
Start of internship 
 
Cesta do Hradce Králového byla klidná a utekla vcelku rychle. Ještě, že jsme měli klimatizaci. Po příjezdu na 
hlavní autobusové nádraží jsem se setkal s Tomášem Kopicem, který mě následně odvezl k sobě domů.  
U Kopiců doma mě čekalo vřelé přivítání a byl jsem pohoštěn večeří. Poté jsme ještě upravili náš vůz pro 
cestování a šli jsme spát. 
 
1. Working day – Nové Město nad Metují 
 
Brzy ráno jsme se vydali do Nového Města nad Metují, kde jsem byl se všemi seznámen a poté jsem šel na 
prohlídku výrobního areálu. V průběhu této prohlídky jsem si udělal následnou představu, co vlastně 
společnost AMMANN vyrábí, čím se zabývá a dále jsem se ještě dozvěděl spousty zajímavých informací.  
 
Ammann je vedoucí stavební dodavatel pro stroje, systémy a služby s klíčovými kompetencemi v oblasti 

asfaltu a pro celosvětové silniční stavitelství. Popuzován podnikatelským duchem existuje mezinárodně 

úspěšný rodinný podnik od roku 1869 v páté generaci. 
 
Po prohlídce jsem se stal součástí řešení problematiky nového designů strojů a technického řešení různých 
částí stroje, například velikost a styl řešení uchycení pro hák (člověk by nevěřil, jak moc to dokáže zabrat 
času, ale po chvíli jsem pochopil, že je to velice důležité), další řešená problematika byla uchycení a druh 
osvětlení atd. Tohoto sezení se účastnili: externí průmyslový designér Christoph Runge, dále šéf prodeje  
a marketingu Alexander Greschner, Assistant to Management Machines Tomáš Kopic a v neposlední řadě 
specialisté z Nového Města. Tato diskuse byla velice zajímavá a do angličtiny jsem se po chvíli zaposlouchal 
a porozuměl ve většině případů všemu, co bylo řečeno.   Po desíti hodinové debatě o problematice jsme se 
vydali směrem do Hradce, kde jsme vyzvedli našeho řidiče, pana Ježka, který nás v pořádku dovezl okolo 
čtyřiadvacáté hodiny do Frankfurtu. Během cesty jsem byl doprovázen Tomáše Kopicem, Greschnerem  
a Rungem a jejich zajímavými postřehy jak z pracovního, tak z osobního života a dále jejich vtipnými 
komentáři. 
 
2. Working day - Hennef 
 
Ráno, po pětihodinovém spánku jsem byl značně vyčerpaný, tak jsem se posílil snídaní a vyrazili jsme do 
Hennefu. Zde se převážně řešili barvy loga, a asi nejdůležitější část byla diskuse o zavedení jednotného 
označení strojů na přední masce velkým červeným „A“. Dále se řešila nová technologie „ACE“, její 
komunikace se zákazníky (přes dealery). Okolo čtvrté hodiny jsme vyrazili směrem do Švýcarska 
(Langenthalu). Do Langenthalu jsme dorazili kolem desáté hodiny večerní, následně jsem se ubytoval, 
osprchoval a padl do postele, že už ani nevím jak. 
 
3. Working day – Langenthal 
 
Okolo osmé hodiny ranní jsem byl vyzvednut Tomášem Kopicem a zavezen do sídla AMMANNu. Zde jsme 
v podstatě řešili problematiku jako v předcházeních dnech.  
 
Pro mě, jako pro studenta, byla tato diskuse velice zajímavá a poutavá, protože ne každý má možnost  
se dostat a zúčastnit se takovéhoto jednání. Lépe řečeno nahlédnout do „zákulisí“ této úspěšné 
společnosti. 
 
1. WEEKEND 
 
O víkendu jsem šel na obhlídku města (spíše městečka vzhledem k jeho velikosti). Ve Švýcarsku jsem 
poprvé, a docela mě nadchlo. Líbí se mi místní staré domy (v jednom takovém typickém bydlím, a je to 
příjemná zkušenost). Jelikož je městečko malé, tak tu není moc k vidění a ani moc atraktivit pro turisty.  



