoří tak projekt po co ne-

jdelší dobu.  

Sekundárním cílem je samozřejmě i propagace samotného ČVUT- prezentace na vy-

braných středních školách mohou přesvědčit studenty ke studiu právě na této vysoké 

škole, ideálně pak na fakultě elektrotechnické nebo strojní. S více členy je tým schopen 

kvalifikovaněji odvádět svou práci a tím zvýšit šanci vyhrát závody a ukázat, že tým 

patří k těm nejlepším. 

4.3 Marketingová strategie plánu 

Byla zvolena útočná strategie- rozhodnutí vychází z marketingového cíle, kde je 

zřejmé, že tým potřebuje rozšiřovat povědomí mezi studenty. 

Cílem marketingového plánu je zvýšit povědomí o projektu studentské formule, a to 

především o týmu eForce. Tohoto cíle se dosáhne převážně pomocí propagačních akcí 

a prezentací. V rámci průzkumu marketingového prostředí proběhly prezentace na vy-

braných středních školách v ČR viz tabulka 4. Dosáhnutí cíle přispějí i tyto prezentace, 

neboť je pravděpodobné, že během těchto akcí bylo osloveno alespoň malé množství 

posluchačů, kteří by mohli mít zájem účastnit se projektu v nadcházejících letech. Mezi 

další způsoby rozšiřování povědomí o týmu jsou reklamy a především příspěvky na 

sociálních sítích. 

4.4 Akční plán 

Akční plán slouží pro předání instrukcí odpovědným osobám, tedy členům PR skupiny. 

V této kapitole budou zmíněny nejdůležitější akce, kterých by se měl tým každoročně 

účastnit. Tento akční plán má strukturu složenou z více zdrojů tak, aby měl lepší vypo-

vídající hodnotu pro tým. Vybrané a popsané akce zobrazuje tabulka 11. 
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Tabulka 11 - Návrh akcí, Zdroj: Vlastní 

Aktivita: Den otevřených dveří 

Cíl akce: Zaujmout zájemce o studium na ČVUT, přesvědčit je o výběru školy i týmu. 

Činnost: 

Pro dosažení cíle je nutné domluvit účast na akci se školou, připravit prostory, 

ve kterých se bude akce konat a obstarat potřebný počet členů k obsluze 

stánku.  

Datum: Prosinec a leden, termín udává škola 

Aktivita: Prezentace na středních školách 

Cíl akce: 
Přesvědčení studentů posledních ročníků, rozhodující se o dalším studiu, k 

podání přihlášky na ČVUT a do týmu. 

Činnost: 

Výběr škol, které se osloví s nabídkou prezentací. Předání potřebných infor-

mací a domluva o průběhu akce. Příprava a samotná realizace prezentace. 

Vyhodnocení získaných poznatků. 

Datum: Dle domluvy s danou školou. 

Aktivita: Open House Praha 

Cíl akce: 
Umožnit zájemcům podívat se do dílny týmu a nadchnout je pro účast na pro-

jektu. 

Činnost: 

Zajištění všech potřebných informací o akci a registrace. Příprava dílny na 

množství účastníků, zajištění potřebného počtu členů na místo. Kontrola prů-

běhu akce a následný úklid dílny do původního stavu. 

Datum: 19. - 20. 5. 2018 

Aktivita: Maker Faire 

Cíl akce: 
Zaujmout širokou veřejnost na festivalu kutilství a případné zájemce informo-

vat o činnosti týmu a nabídnout členství. 

Činnost: 

Registrace a příprava potřebných dokumentů k účasti na akci. Zajištění po-

třebného počtu osob na akci. Příprava a návoz  prezentačních věcí na místo 

konání. Zajištění hladkého průběhu akce a následný odvoz věcí a úklid místa. 

Datum: 23. 6. - 24.6. 2018 

Aktivita: Den s formulemi ČVUT 

Cíl akce: Prezentace vozu po sezóně a nábor nových členů. 

Činnost: 

Zajištění záboru místa konání, pozvání sponzorů, zajištění propagace akce a 

objednání všech dodavatelů potřebných pro konání akce. Během akce ak-

tivně prezentovat tým a komunikovat se sponzory.  

Datum: První týden v říjnu, tedy první týden nového akademického roku. 
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4.5 Audit marketingové činnosti týmu 

4.5.1 Marketingový mix - 4P  

Produkt - Product (služba) 

Jediný hmotný produkt týmu je monopost s elektrickým pohonem, který je tým 

schopný postavit během jednoho akademického roku, tedy přibližně za 10 měsíců. 

