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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou marketingové komunikace vybraného kadeřnictví a riziky 

s nimi spojenými. Práce obsahuje literární rešerši, analýzu problémů a současné situace, popis vlastního 

průzkumu a analýzu rizik. Získané výsledky analýz jsou použity k vytvoření návrhů řešení, které mají vést 

ke změně komunikačního mixu. Analýza rizik je také aplikována na návrhy řešení. 

Abstract 

This diploma thesis deals with marketing communication topics of particular hairdresser’s and related 

risks. The work consists of theoretical background, problems analysis and current situation, description 

of the research itself and risk analysis. The analysis results are utilized to propose solutions which should 

lead to change of communication mix.  The risk analysis is also applied on proposals of solutions. 

Klíčová slova 

Marketingový mix, komunikační mix, analýza rizik 

Keywords 

Marketing mix, communication mix, risk analysis 
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1 ÚVOD 

Situace na trhu služeb je čím dál složitější. Přibývá těch, kteří chtějí vydělávat peníze a budovat 

si postavení na trhu, ale také těch, kteří nabízené služby vyhledávají. S tím souvisí předvídání potřeb 

a následné uspokojování zákazníků. Jak ale komunikovat se zákazníky v oblasti poskytování služeb? 

Co je pro zákazníka důležité? Jaké informace by chtěl zákazník dostat? Tyto informace je možné získat 

prostřednictvím oboru marketing služeb. 

Mezi služby také patří provozování kadeřnictví. Tento druh činnosti má velmi dlouhou historii 

a je mezi lidmi stále žádané.  

Objektem řešené situace je kadeřnictví Formule (dále jen kadeřnictví nebo vybraný objekt), 

jehož provozovatelkou je fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění. Poskytovanou 

službou je tedy kadeřnictví a holičství. Služba je provozovaná v obci Ryžoviště v Moravskoslezském kraji. 

Zpracovat závěrečnou práci pro zmíněné kadeřnictví mě napadlo již v době, kdy jsem sama byla 

jeho pravidelnou zákaznicí. Viděla jsem zde některé nedostatky, které mohly negativně ovlivňovat vztahy 

se zákazníky nebo budoucí výdělky provozovatelky. Mezi vnímané nedostatky se například řadila 

komunikace se zákazníky. Zmíněné skutečnosti mě přivedly k tomu, že jsem v této věci kontaktovala 

provozovatelku. Po určité diskusi jsme došly k závěru, že její kadeřnictví potřebuje pomocnou injekci 

v podobě změny v marketingové oblasti. Stávající situaci v komunikaci mezi kadeřnictvím a jeho 

zákazníky bylo možno považovat za problémovou. A bylo třeba ji řešit. 

Kapitola 2 obsahuje vymezení formulace problémů a stanovení cílů řešení.  

Po ohraničení nejdůležitějšího problému práce pokračuje zpracovanou literární rešerší. 

To je obsaženo v kapitole 3, kde jsou uvedeny teoretické základy, které se týkají problematiky 

marketingu služeb a aktuálních trendů na českém i zahraničním trhu. Součástí této rešerše je také bližší 

seznámení s vybranými metodami, které k následujícím analýzám bezpodmínečně patří. 

V kapitole 4 jsou uvedeny metody, které napomohly k vypracování této diplomové práce a současně 

s tím odůvodněn jejich výběr. 

Po seznámení s řešeným problémem a potřebnými teoretickými, je možné přikročit ke čtení 

analýzy řešeného problému a současné situaci (viz kapitola 5). Tato část práce charakterizuje podstatné 

veličiny a parametry vybraného objektu. Jsou v ní zaznamenány například základní údaje, struktura 

objektu, vazby na okolí, vlivy nebo také oborové vlastnosti. Na konci těchto záznamů je shrnutí 

nejpodstatnějších zjištění o vybraném objektu. 
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Součástí kapitoly 6 jsou kromě vstupních dat také výsledky marketingového průzkumu, které 

byly zpracovány za účelem získání informací o možných hrozbách i příležitostech v souvislosti 

s marketingovou komunikací směrem k zákazníkům.  

Metoda SWOT analýzy shrnuje nejpodstatnější silné i slabé stránky, hrozby a příležitosti, které 

jsou bodovány a vyhodnoceny v kapitole 7.  

V kapitole 8 dochází k analýze rizik, jejichž vstupy plynou z výsledků SWOT analýzy. Pro snížení 

míry jednotlivých rizik jsou sestavena konkrétní opatření. 

Kapitola 9 představuje charakterizování vlastních řešení plynoucí z předchozí kapitoly. Součástí 

každého návrhu je harmonogram, nástin finanční náročnosti řešení a předložení kvantitativních 

nebo kvalitativních přínosů práce.  

V kapitole 10 jsou hrozby plynoucí z návrhů řešení znovu využity pro stanovení míry rizika. Tato 

kapitola je jednou z podstatných této diplomové práce. Jejím obsahem je opět analyzování rizik a nástin 

návrhu opatření ke snížení míry jednotlivého rizika. 

Přínosy návrhů a analýza výsledků, resp. závěr diplomové práce jsou uvedeny v kapitole 11 resp. 

v kapitole 12. 
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2 FORMULACE PROBLÉMŮ A STANOVENÍ CÍLŮ ŘEŠENÍ 

Cílem diplomové práce je na základě teoretických východisek a provedených analýz 

současného stavu a rizik navrhnout změnu stávajícího komunikačního mixu. 

Za dílčí cíle jsou považovány takové činnosti, které souvisí s hlavním cílem této práce. Jedná se to tyto 

činnosti: 

• Vyjasnění teoretických základů, 

• analýza vnějšího a vnitřního okolí vybraného objektu, 

• uskutečnění a vyhodnocení marketingového průzkumu, 

• vyhodnocení všech analýz, 

• vytvoření návrhu opatření pro zlepšení stávající situace, 

• identifikace a analýza rizik spojená s navrhovanými opatřeními. 



19 

3 LITERÁRNÍ REŠERŠE 

V kapitole 3 jsou krátce uvedeny teoretické základy pro porozumění textu v dalších kapitolách 

práce. Jsou v ní stručně zahrnuty nejdůležitější základní pojmy, které byly nastudovány k příslušným 

oblastem problematiky. Literární rešerše začíná kapitolou zabývající se marketingem služeb a končí 

tématem věnujícím se analýze rizik. Protože byly známé a zjistitelné aktivace objektu, vazby na okolí 

i struktura vybraného objektu, byl považován řešený problém za příčinný. Od tohoto základu se práce 

odvíjí [1]. 

3.1 MARKETING SLUŽEB 

Aby podnikatelský subjekt úspěšně čelil různým nebezpečím ve svém oboru, je kromě jiných 

faktorů také třeba, aby byly jeho marketingové aktivity drženy na vysoké úrovni a fungovaly efektivně. 

Díky zmíněnému je totiž velmi často zajištěn i finanční úspěch. Cílem marketingu je tedy získat a udržet 

zákazníky [2]. 

Za službu se považuje činnost, která může být nabídnuta jednou stranou někomu dalšímu, tedy 

straně druhé. Propojením termínů marketing a služba pak vzniká sousloví marketing služeb . Smyslem 

tohoto odvětví je zaměřit se na lidské potřeby, zjišťovat je a následně uspokojovat [2]. 

Uspokojování potřeb zákazníků je o to důležitější, je-li sledovaný podnikatelský subjekt zaměřen 

právě na utužování vztahů s nimi. S tím je spojené také sledování jejich spokojenosti prostřednictvím 

průzkumů. Na jejich spokojenosti je pak závislé to, jak často se vrací a jaké má sledovaný podnikatelský 

subjekt výdělky [24]. 