 
Sobotní večer jsme zašli s Alenou (zabývá se zde marketingem), jejím manželem a Honzou a Pepou (servisní 
technici (kteří na přechodnou dobu servisují stroje) do rodinného pivovárku. Přes všechny očekávání zde 
bylo pivo dobré a chutné, tedy až na cenu, která byla zhruba 130 Kč/0,5L. Až na nás přišel hlad, tak si kluci 
objednali pizzu a já hamburger. A zde nastal problém, kluci si nemohli přeložit jednu ingredienci, a tak ji 
vůbec neřešili, ale to byla chyba. Přinesli pizzu, která neskutečně pálila, a nedala se vůbec jíst. A mně 
donesli hamburger, ve kterém bylo neskutečně dressingu. Co víc si přát? 
 
Další den mě Alena pozvala na oběd, protože mi nedošlo, že jsem zhýčkaný z Čech a že by tady mohli mít  
v neděli zavřené obchody. Oběd byl dobrý, a po něm jsme si hodně popovídali o práci, mém studiu  
a dalších zajímavých věcech. 
 
WEEK IN AMMANN 
 
Začátkem týdne jsem udělal rozhovor s Alexandrem Greshnerem.  Toto interview mi pomohlo se nad svoji 
další cestou zamyslet z trošku jiného pohledu, a jak se říká „otevřelo mi to oči“. 
 
Interview with Alexander Greschner, Director Sales and Marketing, Ammann Schweiz AG 

Why did you decided to study economy? 

First I studied engineering and then I continued with study economics because it offers me  wider variety of job. 

Why exactly marketing?  

Because I was not interested in financial controlling in this area and marketing was for me more related to sales, 
also more market and customer oriented. 

How important was your study and experience? 

Study is very important at the beginning because you have a basic knowledge and then the longer you go the more 
experience you will collect. But study will help you in your analytical approach of problems as how to handle the 
problems, the way how you deal with problems, the way how you deal with costs. This is something that you should 
learn from study also how to deal with a complex situation, how to solve it, how to develop an idea. This is what 
you learn in study… 

What advice would you give to a student who recently graduated a university and wants to do marketing 
professionally?  

I would advise to start with a large company where you will have professional marketing department and processes 
established and then you can go into more medium and specialized companies. If you would start in a small 
company or medium like AMMANN it would be difficult to find the marketing structures that you will know from 
university. Interesting is If you are learning from big company like Volkswagen, Mercedes … or somewhere and then 
after you can apply this knowledge in smaller companies. 

That sounds as a really good way, but isn’t it hard to get work in some big company? 

Yeah, to get the job it isn’t. Normally not. It depends on what aims you have on start. In a big company is quite good 
to start with product marketing or to start in marketing communication because there you will see full variety of 
marketing, how it is applied in reality or in the economy. If you do it in a small company it’s dangerous but they 
have very narrow field of marketing, everything is very customized already it’s all to their needs. You will be looking 
for the university things and comparing with what happened here and it’s not the same. I thing to start it is the first 
step, it is important to get into company with professional marketing implemented.   

What is the most important thing for work as a manager? 

I think most important is the social skills which means you have to work; you have to lead people; you have to 
manage people; you have to motivate, it’s really the socials skills to manage people. 

How important is knowledge of foreign languages?  

… English it isn’t foreign language, English is standard. What we know is that at our field English covers 80% of world 
and then second priority is Spanish, Russian and Chinese. This is very important. Maybe in you generation you have 
to have either Russian, Chinese and Spanish as well to be able to go to the other markets. 

Is important cooperation between universities and companies? 

Yes, for both. I think for the company is important to keep the most actual know how of science to understand the 
most actual tools that developed IT tools or it is marketing models. The opposite way for the university is important 



to be in touch with companies to stay close to reality and not to develop ideas that have nothing to do with reality. 

How important is cooperation between university and AMMANN? 

We have different levels. The most important level of cooperation between AMMANN and the university is RND, 
technical development, product development, and technology development. This is the main segment and then we 
have part cooperation in business development where part is also marketing, financial controlling, financial 
management and corporate finance. This is merger and acquisition for example. 

 
Dále jsem dělal inventuru skladových položek propagačních materiálů, přijmul novou zásilku, a udělal nový 
seznam. Poté přepočítal a připravil mikiny na export do Kanady. 
 
