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PŘEDMĚT MARKETING 
 

 Volitelný ekonomický předmět pro žáky 3. ročníků. 

 

 Cílem předmětu je poskytnout žákům dostatek 

poznatků a dovedností z marketingové teorie a praxe. 

 

 Získané vědomosti žáci aplikují v marketingovém 

výzkumu v obchodním centru. 

 

 



TÉMATA VÝUKY 
 

 Trh 

 Marketingové prostředí 

 Marketingové řízení 

 Marketingový výzkum 

 Výrobek 

 Cena 

 Distribuce 

 Propagace 

 



OBSAH VÝUKY 
  

  

 Během prvního pololetí se žáci seznamují  

   s marketingovými pojmy a teorií,  

   kterou v průběhu druhého pololetí aplikují do 

praxe … 

 



UKÁZKA Z VÝUKY NA PC 



UKÁZKA Z INTERAKTIVNÍ VÝUKY 



PREZENTACE ŽÁKŮ  

O VZNIKU VÝROBKŮ 
  

  V rámci studia žáci připravují prezentace o vzniku a 

vývoji vybraného výrobku, které následně prezentují     

v hodinách… 



UKÁZKY PRÁCE ŽÁKŮ 

HISTORIE VÝROBKŮ 



HISTORIE ŽVÝKAČEK 
 

 3500 – 4000 let př. n. l. první zmínky o žvýkačce. 

 V pravěku – dehet a březová kůra. 

 Roku 1848 byla oficiálně vyrobena první žvýkačka. 

 1928 – první bublinová žvýkačka „Dubble Bubble“.  

 1996 - odvykací kůra pro kuřáky. 



HISTORIE KONDOMU 

 První předchůdci: 1350 př. n. l.                               
ve Starém Egyptě. 

 

 Dříve: kozí močový měchýř, lněná pouzdra, 
hedvábný papír napuštěný olejem, jiné zvířecí 
blány, želví krunýř. 

 

 Název: vynálezce Dr. Condom nebo z latinského 
„condus“ – schránka, nádoba. 

 

 Počátkem 20. století začala výroba bezešvých 

kondomů, které se používají dodnes. 

 



HISTORIE TOALETNÍHO PAPÍRU 

 První toaletní papír – 600 n. l. z rýžové slámy, 

 1857 – první v továrně vyrobený toaletní papír, 

 1879 – první papír na rolce, 

 1942 – první dvouvrstvý toaletní papír. 



SEMINÁRNÍ PRÁCE 



SEMINÁRNÍ PRÁCE 

 Hlavním cílem druhého pololetí je vytvořit seminární 

práci věnovanou výrobku, který si žáci zvolí sami a 

aplikují v ní své znalosti. 

 

 Součástí práce je marketingový výzkum a mystery 

shopping v obchodním centru v Praze, který si žáci 

pečlivě připravují již ve výuce. 



PRŮZKUM TRHU A MYSTERY SHOPPING 



PŘÍKLADY TÉMAT SEMINÁRNÍCH PRACÍ 
 

Pivo Svijany 

Škoda Octavia Combi 

Becherovka 

Náhrdelník Fidelity Blue 

Jogurt Cavalier borůvkový 

Jemný kečup Hellmann´s 

 



UKÁZKY  

SEMINÁRNÍCH PRACÍ ŽÁKŮ 



PIVO SVIJANY 

 Charakteristika – snaha o levný a kvalitní výrobek. 

 Trh – nejvíce rozšířen v ČR, export do Německa. 

 Přiblížení výsledků marketingového průzkumu: 

zná 
74% 

nezná 
11 % 

něco jim 
to říká  
15 % 

1. Znáte pivovar Svijany? 



ŠKODA  

OCTAVIA COMBI 

 Vůz, jenž kombinuje vynikající kvalitu s rozumnou cenou, 

přičemž je k dispozici se širokou škálou motorů, z kterých 

si vybere každý zákazník. 

 Nejzajímavější zjištění průzkumu:    

 

 

 

 

 ano 
66 % 

ne 
34 % 

Rozhoduje u Vás při koupi auta 
cena? 



BECHEROVKA 

 Bylinný alkoholický nápoj je 100% 

přírodním produktem bez jakýchkoli 

chemických konzervačních látek, 

umělých barviv a emulgátorů. 