Služba je charakteristická těmito vlastnostmi. 

• Jako samostatná entita je nehmotná,  

• je neoddělitelná od poskytovatele, 

• její proměnlivost je spojená s lidským faktorem, který je sám o sobě velmi 

nepředvídatelný (zákazníci, poskytovatel, vlivy dalších osob), 

• nemožnost skladování, úschovy či vrácení služby, 

• nemožnost službu vlastnit [25]. 

3.2 MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ 

Marketingové prostředí se skládá ze složek makroprostředí, mikroprostředí a ze samotného 

podnikatelského subjektu. Je rozděleno podle entit, které jsou dále zkoumány. Výstup z analýzy 
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marketingového prostředí je posléze možné využít k analýze SWOT, a to pro určení silných a slabých 

stránek podnikatelského subjektu a také příležitostí a hrozeb [3].  

3.2.1 Makroprostředí  

Každý objekt je ovlivňován svým okolím, proto je důležité zmínit podstatné druhy prostředí, 

které se v práci budou vyskytovat. 

Jedná se o tato prostředí. 

• politicko-právní, 

• ekonomické, 

• sociální, 

• technologické a environmentální [4]. 

Výběr výše uvedeného umožňuje aplikovat PESTE analýzu, a právě jednotlivá prostředí jsou 

jejími vstupy. PESTE analýza je jednou z metod analyzování vnějšího okolí nejen podnikatelských 

subjektů. Díky poznání těchto prostředí jsou objevovány hrozby a příležitosti, které jsou zařaditelné do 

SWOT analýzy [4]. 

Politicko-právní prostředí 

Prvním prostředím, kterému je třeba se přizpůsobit je politicko-správní. Tato část vnější sféry 

podnikatelského subjektu vytváří podmínky pro podnikání formou zákonů, vyhlášek, nařízení a jiných 

závazných předpisů. Při nedodržení některých z podmínek vybraného druhu podnikání může 

podnikatelský subjekt být oslaben, znevýhodněn před stávající konkurencí nebo může úplně zaniknout. 

K zaniknutí poskytovatele služeb může dojít například při nedodržení hygienických podmínek, 

kdy Krajská hygienická stanice nařídí dočasné nebo úplné uzavření vybrané provozovny [7]. 

Ekonomické prostředí 

V rámci ekonomického prostředí se sleduje řada faktorů týkajících se spotřebitelů, příjmových 

skupin a její úrovně a rozdílnosti příjmů. Také se zde projevuje problematika nezaměstnanosti a výkyvů 

hospodářského cyklu. Hospodářský cyklus pak bývá spojován přechozími stavy ekonomiky dané země, 

také s trendy a predikcí budoucího vývoje vybrané tržní ekonomiky [7]. 

Sociální prostředí 

Součástí sociálního prostředí jsou bezpodmínečně demografické kulturní faktory. Demografické 

faktory jsou sledovány prostřednictvím ukazatelů, které sledují počty obyvatel, jejich věk a rozložení, tedy 

i věkové skupiny. Také vývoj počtu obyvatelstva a další jiné statistické znaky. Z obecných kulturních 
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faktorů je třeba pro účely této práce upřednostnit sdílení hodnot z generace na generaci, předávání 

názorů mezi blízkými a přáteli [7]. 

Technologické prostředí 

Neméně důležitým okolím, které ovlivňuje podnikatelský subjekt je technologické prostředí. 

Finanční prostředky, které se vynakládají na výzkum a vývoj v oblasti chemického průmyslu mohou být 

pozitivní vliv na zkvalitňování poskytovaných služeb. Tyto výzkumy jsou však uskutečňovány 

specializovanými společnostmi a ústavy, které musí na tuto činnost vlastnit mnoho finančních 

prostředků. Příkladným přínosem vývoje technologického prostředí z pohledu podnikatelského subjektu 

může být jak rozvoj přístrojů, tak i vývoj samotných kosmetických přípravků a chemikálií [7]. 

Environmentální prostředí 

Prostředí, které se v posledních desetiletích stalo více důležité je ekologické. Dnes velice 

sledovaná spotřeba přírodních zdrojů, například vody. Také propagované třídění odpadu je aktuálním 

tématem nejen pro velké, ale i střední a drobné podnikání. Důležitým prvkem environmentálního 

prostředí je znečišťování životního prostředí odpadem a chemickými látkami [7]. 

Kromě diskutované zátěže na životní prostředí je ale také vhodné sledovat lokální situaci 

přírodního prostředí v okolí podnikatelského subjektu nebo ztížení dostupnosti v důsledku přírodních 

událostí a jevů.  

3.2.2 Mikroprostředí 

Mikroprostředím je myšleno úzké okolí podnikatelského subjektu. Patří sem zákazníci, 

konkurence, dodavatelé a ostatní ovlivňující subjekty. Vzhledem k vybraným veličinám je možné využít 

analytickou metodu Porterovu analýzu konkurenčních sil. Touto metodou jsou odhalovány důležité 

informace o situaci vybraného podnikatelského subjektu na trhu. Díky ní je možné zjistit, 

kdo je opravdovým konkurentem, jaké jsou strategie jednotlivých podnikatelských subjektů nebo v čem 

spočívá jejich síla na trhu. Výstupy pak mohou být interpretovány jako příležitosti a hrozby na trhu. 

Prostřednictvím této metody je také možné vyhodnotit postavení odběratele či dodavatele vzhledem 

k sledovanému subjektu [5]. 

Do mikroprostředí se někdy zařazuje samotný podnikatelský subjekt, kde je rozebrán 

vnitropodnikový potenciál a popisují se jeho vybrané vlastnosti.  Tuto část analýzy je také možné 

částečně zařadit do kapitol týkajících se marketingového, komunikačního mixu a základních informací 

o subjektu. Výstupy těchto analytických procesů mohou být silné a slabé stránky sledovaného subjektu 

[6]. 
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3.3 MARKETINGOVÝ MIX SLUŽEB 

Marketingovým mixem služeb je myšlen soubor nástrojů, který má utvářet vlastnosti dané 

služby. Cílem takového mixu je uspokojit potřeby zákazníků a zajistit zisk podnikatelského subjektu.  

Jedná se o marketingový model 7P obsahující 7 vybraných prvků zobrazených na obr. č 1 [2]. 

 

 

Obr. č. 1 – Marketingový mix služeb [6] 

3.3.1 Produkt 

Podle vybrané tuzemské literatury je produktem myšleno vše, co je nabízeno podnikatelským 

subjektem nebo jinou organizací spotřebiteli k uspokojení hmotných nebo nehmotných potřeb. Jedná 

se tedy například o výrobek nebo službu. Klíčový element, který vstupuje do tvorby vlastnosti produktu 

je kvalita [6]. 

3.3.2 Cena 

Určování ceny produktu je závislé na vynaložených nákladech podnikatelského subjektu, úrovní 

poptávky v dané lokalitě nebo například poskytnutými slevami v rámci podpory prodeje. Cena 

v soukromých službách může být také individuální a zpravidla není dotovaná tak jako služba ve veřejném 

sektoru [6].  

3.3.3 Propagace 

Marketingová komunikace nebo také propagace podnikatelského subjektu je prvek, 

bez kterého by se poskytovatel služby ani zákazník nemohl pravděpodobně obejít. Jedná se o řízení 

komunikace za účelem informovat, přesvědčit nebo ovlivnit spotřebitele a veřejnost. Smyslem 

propagace je dále podpořit prodej výrobku či služby a upevnit vztah se zákazníky [7]. 