Monopost sestavují studenti ČVUT při studiu na jedné z fakult a využívají tak své zna-

losti nabyté při výuce. Za nehmotný produkt pak můžeme považovat získané po-

znatky/vědomosti z praxe a zvýšení kvalifikace studentů. 

Místo - Place 

Tým se prezentuje převážně v Praze, ale pořádá akce i v domovských městech spon-

zorů. Vystavování na různých veletrzích zaměřujících se elektrotechniku, nebo kutilství 

nejsou výjimkou. Propagační akce dostanou tým do povědomí lidí - budoucích stu-

dentů ČVUT, tedy možné pracovní síly, ale především sponzorů, protože na sponzo-

ringu stojí celý projekt. V roce 2017 tým organizoval několik propagačních akcí, největší 

z nich byla akce na Václavském náměstí, viz obrázek 6, kde tým představil novou ge-

neraci monopostu (FSE.06). Po sestavení a představení monopostu se tým účastnil ně-

kolika závodů, jak v rámci ČR, tak i v zahraničí.   

 

Obrázek 6 - Představení FSE.06 na Václavském náměstí, Zdroj: eForce FEE Prague Formula 
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Cena - Price 

Sestavený monopost není primárně na prodej - každý kus je prototyp, který tým po-

třebuje i po skončení sezóny. Některé generace formulí tým udržuje v provozuschop-

ném stavu pro prezentační účely a testování. Celý projekt lze zařadit do neziskového 

sektoru, jelikož finanční prostředky jsou získávané zejména od sponzorů. Tyto pro-

středky, jsou využívané přímo na sestavení formule nebo na propagační akce a účast 

na závodech - mohou být také v podobě komponent, které tým dostává buď zcela 

zdarma nebo za minimální poplatek firmě. Samotné závody mohou týmu pomoct zís-

kat finanční prostředky. 

Propagace - Promotion 

Poslední dva roky se tým začal více zaměřovat na propagaci - rozšíření PR týmu bylo 

tedy nezbytné. Propagují se nejen mezi stávajícími studenty, kde tým dělá nábory, ale 

i na středních školách. Nábor se koná vždy na začátku sezóny a tým se snaží získat 

nové členy, kteří by mohli být do formule stejně zapálení jako stávající tým. Prezenta-

cemi na středních školách se tým snaží dostat do povědomí studentů středních škol, 

kteří se teprve rozhodují na jakou vysokou školu se vydají - některé studenty projekt 

zaujme natolik, že se rozhodnou jít studovat na ČVUT s cílem stát se členem týmu. 

Těmito akcemi tým propaguje i samotnou univerzitu.  

4.5.2 Komunikační mix  

Komunikační mix je soubor způsobů předávání informace cílové skupině. Nejdůleži-

tější informace, které je nutné předat jsou základní informace o týmu. Jako nejvhod-

nější způsob prezentace týmu mezi středními školami a jejich studenty se zvolila re-

klama a public relations. 

Reklama, nejčastěji na sociálních sítích, umožní udržovat a rozšiřovat okruh zájemců. 

Pomocí placené reklamy na sociálních sítí ve formě příspěvků může tým vzbudit zájem 

o tento projekt. Public relations má za úkol vybudovat pozitivní obraz o týmu, a tedy i 

rozšiřovat povědomí. Mezi nejdůležitější aktivity, které tým může rozvíjet patří pořá-

dání propagačních akcí, správa webových stránek a distribuce tištěných materiálů. V 

této sezóně se tým rozhodl vylepšit své webové stránky a zjednodušit přístup jednot-

livých přispěvatelů. Nová podoba viz obrázek 7 je moderní a jednoduchá - zájemci se 

lépe orientují v záložkách a díky zjednodušenému rozhraní se na webových stránkách  

objevuje více informací a článků. 



 46 

 

Pořádání propagačních akcí se během sezóny vyvíjí a zlepšuje, tým určil osobu, která 

je odpovědná za konání akcí - to umožní týmu mít lepší přehled o akcích a minimalizují 

se problémy s přípravou a konáním akce. Vždy na začátku vybraného období se všem 

členům týmu rozešle dotazník s daty a popisem akcí - vytvořená tabulka poskytuje 

informace o počtu členů, kteří se mohou akce účastnit. Umožní to jednodušší logis-

tické plánování a domluvu s případným pořadatelem akce. Odpovědná osoba zpraco-

vává seznam věcí potřebných na akci - to podnítilo vznik tabulky, která obsahuje 

všechny běžně potřebné věci. Díky tabulce se příprava akcí zjednoduší a sníží se riziko 

zapomenutí.  

