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Anotace 
Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem cílové skupiny projektu 

Fitrecepty a návrhem komunikační strategie pro vzniklé cílové segmenty. 

Teoretická část uvádí roli marketingu ve strategickém plánování, úlohu 

segmentace cílové skupiny, charakteristiky komunikační strategie a její jednotlivé 

prvky. Analytická část představuje projekt Fitrecepty, jeho vize, mise, cíle, 

konkurenty a analýzu vnitřního a vnějšího prostředí, zasazené do teoretických 

východisek. V empirické části je proveden výzkum cílové skupiny pomocí 

hloubkových rozhovorů se zákazníky a následně navrhnuta komunikační 

strategie pro vyzkoumané cílové segmenty. Cílem provedeného výzkumu bylo 

zjistit co nejvíce informací o zákaznících a vytvořit z nich homogenní segmenty, 

aby bylo možné komunikaci více personalizovat a tvořit zákazníkům produkty a 

služby na míru. 

 

 

Annotation 
This bachelor thesis presents research of the Fitrecepty project target 

group and proposes a communication strategy for the resulting target segments. 

The theoretical part examines the role of marketing in strategic planning, target 

group segmentation, communication strategy characteristics and its mix. The 

analytical part introduces the Fitrecepty project, its visions, missions, goals, 

competitors and analyses the internal and external environment. The empirical 

part carries out the research conducted by in-depth interviews with customers 

and proposes a communication strategy for the final target segments. The aim of 

the research was to find out as much information about customers as possible. 

With that information, target segments were proposed, so that the communication 

strategy can be more customized. 
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Úvod 

Zdravý životní styl se v posledních letech nepochybně stává trendem. 

Reálné hrozby obezity, civilizačních chorob či výskyt nových potravinových 

intolerancí nás nutí přemýšlet nad stravou čím dál víc. Taková změna v přístupu 

k životu nabízí spoustu nových příležitostí pro firmy a podnikatele, kteří mohou 

koncept zdravého životního stylu vnést do nových produktů a služeb. Jedním 

z takových odvětví jsou i tištěné kuchařky. Češi jsou v nakupování knih nad 

světovým průměrem, podle ČTK za ně utratili v roce 2017 osm miliard korun, tedy 

v průměru 771 korun na osobu. Tato čísla se logicky promítají i do segmentu 

kuchařek, které tvoří podstatnou část trhu.  

 

Kuchařka Jíme zdravě s Fitrecepty začala rozšiřovat povědomí o zdravém 

vaření v roce 2017, a během následujících dvou let se k ní připojily další dva díly. 

Celkově se dosud prodalo přes 250 000 výtisků, což dokazuje, že se zdravé 

stravování stává v naší zemi relevantním tématem. S rostoucím zájmem však 

také roste nabídka, a aby bylo možné v dnešní době ustát konkurenční boj, je 

potřeba myslet a plánovat strategicky. Pro svou bakalářskou práci jsem si tedy 

zvolila téma, které má za cíl přinést Fitreceptům reálný užitek, a jehož náplní je 

navrhnutí komunikační strategie, které odliší firmu od konkurence. K dosažení 

tohoto cíle bylo potřeba lépe pochopit cílové zákazníky, rozhodla jsem se proto 

provést komplexní výzkum cílové skupiny a následně její segmentaci. 

 

V teoretické části této práce se zabývám strategií, rolí marketingu v ní, 

vymezením pojmu komunikační strategie a jejími jednotlivými prvky. V analytické 

části pak představuji blíže projekt Fitrecepty, jeho vize, mise, cíle, konkurenty 

a analýzu vnitřního a vnějšího prostředí. Praktická část popisuje realizaci 

kvalitativního výzkumu s osmnácti respondentkami, vedeného formou 

hloubkových rozhovorů, na jehož základě jsou navrhnuté cílové segmenty 

formou person. V závěrečné části je navrhnuta komunikační strategie s ohledem 

na získané výsledky z výzkumu.   
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I. Teoretická část 

1. Strategický marketing 
Strategii známe již z historie, kdy ve vojenském kontextu znamenala 

umění zvolit správný směr tak, aby bylo vojsko dovedeno do zdárného cíle.1 V 

dnešní době je pojem strategie známý spíše v podnikové praxi, její význam však 

zůstal stejný, představuje dlouhodobý plán, který směřuje k dosažení určitých 

cílů.2 

Aby mohla firma udržet krok s ostatními konkurenty na trhu, využívá k 

úspěchu různé druhy strategií. Podle Jakubíkové3 je možné identifikovat 

například celopodnikovou, obchodní či funkční strategii, a v neposlední řadě také 

marketingovou strategii, která je jednou z nejdůležitějších složek při strategickém 

plánování. Společně s obchodní strategií se řadí mezi základní prvky, které 

ovlivňují tvorbu všech ostatních plánů a strategií, a podílejí se tak významnou 

částí na naplňování cílů firmy.4  

 

Kotler a Armstrong5 definují strategický marketing jako „proces sladění 

silných stránek firmy se skupinami zákazníků, kterým může sloužit. Ovlivňuje 

celkový směr a budoucnost firmy, proto je pro celý proces nutná znalost 

makroprostředí, mikroprostředí a obsluhovaných trhů.“ Podle Jakubíkové6 se 

jedná o strategický marketing v okamžiku, kdy se firma při plánování budoucích 

činností soustředí na vymezení potenciálních zákazníků a na specifikaci jejich 

potřeb.  

 
1 Strategie (strategy). Management mania. [online]. [cit. 2019-07-18]. Dostupné z: 
https://managementmania.com/cs/strategie-strategy 
2 FOTR, Jiří, Emil VACÍK, Ivan SOUČEK, Miroslav ŠPAČEK a Stanislav HÁJEK. Tvorba strategie 
a strategické plánování: teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, 2012. Expert. ISBN 978-80-
247-3985-4, s. 26 
3 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 
2013. Expert. ISBN 978-80-247-4670-8, s.32 
4 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 
2013. Expert. ISBN 978-80-247-4670-8, s. 33 
5 KOTLER, Philip, Veronica WONG, John SAUNDERS a Gary ARMSTRONG. Moderní 
marketing. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2, s. 66 
6 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 
2013. Expert. ISBN 978-80-247-4670-8, s. 74 
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Marketing na strategické úrovni klade důraz na problematiku rozvoje 

poslání firmy, výběr strategií a rozvoj její image. „Volba hodnoty musí předcházet 

vlastní tvorbě produktu. Marketingoví pracovníci musí provést segmentaci trhu, 

vybrat vhodný cílový trh a vyvinout strategii umístění hodnoty na trhu.“7 

1.2 Strategické plánování 

Podle Kotlera8 připravuje strategické plánování půdu pro marketingový 

plán. Marketing hraje ve strategickém plánování významnou úlohu, zkoumá 

potřeby zákazníků a schopnost společnosti tyto potřeby uspokojit. Tyto faktory 

pak určují poslání a cíle společnosti. Většina strategického plánování pracuje s 

marketingovými proměnnými – tržním podílem, vývojem trhu, růstem – a někdy 

není jednoduché strategické podnikové a marketingové plánování rozlišit.9 Rozdíl 

mezi podnikovým a marketingovým strategickým plánováním popsala 

Jakubíková: „Podnikové strategické plánování je proces zaměřený na rozvoj 

podnikové strategie. Strategické marketingové plánování je proces sloužící 

k formulaci strategií pro obory podnikání a subjekty trhu.“10 

 

Marketingové plánování definují Tomek a Vávrová11 ve své knize 

Marketing management: „Marketingové plánování je systematické a racionální 

prosazování tržních a podnikových úkolů, odvozené od základních podnikových 

a marketingových cílů. Představuje podstatnou část podnikového plánování. Je 

třeba rozlišovat strategické a operativní plánování.“ 

 

Strategické plánování je první fází při přípravě marketingových plánů 

a definuje úlohu marketingu v organizaci.12  

 
7 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 
2013. Expert. ISBN 978-80-247-4670-8, s. 78 
8 KOTLER, Philip, Veronica WONG, John SAUNDERS a Gary ARMSTRONG. Moderní 
marketing. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2, s.88 
9 KOTLER, Philip, Veronica WONG, John SAUNDERS a Gary ARMSTRONG. Moderní 
marketing. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2, s.107 
10 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 
2013. Expert. ISBN 978-80-247-4670-8, s. 81 
11 TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Marketing management. Praha: Vydavatelství ČVUT, 
1999. ISBN 80-01-01904-7, s.69 
12 KOTLER, Philip, Veronica WONG, John SAUNDERS a Gary ARMSTRONG. Moderní 
marketing. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2, s.89 
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Má několik složek:  

● poslání – mělo by vyjadřovat účel organizace, čeho chce společnost 

dosáhnout v širším kontextu 
● strategické cíle – vodítka, která budou sloužit jako měřitelné mezníky 
● strategický audit – zahrnuje externí audit (makroprostředí a prostředí, ve 

kterém firma plní své úkoly) a interní audit (zkoumá všechny aspekty 

společnosti) 
● analýzu SWOT – upozorňuje na klíčové silné a slabé stránky organizace, 

ale také na příležitosti a hrozby, jimž firma čelí 

● analýzu portfolia – identifikuje a vyhodnocuje různé oblasti podnikání 

● cíle  
● strategie13 

 
Marketingový plán je základním pilířem pro úspěšné řízení celého 

podniku. Poskytuje podklady pro strategický plán, který z něj vychází. Jeho 

strukturu popisuje Kotler14 v následující tabulce. 

 

Tabulka 1: Obsah marketingového plánu  

 
zdroj: KOTLER, Philip, Veronica WONG, John SAUNDERS a Gary ARMSTRONG. Moderní marketing. 

Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2, s.109 

 
13 KOTLER, Philip, Veronica WONG, John SAUNDERS a Gary ARMSTRONG. Moderní 
marketing. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2, s. 89–102 
14 KOTLER, Philip, Veronica WONG, John SAUNDERS a Gary ARMSTRONG. Moderní 
marketing. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2, s. 109 
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1.3 Segmentace trhu  

Není prakticky možné, aby firma vynalezla produkt, který by vyhovoval 

všem zákazníkům, nebo aby na ně mohla cílit stejným způsobem. Důležitým 

prvkem marketingové strategie je proto segmentace trhu, která dělí trh na jasně 

definované části. „Tržní segment je tvořen skupinou zákazníků sdílejících 

podobné potřeby a přání. Úkolem marketéra je identifikovat vhodný počet 

a povahu tržních segmentů a rozhodnout, na které zacílit.“15  V zásadě můžeme 

segmentovat trh na základě čtyř ukazatelů: demografických, geografických, 

psychografických a behaviorálních.16 Důležité přitom je, aby byly segmentovány 

trhy, které jsou uvnitř homogenní (jejich členové mají shodné či podobné kupní 

a spotřební chování) a navenek odlišné od jiných skupin.17 

 

Demografická kritéria zahrnují mimo jiné pohlaví, věk, náboženství, 

vzdělání, povolání či například velikost rodiny zákazníků. Jedná se o nejčastěji 

využívané kritérium segmentace pro jeho jednoduchost. Geografická 

segmentace dělí trh na zeměpisné části jako jsou například kontinenty, země, 

státy, města, regiony či okresy. Při psychografické segmentaci jsou zákazníci 

rozdělováni na základě psychologických a osobnostních znaků, životního stylu či 

hodnot. Behaviorální segmentace rozděluje zákazníky podle toho, jaký mají 

vztah a postoj k výrobku nebo podle očekávaného užitku z produktu.18  

 

V praxi je často využívána kombinace segmentačních kritérií, například 

demografická společně s behaviorální, je možné se však setkat i s kombinací 

všech 4 kritérií najednou. Segmentaci mohou provést marketéři sami, například 

hloubkovými rozhovory, nebo nechat zrealizovat výzkum výzkumnou 

agenturou.19  

 
15 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. Čtrnácté vydání. Praha: 
Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5, s. 252 
16 KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. 2., přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 
2018. ISBN 978-80-247-5869-5, s.113 
17 KOZEL, Roman, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky 
marketingového výzkumu. Praha: Grada, 2011. Expert. ISBN 978-80-247-3527-6 
18 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. Čtrnácté vydání. Praha: 
Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5, s. 253-268 
19 KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. 2., přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 
2018. ISBN 978-80-247-5869-5, s.123 
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1.3.1 Persony 

Jedna z metod, jak utřídit všechny poznatky, které byly v rámci výzkumů 

cílové skupiny získány, je metoda person. Persony jsou detailní profily cílových 

spotřebitelů. Jsou často definovány v geografických, demografických, 

psychografických a behaviorálních intencích.20 Jinými slovy, persona je profil 

typického zástupce cílové skupiny se všemi jeho silnými a slabými stránkami.  

Důvod, proč vytvářet persony, je poskytnout marketérům archetypy 

zákazníků zjednodušující vzhled, chování a pocity zákazníků, a přiblížit jim je tak, 

aby působily co nejvíce jako reálné osoby. Díky tomu dokáží plně pochopit 

cílovou skupinu a vcítit se do zákazníka. Persony jsou zásadně tvořeny tak, aby 

přivedly cílového zákazníka k životu.21 

 

Marie Kortanová, spolumajitelka agentury Pábení s.r.o., zaměřující se na 

marketingové výzkumy a strategie, používá persony při tvoření komunikačních 

strategií pro své klienty: „Persony pomáhají pochopit rozdíl mezi reálnými 

a uměle vytvořenými očekáváními, obavami a touhami. Díky nim říkáte nejen to, 

co potřebujete říct jako značka, ale taky to, co doopravdy zajímá lidi tam venku. 