 Podnik založen v roce 1807 rodinou 

Becherů. 

 



SWAROVSKI   
NÁHRDELNÍK FIDELITY BLUE 

 Okouzlující design, elegantní.  

 Deset kulatých rámů. 

 Bledě modré a čiré krystaly. 

 Zajímavost: Swarovski svými 

krystaly pokládá nejrůznější  

věci. 

 

Zjištění marketingového průzkumu: 



JOGURT CAVALIER BORŮVKOVÝ 

 

 Prodává se ve 4 variantách 

(příchutích). 

 Průměrná cena Cavalieru je  

   okolo 14ti Kč. 

 Olma je druhým nejvýznamnějším 

výrobcem mléčných výrobků v ČR. 

 



JEMNÝ KEČUP HELLMANN´S 
 

• Výrobky se dříve prodávaly v dřevěných miskách 

ovázaných mašlí, která se později stala logem firmy. 

 

 

 

• Výrobky Hellmann´s 

 se v ČR prodávají  

 od r. 1992. 
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chuti značky ceny reklamy jiné 

Podle čeho vybíráte kečup?  



PREZENTACI VYTVOŘILI  

ŽÁCI MARKETINGU 3. ROČNÍKŮ 

OA, LYSÁ NAD LABEM, 

KOMENSKÉHO 1534 

27. 6. 2012 



V případě dotazů kontaktujte vyučující: 

Ing. Dagmar Novotnou na: 

dagmar.novotna@oalysa.cz 



ZDROJE OBRÁZKŮ: 
 kondom: 

http://www.google.cz/imgres?q=condom&hl=cs&as_st=y&biw=1017&bih=475&tbs=sur:f&tbm=isch&tbnid=yQWRfp70nQZaiM:&imgrefurl=http://www.freefot
o.com/preview/11-55-54/Condom&docid=nJW8MbSmq34-fM&imgurl=http://www.freefoto.com/images/11/55/11_55_54---
Condom_web.jpg&w=400&h=600&ei=oHxTUL7OHcrStAa26oGYAg&zoom=1&iact=rc&dur=331&sig=111459886694983279306&page=1&tbnh=116&tbnw
=77&start=0&ndsp=13&ved=1t:429,r:0,s:0,i:80&tx=60&ty=48 

 učebnice: 
http://www.google.cz/imgres?q=z%C3%A1klady+marketingu&hl=cs&safe=off&as_st=y&as_rights=1&biw=1017&bih=475&tbm=isch&tbnid=UKsQjip4vorV1
M:&imgrefurl=http://www.martinus.sk/%3FuItem%3D59499&docid=s-
7NH2hd3QXKqM&imgurl=http://www.martinus.sk/data/tovar/_l/59/l59499.jpg&w=450&h=647&ei=TYBTUIjZKY7Fswb7wIHYBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=93
&vpy=81&dur=137&hovh=269&hovw=187&tx=93&ty=197&sig=111459886694983279306&page=2&tbnh=141&tbnw=97&start=14&ndsp=17&ved=1t:429,r:
0,s:14,i:119 

 toaletní papír: 
http://www.google.cz/imgres?q=toaletn%C3%AD+pap%C3%ADr&hl=cs&safe=off&as_st=y&biw=1017&bih=475&tbs=sur:f&tbm=isch&tbnid=JfX-
gzkCjC5vWM:&imgrefurl=http://www.coloredtoiletpaper.net/&docid=anuVlGGdonQ9BM&imgurl=http://www.coloredtoiletpaper.net/wp-
content/uploads/2012/01/best-toilet-
paper.jpg&w=328&h=287&ei=U4NTUPS1B4bBswa5uYHoDw&zoom=1&iact=rc&dur=460&sig=111459886694983279306&page=1&tbnh=113&tbnw=133&
start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:2,s:0,i:89&tx=69&ty=66 

 http://www.google.cz/imgres?q=toaletn%C3%AD+pap%C3%ADr&start=382&hl=cs&safe=off&as_st=y&biw=1017&bih=475&tbs=sur:f&tbm=isch&tbnid=CZ
V4vEcw3Z7qhM:&imgrefurl=http://math-fail.com/2010/07/math-formulas-galore.html&docid=pC8Jv6CPI64vsM&imgurl=http://img.math-fail.com/images-
old/toilet-
paper.jpg&w=500&h=334&ei=zYNTUPeIM8TJswav94HwDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=392&vpy=154&dur=5007&hovh=183&hovw=275&tx=130&ty=102&sig
=111459886694983279306&page=25&tbnh=124&tbnw=185&ndsp=16&ved=1t:429,r:13,s:382,i:362 