V dalších dnech jsem se zabýval analýzou konkurence. Přesněji řečeno jsem u  společností jako jsou Bomag, 
Hamm, Dynapac, Wecker a v dalších dnech také JCB, Volvo, Mikasa a v neposlední řadě Cat zjišťoval 
informace o jejich příjmech za rok 2010, počtu zaměstnanců, počtů poboček, kolik a jaké produkty 
vyrábějí/prodávají a kde mají výrobní sídla. Některé tyto informace byl nadlidský úkol sehnat, ale práce mě 
bavila, protože jsem se jednak dozvěděl, kdo jsou největší konkurenti společnosti Ammann, a dále 
informace, které i pro mě byly zajímavé a v neposlední řadě, jsem tím pomohl Nadine, která na této 
problematice pracuje.  
 
2. WEEKEND 
 
O druhém víkendu jsem se vydal na průzkum okolních vesnic a zajímavých míst na kole. Zde ve Švýcarsku je 
krásná krajina, kterou se můžete kochat na mých fotografiích.  
 
V sobotní podvečer jsem byl pozván paní domácí a její maminkou na barbecue. Zde jsem se seznámil 
s Oliverem, který měl v Německu pobočku textilní firmy, a ze dne na den byla zrušena, kvůli vyšší moci. 
Moc dobře se mu o tom nemluvilo, a bylo to zcela pochopitelné. Díky tomu, že nemohl v Německu najít 
práci, tak přijmul nabídku ze Švýcarska, s prací je nejspíš spokojený, ale je distancovaný od své rodiny  
a svých malých dětí. Dále jsem se seznámil s Xiou, čínskou dívkou, která je zde a praxi v nějaké společnosti. 
Na jídlo jsme měli tradičně udělaný bramborový salát s grilovanými párky a hovězím masem, vynikající.  
 
Last Week 
 
Na začátku posledního týdne jsem ještě dohledával některé informace okolo analýzy konkurence. A dále 
analyzoval společnost AMMANN a její webové stránky a s tím související komunikaci technologií pro 
Tomáše Kopice.  
 
Výsledek analýzy 
 

Začal bych tím, že když jsem od paní Nielsen dostal zprávu, že budu mít možnost pracovat ve firmě 
Ammann, tak jsem se nezeptal čím se společnost zabývá. Takže jsem hledal společnost Ammann na 

Googlu, a zjistil jsem, že to bude nejspíš oblast hutnících strojů a techniky. Jenže problém byl ten,  
že jsem se to nedozvěděl z oficiálních stránek www.ammann-group.com, ale ze stránek 
www.amman.cz, které společnosti Ammann již nepatří a spadají pod společnost Bobcat CZ. Na 

stránkách je sice logo společnosti Ammann, ale to je nespíš kvůli tomu, že tyto dvě společnosti spolu 
dříve spolupracovali, a za odprodej domény společnost Bobcat požadovala velké peníze. Myslím si,  

že je to ale škoda, že člověk, který hledá společnost Ammann, tak najede přesně na ty stránky jako já, 
a například si nechá udělat servis svých strojů u nich, nebo si koupí díly … Mimo jiné, jsou tyto 

stránky na první pohled nepřitažlivé a špatně optimalizované. Dále zde ani nefungují všechny odkazy 
… 

 
Po prvních dnech jsem z propagačních materiálů zjistil, že správná doména je www.ammann-

group.com, která působí velice decentně, a profesionálně … Design je velice líbivý. Malý nápad bych 
měl k většímu důrazu na 100 leté jubileum, mohlo by to být výraznější a více vidět, podle mého 



názoru je to možnost se tím pochlubit. 

 
Dále postřehy k technologii ACE, o které se hodně mluvilo na jednání v Hennefu. Prvně se na to 
podívám z pohledu www stránek a poté z mého návrhu designové stránky polepu strojů. Podle mého 

názoru je technologie ACE, na to jak je finančně a marketingově důležitá tak je hodně schovaná 

(názorně: www > technologie > inteligentní hutnění půdy > a až v zde je zmínka, že se jedná o nějaké 

ACE) Jinak z celkového pohledu obsahové stránky webovek mi přijde, že tam moc informací není, ale 
to zase nemůžu kompetentně posoudit, protože nevím, pro jakou cílovou skupinu jsou internetové 
stránky primárně určeny. Tuto myšlenku usuzuji z toho, že stroje jsou propagovány a prodávány 

pomocí dealerů.  

 
S určitou „schovaností“ usuzuji i u obaloven asfaltu. Mohl by být kladen důraz na to, že jsme ti 

nejlepší, že dokážeme 100% recyklovat starou asfaltovou směs. Myslím si, že je důležité, tyto 
informace dát najevo, a tím získat i možnou konkurenční výhodu. 

