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Současný marketing a lineární kauzalita

● Myšlenková konstrukce dnešního marketingu firem = „MY A ONI“

● Marketingové působení dneška = odstředivé vysílání marketingových „útoků“ z firmy
(MY) do všech stran na cílové tržní segmenty (ONI) (nátlaková, jednosměrná
komunikace)

● Významné prvky přesvědčování, popř. manipulace (televizní, rozhlasová, tištěná
reklama)

● Předpoklad že zákazník zaznamená reklamní poselství a koupí si příslušné produkty –
tj. že je trh chápán jako triviální stroj (vchází „x“ a vychází žádoucí „X´“) fungující na
principech lineární kauzality (příčina, následek)

Zákazník jako problém současného marketingu

● Vědění (informace) se v letech 1975 až 1988 zvýšilo zhruba 600krát. Od roku 1988
dále narůstá geometrickou řadou.

● Exponenciální nárůst vědění přináší stejně dramatický nárůst informací, se kterými
jsme každý den konfrontováni.

● Komunikační kanály tradičního marketingu (nejen televize, rozhlas, tisk, ale i
informace do domácích poštovních schránek, direct mailové nabídky apod.) jsou čím
dál neprostupnější, zahlceny přemírou informací.

● Zákazník ztrácí schopnost se v přemíře informací vyznat,  samostatně střízlivě
rozhodnout, vybrat, potřebných informací k „správnému“ kupnímu rozhodnutí je více
než je schopen vstřebat 

● Zákazník začíná být k  informacím přicházejícím tradiční marketingovou cestou
nedůvěřivý, nejistý až apatický, ignoruje nabídky, dokáže se rozhodnout pouze za
pomoci někoho, komu důvěřuje, příp. se rozhoduje raději pro to, co už zná a má sám
ověřené, či co ověřil někdo jiný, komu zákazník důvěřuje. 

Marketing-nástroj masových trhů

● Tradiční marketingový postup – studium (analýzy) spotřebitelského chování, z něj
odvozené potřeby trhu, z nich odvozená nabídka…předpoklad, že existuje typické
chování pro dané masy,  v lineárně kauzální souvztažnosti s existencí typizovaného
optimálního produktu, resp. jeho nabídky

● Marketing coby nástroj, jakým přesvědčit co možná největší masy o jejich potřebě
koupit právě produkt firmy, resp. výrobek firmy (výrobkem v tomto pojetí může být i
služba)…předpoklad existence dostatečně velkých tržních seskupení, které lze
přesvědčit o jejich totožné potřebě (čím menší takováto unifikovaná skupina
„vhodných“ zákazníků je, tím méně efektivně jsou vynaloženy všechny vložené
prostředky do jejich přesvědčování)



● Marketing coby „sluha“ výroby (jak to vyrobené prodat trhu), zákazník coby pokorný
„příjemce“ dobrodiní výroby – základní téma: JAK JIM TO NACPAT DO NÁRUČE?
V humánnějším pojetí přeformulované jako: JAK NAŠE ZBOŽÍ UPLATNIT NA TRHU?

● Predikce chování trhu (vstupní informace k lineárně-kauzálnímu působení
marketingu) stojí na riskantních spotřebitelských analýzách – dotazování a ankety –
respondenti odpovídají většinou podle modelu „odpovím tak, jak se asi očekává“,
nikoliv tak, jak by se sami chovali, navíc bez reálné zkušenosti s potřebou koupit (v
daném okamžiku dotazování respondenti většinou o koupi příslušného produktu
reálně neuvažují). 

Individualizace trhů

● požadavky cílových skupin jsou čím dál individuálnější, vyžadují osobitá řešení

● trend dnešní doby – neustále se zrychlující změny trhu (potřeba pružné reakce,
malosériová výroba atd.)