Distribuce tištěných materiálů je jedna z nejjednodušších aktivit. Tým každoročně vy-

rábí propagační materiály např. letáky (viz obrázek 8) nebo brožury. Letáky se distribu-

ují převážně na propagačních akcích a brožury jsou určené pro sponzory a další zá-

jmové osoby.   

Obrázek 7 - Vzhled webových stránek Zdroj: eForce FEE Prague Formula, 2018 

Obrázek 8 - Informační leták k FSE.06 Zdroj: eForce FEE Prague Formula 
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4.6 Náklady marketingového plánu 

Rozpočet marketingového plánu bude obsahovat náklady cestu na jednotlivé akce 

nebo účastnické poplatky. Jakožto studentskému projektu odpadá nutnost placení 

mezd, nájmu či zdroje energií. 

4.7 Kontrola  

Kontrola marketingového plánu i samotné činnosti PR skupiny probíhá ve formě 

schůze ve stanovených intervalech dle fáze - v první polovině plánu se konají schůze 

jedenkrát za 14 dní a v druhé polovině jednou týdně. Schůzi vede vedoucí skupiny, 

který vyzve jednotlivé osoby o popis činnosti a výsledků za dané období, po rozboru 

jednotlivých výsledků se dohodne postup pro další období a rozdají se dílčí úkoly. 

5 Doporučení propagačních akcí 

Tato kapitola obsahuje stručné návrhy na propagační akce na druhou polovinu sezony 

2017/2018.  

Již dlouho diskutovaná akce v týmu je společná ukázka všech formulí z ČR na jednom 

místě. I přesto, že se všechny české formule setkají na závodech v Mostě, není zde moc 

času na jiné aktivity. Proto by bylo vhodné uspořádat samostatnou akci přibližně na 

začátku října na Václavské náměstí. Tým má již zkušenosti se zařizováním podobné 

akce z prezentace vozu FSE.06, která se konala také na Václavském náměstí. Tudíž 

bude zařízení akce mnohem jednodušší - jediný možný problém může nastat pokud 

některý z týmů odmítne se akce zúčastnit.  

Mezinárodní strojírenský veletrh, který se koná začátkem října v Brně má velký poten-

ciál v prezentaci mezi možnými sponzory. Akci navštěvuje přes 80 000 návštěvníků, ale 

pro tým jsou důležitější vystavovatelé (potenciální sponzoři), kterých je na veletrhu 

více než 1 500. 

Série Gaudeamus, která probíhá v Praze a Brně, je potenciální zdroj nových členů. Ve-

letrh pomaturitního vzdělávání navštěvuje velký počet zájemců o studium na vysoké 

škole. Vystavená formule může zájemce přesvědčit k výběru studia na ČVUT. Univerzita 

prozatím nemá zájem formuli umisťovat na svůj stánek, ale je zde potenciál domluvy 

- je tedy potřeba na případné schůzce uvést pádné argumenty, které podpoří možnou 

účast na veletrhu. 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout marketingový plán pro studentský tým elek-

trické formule eForce FEE Prague Formula na nadcházející sezónu 2017/2018.  

Cíle bylo dosaženo a byl vytvořen marketingový plán, který obsahuje mimo jiné dů-

kladný audit marketingového prostředí. Součástí auditu marketingového prostředí je 

zhodnocení dosavadních úspěchů, odhalení nedostatků. Čtenář je seznámen s projek-

tem Formula Student a týmem eForce FEE Prague Formula, který působí na ČVUT. Práce 

obsahuje i marketingový průzkum, ve kterém proběhlo dotazníkové šetření na vybra-

ných středních školách v České republice. Z výsledků průzkumu vychází, že věkový prů-

měr cílové skupiny je 17,8 let a 83 % nezná tým eForce. Průzkum také potvrdil, že pro-

jekt Formula Student znají v krajích, kde české týmy působí a nepotvrdil se předpoklad, 

že s vyšším věkem se zvyšuje znalost ČVUT. Průzkum tedy poukazuje na nutnost roz-

šířit povědomí o projektu mezi studenty. Dílčím cílem marketingového plánu bylo zvý-

šit povědomí - z dotazníků byla získala stávající hodnota a přitom bylo i povědomí o 

týmu zvýšeno . 