Je to cesta k tomu, abyste lidem sdělovali ty správné informace ve správný čas 

a správnými slovy.“22 

 

Ačkoliv persony usnadní mnohá marketingová rozhodnutí, je nutné si dát 

pozor na přílišné zobecňování a mít neustále na paměti, že se jedná pouze 

o domněnky. Jakýkoliv trh může zahrnovat širokou škálu spotřebitelů, lišících se 

v celé řadě klíčových dimenzí.23  

 

 

 

 
20 KELLER, Kevin Lane. Strategic brand management: building, measuring, and managing brand 
equity. 4e global edition. Boston: Pearson, [2013]. Always learning. ISBN 978-0-273-77941-4, 
s.299 
21 KELLER, Kevin Lane. Strategic brand management: building, measuring, and managing brand 
equity. 4e global edition. Boston: Pearson, [2013]. Always learning. ISBN 978-0-273-77941-4, 
s.299 
22 rozhovor s Marií Kortanovou, (spolumajitelkou agentury Pábení s.r.o.), 3.4.2019 
23 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. Čtrnácté vydání. Praha: 
Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5, s. 146 
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1.4 Targeting 

Při hromadném marketingu firma usiluje o celý trh a ignoruje odlišnosti 

mezi zákazníky. Při diferencovaném marketingu prodává společnost různé 

výrobky různým cílovým skupinám.24 V momentě, kdy firma identifikuje tržní 

segmenty, musí se rozhodnout, na kolik z nich a na které se zaměří.25 Tomuto 

procesu se říká targeting. Nejčastějším kritériem pro výběr je atraktivita 

a ziskovost segmentu, je však nutné přemýšlet nad tím, aby bylo zacílení na tuto 

skupinu efektivní. Zároveň marketéři monitorují stávající intenzitu konkurence 

a odhadují, jaká je pravděpodobnost budoucího vstupu dalších konkurentů.26  

 

2. Strategie marketingové komunikace 
Marketingová komunikace vychází z marketingového mixu a zastupuje 

poslední P v modelu 4P (product, price, place, promotion). Podle Karlíčka27 se 

marketingovou komunikací rozumí „řízené informování a přesvědčování cílových 

skupin, pomocí kterého firmy a další instituce naplňují své marketingové cíle.“ 

Marketingová komunikace bývá často veřejností mylně označována jako 

reklama, protože je nejvíce vidět. Reklama tvoří však pouze jednu z mnoha 

složek komunikačního mixu.  

Jedním z nejdůležitějších prvků komunikační strategie je stanovení jejich 

cílů, které vychází ze strategických marketingových cílů, a směřuje k upevňování 

dobré firemní pověsti.28 „Komunikační strategie nezahrnuje ovšem jen volbu 

marketingového sdělení a jeho kreativní ztvárnění. Součástí komunikační 

strategie je i volba tzv. komunikačního mixu.“29 

 
24 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. Čtrnácté vydání. Praha: 
Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5, s. 273 
25 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. Čtrnácté vydání. Praha: 
Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5, s. 269 
26 KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. 2., přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 
2018. ISBN 978-80-247-5869-5, s.124 
27 KARLÍČEK, M. a kol. Marketingová komunikace: Jak komunikovat na našem trhu. 2. vyd. 
Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5769-8, s. 10 
28 PŘIKRYLOVÁ, Jana. Moderní marketingová komunikace. 2., zcela přepracované vydání. 
Praha: Grada Publishing, 2019. Expert. ISBN 978-80-271-0787-2, s. 42 
29 KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. 2., přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 
2018. ISBN 978-80-247-5869-5, s.197 
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2.1 Komunikační mix 

Komunikační mix se podle Kotlera30 skládá z osmi hlavních prostředků 

marketingové komunikace: reklamy, podpory prodeje, událostí a zážitků, public 

relations, přímého marketingu, interaktivního marketingu, ústního šíření 

a osobního prodeje. To, jak bude komunikační mix vypadat si určuje každá firma 

sama podle toho, jaké cíle chce splnit. Karlíček udává dva rozdílné příklady, jak 

komunikační mix využít. „Pokud chce firma například primárně posílit image své 

značky, bude klást patrně důraz na reklamu, eventy, sponzoring, PR či na 

nejrůznější imageové digitální kampaně. Naopak pokud je cílem organizace 

spíše vyvolání okamžitého prodeje, bude komunikační mix tvořen 

pravděpodobněji nejrůznějšími nástroji podpory prodeje, direct marketingu nebo 

různými aktivitami zaměřenými na zvýšení online prodejů.“31 

Při tvorbě komunikačního mixu je vždy nutné posoudit, jak budou 

jednotlivé nástroje efektivní a zohlednit finanční stránku, která bude s jejich 

využitím spojena.  

Na následujících řádcích budou stručně představeny jednotlivé nástroje 

komunikačního mixu tak, jak je popisuje Přikrylová32 ve svém druhém vydání 

knihy Moderní marketingová komunikace a Karlíček33 ve své knize Základy 

marketingu.  

2.1.1 Osobní prodej 

Prodej výrobku, který vyžaduje osobní komunikaci mezi zákazníkem 

a prodávajícím. Jeho přímým účelem nemusí být nutně produkt prodat, ale 

vybudovat důvěru a vytvořit dlouhodobé vztahy se zákazníky. Firma může 

přizpůsobit svůj produkt zákazníkovi na míru a je možné od něj téměř okamžitě 

získat zpětnou vazbu. Představuje jeden z nejdražších komunikačních nástrojů 

vůbec, používá se tedy pouze v některých případech.  

 
30 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. Čtrnácté vydání. Praha: 
Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5, s. 518 
31 KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. 2., přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 
2018. ISBN 978-80-247-5869-5, s.210 
32 PŘIKRYLOVÁ, Jana. Moderní marketingová komunikace. 2., zcela přepracované vydání. 
Praha: Grada Publishing, 2019. Expert. ISBN 978-80-271-0787-2, s. 44-47 
33  KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. 2., přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 
2018. ISBN 978-80-247-5869-5, s.197-209 
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2.1.2 Reklama 

Reklama je placená komunikace, která je obecně brána jako stimul ke 

koupi určitého produktu. Je patrně nejdůležitějším prostředkem pro vytváření 

a posilování značek. Pro reklamu je příznačné, že stejné sdělení distribuuje mezi 

velké množství příjemců. Podle využívaného média můžeme reklamu rozdělit na 

televizní, rozhlasovou, tiskovou, venkovní, či online reklamu.34 

 

• Televizní reklama je vysoce účinným nástrojem komunikace, její výhody 

spočívají v účinné prezentaci produktu a v její masovosti, díky které je možné 

oslovit poměrně velkou část trhu. Její nevýhodou je přesycenost reklamou, 

díky které jsou diváci zvyklí reklamy přeskakovat nebo ignorovat.35 

 

• Rozhlasová reklama umožňuje přesnější zacílení a její nesporná výhoda 

spočívá v mnohonásobně nižší ceně, než je tomu u reklamy televizní. Její 

nevýhodou je však omezený přenos sdělení (pouze audio) a fakt, že většinou 

slouží posluchačům jako zvuková kulisa, například při řízení auta. Sdělení 

reklamy je tedy snadné přeslechnout.  

 

• Tisková reklama značí především reklamu v novinách a časopisech. Výhoda 

této formy spočívá v přesnějším sdělení díky tomu, že reklama není omezená 

časovým úsekem a umožňuje dobré cílení. Nevýhodou je především 

přeplněnost médií inzercí, čtenáři často reklamní sdělení přeskakují.  

 

• Venkovní reklama (nebo také OOH36 reklama) zahrnuje billboardy, venkovní 

citylighty37, plakáty v MHD a mnoho dalších nástrojů, které se objevují venku. 

Její výhoda spočívá v dlouhém trvání a opakovaném působení na 

spotřebitele. Nevýhodou je její ohrožení venkovními podmínkami a vandaly, 

a možnost zobrazit pouze velmi stručné marketingové sdělení.  

 
34 PŘIKRYLOVÁ, Jana. Moderní marketingová komunikace. 2., zcela přepracované vydání. 
Praha: Grada Publishing, 2019. Expert. ISBN 978-80-271-0787-2, s. 44-47 
35 KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. 2., přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 
2018. ISBN 978-80-247-5869-5, s.198 
36 Z anglického spojení out-of-home 
37 Prosvětlené vitríny na zastávkách městské hromadné dopravy 
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• Online reklamou se rozumí jak bannerová reklama, tak nejrozličnější formáty 

reklam na sociálních sítích, Youtube, zpravodajských serverech atp. Oproti 

ostatním formátům reklamy má online výhodu opravdu přesného zacílení, 

spot či banner navíc může vést zákazníka přímo na webové stránky firmy, 

kde je možné prodej rovnou uskutečnit. Na rozdíl od ostatních médií je také 

velmi dobře měřitelná a vyhodnocovatelná. Nevýhodou online reklamy je tzv. 

reklamní slepota, kterou si uživatelé vůči reklamám vybudovali, díky 

nespočetnému množství reklamních sdělení na internetu.38  

 

2.1.3 Podpora prodeje 

Obecně se podporou prodeje rozumí slevové či jinak výhodné akce, které 

mají za cíl krátkodobě zvýšit prodejnost výrobku či služby. Patří mezi ně například 

slevové kupony, výhodná balení, rozdávání vzorků zdarma nebo soutěže. 

Výhodou tohoto nástroje je většinou okamžitý nárůst prodejů. Na druhou stranu 

je možné, že časté slevové akce mohou mít negativní vliv na hodnotu značky a v 

očích zákazníků ji tak degradovat na levnější a dostupnější.39  

 

2.1.4 Přímý marketing 

Přímý marketing znamenal původně zasílání zboží od výrobce přímo ke 

spotřebiteli. V dnešní době zahrnuje všechny aktivity, které slouží k přímé 

komunikaci s cílovou skupinou. Nástroje přímého marketingu jsou například 

direct mail, který oslovuje zákazníky s nabídkou produktů po e-mailu, mobilní 

a telemarketing, které využívají SMS zpráv či oslovení zákazníků pomocí 

telefonního hovoru, nebo online marketing, který realizuje komunikaci 

prostřednictvím internetu a mobilních telefonů. Na rozdíl od reklamy se direct 

marketing zaměřuje na velmi úzké cílové segmenty či přímo na jednotlivce, 

kterým přizpůsobuje obsah sdělení na míru.  

 

 
38 KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. 2., přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 
2018. ISBN 978-80-247-5869-5, s. 199 
39 KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. 2., přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 
2018. ISBN 978-80-247-5869-5, s. 201 
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2.1.5 Public relations 

PR v rámci komunikační strategie slouží k budování vztahů s médii. Cílem 

PR aktivit je v tomto případě publicita, kterou lze definovat jako „neosobní 

stimulaci poptávky po produktu, službě osobě či organizaci tím, že se 

v komunikačních prostředcích umístí významná zpráva, nebo se jim dostane 

příznivé prezentace v rozhlase, televizi či na sociálních sítích.“ 40 Je důležité, aby 

bylo jasné, že sdělení nebylo zaplacené firmou, ale že vychází z doporučení 

nezávislých subjektů. Nezávislá publicita je totiž považována za důvěryhodnější 

než její placené formy.41 Pokud firmy dokážou novinářům poskytnout dostatečně 

zajímavé a důvěryhodné informace, novináři se mohou rozhodnout je zveřejnit. 

PR proto slouží k budování image značky a jejím povědomí. Nejdůležitějším 

nástrojem pro media relations jsou tiskové zprávy, konference, či sponzoring.  

3. Moderní trendy a nástroje v online komunikaci 

3.1 Obsahový marketing 

Známý také pod pojmem content marketing. Jedná se o formu 

marketingové komunikace, která klade důraz na tvoření obsahu potenciálním 

příjemcům.42 Podle Procházky a Řezníčka43 se jedná se o strategii publikace a 

produkce informací, budování vztahů a komunity, které mají podporovat důvěru 

a autoritu ve značku. Další definici nabízí Sam Decker z Mass relevance: 

„Obsahový marketing je tvorba neproduktově zaměřeného obsahu. Obsah 

musí být informativní, poučný, zábavný atd. Publikováním takového obsahu 

získáte pozornost svých potencionálních zákazníků. Je třeba se zaměřit 

na témata kognitivně spojená s vaším podnikáním a prokázat publiku svou 

odbornost.“44 

 
40 PŘIKRYLOVÁ, Jana. Moderní marketingová komunikace. 2., zcela přepracované vydání. 
Praha: Grada Publishing, 2019. Expert. ISBN 978-80-271-0787-2, s. 46  
41 PŘIKRYLOVÁ, Jana. Moderní marketingová komunikace. 2., zcela přepracované vydání. 
Praha: Grada Publishing, 2019. Expert. ISBN 978-80-271-0787-2, s. 46 
42 PŘIKRYLOVÁ, Jana. Moderní marketingová komunikace. 2., zcela přepracované vydání. 
Praha: Grada Publishing, 2019. Expert. ISBN 978-80-271-0787-2, s. 281 
43 PROCHÁZKA, Tomáš a Josef ŘEZNÍČEK. Obsahový marketing. Brno: Computer Press, 2014. 
ISBN 978-80-251-4152-6., s.13 
44 DECKER, Sam. In: PROCHÁZKA, Tomáš a Josef ŘEZNÍČEK. Obsahový marketing. Brno: 
Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4152-6., s.12 
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3.2 Search engine optimization (SEO) 

Optimalizace pro webové vyhledavače, která se zabývá zviditelněním 

webových stránek ve výsledcích vyhledávání, se nazývá SEO. „SEO zahrnuje 

procesy úpravy stránek, rozšiřování obsahu a zvyšování popularity webu s cílem 

lepší dohledatelnosti v přirozených (neplacených) výsledcích vyhledávání.“45 

Webové vyhledavače pracují s algoritmy, které vyhodnocují klíčová slova, která 

uživatel v daný moment vyhledává. Algoritmus pak na základě určitých faktorů 

vyhodnocuje, v jakém pořadí budou výsledky vyhledávání uspořádány a jaké 

weby se zobrazí jako první.46 

Techniky SEO se dělí na dvě skupiny, které se nazývají on-page a off-

page faktory. On-page faktory řeší optimalizaci vlastních webových stránek. 