 Podle vybrané literatury se dělí forma komunikace na osobní a neosobní. Neosobní neboli 

masová komunikace předává sdělení v téměř stejném okamžiku všem zacíleným zákazníkům. U osobní 

Produkt Cena Propagace Distribuce 

Lidé Materiálové 

prostředí 
Procesy 
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komunikace je specifické to, že komunikujících stran je méně. Minimálně jsou 2 a maximálně tak, aby byl 

umožněn přímý kontakt [7].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Obr. č. 2 – Vybrané formy propagace [10] 

Obr. č. 2 zahrnuje čtyři vybrané formy propagace. Tyto záležitosti jsou blíže specifikovány 

v kapitole 3.4. 

3.3.4 Distribuce 

Distribuce je spojená s konkrétním umístěním poskytování služby a také s možností dodávky 

služby v podobě dopravení se poskytovatele k zákazníkovi. Kromě distribuce služby se v rámci tohoto 

tématu řeší i přesun potřebného materiálu a nástrojů na smluvené místo [6]. 

3.3.5 Lidé 

Zaměstnanci neboli pracovníci, jsou osobami, které často přichází do přímého styku 

se zákazníkem. Jinými slovy, jsou těmi, kteří přímo ovlivňují kvalitu služby. Jsou zde ale i zákazníci, kteří 

tuto kvalitu ovlivňují. Je tedy důležité, aby se dbalo na vzdělání, popřípadě motivování zaměstnanců, 

které má vést k uskutečnění služby v odpovídající kvalitě [6]. 

3.3.6 Procesy 

Proces jakožto posloupnost činností je ovlivňován vzájemnou interakcí mezi zákazníkem 

a podnikatelským subjektem. Procesy se dají dělit na primární a sekundární (podpůrné). Primární proces 

obvykle přímo souvisí s poskytovanou službou, sekundární je zpravidla spojen s procesy distribuce 

materiálu, doplňkových služeb, provozních či skladovacích činností [6]. 

3.3.7 Materiálové prostředí 

Materiálové prostředí, ve kterém je služba poskytována je velice důležitým faktorem 

pro posuzování její celkové kvality zejména proto, že služba je sama o sobě nehmotná.  
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Osobní 

prodej 

Internetová 
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Tento prvek ovlivňuje zákazníky do takové míry, že se díky svému pozitivnímu pocitu z prostředí vrací za 

službou.  V opačném případě pak, kvůli nedostatečně propracovaném či zastaralém prostředí 

podnikatelský subjekt či jeho provozovnu nenavštíví. V této problematice se neřeší pouze umístění, 

budova či vnitřní rozpoložení provozovny, ale také design, rozložení barev nebo oblečení a vizáž 

zaměstnanců [6].  

3.4 KOMUNIKAČNÍ MIX SLUŽEB 

Komunikace je v oboru marketingu jednou ze základních veličin. Proto v dřívějších dobách vznikl 

soubor nástrojů, který tvoří komunikační mix služeb i výrobků. Každý podnikatelský subjekt tvoří takový 

mix individuálně dle svých potřeb a požadavků svých zákazníků [2]. 

Součástí komunikace jsou i média. Celkový růst mediálních nosičů, kanálů komunikace 

a digitálních zařízení zjednodušil a posunul hranice komunikování.  Není bez zajímavosti, že svět 

zaznamenal první použití marketingu už v roce 1910. Výhodou tohoto oboru je, že rychlost i směr 

pokroku může být sledován a ovlivňován jak příjemcem, tak odesílatelem [8]. 

Podnikající subjekt, který tuto komunikační politiku využívá, pracuje se snahou ovlivnit postoje, 

chování a také vědomí jednotlivého zákazníka. Finanční možnosti a dovednosti pověřené osoby jsou pak 

hranicí komunikační politiky. Pro účely této práce jsou důležité zejména komunikační nástroje 

zaznamenané v tab. č. 1. Tabulka dále shrnuje vybrané výhody a nevýhody těchto nástrojů [9]. 

Tab. č. 1 – Výhody a nevýhody vybraných komunikačních nástrojů [6][9] 

 Výhody Nevýhody 

Reklama 
Rychlé působení 

Možnost výběru zákazníka 

Cena 

Zpětná vazba není okamžitá 

Osobní prodej 
Okamžitá možnost zpětné vazby 

Posilování vztahů se zákazníky 
Psychologická obrana zákazníků 

Internetová komunikace 
Rychlost komunikace 

Nízké komunikační náklady 
Zamezený osobní styk 

Podpora prodeje 
Přilákání nových zákazníků 

Udržení stálých zákazníků 

Možnost pouze dočasného vlivu 

Finanční nákladovost 

3.4.1 Reklama 

Nejstarší komunikační nástroj v placené a neosobní formě je bezpochyby reklama. Mezi obecná 

média reklamy se řadí tištěná reklama, velkoplošné a světelné reklamy, audiovizuální reklamy, dále 

3D reklamy nebo internetová reklama [6]. 

Ve službách se využívají konkrétně tato média reklamy: noviny, televize, rozhlas, časopisy, 

venkovní reklama, on-line reklama a internet. Pro každé médium existuje potenciální nosič, 



25 

prostřednictvím kterého se odesílatel zprávy snaží předat informaci. Mezi takové nosiče patří například 

tištěný leták, plachta na fasádě, vlaječka, polepová plocha nebo přenosný informační poutač [6]. 

3.4.2 Osobní prodej 

Tato forma komunikace je specifická svou možností přizpůsobení se konkrétnímu zákazníkovi. 

Z finančního hlediska se jedná o jeden z nákladnějších, avšak vysoce efektivních forem komunikace. 

Zmiňovaná efektivnost je způsobena jedinečností komunikačního kanálu odesílatele (podnikatelského 

subjektu) a příjemce (zákazníka). Právě osobní prodej je v oblasti služeb nejpodstatnějším způsobem, jak 

dosáhnout prodeje [6]. 

Existují tři zásadní výhody, které nosí osobní prodej. Jedná se o tyto přednosti. 

• Osobní kontakt (prodej, poskytnutí služby zákazníkovy, sledování a informování), 

• posilování vztahů se zákazníky (frekvence kontaktu a síla vazby, přátelský kontakt), 

• stimulace nákupu dalších služeb (motivace pro další návštěvu aj.) [6]. 

K zajištění úspěšného osobního prodeje je mimo jiné třeba identifikovat přání a očekávání 

zákazníků, využít vlastních kvalifikací a schopností prezentování služby a stimulovat pozitivní 

účast zákazníků. Umožnění zákazníkům, aby se stali oni sami nosičem reklamy [6]. 

3.4.3 Internetová komunikace 

Internet hraje důležitou roli v komunikaci obchodního styku. Je to nejmladší forma komunikace, 

využívána interně v podnikatelských subjektech, i externě směřující na vnější okolí. Charakteristickým 

rysem je zde skutečnost, že zákazník nekomunikuje přímo s prodejcem či poskytovatelem služby. 

Vyřazují se tak možnosti reakce na zákazníka plynoucí z neverbální komunikace, která může být odhalena 

například při osobním prodeji. Také nelze spoléhat pouze na tento nástroj, protože ne každý spotřebitel 

či domácnost mají přistup k internetu a umí jej využívat. Výhodou internetové komunikace 

je bezpochyby neomezená časová možnost shlédnout potřebné informace, vyřízení potřebné zprávy 

nebo sdílení dnes populárních fotografií a obrázků [26]. 