Na základě výsledků průzkumu se vytvořil marketingový cíl a strategie na které nava-

zuje akční plán, který obsahuje vybrané propagační akce, kterých by se měl tým účast-

nit. Navržení marketingových akcí vychází z potřeby zlepšení postavení týmu ve vy-

brané cílové skupině. Marketingový plán obsahuje i audit marketingové činnosti týmu, 

který se dělí na marketingový a komunikační mix. Na závěr práce jsou uvedeny návrhy 

na další propagační akce. 

Práce nehodnotí úspěšnost marketingového plánu, jelikož cílem bylo navrhnout mar-

ketingový plán. Na hodnocení plánu není dostatečné množství informací a dat - ana-

lýza dat z každoročně opakovaných dotazníků může sloužit jako podklad pro další vý-

zkum. 

  



 49 

Seznam použité literatury 

1. BOUKAL, Petr a kolektiv, 2013. Fundraising pro neziskové organizace. Praha: Grada. 

260 s. ISBN 978-80-247-4487-2. 

2. ČEVELOVÁ, Magdaléna. SWOT analýza: jak a hlavně proč ji sestavit, In: Magdalena 

Čevelová [online]. 7. 4. 2011. [cit. 2018-29-03]. Dostupné z: https://www.ceve-

lova.cz/proc-swot-analyza/ 

3. DRUCKER, Peter Ferdinand, 1994. Řízení neziskových organizací: praxe a principy. 

Praha: Management Press. 184 s. ISBN 80-856-0338-1. 

4. eForce FEE Prague Formula [online]. 2018. [cit. 2018-03-19]. Dostupné z: 

eforce.cvut.cz 

5. eForce FEE Prague Formula [Interní zdroj]. Interní datové úložiště. 

6. FORMULA SAE [online]. [cit. 2018-03-31]. Dostupné z: http://www.fsaeonline.com/ 

7. Formula Student - World Ranking Lists, In: Mazur events [online]. [cit. 2018-04-22]. 

Dostupné z: https://mazur-events.de/fs-world/ 

8. HANNAGAN, Tim, 1996. Marketing pro neziskový sektor. Praha: Management Press. 

205 s. ISBN 80-85943-07-7. 

9. History of Formula Student, In: Instituion of Mechanical Engineers [online]. [cit. 

2018-04-22]. Dostupné z: https://www.imeche.org/events/formula-stu-

dent/about-formula-student/history-of-formula-student  

10. HORNEK, Samuel. Marketingový plán, vzor pro malé firmy, živnostníky i seminární a 

bakalářské práce, In: Samuel Hornek [online]. 2013. [cit. 2018-03-22]. Dostupné z: 

https://samuel-hornek.cz/marketingovy-plan-vzor-pro-male-firmy-zivnostniky-i-

seminarni-a-bakalarske-prace/ 

11. KOTLER, Philip a Alan R. ANDREASEN, 2007. Strategic marketing for nonprofit orga-

nizations. 6th ed. Upper Saddle River: Prentice-Hall. ISBN 01-304-1977-X. 

12. KOTLER, Philip, 2000. Marketing podle Kotlera: jak vytvářet a ovládnout nové trhy. 

Praha: Management Press. 254 s. ISBN 80-7261-010-4. 

13. KOTLER, Philip, 1997. Marketing, management: analýza, plánování, realizace a kon-

trola. 7. vyd. Praha: Victoria Publishing. 789 s. ISBN 80-85605-08-2. 

14. KOZEL, Roman, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ, 2011. Moderní metody a 

techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada. 304 s. ISBN 978-80-247-3527-6. 

15. Mapa krajů ČR, In: Mapa České republiky [online]. [cit. 2018-30-04]. Dostupné z: 

http://www.mapaceskerepubliky.cz/mapa-kraju 

16. Podnikové analýzy (SWOT, STEEP). In: Altaxo [online]. [cit. 2018-29-03]. Dostupné z: 

https://www.altaxo.cz/provoz-firmy/marketing/podnikove-analyzy-swot-steep 

17. PORTER, Michael E., 1993. Konkurenční výhoda. Praha, Victoria publishing. 626 s. 

ISBN 80-85605-12-0. 

18. ŠEDIVÝ, Marek a Olga MEDLÍKOVÁ, 2011. Úspěšná nezisková organizace. 2., aktualiz. 

a dopl. vyd. Praha: Grada. 155 s. ISBN 978-80-247-4041-6. 