Nejdůležitější součást on-page faktorů tvoří obsah, který by měl být zajímavý, 

často aktualizovaný, originální a bohatý na jazyk. Významnou roli také hrají 

klíčová slova, která uživatelé vyhledávají, včetně jejich synonym.47 Off-page 

faktory zahrnují budování zpětných odkazů na vlastní webové stránky, které 

zohledňují reputaci webu. Podle Přikrylové48 platí předpoklad, že na kvalitní 

obsah bude častěji odkazováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 NĚMEC, Robert. Search Engine Marketing (SEM) – váš efektivní marketing ve vyhledávačích. 
Robertnemec.com. [online]. [cit. 2019-07-24]. Dostupné z: 
https://robertnemec.com/umime/seo-optimalizace-pro-vyhledavace/search-engine-marketing/ 
46 SEO Made Simple: A Step-by-Step Guide. Neilpatel.com [online]. [cit. 2019-05-06]. Dostupné 
z: https://neilpatel.com/what-is-seo/ 
47 PŘIKRYLOVÁ, Jana. Moderní marketingová komunikace. 2., zcela přepracované vydání. 
Praha: Grada Publishing, 2019. Expert. ISBN 978-80-271-0787-2, s. 184 
48 PŘIKRYLOVÁ, Jana. Moderní marketingová komunikace. 2., zcela přepracované vydání. 
Praha: Grada Publishing, 2019. Expert. ISBN 978-80-271-0787-2, s. 184 
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II. Analytická část 

3. Představení Fitreceptů  
Projekt Fitrecepty založil student marketingové komunikace a PR, Petr 

Novák, v roce 2015 jako mobilní aplikaci a webovou stránku se zdravými recepty. 

Reagoval tak na trend zdravého stravování, který začal postupně pronikat do 

České republiky. Projekt se vyvinul z původní (dnes již zaniklé) mobilní aplikace 

Fitimpress, sociální sítě pro fanoušky, kteří se zajímali o sport, fitness 

a bodybuilding.49 Součástí této aplikace byla i kategorie se zdravými recepty, 

která se postupem času ukázala jako nejnavštěvovanější, a zájem o ni 

mnohonásobně převýšil zájem o sportovní a fitness rubriky. Jelikož si recepty 

získávaly čím dál více příznivců, kteří o sport ani fitness nejevili příliš zájem, byla 

pro přehlednost vytvořena samostatná mobilní aplikace a webová stránka 

obsahující pouze zdravé recepty. Po spuštění se aplikace téměř okamžitě dostala 

do žebříčku nejstahovanějších aplikací v App store50 a do dnešního data 

zaznamenala přes 500 000 stažení. 

Nečekaný úspěch, který aplikace i webové stránky u fanoušků 

zaznamenaly, vedl k vydání první tištěné kuchařky Jíme zdravě s Fitrecepty. Díky 

promyšlenému online marketingu se během prvního týdne v předprodeji prodalo 

přes 3000 výtisků a první náklad 10 000 kusů byl vyprodán ještě dříve, než došel 

do knihkupectví.51 Kniha se tak stala bestsellerem52 ještě před zahájením 

oficiálního prodeje.  

Hlavním produktem Fitreceptů jsou nyní již tři tištěné kuchařky – Jíme 

zdravě s Fitrecepty 1 a 2, a Jíme zdravě – ve městě i na venkově. Tyto kuchařky 

vznikly v letech 2017 a 2018. Na konci roku 2018 se ke kuchařkám připojil 

vánoční magazín. Dále provozují webové stránky s databází 1200 receptů 

a eshop www.fitrecepty.info, mobilní aplikaci, kterou využívá přes půl milionu 

uživatelů, a sociální sítě, které dohromady sleduje přes 300 000 fanoušků. 

 
49 Bodybuilding – česky také kulturistika, tedy sport, jehož cílem je dosáhnout určitého vzhledu 
těla pomocí posilování svalové hmoty 
50 App store je platforma vyvinuta společností Apple sloužící ke stahování mobilních aplikací 
51 Tištěná kuchařka a kampaň pro Fitrecepty. Pábení.cz [online]. [cit. 2019-07-18]. Dostupné z 
https://www.pabeni.cz/reference/tistena-kucharka-a-kampan-pro-fitrecepty 
52 Bestseller je velmi populární kniha, které se prodalo přes 10 000 výtisků 
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Všechny kuchařky se staly bestsellery krátce po uvedení na trh, pravidelně se 

drží v žebříčcích nejprodávanějších kuchařek53 a do dnešního data se prodalo 

přes 250 000 kusů.54 Na svém kontě mají také první místo za obsahový marketing 

v soutěži Zlatý středník (2018)55 a Web Top 100 (2017).56 V současné době tvoří 

tým 9 členů a 15 externích spolupracovníků, pracují na vydání další kuchařky, 

spuštění e-shopu s kuchyňskými produkty a expanzí na polský a německý trh.  

 

Obrázek 1: Kuchařky a magazín Jíme zdravě s Fitrecepty 

 
zdroj: vlastní zpracování 

3.1 Vize  

Vize značky je důležitým začátkem strategického plánování. Podle 

Jakubíkové57 vize představuje „soubor specifických ideálů a priorit firmy, obraz 

její úspěšné budoucnosti, který vychází ze základních hodnot nebo z filozofie, se 

kterou jsou spojeny cíle a plány firmy.“ Vize musí být jasně a jednoduše 

formulovaná tak, aby ji mohl pochopit každý zaměstnanec. 

 

 
53 Kuchařky a zdravý životní styl. Jaké knihy táhnou? Lidovky.cz [online]. [cit. 2019-07-18]. 
Dostupné z: https://www.lidovky.cz/relax/dobra-chut/kucharky-a-zdravy-zivotni-styl-jake-knihy-
tahnou.A180621_132158_dobra-chut_ape 
54 Interní zdroje firmy 
55 16. ročník zlatého středníku zná své vítěze. Zlatý středník. [online]. [cit. 2019-07-18]. 
Dostupné z: https://zlatystrednik.cz/homepage/detail/16-rocnik-zlateho-stredniku-zna-sve-
viteze_177 
56 Vítězem WebTop100 je FotoŠkoda, osobností digitálního marketingu Filip Podstavec. 
Lupa.cz. [online]. [cit. 2019-07-18]. Dostupné z: https://www.lupa.cz/clanky/vitezem-webtop100-
je-fotoskoda-osobnosti-digitalniho-marketingu-filip-podstavec/ 
57 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 
2013. Expert. ISBN 978-80-247-4670-8, s.18 
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 Její tři základní cíle jsou: 

„1. Vyjasnit obecný směr 

2. Motivovat lidi k vykročení správným směrem 

3. Rychle a účinně koordinovat úsilí mnoha lidí.“58 

 

Na základě těchto doporučení byla pro Fitrecepty definována 

následující vize:  

Fitrecepty jsou společnost, která pomáhá široké veřejnosti zvyšovat 

povědomí o zdravém životním stylu. Snaží se vyvrátit mýty o zdravém stravování 

a dokázat, že žít a jíst zdravě může opravdu každý bez ohledu na věk, místo 

bydliště či finanční situaci. Nepreferuje konkrétní typy stravování, ani se 

nespecializuje na recepty vhodné pro určité potravinové intolerance. Směřuje k 

tomu, aby každý, kdo se rozhodne zdravě jíst, u nich našel vše, co potřebuje. Ať 

už se jedná o konkrétní recepty, nutriční hodnoty, náhražky problematických 

surovin nebo například informace o problematice plýtvání potravinami. 

 

3.2 Mise  

Mise značky neboli také její poslání, se společně s vizí nazývají premise, 

jelikož stojí na samotném počátku strategického řídícího procesu.59 Jakubíková60 

ji představuje jako hlavní důvod existence organizace. Podle ní má mise 

prezentovat „smysl existence firmy, vztah k ostatním subjektům trhu, normy 

chování celé organizace a dlouhodobě firmou uznávané hodnoty.“ Mise tohoto 

projektu byla definována následovně:  

Fitrecepty přinesou prokazatelnou pozitivní změnu ve stravování v České 

republice. Rozšíří povědomí o zdravém životním stylu, zboří mýty, které 

o zdravém stravování panují a stanou se důvěryhodným zdrojem informací pro 

širokou veřejnost.   

 
58 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 
2013. Expert. ISBN 978-80-247-4670-8, s.18 
59 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 
2013. Expert. ISBN 978-80-247-4670-8, s.18 
60 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 
2013. Expert. ISBN 978-80-247-4670-8, s.18 
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3.3 Cíle 

Cíle indikují, čeho chce společnost dosáhnout. „Většina podnikatelských 

jednotek sleduje kombinaci cílů včetně ziskovosti, růstu tržeb, zvýšení tržního 

podílu, inovací, pověsti a redukce rizika“.61 Podle Jakubíkové62 musí být počet 

strategických cílů co nejnižší a řídit se pravidlem SMART63 - tedy aby byly 

specifické, měřitelné, akceptovatelné, realistické a sledovatelné.  

 

Cíle Fitreceptů byly sestavovány s ohledem na všechny tyto aspekty. 

Zároveň bylo dbáno na to, aby byly realizovatelné do 2 let a zahrnovaly jak tvrdé 

cíle, které jsou vyjádřeny kvantitativními veličinami, tak cíle měkké, které 

zpravidla vyjadřují kvalitativní změnu.  

 

1. Prodat přes 500 000 kusů kuchařek. Stát se top of mind64 značkou při 

výběru kuchařky.  

2. Vytvořit webové stránky a aplikaci, které budou u fanoušků mezi jejich top 

5 používanými. 

3. Úspěšně proniknout s kuchařkami na zahraniční trhy a prodat aspoň 

100 000 kusů v prvním roce.  

4. Tvořit kvalitní a autentický obsah pro webové stránky, aplikaci a sociální 

sítě, který bude dostupný všem, ať už se bude jednat o recepty či odborné 

články. Chceme, aby zákazník vždy našel to, co potřebuje, a tím pádem 

neměl potřebu chodit jinam. 

5. Stát se důvěryhodnou autoritou a názorovým leaderem65 na poli zdravého 

životního stylu a šířit osvětu mezi populaci.  

 
61 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. Čtrnácté vydání. Praha: 
Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5, s. 82 
62 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 
2013. Expert. ISBN 978-80-247-4670-8, s.27 
63 SMART – z anglických specific, measurable, acceptable, realistic a trackable 
64 Top of mind – první značka, která se zákazníkovi vybaví, pokud má uvést značku z konkrétního 
segmentu 
65 Z anglického opinion leader – informovaný jedinec, který ovlivňuje názory ostatních   
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3.4 Cílová skupina 

V současné době Fitrecepty cílí na ženy, 24-50 let, z menších měst a se 

zájmem o vaření, hubnutí a zdravý životní styl.66 Popis této cílové skupiny je již 

však příliš vágní a obecný. Jak bylo již zmíněno v teoretické části této práce, pro 

úspěch firmy na trhu je klíčové pochopení a identifikace tržních segmentů. „Tržní 

segmentace znamená rozdělení trhu na různé skupiny kupujících s rozdílnými 

potřebami, charakteristikami či chováním, které mohou vyžadovat odlišné 

produkty a marketingové mixy.“67  

Jelikož se jedná o komplexnější problém, který je pro utvoření kvalitní 

strategie nejdříve nutné vyřešit, autorka se mu rozhodla věnovat v praktické části 

této bakalářské práce.  

3.5 Konkurence 

Pro každou značku je nesmírně důležité znát své konkurenty, primárně 

kvůli tomu, aby mohla svým zákazníkům poskytovat „vyšší hodnotu a uspokojení 

než jejich konkurence“,68 upevnit se v jejich podvědomí a získat tak strategickou 

výhodu. „Firmy proto zjišťují nejen současné konkurenty, ale také kdo by se jimi 

mohl stát, v jaké oblasti jsou konkurentem, jaké jsou cíle, strategie, silné a slabé 

stránky aj.“69 Podle Jakubíkové70 konkurenti nemusí být pouze firmy nabízející 

stejné produkty pod jinou značkou. 