V obr. č. 3 jsou uvedeny některé formy internetové komunikace, z toho elektronickou poštou je myšleno 

například přeposílání e-mailu nebo intranetových zpráv. Ty mohou kromě textu obsahovat také 

fotografie, katalogy nebo kupony k vytisknutí. Webové stránky je dnes možné sestavit a udržovat 

na základě vlastních znalostí a dovedností nebo si za tuto službu zaplatit. On-line komunikací je myšleno 

takové dorozumívání, které probíhá prostřednictvím internetu ve stejnou chvíli na obou stranách 

komunikačního kanálu. Jedná se například o on-line chaty nebo speciální mobilní aplikace [6]. 
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Obr. č. 3 – Vybrané formy internetové komunikace [6] 

Mezi sociální sítě, které jsou na obr. č. 3 zaznamenány patří například Facebook, Twitter, 

Linkedln nebo sociální síť Clonder. Reklamu ve vyhledávači může zajistit aplikace společnosti Google, 

AdWords Express, která zajistí, aby se nabízená služba ukazovala potenciálním zájemcům v jejich 

zařízeních [6]. 

3.4.4 Podpora prodeje 

Využitím cenového opatření a reklamy vzniká podpora prodeje, jejíž smyslem je informovat 

zákazníky o službě a podněcovat nákup služby či jiného produktu. Tento komunikační nástroj je využíván 

v celém distribučním řetězci, tím pádem jsou stimulovaní jak zákazníci, tak i prodejci služby [7]. 

 Výběr z možností podpory prodeje je následující. 

• Kupóny, 

• množstevní či sezónní slevy, 

• prémie, 

• soutěže, 

• výstavy a veletrhy, 

• reklamní a dárkové předměty [7]. 

Nevýhodou podpory prodeje je, že působí zpravidla krátkodobě a při nevhodném naplánování 

může způsobit vysokou finanční ztrátu z realizace [7]. 

3.5 SWOT ANALÝZA 

Analýza SWOT je určena ke sledování současného stavu společnosti. Shrnuje základní faktory, 

které působí na efektivnost marketingových aktivit a také ty podstatné činitele, které ovlivňují dosažení 

dříve stanoveného cíle. Podstatou je rozlišení externích faktorů (příležitosti a hrozby) a interních faktorů 

(silné a slabé stránky) [10].   
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3.5.1 S (strength) – Silné stránky 

Také se o nich hovoří jako o síle organizace, jejíž vnitřní podmínky jsou vymezeny příznivými 

hodnotami a vlastnostmi. Díky těmto stránkám bývá dosahováno úspěchu v podnikání [11]. 

3.5.2 W (weaknessnes) – Slabé stránky 

Jedná se o znaky, které negativně ovlivňují podnikání. Vznikají interně na základě chování 

společnosti a jsou častou překážkou dosahování stanovených cílů [11]. 

3.5.3 O (opportunities) – Příležitosti 

Příležitostmi jsou ty prvky, které by mohly kladně ovlivnit zájmy společnosti. Vznikají z externího 

prostředí, určují směr v chování společnosti a správným vyhodnocením by mohly zajistit její dobrou 

budoucnost [11]. 

3.5.4 T (threats) – Hrozby 

Známé také jako nebezpečí či ohrožení. Jedná se o externí a negativní aspekty plynoucí 

z omezování společnosti i změn vybraných druhů prostředí. Prostřednictvím odhalení hrozeb je možné 

získávat data do analýzy rizik [11]. 

Jednotlivé faktory ve SWOT analýze je možné hodnotit například třemi stupni, slovně 

ohodnocenými jako dobrý, průměrný a špatný.  Také je možné využít metodu párového porovnání., 

viz. tab. č. 2. 

 

Tab. č. 2 – SWOT analýza – metoda párového porovnání 

 

 

 

 

 

Součástí této metody je přiřazení síly vazby mezi vybranými elementy a také sčítání příslušných 

řádků i sloupců. Smyslem párového porovnání je stanovit pořadí položek všech čtyř faktorů SWOT 

analýzy. Současně s aplikací tohoto postupu je vhodné vytvořit tabulky, na základě, kterých se čtenář 

i zpracovatel lépe orientuje [7] [10].  
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3.6 MARKETINGOVÝ PRŮZKUM 

Studování trhu, chování zákazníků ale i jiných blízkých oblastí je důležité pro formování 

marketingové strategie. K získávání informací jak interních, tak externích slouží marketingový výzkum. 

Interními informacemi jsou nové, získané z dat vlastního podnikatelského subjektu. Externími 

informacemi jsou opět nové, ale tentokrát ty, které jsou o konkurenci nebo o spotřebitelích [9]. 

Existují různé formy výzkumu. Pro účely této práce je podstatná forma dotazování 

a pozorování. Také je často využíván předvýzkum nazýván jako metoda Focus groups. Zde se jedná 

o skupinové rozhovory založené na získání prvotních informací pro sestavení dotazníku. Také 

je rozlišován pojem kvalitativní a kvantitativní výzkum. Podstatným rozdílem mezi těmito typy je cíl, 

pro který výzkum je tvořen. U kvalitativního se obvykle odpovídá na otázku proč, a metodou jsou 

například skupinové diskuse. V rámci kvantitativního se odpovídá na otázku kolik. Pořadí těchto metod 

je stanoveno individuálně na základě situace [12]. 

Pro účely diplomové práce je třeba činnost nazývat průzkumem, protože se nejedná 

o celoplošný výzkum, nýbrž jeho zjednodušenou variantu uskutečňovanou v lokální oblasti.  

Obecný postup tvorby konkrétního průzkumu je rozdělen do pěti bodů, nicméně každý 

zpracovatel si musí konkrétně stanovit a ujasnit dílčí kroky, protože každý problém může mít jinou cestu 

k řešení. 

Obecně lze při tvorbě marketingového průzkumu postupovat takto. 

• Vytyčit problém a cíl, 

• sestavit plán, 

• shromáždit potřebné informace, 

• uskutečnit statistické zpracování a analýzu dat, 

• prezentovat výsledky a vyjádřit doporučení [4]. 

Pro účely práce jsou pro tvorbu zařazeny tyto konkrétní úkoly. 

• Vytvořit časový harmonogram, 

• určit cílové skupiny průzkumu, 

• vybrat metody sběru dat a velikosti vzorku, 

• určit strukturu a formulaci otázek v dotazníku a sestavit dotazník [4]. 

3.6.1 Formulace dotazů 

Otázky, patřící do dotazníku je možné rozčlenit na dvě skupiny. První skupina otázek se týká 

názorů i chování respondentů a je zaměřena na řešený problém. Druhá skupina je určená pro získání 
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zejména demografických údajů, jsou to třídicí a identifikační otázky Tento druhý případ otázek 

se vyskytuje nejčastěji na uprostřed nebo na konci dotazníku.  

Srozumitelnost a jednoznačnost jsou jedny z podstatných vlastností dotazníku. Dále je důležité 

pořadí dotazů a jejich logický sled. Neméně podstatné je, aby se nabízené odpovědi nepřekrývaly. Podle 

formy či možnosti odpovědi se otázky dotazníkového šetření dělí do různých kategorií. Jedná 

se o následující kategorie. 

• Uzavřené otázky (respondentovi jsou nabízeny varianty odpovědí), 

• alternativní otázky (jsou nabízené pouze dvě varianty), 

• selektivní otázky (v nabídce odpovědí jsou více než dvě odpovědi), 

• vícehodnotové otázky (výběr například maximálně 4 odpovědí),  

• otevřené otázky (respondent volně odpovídá na otázku), 

• polouzavřené/polootevřené otázky (k nabízeným možnostem existuje varianta vlastní 

odpovědi) [4]. 

3.6.2 Zpracování a analýza dat  

Pro numerické řešení, zpracování a analýzu dat nejen z marketingového průzkumu je možné 

využít programu jako je STATISTICA nebo program Excel společnosti Microsoft. Pro diplomovou práci 

jsou přínosné statistické pojmy jako jsou absolutní a relativní četnost, průměr, medián, normální 

rozdělení a testování normality pomocí Shapiro-Wilkova testu, regresní analýza jednokriteriální nebo 

vícekriteriální, shluková analýza pro zjištění zákaznického segmentu.  