 
V neposlední řadě se mi strašně moc líbí slogan společnosti „Productivity Partnership for 

Lifetime“ … S tím i logo společnosti (AMMANN) a červené A je perfektní. Logo působí čistě  

a profesionální. 
 
Last three days – Sales meeting 
 
Poslední tři dny se konal sales meeting všech prodejců společnosti AMMANN. Jak už jsem psal výše, na těchto 
meetingách jsem byl součástí děje. Měl jsem přístup tam, kam se jiným ani nezdálo. Na meetingu se zpočátku 
analyzovala minulost, poté aktuální situace společnosti a dále strategie a cíle společnosti do budoucna. V řešené 
problematice byli také časové nesoulady s dodacími lhůtami jak strojů tak náhradních dílů, distribuční sítě a s tím 
související prodejní mezičlánky atd. Zajímavé byly také workshopy. Jednoho z nich jsem se účastnil, a k mému 
překvapení probíhal podobně jako u nás ve škole, stejná struktura, postupy … Na workshopu jsme řešili analýzu 
situace, a budoucí potenciální možnosti Kanady a APAC (China, South Asia Pacific, Oceania …). V týmu jsem měl 
nejlepší prodejce z Kanady (Peter Price), Číny, Malajsie atd. 
 
Sales meeting jsme zakončili návštěvou domácí zoo, kde jsme viděli tygry, lvi a leopardy. Jejich malé představení  
a krmení. Poté jsme byli pozváni na grilovací párty, která byla úplně perfektní. Seznámil jsem se s českými prodejci, 
kteří byli také na sales meetingu. K večeři jsem měl grilované steaky (jehněčí žebírka, hovězí panenku, srnčí a také 
krevety) a k tomu asi tak 5 příloh. Krásné zakončení … 
 

Overall assessment of internship  
 
Tato stáž pro mě byla zkušeností hned z několika pohledů. Dostal jsem možnost, seznámit se se zkušenými 
manažery z oblasti marketingu, prodeje a dalších … Dostal jsem se do „zákulisí“ úspěšné společnosti a to 
dokonce hned ve třech státech. Názorně jsem viděl, jak to funguje v reálném životě a ne jen z teoretických 
modelů ze školy.  
 
Dále jsem intenzivně procvičoval své jazykové schopnosti a dovednosti, a to ne jen v práci, ale také s paní 
Bushman (paní domácí) v domě, ve kterém jsem bydlel. Takže jsem prakticky pořád hovořil angličtinou  
a občas i němčinou.  
 
Další přínos byl v tom, že jsem mohl vycestovat do krásné země, která je opravdu úžasná, spoustu krásných 
domů, nádherná krajina … Těžko se to popisuje slovy.  
 
Nadchla mě firemní kultura AMMANNu, všichni pracovníci jsou strašně milí, obětaví, a když člověk 
potřebuje s něčím poradit či má něco domluveného, tak to prostě platí, a všichni mu vyjdou vstříc. 
K tomuto patří i pozdravy s opravdovým úsměvem na tváři, podávání rukou … Od toho by se u nás mohla 
nejedna společnost učit. Za zmínku stojí, že to není jen zde ve společnosti, ale v celém Švýcarsku 
(Langenthalu), názornou ukázku budu demonstrovat na přechodech pro chodce. Lidé jsou zde zvyklí 



zastavovat ještě spíš, než se rozhodnete jít po přechodu, usmívají se, a pustí Vás 99 řidičů ze 100. A to ten 
stý není ve většině případů místní. Možná za to může vstřícnost místních, nebo taky to, že za nepuštění na 
přechodu hrozí pokuta 1000 CHF (což je zhruba 20.000). Ale to samé platí všude jinde, na ulici v obchodech 
atd. 
 
Tato země, a společnost, na mě udělala opravdu kladný a upřímný dojem. A jsem velice rád za budoucí 
spolupráci s Tomášem Kopicem, jednak na mé bakalářské práci a také na mém osobním karierním rozvoji. 
Vážím si toho. 
 
Tímto bych chtěl za tuto možnost vřele poděkovat PhDr. Júlii Nielsen, Ing. Tomášovi Kopicovi  
a v neposlední řadě Ing. Pavlu Štohlovi a celému vedení školy, že mi tuto stáž umožnili. Této možnosti  
a zkušenosti si cením a bez Vás by se tato stáž rozhodně neuskutečnila. 
 
Děkuji Vám, 
Tomáš Rygl 