 

Hlavním konkurentem Fitreceptů jsou všichni vydavatelé kuchařek 

zaměřených na zdravé vaření. Jelikož je zdravý životní styl v posledních letech 

trendem,71 kuchařek s tímto zaměřením existuje v současné době nespočet. Jako 

 
66 Interní zdroj firmy 
67 KOTLER, Philip, Veronica WONG, John SAUNDERS a Gary ARMSTRONG. Moderní 
marketing. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2, s.457 
68 KOTLER, Philip, Veronica WONG, John SAUNDERS a Gary ARMSTRONG. Moderní 
marketing. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2, s. 133 
69 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: 
Grada, 2013. Expert. ISBN 978-80-247-4670-8, s.106 
70 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: 
Grada, 2013. Expert. ISBN 978-80-247-4670-8, s.106 
71 ČEPELÍKOVÁ, Kateřina. Stravování Čechů se za posledních deset let dost změnilo. 
K lepšímu. Vitalia.cz [online]. [cit. 2019-07-20]. Dostupné z: 
https://www.vitalia.cz/clanky/stravovani-cechu-se-za-poslednich-deset-let-dost-zmenilo-k-
lepsimu/ 
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konkurenční atribut byla tedy zvolena prodejnost těchto kuchařek a za relevantní 

konkurenci považovány ty, které se staly bestsellery,72 a pravidelně se umisťují 

na předních příčkách v žebříčcích nejprodávanějších titulů.73 

Mezi takové patří kuchařka Lehká kuchyně vydaná nakladatelstvím 

Sevruga, které vlastní známý televizní kuchař Zdeněk Pohlreich.74 Pohlreicha 

proslavily především pořady Ano, šéfe!, které převzaly koncept světoznámého 

kuchaře Gordona Ramseyho a jeho pořadů Pekelná kuchyně.75 Pohlreich má na 

kontě přes 20 vydaných kuchařek, které se dlouhodobě řadí mezi 

nejprodávanější v České republice.76 

 

Další konkurenční kuchařkou je Zelenina a luštěniny, vydaná 

zakladatelem Pražského kulinářského institutu Romanem Vaňkem. Roman 

Vaněk se proslavil především seriály Jídlo s.r.o. a Peklo na talíři.77 Do dnešního 

dne vydal 13 kuchařek,78 které jsou známé především svým zaměřením na 

tradiční českou kuchyni a její moderní pojetí. V poslední době se však začal 

angažovat v projektech zaměřujících se na zdravý životní styl.79 

 

Kuchařka Lehká kuchyně z edice Apetit je dalším konkurentem, který stojí 

za zmínění. Časopis Apetit je jeden z nejznámějších českých magazínů o vaření. 

Jeho součástí je také webový portál s recepty apetitonline.cz. Jeho konkurenční 

výhoda spočívá bezpochyby v počtu vydaných kuchařek, který dnes přesahuje 

40 titulů.80 

 
72 Bestseller je velmi populární kniha, které se prodalo přes 10 000 výtisků 
73 Kuchařky a zdravý životní styl. Jaké knihy táhnou? Lidovky.cz [online]. [cit. 2019-07-18]. 
Dostupné z: https://www.lidovky.cz/relax/dobra-chut/kucharky-a-zdravy-zivotni-styl-jake-knihy-
tahnou.A180621_132158_dobra-chut_ape 
74 O nás. Sevruga.cz [online]. [cit. 2019-07-29]. Dostupné z: https://www.sevruga.cz/o-nas/ 
75 Ano, šéfe! nabídne od 27. srpna posledních šest dílů. Media Guru. [online]. [cit. 2019-07-29]. 
Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2018/08/ano-sefe-nabidne-od-27-srpna-
poslednich-sest-dilu/ 
76 Nejprodávanější tituly v roce 2018 – Kuchařky slavných. Kosmas.cz. [online]. [cit. 2019-07-
29]. Dostupné z: https://www.kosmas.cz/bestsellery/2018/1x10/151/kucharky-slavnych/ 
77 Roman Vaněk? Peklo na talíři. Zivotopisyonline.cz. [online]. [cit. 2019-07-29]. Dostupné z: 
http://zivotopisyonline.cz/roman-vanek-peklo-na-taliri/ 
78 Knihy a dárkové předměty. Pražský kulinářský institut. [online]. [cit. 2019-07-29]. Dostupné z:  
https://prakul.cz/product/?page=1&do=Page 
79 Roman Vaněk. Aktivně a zdravě. [online]. [cit. 2019-07-29]. Dostupné z 
https://www.aktivneazdrave.cz/aplikace/ambasadori/roman-vanek/ 
80 Edice Apetit. Knihy Dobrovský. [online]. [cit. 2019-07-29]. Dostupné z 
https://www.knihydobrovsky.cz/edice-apetit 
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V neposlední řadě je dobré zmínit kuchařky autora Tomáše Kosačíka, 

který si říká Břicháč Tom.  Jeho nejprodávanější titul nese název Jak jsem zhubl 

27 kg a jak můžete i VY!, kterého se prodalo více než 100 000 kusů.81 V současné 

době má na kontě 4 kuchařky, které se všechny zaměřují na hubnutí.  

 

Obrázek 2: Kuchařky autora Tomáše Kosačíka 

 
zdroj: facebookové stránky Břicháč Tom, https://www.facebook.com/brichactom 

 

Další konkurencí jsou pro Fitrecepty webové portály se zdravými recepty. 

Mezi ně patří například webový portál fitrecepty.sk, který působí ve slovenštině 

a vydal pět vlastních kuchařek. Pro Fitrecepty může být velkým problémem téměř 

identický název a možná záměna těchto dvou odlišných projektů u fanoušků.  

 

Nepřímým konkurentem Fitreceptů jsou portály s recepty obecně. Patří 

mezi ně například web apetitonline.cz, který provozuje nakladatelství Burda 

a jeho časopis Apetit, primafresh.cz, který patří televizi Prima nebo například 

toprecepty.cz či vareni.cz. Tyto webové stránky mají většinou konkurenční 

výhodu ve velikosti databáze receptů, která bývá o mnoho větší než u Fitreceptů. 

Jejich nesporná výhoda je také v zavedeném dlouholetém fungování. 

 
81 ČEPELÍKOVÁ, Kateřina. Břicháč Tom, to je vzpomínka na mé hubnutí, říká Tomáš Kosačík. 
Vitalia.cz. [online]. [cit. 2019-07-20]. Dostupné z: https://www.vitalia.cz/clanky/brichac-tom-to-je-
vzpominka-na-me-hubnuti-rika-tomas-kosacik/ 
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Za nepřímý typ konkurence se dají považovat i food blogeři zaměření na 

zdravý životní styl. Publikují recepty na vlastních webových stránkách, sdílí své 

články a fotografie na sociálních sítích a často vydávají i kuchařky. Je však velice 

málo food blogerů, kteří by vydali více než 1 kuchařku, a kromě svého blogu 

a sociálních sítí využívali ještě jiných komunikačních nástrojů.  

Za zmínku stojí blog Cukrfree.cz, který se zaměřuje na zdravou stravu. 

Autorka vydala již dvě kuchařky, má vlastní e-shop s kuchyňskými produkty a k 

tvorbě obsahu využívá mimo jiné vlastní podcasty.82 Dalším příkladem je blog 

Kitchenette.cz, který využil svůj blog jako základnu pro e-shop se skandinávským 

designem a kuchyňskými potřebami. 

Společnost, která by vydávala kuchařky, provozovala web, mobilní 

aplikaci s recepty a e-shop s kuchyňskými produkty, v České republice dle 

dostupných informací není. Nejpodobnější koncepty je možné najít v zahraničí. 

Jedná se například o americký portál Food52, britskou společnost Jamieho 

Olivera nebo berlínský start-up83 Kitchen Stories. Srovnávat je však s Fitrecepty 

na základě finančních zdrojů, tržního obratu, povědomí zákazníků nebo například 

počtu zaměstnanců prakticky není možné. Mohou ale sloužit jako dobrý zdroj 

inspirace při nastavení dlouhodobých cílů společnosti.  

3.6 SWOT analýza 

Při přípravě strategického plánování je důležitou součástí analýza 

prostředí, ve kterém se společnost právě nachází. Jedním z takových nástrojů je 

analýza SWOT,84 která je jednou z nejpoužívanějších a nejznámějších.85 

Analyzuje vnější a vnitřní marketingové prostředí a jejím účelem je nalézt silné 

a slabé stránky společnosti.86 

V následující tabulce bude představena vypracovaná SWOT analýza 

Fitreceptů. 

 
82 Podcast – pravidelný audio pořad dostupný zdarma k poslechu na internetu 
83 Start-up – začínající firma, často ještě ve fázi tvorby podnikatelského záměru 
84 SWOT – strenghts (silé stránky), weaknesses (slabé stránky), opportunities (příležitosti), 
threats (hrozby) 
85 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 
2013. Expert. ISBN 978-80-247-4670-8, s.129 
86 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. Čtrnácté vydání. Praha: 
Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5, s. 80 
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Tabulka 2: SWOT analýza Fitreceptů  

Zdroj: vlastní zpracování 
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III. Empirická část 

4. Výzkum cílové skupiny 
Význam segmentace trhu byl již popsán v teoretické části této práce. V 

průběhu téměř 3 let Fitrecepty nasbíraly množství kvantitativních dat 

o zákaznících, které však dosud nebyly využity pro segmentaci trhu ani pro úplné 

definování cílové skupiny, přestože k tomu mají předpoklady. Zároveň s 

postupnou profesionalizací celé firmy vzrostla potřeba po hlubších informacích, 

aby bylo například možné určit, kam směřovat podnikání v následujících letech, 

jakým způsobem se zákazníky komunikovat nebo jak produkty tvořit zákazníkům 

na míru. Autorka práce se proto rozhodla v této části bakalářské práce provést 

komplexní výzkum cílové skupiny, který bude představen v této kapitole. Výzkum 

byl rozdělen na dvě fáze. V první fázi byla zanalyzována sekundární data, která 

byla k dispozici z již proběhlých výzkumů a z ostatních dostupných zdrojů, a 

vytvořila tak cílové zákaznické segmenty. Ve druhé fázi byl následně proveden 

kvalitativní výzkum pomocí hloubkových rozhovorů s 18 účastníky, který 

navrhnuté segmenty zkonkretizoval. Zároveň byly získány detailní informace, 

které jsou zapotřebí k vymodelování person.  

 

4.1 První fáze – Analýza sekundárních dat 

4.1.1 Data ze sociálních sítí 

Díky moderním nástrojům digitálního marketingu je nyní snadné zjistit o 

cílové skupině spoustu informací. O fanoušcích facebookové stránky Jíme 

zdravě a Instagramu @fitreceptyapp je možné díky integrované funkci audience 

insights87 mimo jiné určit pohlaví, věk a oblast bydliště u více než 300 000 

sledujících. Na následujících grafech je možné vidět demografické rozdělení 

fanoušků.  

 

 
87 Audience insights je nástroj Facebooku umožňující získání nejrůznějších dat o fanoušcích 
stránky, například demografické údaje či zájmy a koníčky 
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Obrázek 3: Rozložení fanoušků na Facebooku podle pohlaví a věku 
 

 
Pozn. Červená barva označuje ženy, modrá muže 

zdroj: analytický report pro Facebook z aplikace Zoomsphere 

 

 

Data ze sociálních sítí se shodují na tom, že mezi fanoušky jednoznačně 

převládají ženy, z 95 % na Facebooku a 89 % na Instagramu. Druhá shoda 

nastává i v jejich věkovém rozložení. Nejvíce jsou zastoupeny ženy ve věku 25-

34 let, kde hodnoty pro obě sociální sítě jsou téměř totožné, 41 % a 42,4 %. Na 

dalších příčkách se však data začínají rozcházet, druhou nejpočetnější skupinou 

(28 %) jsou na Facebooku ženy mezi 35-44 lety, na Instagramu je to mladší 

skupina žen, 18-24 let (23,4 %). Třetí nejvíce zastoupenou skupinou jsou na 

Facebooku ženy mezi 45-54 lety (10,7 %) a na Instagramu ženy mezi 35-44 lety 

(15,6 %).88 Rozdíly ve věkovém rozložení těchto dvou kanálů se dají vysvětlit tím, 

že různé věkové skupiny preferují různé sociální sítě.89 

 

 

 

 

 

 

 
88 Interní zdroj firmy – analytické reporty sociálních sítí 
89 CHOWDHRY, Amit. Survey Says Teenagers Prefer Instagram Over Facebook. Forbes.com. 
[online]. [cit. 2019-07-20]. Dostupné z: 
https://www.forbes.com/sites/amitchowdhry/2014/10/13/survey-says-teenagers-prefer-
instagram-over-facebook/#4fa8e0b4390d 
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Obrázek 4: Geografické rozdělení fanoušků na Facebooku 

 
zdroj: analytický report pro Facebook z aplikace Zoomsphere 

 
Data o geografickém rozložení fanoušků se již na obou sociálních sítích 

příliš neliší. Největší počet fanoušků je z hlavního města (32,7 % na Facebooku 

a 34,71 % na Instagramu. Z měst nad 100 000 obyvatel pochází 26 % (Facebook) 

a 25 % (Instagram). Největší rozdíly je možné pozorovat u měst nad 50 000 

obyvatel, kterých je na Instagramu 11 % a na Facebooku téměř 19 %.  

 

Analytické nástroje sociálních sítí však mohou být pro určení cílové 

skupiny zkreslující. Prvním problémem může být fakt, že významná skupina, 

která si pořídila kuchařky na e-shopu nebo v knihkupectví, nemusí sociální sítě 

Fitreceptů sledovat, nebo na nich dokonce nemusí být vůbec aktivní (zejména 

starší lidé). Dalším zkreslujícím faktorem může být i skutečnost, že uživatelé 

Facebooku či Instagramu udávají falešné údaje v rámci ochrany vlastního 

soukromí.  
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4.1.2 Data z kvantitativních výzkumů 

Aby byly informace o cílové skupině kompletní, byla do analýzy zařazena 

i data ze tří dotazníků, které byly distribuovány zákazníkům e-shopu 

prostřednictvím e-mailu v letech 2017 a 2018. 