Pro účely analýzy dat z dotazníkového šetření marketingového průzkumu se doporučuje využití 

regresní analýzy, která zohledňuje vztahy jednoho nebo několika faktorů závislé proměnné s nezávislou 

proměnnou. Při zpracování i jiných dat, než z marketingového průzkumu je využit model regresní funkce 

v jednoduché podobě (rovnice č. 1) [21]. 

 𝑦𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖1, … , 𝑥𝑖𝑘) + 𝑒𝑖 ,       (𝑖 = 1, 2, … , 𝑛) (1) 

 𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 + … + 𝛽𝑘𝑥𝑖𝑘 +  𝑒𝑖,              (𝑖 = 1, 2, … , 𝑛) (2) 

 

Pro zjištění závislostí jednotlivých komunikačních nástrojů na celkovém očekávání bývá použit 

model mnohonásobné lineární regrese, viz rovnice č. 2 [21]. 



30 

3.7 ANALÝZA RIZIK 

Z vlastního průzkumu a analýzy současného stavu mohou vyplynout nebezpečí, se kterými jsou 

dále spojená konkrétní rizika. Analýzou rizik je myšlen souhrn činností směřujících k odhadu rizik daného 

objektu. Objektem je v případě této práce myšleno Kadeřnictví Formule. Pro ujasnění terminologie jsou 

dále vymezené některé základní pojmy a procesy spojené s analýzou rizik [15]. 

3.7.1 Vybrané základní pojmy 

Aktivem se myslí vše, co má pro subjekt hodnotu, která může být snížena vlivem hrozby [15]. 

Hrozbou je myšlena událost, aktivita, osoba či jiná entita, která má nežádoucí působení 

na sledované aktivum [15].  

Dopad hrozby je chápán jako škoda, kterou způsobila hrozba při působení na aktivum [15]. 

Protiopatření se zavádí v podobě procesu, je to speciálně navržená činnost pro zmírnění 

působení hrozby [16]. 

Riziko vzniká kombinací pravděpodobnosti uskutečnění scénáře hrozby a jejich následků [16]. 

Nejistota souvisí s neschopností spolehlivě odhadnout budoucí vývoj faktorů působící 

na hodnotu aktiva. Může se projevit v nejistotě realizovaných podnikatelských aktivit, což může 

zvyšovat její rizikovost [15]. 

Podle vztahů týkajících se problematiky analýzy rizik se předpokládá, že mezi faktory zvyšující 

riziko patří: hrozby, zranitelnost objektu a dopady snižující hodnotu aktiva. Naopak to, co riziko snižuje 

je protiopatření opatření [16]. 

3.7.2 Metody analýzy rizik obecně 

Podstatným hlediskem dělení metod analýzy rizik je forma vyjádření veličin, které se v analýze 

používají. Na základě těchto veličin se metody dělí na kvalitativní, kvantitativní a kombinované. 

Pro účely této práce bude využita metoda kvalitativních metod. Tato metoda je založená 

na popisu závažnosti možného dopadu a na určení pravděpodobnosti, že daný jev nastane. Typické 

je při určování a hodnocení rizika využití intervalů numericky např. <1;10> nebo slovní popis <malé, 

střední, velké> [16]. 
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3.7.3 Metody snižování rizika 

Existují metody, které mají efektivně usměrňovat riziko. Každá z nich se využívá ve specifických 

situacích a je na expertovi, kterou z metod vybere. Vždy ale musí využívat takovou metodu snižování 

rizika, která je nejvýhodnější vzhledem k okolnostem a ideálně tu, která je nejméně nákladové [16]. 

Tab. č. 3 zobrazuje doporučené metody používané při řešení problému rizik. Záhlavím tabulky 

je míra pravděpodobnosti a míra tvrdosti rizika. Podle těchto dvou kritérií se volí použití metody [16].  

Tab. č. 3 – Doporučené metody snižování analýzy rizik [16] 

 Vysoká pravděpodobnost Nízká pravděpodobnost 

Vysoká tvrdost faktoru Vyhnutí se riziku a redukce Pojištění 

Nízká tvrdost faktoru Redukce a retence Retence 

 

Tvrdé faktory jsou spojené s procesy, které jsou hmatatelné a měřitelné více než měkké faktory. 

Jejich procesy bývají popsatelné a mohou být úzce vázané na organizační strukturu. Měkké jsou naopak 

spojené s procesy nižšího stupně ohraničenosti a jednoznačnosti. Většinou je nelze okamžitě řídit. Podle 

svých znaků se měkké faktory vztahují zejména na lidský zdroj, na jeho kvalifikace, dovednosti či chování 

[14]. 

Redukce rizika 

Prostřednictvím redukce rizika se odstraňují příčiny vzniku rizika (např. přesun rizika, vertikální 

integrace) nebo se snižují důsledky rizika (diverzifikace a pojištění) [16]. 

Retence rizika  

Retence, též podstoupení rizika je velmi běžnou metodou. Rozlišuje se vědomá a nevědomá. 

K prvnímu případu dojde jedině tehdy, když je riziko rozpoznáno a neuplatní se jiná metoda jeho snížení. 

V druhém případě jde o nevědomé rozpoznání, a následné neregulování [16]. 

Transfer rizika 

Transferem se chápe přesunutí rizika na jiné podnikatelské subjekty. Do této skupiny se řadí 

například uzavírání dlouhodobých kupních smluv nebo franšíza [16]. 

Vyhnutí se riziku 

Z podnikatelského hlediska je tato čtvrtá metoda nevyhovující, protože vyhýbání se riziku 

je v úzké souvislosti s vyhýbáním se obecnému riziku podnikání. Ze zmíněného tedy plyne, že vyhnout 

se riziku může znamenat vyhnout se potenciálnímu výdělku [16]. 
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3.7.4 Metoda RIPRAN™ 

Jedná se o metodu sestavenou pro analýzu rizik projektů, která zohledňuje posloupnosti 

jednotlivých procesů, kde jsou vymezené jak vstupy, tak výstupy. Metoda je vhodná při analýze měkkých 

i tvrdých soustav, proto se s ní v diplomové práci pracuje. Díky zvolené metodě bude možné vytvořit 

takový návrh opatření, který co nejefektivněji sníží riziko z ohrožení navrhovaných změn komunikačního 

mixu pro vybraný podnikatelský subjekt [18]. 

Postup metody RIPRAN™ 

• Příprava analýzy, 

• nalezení hrozeb a scénářů (identifikace), 

• ohodnocení pravděpodobností hrozeb a scénářů, dopadů a stanovení hodnoty rizika 

(kvantifikace), 

• sestavení návrhu opatření s ohledem na hodnoty rizik,  

• celkové vyhodnocení rizikovosti projektu, 

• monitorování a průběžné vyhodnocování rizik v průběhu daného projektu [18]. 

Doporučené tabulky při využití metody RIPRAN™ 

Pro přiřazení hodnoty hrozeb a scénářů slouží tzv. matice, která podle vybrané metody rozděluje 

pravděpodobnost na tři kategorie (viz tab. č. 4). 

Tab. č. 4 – Přiřazení pravděpodobnosti hrozby a scénáře [18] 

Pravděpodobnost 

NP Nízká 0,01–0,33 

SP Střední 0,34–0,66 

VP Vysoká 0,67–0,99 

 

Další tabulka, která by měla být využita pro určení souhrnné pravděpodobnosti (viz tab. č. 5). 

Jedná se o součin pravděpodobnosti hrozby a pravděpodobnosti scénáře. 