● lineárně kauzální vztah v pořadí  VÝROBA-MARKETING- ZÁKAZNÍK se mění na
ZÁKAZNÍK-MARKETING-VÝROBA-MARKETING-ZÁKAZNÍK, rozhodujícím faktorem je
pružnost, přizpůsobivost a rychlost

● zákazník (spotřebitel) – nepatří k davu, je individualitou, je „něco zvláštního“, má o
věcech „zvláštní“ osobité představy, které zajímají jen jeho

● zákazník odmítá anonymního dodavatele, chce nakupovat od těch, kterým důvěřuje =
partnerství (zatím nahrazováno příslušností ke značkám, viz. spotřební průmysl –
Nike, Boss, Technics, Mercedes, Coca-cola apod., s narůstající individualizací trhu i
mezi značkami budou preferovány ty s „větší“ důvěryhodností na základě
partnerského vztahu, nikoliv na základě image)

● zákazník odmítá být konzumentem, chce produkty „na míru“ jemu šité nejen
odebírat, ale také spoluutvářet – vyžaduje aktivní dialog

● úspěchu prodeje začínají rozhodovat individuální vztahy – prodáme pouze těm, se
kterými máme vytvořen aktivní oboustranný vztah (lesk a bída CRM, jako dobré
myšlenky – vztahy se zákazníky – a jejího nepochopení – pouze jednosměrný vztah,
monolog místo dialogu)

● změna koncepce VLASTNÍME PRODUKT A USPOKOJUJEME JÍM TRH na koncepci
VLASTNÍME VZTAHY S NAŠIMI PARTNERY – ODBĚRATELY (resp. trvale vlastníme své
odběratele) – A TĚM POMÁHÁME (mimo jiné i osobitými produkty vyvinutými přesně
podle jejich individuálních potřeb). Díky té první koncepci stačí změna trhu  - a
nemáme komu prodávat, i když stále vlastníme své staré dobré produkty. Díky té
druhé koncepci změna trhu vyvolá v našich partnerských odběratelích pocity
nejistoty, ve kterých se obrátí se svými potřebami na svůj jediný bezpečný „pevný
bod ve vesmíru“, tj. na nás.

Trh jako systém (aplikace teorie systémů, autopoiézy,…)

● Předpoklady systemického přístupu k marketingu

● Trh lze chápat jako systém, jehož prvky jsou odběratelé, dodavatelé, subdodavatelé,
stávající zákazníci, potenciální zákazníci, konkurenční firmy, strategičtí partneři…..

● Systém trhu je definován strukturou vztahů mezi jeho jednotlivými prvky, struktura
je pro daný systém neměnná, změna kvality jednoho vztahu vyvolá cyklicky na sebe
navazující ovlivnění všech ostatních vztahů ve struktuře tak, aby systém zůstal
zachován (nedošlo k jeho rozpadu)

● Definovaný tržní systém je autopoietický, není možné cíleně a řízeně dosáhnout
žádoucího stavu intervenčními zásahy z vnějška systému, systém se zachová podle



svých vnitřních nepredikovatelných principů a pravidel směřujíce k zachování své
struktury. 

● Systemické dedukce pro úspěšný marketing

● Je-li tržní systém (který je předmětem našeho zájmu) autopoietický, pak je vhodné,
abychom jej neřešili jako systém vůči nám problémový, ale abychom spolu s jeho
všemi prvky vytvořili nový neproblémový systém, tzn. aby mezi všemi jeho prvky
navzájem i mezi nimi a námi vznikly neproblémové vztahy.

● Jsme-li součástí takového žádoucího systému, pak ovlivňováním kvality jednotlivých
vztahů mezi námi a dalšími prvky systému můžeme ovlivnit i ostatní vztahy uvnitř
systému tak, že systém bude zachován.

● Podle autopoietického principu zachování své vlastní struktury je schopen systém
přijímat vnější intervence jako podněty, které jsou konfrontovány svoji užitečností
vůči podpoře existence struktury systému a dle toho pak přijímány nebo eliminovány
(ignorovány - v případě nákupně/prodejních podnětů)

● Je-li naším zájmem akvizice nových odběratelů, pak je třeba pečlivě zvolit takové,
mezi kterými lze vytvořit vzájemné provázané vazby nejen s námi, ale i s dalšími
prvky stávajícího systému a dát tak vzniknout systému novému, ve kterém podle
principu autopoiézy nebudeme způsobovat žádoucí vazby s akvírovanou společností
pouze naším vztahem s nimi ale také všemi vzájemnými vztahy s ostatními prvky
systému.