Prvním zkoumaným materiálem je dotazník “Jak vaříte?” z roku 2017. Na 

tento dotazník odpovědělo 3809 respondentů90 a jeho účelem bylo zjistit, jaké 

mají respondenti zkušenosti s vařením a jakým směrem se vydat při přípravě 

první kuchařky.  

Druhý dotazník z roku 2018 nese název “Pomozte nám vymyslet třetí 

kuchařku” a byl rozeslán zákazníkům, kteří si pořídili oba předchozí díly. Tento 

dotazník pomohl zjistit, co čtenářům v předchozích kuchařkách chybělo a co by 

rádi objevili v té další. Celkově bylo nasbíráno 665 odpovědí.91  

Účelem třetího dotazníku bylo zjistit povědomí o značce Fitrecepty pro 

budoucí rebranding.92 Celkem na dotazník odpovědělo 699 respondentů.93  

 

Obrázek 5 a 6: Genderové rozdělení respondentů v 1. a 3. dotazníku  

 
zdroj: kvalitativní výzkumy provedeny přes Google forms 

 

Otázkou pohlaví respondentů se zabývaly dva ze tří dotazníků a odpověď 

na ně byla téměř identická, 97 % respondentů tvoří ženy. Věkovým aspektem se 

zabýval pouze třetí dotazník, který identifikoval nejpočetnější skupinu 25-34 let 

(40 %), dále pak 25-44 let (24,2 %), 45-54 let (16,5 %), 17-24 let (13,4 %) a 55+ 

(6 %). Geografickou otázkou se nezabýval žádný z dotazníků.  

 
90 Interní zdroj firmy – dotazník Jak vaříte? 
91 Interní zdroj firmy – dotazník Pomozte nám vymyslet třetí kuchařku 
92 Rebranding je proces, při kterém firma vytvoří novou značku místo existující, nebo změní logo, 
design či symboly se značkou spojované 
93 Interní zdroj firmy – dotazník Branding 
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Obrázek 7: Životní situace respondentů 

 
zdroj: kvalitativní výzkumy provedeny přes Google forms 

 

Informace, kterou sociální sítě nedisponují, je rodinná situace jejich 

sledujících. Přímý dotaz na toto téma se objevil v prvním dotazníku. Nicméně z 

otázek ve druhém a třetím dotazníku, které se dotazovaly na počet lidí, pro které 

respondenti vaří, je možné odvodit také jisté závěry. Respondenti, kteří vaří pro 

jednu osobu budou pravděpodobně žít sami. Ti, kteří vaří pro dvě osoby, budou 

s jistou pravděpodobností vařit sobě a partnerovi. Ti, kteří vaří pro 3 a více lidí, 

nejspíše vaří pro rodinu.  

 

Obrázek 8 a 9: Počet členů domácnosti 

zdroj: kvalitativní výzkumy provedeny přes Google forms 
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4.1.3 Segmentace cílových skupin 

Fúzí těchto dostupných informací je možné definovat potenciální tržní 

segmenty následujícím způsobem: 

 

Tabulka 3: Cílové segmenty 

Pohlaví Věk 

1. ženy (cca 96 %) 
1. 25-34 (cca 45 %) 
2. 35-44 (cca 29 %) 
3. 45-55 (cca 11 %) 

Životní situace Velikost místa bydliště 

1. rodina s 3 a více členy (cca 
56 %) 

2. dvoučlenná domácnost (cca 
33 %) 

3. žije sama (cca 11 %) 

1. větší města nad 50 000 obyvatel 
(cca 42 %) 

2. hlavní město Praha (cca 34 %) 
3. menší města pod 50 000 

obyvatel (24 %)  
zdroj: vlastní zpracování 

 

Ačkoliv počet  mužů sledujících instagramový profil činí 11 %, v úhrnném 

výsledku je procento mužských fanoušků mizivé. Autorka se tedy rozhodla muže 

z cílových segmentů vyřadit. Z věkových skupin byly dále vyřazeny ženy 55+, 

které byly zastoupeny zhruba 6 procenty, stejně tak na tom byli mladí lidé do 25 

let. Jejich zastoupení je ve srovnání s ostatními zanedbatelné, navíc se od tohoto 

segmentu nedá předpokládat ani přílišná ziskovost, která je důležitým kritériem 

pro výběr segmentu.94 U velikosti místa bydliště byla po dlouhé úvaze spojena 

města nad 100 000 obyvatel s městy nad 50 000 obyvatel. Jedná se o větší 

města, ve kterých bude podobná situace například co se týče dostupnosti 

zdravých surovin či výskytu obchodů se zdravou výživou.  

 

V následující kapitole bude představen kvalitativní výzkum, jehož účelem 

je potvrdit navrhnuté segmenty a zjistit doplňující informace týkající se například 

finanční spokojenosti, životního stadia nebo postoji ke zdravému životnímu stylu.  

 

 
94 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. Čtrnácté vydání. Praha: 
Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5, s. 271 
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4.2 Druhá fáze – kvalitativní výzkum 

4.2.1 Cíle výzkumu a výzkumné otázky 

Cílem celého výzkumu je získat hlubší vhled do života věrných čtenářů či 

fanoušků a získat informace, které pomohou v definování cílových segmentů a 

jejich person. Pokud mezi nadcházející plány Fitreceptů patří rozšiřovat 

produktové portfolio o další zboží, tvořit personalizovaný obsah napříč kanály, či 

vydávat další kuchařky, je pro ně klíčové mít o zákaznících co nejvíce informací.  

Výzkum byl veden tak, aby bylo možné odpovědět na následující 

výzkumnou otázku a její podotázky: 

Kdo jsou naši věrní fanoušci a co potřebují?  

● V jaké životní situaci se nachází? 

● Jak vypadá jejich běžný den? 

● Jak vaří a podle čeho se rozhodují, co uvařit? 

● Z jakého důvodu se rozhodli vařit zdravě? 

● Jak nakupují? 

4.2.2 Metodologie 

4.2.2.1 Výběr výzkumné metody   

Pro účely tohoto výzkumu byla vybrána kvalitativní výzkumná metoda, 

která se zdála pro zvolené témata nejvhodnější díky své pružnosti. Podle 

Tahala95 se kvalitativní výzkum zaměřuje na hledání motivů, příčin a postojů. 

„Jeho cílem je rozkrýt asociace, které v cílové skupině zkoumané téma či objekt 

vyvolává, zjistit důvody, jež vedou cílovou skupinu k nákupu nebo pozitivnímu 

vztahu k předmětu výzkumu, nebo ji od něho naopak odrazují.“ V jeho průběhu 

vyvstávají nové výzkumné otázky, návrhy na změnu výzkumného plánu či sběr 

dat podle toho, jakým směrem se výzkum ubírá. „Výzkumník v kvalitativním 

 
95 TAHAL, Radek. Marketingový výzkum: postupy, metody, trendy. Praha: Grada Publishing, 
2017. Expert. ISBN 978-80-271-0206-8, s. 31 
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výzkumu sbírá data, současně provádí jejich analýzu a přezkoumává své 

domněnky a závěry. Hlavním cílem je pochopení zkoumaného problému.“96 

Kvalitativnímu výzkumu se často vytýká, že jeho výsledky představují 

sbírku subjektivních dojmů a nemusí být zobecnitelné na celou populaci nebo 

uplatnitelné v cizím prostředí. Pro jeho pružný a nestrukturovaný charakter ho lze 

(na rozdíl od kvantitativního výzkumu) těžko replikovat.97 

 

4.2.2.2 Výběr vzorku  

Při výběru účastníků byla vzhledem k dostupným informacím vybrána 

metoda jednoduchého kvótního výběru, při kterém je vytvářen výběrový soubor 

pomocí kvótních znaků. Jaké kvótní znaky se při výzkumném projektu využijí, 

závisí na úsudku realizátora.98 „Výhoda kvótního výběru spočívá ve skutečnosti, 

že nemusíme mít seznam všech jednotek základního souboru. Musíme ale mít 

přesné informace o hodnotách jednotlivých kvótních proměnných. V případě 

jednoduchých kvót jsou kvótní požadavky stanoveny na výběrový soubor jako 

celek. Již ale striktně netrváme například na tom, kolik procent mužů má být v 

jakém věkovém pásmu, kolik procent žen s konkrétním vzděláním apod.“99 

 

Výběrový soubor byl stanoven na všechny fanoušky, kteří si zakoupili 2 a 

více dílů kuchařky v minimálně dvou unikátních objednávkách s delším časovým 

odstupem, což je možné dohledat díky databázi zákazníků. Na základě toho je 

možné určit, že si kuchařky nepořídili v rámci slevové akce najednou a projekt 

znají již delší dobu. Dá se u nich tedy předpokládat jistý zájem o téma výzkumu. 

Výběr ze základního souboru v tomto případě nebyl možný, jelikož nejsou známi 

všichni členi souboru (např. zákazníci, kteří si zakoupili knihy v knihkupectví), 

výzkum by se pak navíc stal více časově i finančně náročný.  

 

 
96 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a 
rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9, s.48 
97 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a 
rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9, s.48 
98 TAHAL, Radek. Marketingový výzkum: postupy, metody, trendy. Praha: Grada Publishing, 
2017. Expert. ISBN 978-80-271-0206-8, s. 51 
99 TAHAL, Radek. Marketingový výzkum: postupy, metody, trendy. Praha: Grada Publishing, 
2017. Expert. ISBN 978-80-271-0206-8, s. 51 
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Výběrový soubor činil 1562 zákazníků.100 Tito zákazníci byli obesláni 

průvodním e-mailem, ve kterém byl představen výzkum a navrhnuta data 

možného setkání či online hovoru. Ze 124 kladných odpovědí bylo vybráno 18 

účastníků na základě jednoduché kvóty dle pohlaví cílové skupiny, tedy samé 

ženy. 

4.2.2.3 Metoda získávání dat 

Ve výzkumu byla použita metoda semistrukturovaných hloubkových 

rozhovorů, které byly vedeny individuálně s každým účastníkem zvlášť. Tento 

způsob není vhodný k zjištění objektivní reality, naopak má za cíl zjistit, jak 

účastníci vnímají okolnosti subjektivně. Při takto vedeném rozhovoru jsou k 

dispozici jednotlivé okruhy témat a seznam otázek, které musí při rozhovoru 

zaznít.101 Při dotazování je možné pořadí otázek měnit, improvizovat či doptávat 

se podle toho, jak účastník odpovídá, což snižuje riziko neporozumění si. Podle 

Hendla102 se jedná o „rozhovor pomocí návodu, který má zajistit, že se dostane 

na všechna pro tazatele zajímavá témata“, a ulehčuje následné srovnání 

odpovědí. 

 

Jelikož je autorka v projektu delší dobu zainteresovaná a měla již dopředu 

ovlivněné názory podle předešlých zkušeností, byla při rozhovorech pouze 

zapisovatelkou a nijak do dialogu nevstupovala. Vedení rozhovorů bylo 

přenecháno nové kolegyni, která měla s hloubkovými rozhovory již dřívější 

zkušenosti a její názor nebyl dosud ničím ovlivněn.  

4.2.2.4 Procedura sběru dat    

Rozhovory probíhaly v časovém období čtrnácti dnů mezi 1.4.2019 a 

14.4.2019. Se čtyřmi účastnicemi byl navázán osobní kontakt, čtyři rozhovory 

byly provedeny po telefonu a 10 rozhovorů bylo uskutečněno přes webovou 

aplikaci appear.in, kde je k dispozici i kamerový obraz. 

 
100 Interní zdroje firmy – databáze zákazníků 
101 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a 
rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9, s. 177 
102 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a 
rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9, s. 178 
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Každý rozhovor trval v rozmezí 30–50 minut a byl nahráván na nahrávací 

audio zařízení. Během rozhovorů byly zapisovány poznámky do notebooku. Pro 

lepší přehlednost byly rozhovory následně přepsány do shrnujícího protokolu 

podle okruhů a jednotlivých otázek, které jsou přílohou této práce (viz příloha 2).  

4.2.3 Limity výzkumu 

Nemožnost obsáhnout podstatnou část zákazníků do výběrového souboru 

považuje autorka za potenciální limit tohoto výzkumu. Jedná se o zákazníky, kteří 

si zakoupili kuchařky v knihkupectví a nejsou o nich dostupné žádné údaje, 

nemohli být tedy zařazeni do výběru. 

Druhým omezením může být vedení většiny rozhovorů na dálku. Při 

osobních setkáních se potvrdilo, že účastnice byly sdílnější a předávaly více 

informací, čemuž nasvědčuje i délka rozhovorů. Při rozhovorech tváří v tvář se 

pohybovaly kolem jedné hodiny, při rozhovorech vedených po kameře asi 40 

minut. Nejkratší dobu trvaly rozhovory vedené po telefonu, které netrvaly déle 

než půl hodiny.  

4.2.4 Vyhodnocení výzkumu 

4.2.4.1 V jaké životní situaci se naše zákaznice nachází? 

Otázky týkající se rodinné a životní situace padly jako poslední, teprve 

poté, co byl celý neformální rozhovor ukončen a vytvořena vzájemná důvěra. 