Tab. č. 5 – Stanovení souhrnné pravděpodobnosti [18] 

Souhrnná pravděpodobnost 

 NP SP VP 

NP NP NP SP 

SP NP SP VP 

VP SP VP VP 
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Při určování dopadu se díky metodě RIPRAN™ dají vymezit jeho tři kategorie. Jedná se o dopad 

malý, střední a velký. Jak je možné vidět v tab. č. 6, každá z těchto kategorií se rozlišuje mírou škody 

zasahující do celkového projektu.  

Tab. č. 6 – Klasifikace dopadu [18] 

Dopad 

MD Malý dopad Vznikají zásahy do projektu (škoda do 0,5 % z hodnoty projektu). 

SD Střední dopad 

Vzniká ohrožení termínu projektu, jeho zdrojů nebo dílčích činností. Mohou být 

uskutečněny mimořádné zásahy do projektu (škoda více než 0,5 % do 20 % 

z hodnoty projektu). 

VD Velký dopad 
Je ohrožen cíl projektu, koncový termín projektu a může být překročen celkový 

rozpočet (škoda může být přes 20 % z hodnoty projektu) 

 

Pro určení konečné hodnoty rizika platí jednoduchý vztah. Hodnota rizika je rovna souhrnné 

pravděpodobnosti, že se konkrétní událost stane krát hodnota dopadu s událostí spojená. Tento vztah 

zobrazuje tab. č. 7. 

Tab. č. 7 – Určení hodnoty rizika [18] 

Hodnota rizika 

 NP SP VP 

MD NHR NHR SHR 

SD NHR SHR VHR 

VD SHR VHR VHR 

 

Tab. č. 8 vysvětluje používané zkratky a zjednodušuje tak zpracovateli vyhodnocování projektu., 

kterým může získat odpověď na své otázky týkající se analýzy rizik. 

Tab. č. 8 – Vyhodnocení rizika a následné reakce [18] 

Hodnota rizika Reakce na riziko 

NHR Nízká hodnota rizika Riziko akceptovat 

SHR Střední hodnota rizika Riziko snížit 

VHR Vysoká hodnota rizika Určit rizikový plán 

 

Reakce na riziko je rozdělená do třech kategorií a určuje směr, se kterým se bude dál tvořit návrh 

opatření.  Následující kroky vedou k vypočtu nové hodnoty rizika, která by měla být jedním z výstupů 

této analýzy [18]. 
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4 POUŽITÉ METODY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ 

Pro analýzu makroprostředí je uplatněna metoda PESTE, protože pro vybraný objekt existuje 

pět nejpodstatnějších prostředí, které ovlivňují vybraný objekt. Jedná se o politicko-legislativní, 

ekonomické, sociální, technologické a environmentální prostředí. 

Za účelem rozkladu a sledování mikroprostředí je v práci zvolena Porterova analýza pěti 

konkurenčních sil, protože k dalšímu ovlivňování vybraného objektu dochází ze strany zákazníků, 

dodavatelů a konkurence. Neopomenutelnými jsou v rámci této analýzy substituty, které hrají velkou roli 

při individuálním výběru produktu či služby mezi zákazníky. 

Marketingový mix služby je možné analyzovat díky metodě 7P, která je pojmenovaná podle 

začátečních písmen anglického překladu. Pro účely diplomové práce je vybrána tato rozšířená varianta, 

která oproti zkrácené (např. 4P) obsahuje části, jako jsou lidé nebo materiálové prostředí, které jsou 

významné právě pro oblast služeb. 

Pro shrnutí a vyhodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb vybraného objektu 

je zvolena metoda SWOT analýzy. Jedná se o tradiční a ověřenou metodu tohoto oboru, proto byla 

vybrána. Pro její spolehlivé a kvantifikovatelné vyhodnocení je aplikována metoda párového porovnání. 

K získání důležitých informací, následnému sběru a zpracování dat je uplatněn marketingový 

průzkum formou pozorování a dotazování (osobní rozhovor a elektronický či písemný dotazník). Jako 

předvýzkum se používá metoda Focus groups a proto, že je ověřená, byla pro účely práce vybrána. 

Pro grafické vyjádření procesu a určení procesních rolí je v navrhovaných řešeních použit 

EPC diagram a s ním také RACI matice. Ke specifikaci činností procesu a pravděpodobné doby trvání 

jednoho z návrhů je aplikována metoda síťové analýzy – metoda PERT. 

V oblasti analýzy rizik je využita metoda RIPRAN™, která je vhodná pro analýzu rizik projektů, 

a také tam, kde se méně snáz kvantifikuje pravděpodobnost hrozby scénáře a následného dopadu. 
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5 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

V kapitole 5 je zahrnut kromě informací o zkoumaném objektu také výběr podstatných veličin 

a parametrů, které vybraný objekt ovlivňují. Jedná se jak o informace z makroprostředí, 

tak z mikroprostředí. Dále je v této kapitole zachycena analýza marketingového a komunikačního mixu.  

5.1 PŘEDSTAVENÍ PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU 

Kadeřnictví s názvem Formule je provozováno paní Romanou Vosykovou (dále jen kadeřnice). 

Následující text obsahuje základní údaje o tomto podnikatelském subjektu. 

Název podnikatelského subjektu:  Romana Vosyková 

Forma:      fyzická osoba podnikající 

Živnostenské oprávnění:   holičství a kadeřnictví 

Druh živnosti:    ohlašovací řemeslná 

Vznik oprávnění:   23. 02. 2012 

Doba platnosti oprávnění:  na dobu neurčitou  

Provozovna:    nám. Míru 105, 793 56, Ryžoviště 

Identifikační číslo provozovny:  1005592110 

Zahájení provozování dne:  01. 06. 2012 [19] 

Kadeřnictví leží v malé obci jménem Ryžoviště. Tato obec leží poblíž hranice Moravskoslezského 

a Olomouckého kraje, resp. okresu Bruntál a okresu Olomouc.  

Provozovna je umístěna v druhém podlaží budovy obecního úřadu obce na adrese nám. Míru 

a je určena výhradně k účelu provozování podnikatelské činnosti kadeřnictví a holičství. Přibližně 

2 minuty pěšky se do této budovy dá dostat od zastávky autobusu. Autem je možno zaparkovat přibližně 

ve stejné vzdálenosti. 

Celkovou rozlohou se jedná o 65 m2, z toho 22 m2 tvoří čekárna, 33 m2 je tvořeno místem 

poskytování služby a 15 m2 je plocha pro chemické a jiné čisticí prostředky.  

Vytyčeným cílem kadeřnice je poskytovat kvalitní služby tak, aby byly její zákazníci spokojeni 

a vraceli se k ní. Dlouhodobě by ráda udržovala určitou hladinu svých zákazníků a s tím i spojenou 

stabilní tvorbu zisku. Také je pro kadeřnici důležitý dobrý vztah s pronajímatelem prostor, ve kterých 

podniká [20]. 
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5.2 ANALÝZA MARKETINGOVÉHO MIXU 

Kapitola 5.2 má nastínit podstatné vlastnosti marketingového mixu vybraného podnikatelského 

subjektu a dále má odkrýt jeho silné, popřípadě slabé stránky. Po vypracování analýzy tohoto mixu 

je možné hledat například faktory, které by mohly ovlivnit zákazníka, popřípadě jej odradit. 

5.2.1 Produkt 

Produktem je chápána poskytovaná služba, jejíž příjemcem je zákazník. Kadeřnictví spadá 

pod terciární sektor a poskytuje tři hlavní služby, které jsou vypsány na obr. č. 4.  