● Tzn. dosavadní nátlakový marketing vysílaný od „nás“ do všech stran na „ně“ je
nefunkční, je třeba obrátit směr působení a netlačit, naopak vtahovat žádoucí klienty
postupně do námi vytvořeného partnersko-klientského systému, jehož vazby mezi
všemi prvky jsou oboustranně aktivní (slabina doposud chápaných principů CRM – my
jsme aktivní, nesnažíme se o stejně silnou zpětnou vazbu), tzn. všechny prvky
systému jsou aktivně vzájemně provázané.

● Tvorba systému (princip vtahování) a ovlivňování jeho vzájemně proaktivních vztahů
je primární prioritou systemického marketingu, vysílání prodejně-kupních podnětů je
v systémickém marketingu až sekundární úkol. Vzájemně provázané vazby a zákon
autopoiézy způsobí, že bude-li cokoliv ohrožovat přirozenou existenci prvků toho
systému (nedostatek zboží, služby…), pak vyšlou primárně signál (poptávka) po
produktu uvnitř systému, resp. dojde k úpravě všech provázaných vazeb, a to i
v případě, pokud by se prvek systému rozhodl o řešení dodávkou zvně systému.
Pravděpodobnost uskutečnění obchodu mezi prvky uvnitř systému je pak výrazně
vyšší, než je tomu u intervenčního nabídkového procesu klasického nátlakového
marketingu.    

Systemický  marketing

● Tvorba zákaznických sítí (komunity) jako neproblémového systému

● Předpoklad úspěšného vytvoření neproblémového systému – správné zaměření na
výběr správných prvků systému (Paretův princip 20 : 80), tj.  vyhledat nejvýnosnější
zájmovou skupinu a zaměřit se na utvoření „zdravého jádra“ neproblémového
systému (zákaznické komunity, resp. zákaznické sítě)

● Tvorba neproblémového systému = proaktivní tvorba vzájemných oboustranných
vazeb mezi všemi prvky systému, tzn. mimo jiné i CRM jako dialog, nikoliv
jednosměrná péče o zákazníky směrem od nás k nim (kdo všechno s vámi a o vás,
kdo a co je tedy a až kam sahá váš systém?)

● Princip podnětů, impulsů uvnitř systému - dle teorie autopoiézy budou impulsy
vyvolávat vzájemně provázané ovlivňování vazeb uvnitř neproblémového systému
tak, aby struktura systému zůstala zachována, tj. i tak, že se jeho prvky budou



navzájem podporovat, tj. „business flow“ bude probíhat primárně uvnitř systému, až
sekundárně vně

● Akvizice klientů = vtahování do systému (jeho rozrůstání) místo lineárně kauzálního
nátlaku „příčina – následek“ – vytipování dalšího vhodného nového prvku systému
(kandidáta pro „vtažení“ do stávajícího neproblémového systému) a poskytnutí
stejných výhod (vazeb), kterých se dostává všem prvkům stávajícího
neproblémového systému, tj. jeho začlenění k ostatním, resp. nové znovuvytvoření
nového neproblémového systému

● Prvek doporučení – tzn. již existuje pozitivní vztah (vazba) mezi akvírovaným prvkem
a některým z prvků současného neproblémového systému, tzn. efektivní vynaložení
akviziční činnosti = zaměření na okolí našich stávajících partnerů (prvků stávajícího
neproblémového systému)

● Důvod vazeb uvnitř systému – vzájemná výhodnost oboustranného proaktivního
spojení = bezpečí známosti („vím s kým mám tu čest a mohu se na něj spolehnout) a
seriózních partnerství, pospolitost (pocit komunitní příslušnosti a sdílení informací i
know-how), zábava

● „Budu-li potřebovat nakoupit zboží či službu, obrátím se na členy mého systému.“ –
tzn. vznikne-li potřeba, bude pravděpodobným dodavatelem prvek stávajícího
neproblémového systému