Autorka se nicméně rozhodla tuto otázku vyhodnotit jako první, jelikož na jejím 

základě byly vyřazeny z vyhodnocení dvě účastnice. Jedná se o dvě zástupkyně 

věkové kategorie mladší 24 let. Jejich životní styl se natolik odlišoval od ostatních 

účastnic (studium na univerzitě, brigády atp.), že by jejich odpovědi přinesly 

akorát zbytečné zkreslení výsledků u podstatných cílových skupin. Tato věková 

kategorie navíc byla vyloučena již v první fázi výzkumu.103 Jejich odpovědi však 

mohou posloužit v budoucnu jako vodítko, pokud se budou chtít Fitrecepty 

zaměřit na mladší cílový segment.  

Odpovědi dvou účastnic z věkové kategorie 55+ naopak byly ponechány. 

Ačkoliv je v první fázi tento segment z výběru vyloučen, odpovědi těchto dvou 

 
103 Viz kapitola 4.1.3 Cílové segmenty 
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žen jsou natolik podobné věkové kategorii 44-55, že mohou sloužit jako doplnění 

tam, kde vzniknou otázky či mezery. Obě ženy navíc byly mladší 60 let, tedy 

nebyly v důchodovém věku, dá se tedy předpokládat, že jejich životní styl bude 

velmi podobný.  

Kromě základních otázek týkajících se věku, místa bydliště a počtu lidí v 

domácnosti byly ženy dotazovány také na rodinné zázemí, dosažené vzdělání, 

povolání a finanční spokojenost.  

 

Tabulka 4: Vyhodnocení sociodemografických údajů 

 
zdroj: vlastní zpracování 

 

Největší odchylku od kvantitativních údajů104 je možné pozorovat u 

velikosti města, ve kterém účastnice současně žijí, kde je u měst nad 50 tisíc i 

pod 50 tisíc odchylka až 22 %. Dále je možné pozorovat rozdíly ve věkovém 

rozložení. Počet členů domácnosti je naopak velmi podobný, odchylky se 

pohybují v řádech procent. Při vyhodnocení demografických údajů se autorka 

přiklonila ke kvantitativním datům, jelikož velikost vzorku byla nesrovnatelně 

větší, a tedy i jeho relevantnost.  

 

 
104 viz Tabulka 3 
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Co se týče rodinného zázemí, tak devět žen (56 %) žije v manželství a 

mají děti v předškolním či školním věku. Čtyři žijí v domácnosti s partnerem, z 

čehož polovina ještě děti nemá a polovina má dospělé děti, které s nimi již 

nebydlí. Dvě ženy jsou rozvedené a žijí se synem, jedna žena žije sama. 

 

Mezi respondentkami převažuje vysokoškolské vzdělání (68 %), ostatní 

mají dokončeno středoškolské s maturitou. Nejčastěji uváděly, že jsou 

momentálně na mateřské dovolené (25 %), druhým nejčastějším povoláním jsou 

pracovnice v administrativě či ve zdravotnictví. Mezi další uvedené povolání 

patřily například letuška, dělnice na třísměnný provoz či finanční kontrolorka ve 

stavebnictví. Ačkoliv tyto ženy mateřskou dovolenou neudaly jako své povolání 

na prvním místě, většina z nich pracuje na částečný úvazek, aby se mohly 

věnovat rodině.  

 

Posledním zkoumaným údajem byla spokojenost se současnou finanční 

spokojeností. Účastnicím byla předložena škála od 1 do 10, přičemž číslo jedna 

znamenalo, že situace je špatná a každý nákup musí pečlivě promýšlet. Číslo 10 

naopak značilo, že situace je výborná, peníze prakticky neřeší a mohou si dovolit 

všechno, co chtějí. 11 respondentek uvedlo spokojenost mezi čísly 6-7, pouze 

dvě byly spokojenější a tři uvedly svou situaci jako horší.  

 

4.2.4.2 Jak vypadá jejich běžný den? 

První okruh otázek sloužil k naladění respondentek na otázky o vaření. 

Byly vyzvány, aby popsaly, jak vypadá jejich obyčejný den, jakou roli v něm hraje 

vaření a na jejich zájmy a volný čas. Kromě uvolnění atmosféry měl tento okruh 

sloužit k pochopení situací, které během dne musí řešit, jakým problémům čelí a 

k získání detailních informací o jejich běžném životě, které jsou velmi nápomocné 

při modelování person.  

 

Téměř všechny účastnice, které mají děti, uvedly, že ráno se točí všechno 

kolem dětí a vůbec nic nestíhají. „V současný době hrajeme takovej závod s 

časem, protože nestíháme vůbec nic. Všude chodíme pozdě.“ popsala svoje ráno 

paní Eliška. Ráno vypadá u všech podobně. Vstanou, připraví dětem snídani a 
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svačiny, rozvezou je do školky a do školy a jedou do práce. Často snídají až v 

práci. Pět respondentek uvedlo, že snídat nestíhají vůbec. Paní Jana popsala 

svoji situaci po narození dítěte následovně: „Vždycky jsem si dokázala udělat čas 

na snídani a vždycky na oběd. Co se narodila Anička, moje rytmy šly úplně 

stranou, všechno se musí přizpůsobovat jejím potřebám, stane se, že na snídani 

často úplně zapomenu.“ 

 

Odpoledne se pak točí kolem vyzvedávání dětí, rozvozu na kroužky a 

dělání domácích úkolů. V případě žen s malými dětmi nebo bez dětí se 

odpoledne nese ve znamení vaření, kdy připravují večeři nebo jídlo na druhý den 

s sebou do práce, protože možnosti zdravých obědů v jejich okolí jsou mizivé. 

Paní Míla pracuje v nemocnici a možnosti zdravých obědů u nich v jídelně 

popsala následovně: „Je to závodka, i když se snažím najít něco zdravějšího, 

není to to pravý ořechový. Masové směsi se zeleninou, to je samej tuk. Přílohy 

nejsou taky nic moc. Snažila jsem se z jídla vyčlenit knedlíky, ale v závodkách to 

jsou prostě většinou knedlíky. Chodím tam třeba půl roku, pak tělo řekne dost a 

3 měsíce si připravuju krabičky.“  

Jako hobby účastnice nejčastěji uváděly sport, vaření, přírodu a 

zahradničení. Často si ale stěžují, že na koníčky nemají tolik času, kolik by chtěly.  

 

4.2.4.3 Jak vaří a podle čeho se rozhodují, co uvařit? 

V této části rozhovoru bylo probíráno, jak a co většinou vaří, kde berou 

inspiraci pro vaření a jak často se stravují mimo domov. Cílem těchto otázek bylo 

zjistit, jaké recepty vyhledávají, jaké mají Fitrecepty nadále tvořit a jakými kanály 

je ideálně distribuovat. Mimo jiné bylo možné se dozvědět o další konkurenci a 

potvrdit si konkurenty stávající.  

 

V otázce „Jak vaříte?“ Jedenáct respondentek zmínilo, že je pro ně 

důležité, aby byly recepty rychlé, protože nechtějí trávit většinu času v kuchyni. 

Často proto vyhledávají u receptů časový údaj. Paní Kateřina dokonce dodala: 

„Když vidím, že bych měla dělat nějakej salát, u kterýho budu jenom půl hodiny 

krájet všechnu zeleninu a je jí tam 15 druhů, tak to automaticky neudělám. Čas 

je pro mě na prvním místě.“ Pět účastnic si naopak vaření užívá a trávit čas v 
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kuchyni jim nevadí. „Jsem vyznavač čistého stylu, co se týče jídla. Co můžeme, 

tak si uděláme doma, takže domácí sýry, mléčné výrobky a tak dále. Dělám 

všechny druhy jídla od snídaní až po svačiny.“ říká paní Eliška. 

Nejvíce oblíbená jídla jsou různé kaše, polévky, snídaně a svačiny. Na 

oběd s sebou si většinou vaří různé směsi nebo maso s přílohou.  

Šest respondentek uvedlo, že jejich manželé nebo synové nechtějí jíst 

zdravé jídlo a musí vařit pro sebe a pro ně zvlášť, případně jim do jídla zdravé 

suroviny “propašovat”. Paní Jana o svém muži říká: „Můj manžel není na ty 

zdravé věci, které si dělám já s dítětem, sní jenom polévky. Když já si dám k 

večeři třeba salát nebo tak, tak manželovi udělám třeba klobásu nebo přílohu a 

maso k tomu.“ 

Většina účastnic se téměř vůbec nestravuje mimo domov. Často jí v 

restauracích pouze dvě respondentky. Hana S. vysvětluje, že je to převážně kvůli 

dětem. „Nemáme žádné hlídání, babičky ani dědečky, takže jsme s manželem a 

s dětmi z 99,9 % času společně. Do restaurací nechodíme, protože nemáme 

kontrolu nad tím, co do jídla dávají.“ 

 

Inspiraci berou převážně z kuchařek. Sedm respondentek uvedlo, že jim 

vyhovuje, když mohou vařit podle návodu, protože nejsou při vaření kreativní. Tři 

z nich dokonce uvedly, že mají pouze kuchařky Fitreceptů a vyhovuje jim, když 

mohou vařit pouze podle nich a nevyhledávat recepty jinde. Mezi nejčastěji 

zmiňované oblíbené kuchařky patřil Břicháč Tom, Cukrfree a Kateřina Winterová 

– Jíst a žít.  

 

Druhým nejčastějším zdrojem inspirace je internet, kde vyhledávají 

recepty podle toho, na co mají chuť. Nejčastěji uváděnou stránkou pro 

vyhledávání receptů je web apetitonline.cz, většina respondentek si však 

nevzpomíná na jméno, ani nemá žádné oblíbené stránky, kam by chodila 

pravidelně pro inspiraci. Blogy byly zmíněny pouze dvakrát, častěji se objevovaly 

skupiny na Facebooku. Čtyřikrát také zazněla videa od oblíbené zahraniční 

stránky Tasty.  
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4.2.4.4 Z jakého důvodu se rozhodli vařit zdravě? 

V tomto okruhu byly účastnice dotazovány, proč se rozhodly začít vařit 

zdravě, jak dlouho už to trvá, co to pro ně vlastně znamená a jestli vynechávají 

nějaké potraviny. Cílem těchto otázek bylo zjistit, jaká je jejich motivace (hubnutí, 

zdravotní důvody, přesvědčení). K tomu směřovala i otázka, zdali vynechávají 

nějaké potraviny. Díky ní bylo možné zjistit, jestli jsou na něco alergičtí či dodržují 

určitý typ diety (například bezlepková, veganská atp.).  

 

Nejčastějším důvodem, proč začít vařit zdravě, bylo narození dětí. 

Všechny ženy ve věku 25-44 odpověděly, že vaří zdravě primárně kvůli dětem. 

Dvě navíc dodaly, že se snaží sundat přebytečná kila po porodu. Sedm žen 

přiznalo, že před příchodem dětí moc zdravě nevařily, jenom dvě z nich byly 

vedené ke zdravé stravě od malička. Hana H. k tomu dodává: „Od té doby, co se 

narodila malá, tak se snažíme jíst zdravěji. Chceme až vyroste a bude moct jíst 

normální jídlo, tak se stravovala lépe než my kdysi.“ 

 

Druhým nejčastějším důvodem byla nadváha a to, že se snaží zhubnout. 

Takto odpověděly všechny ženy starší 45 let. Často to doprovázely i zdravotní 

problémy, které byly s váhou spojené. Paní Marie, lékařka z Hodonína, dodává: 

„Dědeček i otec zemřeli na cévní komplikace, takže mám k tomu předpoklady. 

Druhá věc je to, co vidím denně v ordinaci, lidé jsou obézní, nejsou zdraví, takže 

to je rozhodně motivace.“ 

 

Čtyři ženy upravují jídla a vynechávají potraviny kvůli dětem, které mají 

alergie nebo nemoci (hepatitida jater, vyrážky...). Jedná se nejvíce o ořechy 

a vejce. Často vynechávanými potravinami jsou také bílá mouka, pečivo a cukr. 

Žádná z respondentek však nemá na tyto potraviny alergie.  
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4.2.4.5 Jak nakupují potraviny 

V této otázce bylo probíráno, jak často a kde respondentky nakupují, jestli 

si nákupy plánují, jestli řeší kvalitu a cenu potravin, a zda jsou nějaké suroviny, 

které nemohou pravidelně sehnat. Cílem těchto otázek bylo zjistit, jak dobře jsou 

dostupné zdravé potraviny v ostatních částech republiky, jestli respondentky 

zohledňují při vaření sezónnost, která je potenciálním tématem nadcházející 

kuchařky.  

Nejvíce žen nákupy plánuje, píše si seznam a podle toho nakoupí na týden 

dopředu. Během týdne pak dokupují věci, které chybí. Šest účastnic uvedlo, že 

si nákupy neplánují a nakupují spíše impulzivně, na co mají zrovna chuť. Nejvíce 

zmiňovaným supermarketem, kam chodí nakupovat, je Lidl (9x), následuje 

Albert, Billa a Kaufland. Pouze jedna účastnice nakupuje potraviny online na 

Košík.cz. Osm respondentek uvedlo, že se snaží vyhýbat supermarketům 

a například ovoce či zeleninu kupovat v menších farmářských obchůdcích. Paní 

Marie k tomu říká: „Chodím schválně do malých obchodů, máme tu tři takové, 

kde prodávají farmáři, pak v Kyjově, když jsou trhy. Ono je to dražší, ale zas 

člověk si toho víc váží a tolik pak nevyhazuje.“  

 

Deset účastnic uvedlo, že nemají problém sehnat zdravé suroviny a 

nevzpomínají si na nic, co by obtížně sháněly. Šest respondentek udává, že bydlí 

na malém městě, kde toho moc k dostání není, a tak jezdí do blízkého obchodu 

se zdravou výživou. Pouze dvě uvedly, že zdravé potraviny kupují na internetu. 