 

Obr. č. 4 – Hlavní služby kadeřnictví [19] 

Vedlejšími službami jsou: foukání, úprava stylu či trvalá a jiné. Každý výsledek poskytnuté služby 

je jedinečný a průběh služby je neopakovatelný, protože všechny služby jsou každému zákazníkovi 

poskytnuty individuálně. To je pro profesi kadeřníka charakteristické. 

Podle webových stránek je kadeřnictví Formule otevřené dva dny v týdnu, a to ve čtvrtek 

a v pátek (viz tab. č. 9). Po telefonické domluvě je možné si domluvit speciální termín. V sobotu a neděli 

dojíždí kadeřnice do obce Huzová (necelých 10 km), kde si ji žádají nejvíce seniorky a senioři. 

 

Tab. č. 9 – Informace o otevírací době vybraného kadeřnictví [40] [17] 

Zdroj Webové stránky Facebookové stránky Informační vývěska 

Otevírací doba 
Čtvrtek: 9:00–18:00 

Patek: 9:00–18:00 
Trvale/Dočasně zavřeno Dočasně zavřeno 

 

Není bez zajímavosti, že komunikační prostředky k datu 10. 12. 2018 obsahují různé informace 

o otevírací době a provozu kadeřnictví. Informace jsou tedy nepřesné a nesjednocené. Protože kadeřnice 

čeká potomka, je od jisté doby její kadeřnictví dočasně uzavřené. Facebookové stránky spolu 

s informační vývěskou tím pádem obsahují pravdivé informace. I přesto je nesjednocenost informací 

velmi slabou stránkou stávající marketingové komunikace kadeřnictví. 

Poptávka po jednotlivých druzích služby je úzce spojená s osobními a individuálními potřebami 

jednotlivců. Také je závislá na kulturních a jiných událostech, které se v blízkých obcích odehrávají. Službu 

Stříhání Barvení Tvorba účesů 
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tvoření společenských a účesů využívají zejména ženy. Tyto účesy jsou zpravidla vyhotovovány v letních 

a zimních měsících. Poptávka po vybraných službách v jednotlivých měsících je přesněji zaznamenána 

v tab. č. 10 [20]. 

Tab. č. 10 – Poptávka po vybraných službách [vlastní] 

Služba\měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Stříhání A A A A A A A A A A A A 

Barvení A A A A A A A A A A A A 

Společenské účesy A A A A N N N N N N N N 

Svatební účesy N N N N N N A A A N N N 

 

Společenské účesy jsou nejvíce poptávány v zimních měsících lednu a únoru a v měsíci březnu, 

kdy se v dané lokalitě pořádají maturitní a stužkovací plesy, zakončování tanečních kurzů, tzv. kolon. 

Svatební účesy jsou pro zákaznice aktuální v červenci, srpnu a září, kdy je třeba nejprve zkoušek účesů 

před samotnou svatbou a poté tvorba účesu v den svatby. Tyto zakázky bývají specifické v tom, 

že se kadeřnice musí často dopravit na místo určené zákaznicí. Může to být z důvodu úspory času nebo 

složitosti oblékání svatebních šatů.  

Na obr. č. 5 jsou pro ukázku tři vybrané společenské účesy. 

                       

Obr. č. 5 – Společenské účesy [19] 

Shrnutí: Pozitivem je, že stálí zákazníci jsou spokojeni s poskytovanými službami. Barvy, 

účesy i střihy jsou tvořeny tak aby vydržely v pěkném stavu co nejdéle. Dále také možnost využití 

společenských a svatebních účesů, která je spojená s výhodou přizpůsobení se kadeřnice místu 

a času. Nevýhodou je ovšem možná čekací doba neobjednaného zákazníka způsobená otevírací 

dobou celkově 2 dní v týdnu. 
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5.2.2 Cena 

Cena za službu se odvíjí od požadavku zákazníka, náročnosti vyhotovení účesu či střihu 

a použitým přípravkem. Určuje ji samotná kadeřnice podle vlastního úsudku na základě zkušeností 

a kalkulace nákladů. Kromě toho musí být ceny tvořeny s ohledem na místní obyvatelstvo, jejích finanční 

možnosti a charakter obcí. Placení za službu se uskutečňuje po vykonané práci hotově.  

Základní rozlišení cen je na služby poskytované ženám, mužům nebo dětem, dále se rozlišuje 

požadovaný výkon a délka vlasů. Základní ceník, je uveden v tab. č. 11. Ceny jsou s ohledem na lokalitu 

příznivé. Ceník na webových stránkách kadeřnictví není aktualizován, proto je využit ceník z provozovny. 

Tab. č. 11 – Ceník služeb [19] 

 Výkon Krátké vlasy Polodlouhé vlasy Dlouhé vlasy 

Dámské 

Mytí 25 Kč 30 Kč 60 Kč 

Foukání 30 Kč 40 Kč 50 Kč 

Styling 25 kč 40 Kč 50 Kč 

Stříhání 75 Kč 95 Kč 120 Kč 

Barvení 200 Kč 300 Kč 450 Kč 

Přeliv 200 Kč 300 Kč 450 Kč 

Trvalá 250 Kč 340 Kč 490 Kč 

Melírování 280 Kč 320 Kč 520 Kč 

Melírování 1/3 hlavy 180 Kč 280 Kč 380 Kč 

Melírování ½ hlavy 280 Kč 380 Kč 480 Kč 

Melírování čepice 230 Kč X X 

Žehlení 50 Kč 75 Kč 85 Kč 

Regenerační masáž 45 Kč 45 Kč 45 Kč 

Použití přípravku k masáži 20 Kč 30 Kč 40 Kč 

Ofina 50 Kč 50 Kč 50 Kč 

Společenský účes 300–700 Kč 

Pánské 

Pánský střih bez mytí 60 Kč 

Pánský střih, mytí, foukání 110 Kč 

Střih strojkem 65 Kč 

Gel, tužidlo, lak 30 Kč 

Dětské Dítě do 10-let 50 Kč 

 

Shrnutí: Velmi pozitivní na cenách kadeřnictví je, že jsou nízké v poměru 

s vysokou kvalitou poskytované služby.  
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5.2.3 Distribuce 

Výrobcem služby je chápána kadeřnice. Distribuuje ji buď v místě provozovny, nebo na místě 

domluveném se zákazníkem, většinou u zákazníka doma.  K druhé variantě dochází, jedná-li 

se o přijatelnou časovou a kilometrovou dostupnost pro kadeřnici. V tomto případě může být komplikací 

převoz potřebných přístrojů a kadeřnických potřeb nebo dopravní situace ztížená podmínkami počasí. 

Další nevýhodou je snížení výdělku, protože zákaznice si svou barvu často koupí sama, což může 

být ale spojené s kvalitou výsledného výkonu. Dále světelné ani materiální podmínky v domácím 

prostředí nemohou zajistit provozní podmínky v kadeřnictví. Výhodou je naproti tomu utužování vztahu 

se zákazníky a jejich stálost požadování služby. 

O distribuci z pohledu nákupu materiálu pro výkon podnikání se už v práci psalo, 

a to ve spojitosti s dodavateli v podkapitole Dodavatelé. Vlasové přípravky jsou dodávány 

prostřednictvím dopravní společností Česká pošta s.p., PPL s.r.o. nebo DPD CZ s.r.o. nebo distributory 

jednotlivých dodavatelů. Popřípadě je kadeřnice osobně nakupuje a dováží osobním automobilem [20]. 

Shrnutí: Pozitivním prvkem je, že je kadeřnictví otevřeno do 18:00, což umožňuje 

pracujícím v lokalitě službu využít, dále možnost speciálního termínu mimo otevírací dobu. 

Zatímco dlouhá otevírací doba je pozitivním prvkem, potom negativním prvkem je otevírací doba 

jen 2 dny v týdnu. 