19. ŠEDIVÝ, Marek a Olga MEDLÍKOVÁ, 2012. Public relations, fundraising a lobbing: pro 

neziskové organizace. Praha: Grada. 138 s. ISBN 978-80-247-4040-9. 



 50 

20. TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ, 1994. Marketing. Praha: České vysoké učení tech-

nické. 162 s. ISBN 978-80-01-01063-1. 

21. VÍT, Petr, 2015. Praktický právní průvodce pro neziskové organizace. Praha: Grada 

160 s. ISBN 978-80-247-5477-2. 

22. VYSUŠIL, Jiří a Michal KAVAN, 1996. Marketing je naslouchání trhu. Praha: Profess. 

112 s. ISBN 80-85253-21-8. 

23. WESTWOOD, John, 1999. Jak sestavit marketingový plán. Praha: Grada. 120 s. ISBN 

80-7169-542-4. 

24. ŽÁČEK, Vladimír, 2010. Průmyslový marketing. Praha: České vysoké učení technické. 

217 s. ISBN 978-80-01-04492-6. 

 

  



 51 

Seznam obrázků 

Obrázek 1 - Struktura marketingového plánu Zdroj: Westwood, 1996, s. 15 .................... 9 

Obrázek 2 - Bodové hodnocení disciplín Zdroj: eForce FEE Prague Formula, 2018 ..... 25 

Obrázek 3 - Logo týmu Zdroj: eForce FEE Prague Formula, 2018 ....................................... 26 

Obrázek 4 - Vývoj formulí Zdroj: eForce FEE Prague Formula ............................................. 27 

Obrázek 5 - Mapa prezentací Zdroj: Mapa krajů ČR ................................................................ 33 

Obrázek 6 - Představení FSE.06 Zdroj: eForce FEE Prague Formula .................................. 44 

Obrázek 7 - Vzhled webových stránek Zdroj: eForce FEE Prague Formula, 2018 ......... 46 

Obrázek 8 - Informační leták k FSE.06 Zdroj: eForce FEE Prague Formula ...................... 46 

 

  



 52 

Seznam tabulek 

Tabulka 1 - Složení akčního plánu Zdroj: Samuel Hornek, 2013 ......................................... 18 

Tabulka 2 - Obsah akčního plánu Zdroj: Westwood, 1998, s. 54 ......................................... 19 

Tabulka 3 - Cílové skupiny Zdroj: vlastní .................................................................................... 31 

Tabulka 4 - Seznam škol Zdroj: vlastní ....................................................................................... 32 

Tabulka 5 - Rozpočet výzkumu Zdroj: vlastní ........................................................................... 34 

Tabulka 6 – Věk Zdroj: vlastní ....................................................................................................... 37 

Tabulka 7 - Povědomí dle věku Zdroj: vlastní ........................................................................... 38 

Tabulka 8 - Znalost projektu dle krajů Zdroj: vlastní .............................................................. 39 

Tabulka 9 - Zájem o projekt Zdroj: vlastní ................................................................................. 40 

Tabulka 10 - Muži vs. ženy Zdroj: vlastní .................................................................................... 41 

Tabulka 11 - Návrh akcí, Zdroj: Vlastní ........................................................................................ 43 

 

  



 53 

Seznam grafů 

Graf 1 - Věk studentů Zdroj: vlastní ............................................................................................. 35 

Graf 2 – Typ SŠ Zdroj: vlastní ......................................................................................................... 35 

Graf 3 - Kraje Zdroj: vlastní ............................................................................................................. 36 

Graf 4 - Povědomí o projektu Zdroj: vlastní .............................................................................. 36 

Graf 5 - Zdroj znalosti týmu Zdroj: vlastní ................................................................................. 40 

 

  



 54 

Seznam příloh 

Příloha 1 – Dotazník Zdroj: vlastní ............................................................................................... 55 

Příloha 2 - Prezentace Zdroj: eForce FEE Prague Formula .................................................... 56 

Příloha 3 - Fotografie z prezentací Zdroj: vlastní ..................................................................... 62 

  



 55 

Přílohy 

Příloha 1 – Dotazník Zdroj: vlastní 

 
  



 56 

Příloha 2 - Prezentace Zdroj: eForce FEE Prague Formula 

 



 57 

 



 58 



 59 

 



 60 

 



 61 

 
  



 62 

Příloha 3 - Fotografie z prezentací Zdroj: vlastní 
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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: Anna Fatysová 

V Praze dne: 02. 05. 2018 Podpis:  
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