 žvýkačky: 
http://www.google.cz/imgres?q=%C5%BEv%C3%BDka%C4%8Dky&hl=cs&safe=off&as_st=y&biw=1017&bih=475&tbs=sur:f&tbm=isch&tbnid=ZdMFXs6I3
NNz1M:&imgrefurl=http://urbantitan.com/7-health-myths-debunked/chewing-gum/&docid=mESig5ysUHr3EM&imgurl=http://urbantitan.com/wp-
content/uploads/2011/11/Chewing-
Gum.jpg&w=600&h=450&ei=HoVTUKaWCsmxtAb4toDYAw&zoom=1&iact=hc&vpx=353&vpy=32&dur=1297&hovh=194&hovw=259&tx=132&ty=116&sig=
111459886694983279306&page=1&tbnh=113&tbnw=150&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:2,s:0,i:89 

 http://www.google.cz/imgres?q=%C5%BEv%C3%BDka%C4%8Dky&start=164&hl=cs&safe=off&as_st=y&biw=1017&bih=475&tbs=sur:f&tbm=isch&tbnid=9
XYow7Yz7uSEYM:&imgrefurl=http://www.spycamhidden.com/chewing-gum-shaped-camerahidden-camera-p-
70.html&docid=68j4iUqW2LOAZM&imgurl=http://www.spycamhidden.com/images/Chewing%252520Gum%252520Shaped%252520Camera%252520(4).j
pg&w=600&h=600&ei=b4ZTUPTmK4SytAajv4C4DA&zoom=1&iact=rc&dur=484&sig=111459886694983279306&page=12&tbnh=132&tbnw=125&ndsp=1
5&ved=1t:429,r:4,s:164,i:266&tx=93&ty=95 

 náhrdelník fidelity blue: 
http://www.google.com/imgres?q=n%C3%A1hrdeln%C3%ADk+fidelity+blue&hl=en&safe=off&as_st=y&as_rights=1&biw=1017&bih=475&tbm=isch&tbnid=
ytaqLMeIIr6EzM:&imgrefurl=http://www.sperky.cz/swarovski-nahrdelnik-fidelity-blue-
1106361.html&docid=tpLllDK0xMqkeM&imgurl=http://www.sperky.cz/photos/s/v/SI/swarovski-nahrdelnik-fidelity-blue-
1106361.jpg&w=500&h=500&ei=_HJUUL6QC8aYhQeo-
ICYCA&zoom=1&iact=hc&vpx=90&vpy=122&dur=414&hovh=225&hovw=225&tx=133&ty=126&sig=113639989489054076430&page=1&tbnh=131&tbnw=
128&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:0,s:0,i:75 

 pivo svijany: http://www.pivovarsvijany.cz/index.php/nase-produkty/prehled-produktu/svijansky-maz-11 

 škoda octavia: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/2009-2010_%C5%A0koda_Octavia_TSI_station_wagon_01.jpg 
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ZDROJE INFORMACÍ: 
 http://www.brejle.net/ziva-historie/historie-vsednich-veci-zvykacka/ 

 http://www.paranormalnijevy.cz/2012/04/28/historie-zvykacek/ 

 http://www.labuznik.com/article.php?ID=178 

 http://www.svetkondomu.cz/historie-kondomu 

 http://zena.centrum.cz/clanek.phtml?old_url=zena/sex-vztahy/vse-o-sexu/2010/8/13/clanky/historie-kondomu-kolik-ovci-ma-

na-svedomi-casanova/ 

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Toaletn%C3%AD_pap%C3%ADr 

 http://www.pivovarsvijany.cz/index.php 

 http://www.skoda-auto.cz/CZE/Pages/homepage.aspx 

 http://www.becherovka.cz/o_becherovce/ 

 http://www.swarovski.com/Web_AA/en/index 

 http://www.olma.cz/ 

 http://www.hellmanns.cz/ 
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