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Marketing v knihovnách           
Hana Mohelská           

 
     Úvod 
 
      Podnikatelský záměr je specifickou podobou strategického plánu, zaměřený na zajištění přípravy 
organizace k získání vznikající podnikatelské příležitosti. Jinými slovy je také odpovědí na otázku: Co vše 
je nutné udělat, aby organizace byla dobře připravena na získání nabízející se příležitosti? 
 
      Před rozhodnutím o zpracování podnikatelského záměru si musí vedoucí představitelé ujasnit, jaké 
výhody získání nově vznikající podnikatelské příležitosti nabízí, a rozhodnout se, jak k získání této 
příležitosti přistoupit, to znamená stanovit, na čem bude organizace budovat konkurenční výhody, které ji k 
získání příležitosti vynesou. V praxi to znamená, že si vedoucí představitelé vytvoří představu - vizi - o 
cestě k budoucímu podnikatelskému úspěchu, založenému na využití nově vznikající podnikatelské 
příležitosti. Zároveň s tím také představu o metodách a formách provedení postupu po této cestě, resp. 
vize. 
 
      Obsahovou náplní marketingu je PRODUKT, který je dle Kotlera definován jako COKOLI, co lze 
NABÍDNOUT na TRHU, co si ZÍSKÁ POZORNOST, co může SLOUŽIT ke SPOTŘEBĚ a co může 
USPOKOJIT nějaké PŘÁNÍ nebo POTŘEBU. Marketing se v současné době stává nedílnou součástí 
strategických plánů nejen podnikatelských subjektů, ale také státních institucí, které jsou financovány ze 
státního rozpočtu. Proto na marketing musíme pohlížet ve spojitosti s podnikatelským záměrem 
organizace. [1] 
 
      Podnikatelský záměr 
 
      Podnikatelský záměr je standardní dokument a při jeho zpracování je proto nutné, v zájmu jeho 
kvalitního zpracování, dodržet obsahovou skladbu a strukturu všech doporučených kapitol a při jejich 
zpracování postupovat podle doporučené metodiky. Pro každou podnikatelskou příležitost je vždy nutné 
vypracovat samostatný podnikatelský záměr. O podnikatelském úspěchu organizace rozhoduje kvalita 
přípravy jejího podnikatelského záměru. Tato komplexně pojatá představa o cestě k podnikatelskému 
úspěchu musí být zachycena v podobě dokumentu, který při působení na změnu podnikatelského chování 
organizace plní následující úlohy: 
- strategického plánu - dokument popisuje konkrétní postup realizace vize budoucího podnikatelského 
úspěchu; 
- podkladu pro rozhodnutí vedení organizace o přidělení zdrojů potřebných k provedení realizačních 
opatření strategického plánu; 
- mentálního modelu, který tvoří sjednocující základnu pro motivování pracovníků organizace podílet se 
aktivně na realizaci souboru opatření nezbytných k dosažení podnikatelského úspěchu. [2] 
 
      Doporučená obsahová struktura podnikatelského záměru 
 
      Část I. Analýza výchozí situace 
Popisuje současnou situaci organizace a s ní spojené problémy, obsahuje zdůvodnění požadavku na 
provedení určitého podnikatelského záměru v zájmu odstranění příčin vzniku těchto problémů a vymezuje 
podmínky pro úspěšné provedení záměru. 
 
      Část II. Formulace strategie 
Obsahuje návrh strategických cílů, rozebírá podmínky jejich dosažitelnosti a představuje alternativní 
scénáře postupu k představeným cílům, strategickou orientaci budoucího chování organizace. 



 
      Část III. Soubor opatření 
Vymezuje popis opatření, která musí vedení organizace zajistit v různých oblastech jejího vnitřního 
prostředí, aby navržené strategické scénáře postupu ke zvoleným cílům byly v tomto prostředí reálně 
proveditelné. 
 
      Část IV. Plánované dokumenty 
Formální záznam plánovaného postupu v podobě časového harmonogramu realizace jednotlivých 
opatření, matice přidělení potřebných zdrojů a rozpočtu nákladů. 
 
      A právě obsahu Části III bude v příspěvku věnována větší pozornost. Formulace podnikatelské 
strategie je momentem iniciace obratu v podnikatelském chování organizace. K provedení výše zmíněného 
obratu musí být připraven soubor opatření, která povedou k naplnění cílů podnikatelského záměru v 
konkrétních podmínkách organizace.  
 
      Vedení organizace musí úspěšným provedením těchto opatření zajistit naplnění nároků kladených 
specifikovanými podmínkami dosažitelnosti konkrétně formulovaných podnikatelských cílů účelným a 
efektivním využitím kapacit zdrojů, které přidělí pro účely realizace podnikatelského záměru. [2] 
 
      Marketingová opatření 
 
      Pro formulaci jednotlivých opatření je vhodné řídit se hledáním odpovědí na otázky představené v 
tabulce 1. 
 
      

Tab. 1 

 
 
 
      Závěr 
 
      Cílem marketingu je vyvolat na trhu poptávku po produktech firmy nebo instituce. Marketing v 
knihovnách je novou podnikatelskou příležitostí a tak je na něj potřeba pohlížet.  



 
      Jak bylo uvedeno v kapitole Doporučená obsahová struktura podnikatelského záměru, je formulace 
podnikatelské strategie momentem iniciace obratu v podnikatelském chování organizace. K provedení výše 
zmíněného obratu musí být připraven soubor opatření, která povedou k naplnění cílů podnikatelského 
záměru v konkrétních podmínkách organizace.  
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