Jako důvod udaly nižší cenu než v kamenných obchodech.  

 

Co se týče kvality surovin, tak devět žen se shoduje, že nejkvalitnější jsou 

pro ně ty, co si samy vypěstují nebo co jim vypěstují jejich rodiče na venkově. Pět 

respondentek uvedlo, že kupují bio maso přímo od farmářů, protože nedůvěřují 

tomu ze supermarketu. U etiket koukají nejvíce na přidaný cukr a sůl (pouze 

respondentky s dětmi), dvě dokonce uvedly, že dětem kupují všechno v BIO 

kvalitě. Dalším nejčastějším faktorem je původ potravin, čtyři explicitně vyjádřily, 

že nesmí být z Polska ani „od pana Babiše“. Potraviny s obsahem palmového 

oleje nekupují tři z nich.  
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Dvanáct respondentek uvedlo, že cenu potravin řešit nemusí. Pro každou 

to však znamená něco jiného. Paní Jana říká: „Nechápu, kolik toho dva lidi 

dokážou sníst, ani kolik měsíčně za jídlo dáme. Radši to moc neřeším, ty sumy 

jsou šílené.“ zatímco paní Míla říká: „Nemám rozpočet, nakupuju jen pro sebe, 

tak moc finance neřeším. Nenakupuju nejlevnější potraviny. Nekupuju si ale 

nejdražší sýry, cca 10 dkg za 30 Kč, to vůbec, ale tak když jsou v akci, tak je 

upřednostním.“  

O rozpočtu na jídlo pro domácnost měly nejvíce přehled ženy, které žijí ve 

dvoučlenné domácnosti. Kromě dvou žen s dětmi všechny ostatní uvedly, že 

částku neví. Šest respondentek uvedlo částku za jídlo na měsíc mezi 6-7 tisíci Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  47  

5. Cílové segmenty a targeting 
Na základě všech získaných dat byly roztřízeny zákaznice do pěti 

segmentů. Z těchto segmentů se autorka rozhodla cílit na tři největší, které se 

také zdály do budoucna nejperspektivnější. Pro každý tento segment byla 

následně navrhnuta persona, která bude sloužit jako zástupkyně dané cílové 

skupiny pro tvorbu komunikační strategie.  

 

Věkové skupiny 25-34 a 35-44 byly po úvaze spojeny v jednu. V dnešní 

době, kdy mají ženy děti často v pozdějším věku,105 byly původní věkové skupiny 

příliš omezené, při výzkumu se nakonec ukázalo, že se věkový rozdíl mezi těmito 

skupinami neprojevuje nijak výrazně v jejich přístupu ke zdravému životnímu 

stylu. Tato nejpočetnější skupina byla dále rozdělena na dvě, které ač jsou v 

některých faktorech totožné, projevují různé chování v určitých situacích.  

 

5.1 Cílový segment č. 1  

Nejpočetnější cílovou skupinou jsou ženy ve věku 25-44, z větších měst106 

nebo z Prahy. Mají rodinu, jedno až tři děti v předškolním či školním věku. Jsou 

velmi často vysokoškolsky vzdělané a pracují, většinou na částečný úvazek, aby 

se mohly věnovat rodině. Pokud bydlí v menším městě, dojíždí za prací do 

sousedního většího města, kde také nakupují. Zdravě vaří hlavně kvůli dětem. V 

kuchyni dbají na to, aby vaření bylo rychlé a nenáročné, nemají čas na to trávit 

hodiny u plotny, protože se musí věnovat dětem. Vaření je baví, ale vyhovuje jim, 

když nemusí jídlo vymýšlet a mohou vařit přesně podle návodu. Na nákupy jezdí 

jednou týdně, dopředu si tedy musí plánovat, co uvaří.  

 

 

 
105 FRELICH, Jiří. Průměrný věk matek se zvyšuje ve všech krajích. Statistika a my. [online]. 
[cit. 2019-07-24]. Dostupné z: https://www.statistikaamy.cz/2018/09/prumerny-vek-matek-se-
zvysuje-ve-vsech-krajich/ 
106 Pro účel této práce byla definována větší města nad 50 000 obyvatel 
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5.1.1 Persona č. 1 - máma Jana, 35 let 

Jana bydlí v Českých Budějovicích, pracuje jako ortodontistka a do práce 

chodí třikrát týdně. Má manžela a dvě děti, Honzíka (4 roky) a Klárku (7 let).  

Od chvíle, kdy vstane, je v jednom kole. Připraví děti do školy, nachystá 

svačiny, odveze do školky a do školy, a jede do práce. Odpoledne pak rozváží 

děti na kroužky, pomáhá s domácími úkoly, společně venčí pejska a hrají si 

venku. 

Když vaří, dbá na to, aby bylo jídlo výživné, ale rychlé na přípravu, takže 

je to velmi často nějaká polévka, palačinky nebo zapečené těstoviny. Děti jsou 

docela vybíravé a moc toho jíst nechtějí, ona se aspoň snaží do jídla propašovat 

nějakou zeleninu a vařit tak, aby to bylo zdravější. Honzík má navíc alergii na 

laktózu, takže musí přizpůsobovat vaření jemu. Místo kupovaných sladkostí 

dětem občas upeče něco sama, zkouší zdravější varianty bez bílého cukru. 

Suroviny se snaží kupovat kvalitní, hlavně aby byly čerstvé. Spoustu jim toho taky 

vozí její rodiče, kteří mají zahrádku na venkově. Má ráda malé obchůdky s 

lokálními surovinami, supermarketu se ale nevyhne, většinu nákupu dělá stejně 

tam. Nejvíce vaří podle kuchařek, protože to chce mít v ruce na papíře, často ale 

také vyhledává recepty na internetu podle toho, co má zrovna doma, nebo na co 

mají chuť.  

5.2 Cílový segment č. 2  

Druhou cílovou skupinou jsou ženy ve věku 25-44, z větších měst nebo z 

Prahy. Tyto ženy se staly nedávno matkami nebo už nějakou dobu pobývají na 

mateřské dovolené. Jsou převážně vysokoškolsky vzdělané. Žijí s mužem a mají 

jedno nebo dvě děti, které jsou v období batolete či předškolního věku. Začaly 

vařit zdravě s narozením dítěte. Kupují kvalitní suroviny, dávají si pozor na jejich 

původ a preferují farmářské lokální výrobky. Veškerý čas tráví s dítětem doma či 

venku na procházkách. Na rozdíl od prvního cílového segmentu mají více času 

na vaření a vyhledávání receptů. Také se víc zajímají o to, jestli je jídlo, které jí, 

zdravé.  
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5.2.1 Persona č. 2 - máma Katka, 32 let 

Katka bydlí v Praze a momentálně je na mateřské dovolené. Má dvouletou 

dceru, Aničku, a manžela Jirku, který je často v práci až do večera. Každý den je 

jiný a její režim je dost nepravidelný, řídí se podle toho, jak se vzbudí Anička a 

jakou má zrovna náladu. Mezitím, co dítě spí, snaží se udělat co nejvíc domácích 

prací a vařit. Když nespí, jsou hodně venku, chodí na procházky, hrají si spolu. 

S vařením to má složité, protože Anička zatím může jenom pár jídel, a 

Jirka zase nechce jíst zdravé jídlo, protože mu nechutná. Vaří tedy často pro 

každého zvlášť. Kdysi jedli oba to samé společně, s narozením Aničky ale 

změnila svůj přístup k životnímu stylu. Chce, aby všechno, co dítěti dává, bylo to 

nejlepší, kupuje pro ni proto výrobky v bio kvalitě a zkoumá etikety, jestli ve 

výrobcích není něco navíc.  Inspiraci bere v kuchařkách a na internetu, je členkou 

pár skupin na Facebooku o zdravém vaření pro děti. Má také dva oblíbené blogy, 

na které chodí pro inspiraci na dětská jídla.  

5.3 Cílový segment č.3  

Třetím cílovým segmentem jsou ženy ve věku 45+, které žijí v domácnosti 

se svými partnery v menších městech.107 Mají dospělé děti, které se již 

odstěhovaly z domova. Stále ještě chodí do práce. Rozhodly se vařit zdravě, 

protože potřebují zhubnout nebo proto, že jim to doporučili lékaři. Po práci mají 

čas na vaření, to si připravují jídla na druhý den s sebou. Inspiraci berou v 

kuchařkách a na internetu, jsou členkami facebookových skupin s dietními 

recepty. Často mají také vytvořené jídelníčky od výživových poradců.  

5.3.1 Persona č. 3 - paní Květa, 53 let 

Paní Květa bydlí ve Valašské Senici se svým manželem a pracuje jako 

zdravotní sestra. Každý den vstává v 5:45, aby stihla autobus do práce. Snaží se 

shodit dolů přebytečná kila, protože se necítí dobře. Také jí to doporučil doktor, 

kvůli operaci kolene, kterou nedávno podstoupila. Nechala si vytvořit jídelníček 

od výživové poradkyně, která jí doporučila, co jíst a co ne. Každý večer si vaří 

oběd na druhý den do práce, protože u nich v jídelně je to samá omáčka s 

knedlíky. Vaření ji baví, nejvíc ale, když přijedou synové a vidí, že jim chutná. Pro 

 
107 Pro účel této práce byla definována menší města pod 50 000 obyvatel 
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zdravé suroviny jezdí do zdravé výživy v sousedním městě, protože u nich 

všechno nesežene. Snaží se omezit uzeniny a sladké, ale je to těžké, má pocit, 

že čím je starší, tím se tomu hůř odolává. Je členkou několika skupin na 

Facebooku o zdravém vaření, kam občas sama přispěje vlastním receptem.  
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6. Návrh komunikační strategie 

6.1 Cíle komunikační strategie 

Cíle komunikační strategie by měly jít ruku v ruce se strategickými cíli 

společnosti a měly by upevňovat dobrou firemní pověst. Komunikační strategie, 

která bude navrhnuta v této závěrečné části bakalářské práce, bude odpovídat 

stanoveným cílům. Na následujících řádcích bude popsáno, jak těchto cílů 

dosáhnout za pomocí prvků komunikačního mixu.  

6.1.1 Stát se nejvyhledávanějším webem se zdravými recepty 

Aby se Fitrecepty.info staly takovým webem, na který půjde zákazník 

přímo, aniž by měl potřebu vyhledávat jinde, je potřeba ho naučit na web chodit 

pravidelně a přesvědčit ho, že tam najde vše, co hledá.  

 

Obsahový marketing bude v tomto případě prvním krokem. Je důležité, 

aby na webu bylo dostatečné množství receptů od každé kategorie, aby si mohl 

uživatel vybrat podle jeho preferencí. Znamená to nejen tvořit odlišné recepty, 

ale také velmi podobné, které se budou lišit jenom trochu. Například pokud bude 

na webu recept na jahodové smoothie s chia semínky a uživatel nebude vědět, 

co chia semínka jsou, recept možná nerozklikne, je proto žádoucí mu nabídnout 

alternativu, například jahodové smoothie s banánem.  

Současná databáze tvoří cca 1200 receptů. Tuto databázi je vhodné 

rozšířit aspoň jednou tolik, a opatřit všechny recepty autentickou fotkou pokrmu.  

Na základě výzkumu a vytvořených person by bylo vhodné také rozšířit 

kategorie pokrmů, kterých je v současné době 12 a jsou pojmenovány podle typu 

jídla – snídaně, svačiny, obědy atp. Nové kategorie by zohledňovaly potřeby 

person. Pro mámu Janu by tedy vznikla například kategorie přesnídávky pro 

nejmenší, pro mámu Katku zase svačiny do školy, rychlé obědy nebo večeře do 

20 minut. Pro paní Květu by mohla vzniknout kategorie odlehčené klasiky, která 

by prezentovala tradiční česká jídla ve zdravější a dietnější podobě. 
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K dosažení stanoveného cíle může přispět i využití přímého marketingu. 

U každého receptu se bude nacházet tlačítko online podpory, které otevře 

chatovací okno messengeru.108 Pokud uživatelé narazí u receptu na problémy 

nebo si nejsou něčím jistí, s receptem jim poradíme. Toto výrazně odliší 

Fitrecepty od konkurence, která má zatím podporu pouze v komentářích u 

receptu, která není schopna reagovat na dotazy okamžitě.  

 

Dalším navrhovaným nástrojem je optimalizace klíčových slov pro online 
reklamu ve vyhledávačích (SEM109), jako jsou Google Adwords a Sklik. Dosud 

byly využívány fráze spojené se zdravou stravou, zdravým životním stylem atp. 

S ohledem na persony autorka doporučuje obohatit reklamy o klíčová slova 

zaměřující se na stravu pro děti, batolata, rychlé recepty a dietní recepty.  

 

V neposlední řadě k tomuto cíli dopomůže online public relations, 
konkrétně SEO,110 které úzce souvisí s obsahovým marketingem. S on-page 

faktory již Fitrecepty pracují, autorka této práce tedy doporučuje se zaměřit na 

off-page faktory, které odkazují na web z ostatních webových stránek a 

zohledňují tak reputaci stránky. Tento odkaz by bylo vhodné umístit například na 

české weby zeny.cz, prozeny.cz, blesk.cz, maminka.cz, receptydetem.cz, 

dama.cz, výměnou za exkluzivní recepty z nové kuchařky.  

 

6.1.2 Získat nové zákazníky a přesvědčit fanoušky, kteří si zatím kuchařky 
nepořídili, ke koupi 
 

Sociální sítě Fitreceptů sleduje přes 300 000 lidí. Počet prodaných 

kuchařek se v současnosti pohybuje kolem 250 000, přičemž se jedná o součet 

všech tří dílů, a zahrnuje i knihy pořízené v knihkupectví. Dá se tedy 

předpokládat, že značná část fanoušků si ani jednu kuchařku zatím nepořídila. 

Možnosti, jak tyto fanoušky přesvědčit ke koupi, jsou popsány v následujících 

bodech, a zároveň mohou přilákat i potenciální nové zákazníky.  

 
108 Facebook messenger je chatovací aplikace sloužící k posílání rychlých zpráv 
109 Search engine marketing – zvyšuje viditelnost webových stránek ve vyhledavačích, kterého je 
dosahováno pomocí placené reklamy 
110 Viz kapitola 3.2 Search engine optimization 
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Obsahový marketing dopomůže k tomu, aby byla vyvolána důvěra ve 

fanoušcích, kteří doteď z nějakého důvodu Fitreceptům nedůvěřovali. Styčným 

bodem obsahového marketingu bude vytvoření blogu, kde budou pravidelně 

publikované články. Tyto články budou zaměřeny na lifestylová témata, nabízet 

pohledy odborníků na problematiku zdraví a jídla, a v neposlední řadě zahrnovat 

relevantní témata pro persony. Těmi mohou být například: Večeře z pěti 

ingrediencí, co máte doma ve spíži, Jak přizpůsobit jídlo dětem tak, abyste 

nemuseli vařit pro všechny zvlášť nebo Jídlo do práce, které si můžete uvařit na 

tři dny dopředu. Zajímavým pokusem by také bylo vytvořit vzorové jídelníčky z 

receptů, které jsou dostupné na webu, za spolupráce s výživovým poradcem.  

 

Na fanoušky, kteří se dosud nerozhodli si kuchařky pořídit kvůli jejich ceně, 

je možné zacílit podporou prodeje. S příchodem nové kuchařky se nabízí její 

předprodejové kampaně, kdy je možné si pořídit kuchařku za zvýhodněnou cenu. 

Další možností je využití tzv. flash sales, které informují v mobilní aplikaci nebo 

na sociálních sítích o časově omezené slevové nabídce, a zdůrazňují unikátní 

nabídku pro členy komunity.111 

Dalším nástrojem bude využití online reklamy na sociálních sítích formou 

zákaznických testemoniálů, konkrétně se bude jednat o Facebook reklamu. 

Testemoniály budou vytvářeny na základě reálných zkušeností zákazníků s 

kuchařkou a upravovány tak, aby emočně rezonovaly s navrhnutými personami. 

Mohou vypadat například takto: 

Poté, co se nám narodila Anička, jsem začala o jídle přemýšlet 

trochu jinak. Do té doby jsme to s manželem moc neřešili, ale ona nám 

úplně změnila pohled na svět. Začala jsem se proto víc zajímat o zdravou 

stravu a vaření, ale na internetu toho bylo tolik, že jsem z toho byla akorát 

zmatená. K Vánocům jsem od kamarádky dostala vaši kuchařku a musím 

říct, že mě úplně nadchla! Všechna jídla, co jsme zatím zkoušeli, chutnala 

naprosto skvěle, a navíc jsem je zvládla většinou uvařit z toho, co jsem 

měla doma v lednici. A jako bonus jsem zhubla 5 kilo :)  

Toto nám napsala paní Jana z Kladna. A jaký bude váš příběh? 

 
111 PŘIKRYLOVÁ, Jana. Moderní marketingová komunikace. 2., zcela přepracované vydání. 
Praha: Grada Publishing, 2019. Expert. ISBN 978-80-271-0787-2, s.199 
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Připomínat se fanouškům budeme každý den za pomocí online 
komunikace na sociálních sítích, konkrétně Instagramu a Facebooku. Na obou 

platformách se budou sdílet recepty z webu, články a videa, která budou 

ukazovat detailní vařící postupy. Na Instagramu bude využit formát stories,112 

který byl dosud opomíjen, a bude ukazovat opravdu krátká vařící postupová videa 

a občas i momenty ze zákulisí.  

 

Online PR bude využito formou influencerů, kteří budou sdílet kuchařky 

na svých sociálních sítích. Jelikož jsou influenceři doménou spíše mladší 

generace, s jejich pomocí bude možné zasáhnout pouze určitou část segmentu 

matek na mateřské dovolené. Z influencerů tedy budou vybrány pouze „mama 

blogerky“,113 které se zajímají o zdravé vaření. Pokud naši fanoušci už přemýšleli 

o koupi kuchařky a uvidí ji u své oblíbené blogerky, je šance, že je to přesvědčí 

ke koupi. Navíc je možné tímto způsobem získat spoustu nových sledujících, kteří 

o Fitreceptech dosud nevěděli.  

Aby bylo možné zasáhnout i další cílové segmenty, bude využito 

klasického public relations. Zpráva o vydání nové kuchařky s ukázkou 

exkluzivních receptů bude poslána novinářům do redakcí food časopisů, jako je 

například Apetit, Gurmet, F.O.O.D. a Prima Fresh, nebo také časopisů Maminka, 

Betynka, Květy, Blesk pro ženy a Aha! pro ženy.  

 

6.1.3 Stát se relevantním zdrojem informací pro všechny se zájmem o 
zdravý životní styl 
 

Stát se relevantním zdrojem informací pro Fitrecepty znamená, že 

nebudou podléhat trendům ve zdravém stravování, ale budou nabízet kritický 

nadhled na moderní diety a budou vyvracet mýty, které o zdravém stravování 

panují (je to drahé, tyto suroviny nejdou sehnat...). Aby se v očích fanoušků 

a zákazníků staly názorovým leaderem, je k tomu zapotřebí budovat 

dlouhodobou důvěru prostřednictvím obsahového marketingu. 

 
112 Instagram stories jsou tzv. příběhy uživatelů Instagramu, které mají formát fotografie či 
krátkého videa. Jsou umístněny na jejich profilu 24 h, poté se samy smažou.  
113 Mama blogerky jsou maminky, které píší o svém mateřství blog nebo na sociální sítě 



  55  

 

Vytvoření blogu bylo již popsáno v kapitole 6.1.2. Články vytvořeny 

výživovými odborníky, ale i lifestylové články či tipy, co vařit k určitým 

příležitostem, podpoří důvěryhodnost značky. 

Dalším nástrojem je Youtube kanál, který bude využíván k publikaci videí, 

která budou mít edukativní charakter. Budou obsahovat například rozhovory s 

odborníky na téma zdravé výživy, diet a hubnutí, a vyvracet mýty, které kolují 

internetem. Druhým typem videí budou postupová videa, která budou obsahovat 

základní kuchařské techniky – jak nakrájet cibuli, kolik minut vařit vejce, jak 

nakrájet mango atp.  

Dále budou všechny recepty na webu postupně doplňované o video 

postupy, což usnadní uživatelům proces vaření.  

 

Veškeré tyto aktivity budou dále distribuovány přes sociální sítě Facebook 

a Instagram. Čas od času budou doplněny o infografiky114 či srovnávací posty, 

které budou mít za úkol informovat a vzdělávat čtenáře.  

 

Obrázek 10: Příklad srovnávacího postu  

 
zdroj: interní zdroj Fitreceptů 

 
114 Infografika je grafický objekt, který vizuálně atraktivním způsobem prezentuje určité téma 
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6.1.4 Zákazník u nás vždy najde to, co potřebuje, a nebude mít potřebu 

chodit jinam 
 

Jedním z největších cílů Fitreceptů je poskytnout uživatelům vše na 

jednom místě tak, aby už k ničemu nepotřebovali konkurenci. Tento cíl je možná 

příliš troufalý a dlouhodobý, následující kroky by však měly vést k jeho naplnění.  

 

Pro tento účel nejlépe slouží mobilní aplikace, která byla dlouhou dobu 

opomíjená. Hlavním faktorem je opět využití obsahového marketingu, kdy 

aplikace bude prakticky kopírovat webové stránky, bude obsahovat velký počet 

receptů, blog a e-shop. Vše bude přehledně rozděleno. Uživatelé si budou mít 

možnost sestavit vlastní jídelníček na týden a uložit oblíbené recepty nebo 

články. Majitelům tištěných kuchařek bude také zpřístupněna elektronická verze 

přímo v aplikaci, takže nebudou muset mít kuchařku fyzicky u sebe, kdykoliv se 

rozhodnou vařit.  

 

S využitím přímého marketingu bude aplikace sama sledovat, jaké 

recepty uživatelé vyhledávají, jaké jsou jejich oblíbené, a na základě toho jim 

bude nabízet další obsah, který pro ně bude vytvořen na míru. Díky tomu jim 

bude možné posílat push notifikace,115 které budou například doporučovat, co 

uvařit k večeři, informovat o nových článcích či aktuálních slevových nabídkách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
115 Push notifikace jsou krátké zprávy či upozornění, které se objevují na displeji mobilního 
telefonu či obrazovky počítače 
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6.2. Shrnutí komunikačního mixu 

 

Tabulka 5: Shrnutí komunikačního mixu 

 
zdroj: vlastní zpracování 
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Závěr 

 

V praktické části této bakalářské práce byl představen návrh komunikační 

strategie, jehož cílem je odlišit Fitrecepty od konkurence a zajistit, aby se jim 

v budoucích letech dařilo minimálně tak dobře, jako dosud. Klíčovou roli v návrhu 

sehrál výzkum cílové skupiny, který kombinoval metodu kvalitativního výzkumu 

a analýzy kvantitativních dat. Díky tomuto výzkumu bylo možné určit jednotlivé 

segmenty cílové skupiny a jejich persony, na které komunikaci dále zaměřovat.  

Cílem této práce bylo vytvořit návrh, který bude prakticky využitelný pro 

marketingovou strategii Fitreceptů, což dle názoru autorky tato práce splňuje. 

Všechny body komunikační strategie vychází ze současných možností Fitreceptů 

a jsou plně realizovatelné. Cenným přínosem jsou obzvláště data o zákaznicích, 

která ukázal výzkum. O přístupu zákaznic k vaření a zdravému životnímu stylu 

bylo získáno spoustu nových informací, které je možné dále využít zejména 

v obsahovém marketingu a online reklamě. Na základě těchto dat byly 

vymodelovány persony třemi typickými zástupkyněmi daného segmentu, které 

budou i do budoucna pro marketéry velmi účinným nástrojem při vytváření 

dalších strategií.  

Je však dobré mít na paměti, že zákazníci se časem mění a vyvíjí, 

a obzvláště persony, které jsou fiktivně vytvořeny. Výsledky výzkumu a návrh 

strategie tedy určitě není možné brát jako dogma na několik let dopředu. Je 

potřeba neustále analyzovat, hodnotit a vyvíjet je spolu s tím, jak se bude měnit 

podnikání a situace na trhu. Dosud měly Fitrecepty náskok díky používání 

moderních metod online marketingu. Konkurence se však učí rychle, a je nutné 

neustále přicházet na nové způsoby, jak se zákazníkům kreativně dostat pod 

kůži.  

Na závěr bych doporučila Fitreceptům navrhnuté cílové segmenty 

a persony znovu otestovat a potvrdit si tak jejich správnost kvantitativním 

výzkumem, a eliminovat tak výskyt subjektivních domněnek, které se mohly do 

výsledků promítnout.  
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Summary 
The practical part of this thesis presented a communication strategy 

proposal that would distinguish the Fitrecepty project from its competitors and 

would assure its success in the coming years. Target group research played a 

key role in creating this proposal, combining qualitative research and quantitative 

data analysis. Thanks to this research, it was possible to identify individual 

segments of the target group and their personas, on which communication should 

be further focused. 

 The aim of this thesis was to create a proposal that will be practically 

applicable to the marketing strategy of the Fitrecepty project, which in my opinion 

this work meets. All points of the communication strategy are based on the real 

possibilities of the Fitrecepty project and are therefore feasible. The customer 

data provided by the research are particularly valuable. A lot of new information 

was gained about the approach of customers to cooking and embracing a healthy 

lifestyle. This data can be further used in content marketing and online 

advertisement. Three personas were modelled based on this data, reflecting 

typical representatives of the given segments. These will continue to be a very 

effective tool for marketers in developing further strategies in the future. 

 But it is important to remember that customers change and evolve over 

time, and especially personas, which are fictitiously created. The research results 

and the strategy proposal therefore certainly cannot be seen as a dogma for 

several years to come. It is necessary to constantly analyse, evaluate and 

develop them as the business and market situations change. 

So far, the Fitrecepty project had been ahead of the competition by using modern 

online marketing methods. However, the competition is learning quickly, and it is 

necessary to constantly discover new ways to approach customers. 

 Finally, I would recommend the Fitrecepty project to re-test the proposed 

target segments and personas to confirm their validity by quantitative research, 

thus eliminating the subjective assumptions that could be reflected in the results 

presented in this thesis. 
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