5.2.4 Lidé 

Přestože je kadeřnice jedinou pracovnicí ve svém kadeřnictví, nedá se říct, že by ztrácela energii 

a radost ke své práci. Její komunikační schopnosti jsou na výborné úrovni. Dokáže velice mile 

komunikovat jak s dospělými osobami středního věku, tak se seniory nebo s dětmi. Své objednávky 

se snaží vyřizovat v krátké přestávce mezi dvěma zákazníky. Telefony během stříhání nebo barvení 

nezvedá, aby tím nenarušila vztah se zákazníkem. Objednávání termínů i časovou koordinaci dělá 

osobně.  

Jsou jisté vlastnosti, se kterými se musí člověk narodit, a nedají se natrénovat. Takovou vlastností 

je estetické cítění. K tomuto patří samozřejmě správné odhadování barev (typologie barev) a posouzení, 

zda daný účes nebo střih není příliš kýčovitý či naopak usazený. 

K tomu, aby kadeřnice lépe odhadla, jak zkrášlit jedince, je třeba, aby také rozuměla typologii 

osobnosti. Existuje dělení jednotlivých typů zákazníků podle charakteristiky chování. Jsou například ti, 

kteří jsou ovlivnitelní, dále nároční, mobilní pragmatici nebo opatrní konzervativci. Nemusí být ale 

podmínkou znát učebnicové příklady typologie zákazníků.  Nejvíce je důležité své zákazníky vnímat. Toto 

kadeřnice ve svém podnikání dokáže. Naslouchá svým zákazníkům a velmi často si pamatuje 
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předcházející konverzaci, ačkoli byla už před mnoha týdny. Samotný zákazník je pak mile překvapen, 

že si jeho kadeřnice některé detaily pamatuje. Je tak mile potěšen a tím se utužuje jejich vztah [13]. 

Znalosti, které musí pracovnice kadeřnictví mít, jsou z oblasti diagnostikování vlasů. Tyto 

záležitosti kadeřnice načerpala již při svém studiu na střední škole a rok od roku jej prohlubuje. 

Zná například, jak s pravděpodobně budou chovat některé typy vlasů po zastřižení, zná nutné 

technologické postupy při úpravě konkrétního typu vlasů a dále ví, jaký typ vlasové kosmetiky použít 

na který typ pokožky vlasu. Kadeřnice sleduje aktuální módní trendy a inspiruje se pro svou další tvorbu 

[20]. 

 Kromě výše zmíněného také ručně kalkuluje ceny použitého materiálu, uskutečněné služby 

a vystavuje doklady. Dále si kadeřnice zajišťuje veškeré potřeby spojené provozní stránkou podnikání 

včetně úklidu prostor kadeřnictví a stará se o finanční i marketingové záležitosti. Kadeřnice nemá 

na starosti chod facebookové stránky kadeřnictví, protože k tomu využívá externí pracovní síly [20]. 

Shrnutí: Kadeřnice je kvalifikovaná a nadšená ve své práci, což je v oblasti služeb 

považováno za velmi potřebné. Nevýhodou je, že kadeřnici ve své práci nemůže nikdo zastoupit. 

5.2.5 Propagace 

Do problematiky propagace patří vše týkající se marketingových nástrojů, jejího využívání 

a komunikace se zákazníky. V kadeřnictví se používají nástroje typu reklama, osobní prodej, internetová 

komunikace, podpora prodeje, public relations [20]. 

V rámci komunikace jsou využívány komunikační prostředky typu internet a mobilní sítě 

k telefonování a posílání SMS zpráv. Kadeřnictví má dále založenou webovou stránku a facebookové 

stránky [20].  

Shrnutí: V rámci propagace kadeřnictví nechybí vysoká úroveň osobní komunikace. 

Velkým problémem však může být úzké portfolio plně využívaných komunikačních prostředků 

nebo nízká frekvence příspěvků v internetové komunikaci. 

5.2.6 Procesy 

V kadeřnictví se vyskytují procesy, které buďto přímo souvisí (primární) nebo přímo nesouvisí 

(vedlejší) s poskytováním služby. 

Primární proces je započat aktivací, tedy prvotní komunikací zákazníka s kadeřnictvím. Jedná 

se buďto o telefonické nebo osobní kontaktování, ale ani spojení se prostřednictvím internetu v tomto 

případě není vyloučeno. Aktivátorem je zpravidla zákazník, ale aktivace formou nabídky ze strany 

kadeřnice není vyloučena. 
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Proces je vyobrazen na obr. č. 6. Charakteristické je zde to, že do procesu vykonávání služby, 

zejména při tvorbě účesu či střihu je zákazník plně zapojen. 

 

        

Obr. č. 6 – Schéma hlavního procesu [vlastní] 

 

Nejvýznamnějšími vedlejšími procesy jsou: 

• organizační a provozní: plánování termínů uskutečňování služby, plánování cest 

za zákaznicemi, úklid a úpravy kadeřnictví, činnosti ve správní oblasti, 

• nákupní a skladovací: nákup potřebného materiálu u svých dodavatelů, skladování 

v určených prostorách, 

• získávání zákazníků: marketingová činnost, komunikace se zákazníky, 

• vzdělávání a inspirace v oboru: sledování trendů, nových přípravků a technik, návštěva 

kurzů a komunikace s dalšími profesionálními kadeřníky [20]. 

Mezi procesy také patří vydávání dokladů za poskytnuté služby. Kadeřnice nevyužívá žádných 

informačních technologií, protože by jí tento výdobytek moderní doby poněkud ubíral čas a zvyšoval 

provozní náklady. Zatím je rozhodnuta, že zůstane u ručního vypisování daňových dokladů, tak jak tomu 

bylo na počátku fungování kadeřnictví. Neplánuje tedy pořizovat tiskárnu, která by jí zvyšovala náklady. 

Dále třeba zdůraznit, že v kadeřnictví není zaveden internet, tudíž se kadeřnice připojuje přes soukromý 

tarif [20]. 

Shrnutí: Přímý kontakt se zákazníkem a sledování trendů je velkou výhodou kadeřnice. 

Velkým nebezpečím je, že kadeřnice si vše zajišťuje sama, což by mohlo v budoucnu způsobit 

problém v organizaci či realizaci některých procesů.  
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5.2.7 Materiálové prostředí 

Do sedmého faktoru patří budova, ve které se kadeřnictví nachází.  Ta není plně využita, takže 

se netopí ve všech částech. Nicméně se zde musí udržovat konstantní teplota, a to hlavně v zimních 

měsících zvyšuje provozní náklady. Pozitivní ale je, že v tomto podlaží není hluk, což zákaznice vítají [20]. 

 

Obr. č. 7 – Prostory čekárny kadeřnictví [19] 

Vstupní místnost do kadeřnictví je žlutě vymalovaná čekárna, která působí veselým dojmem 

(obr. č. 7). Pro pohodlí zákazníků jsou zde po stranách umístěny polstrované židle a věšáky na kabáty. 

Vedle židlí je stolek s časopisy, určenými ke zkrácení chvíle při čekání na čas svého termínu. Na stěnách 

této místnosti jsou pro pocit útulnosti umístěny obrazy. Výhodou této místnosti je, že je uzavíratelná 

do chodby. Slabou stránkou může být nevyužitý prostor, který by na zákazníka mohl působit prázdně. 

Do místnosti, kde se uskutečňuje samotná služba, se dá dostat pouze přes čekárnu, díky čemuž 

má kadeřnice plný přehled o přicházejících a odcházejících. Toto je možné vidět na obr. č. 8. 

 

Obr. č. 8 – Interiér hlavní místnosti kadeřnictví [19] 



43 

Tato místnost je vymalovaná do nádechu fialových odstínů, přičemž všechno vybavení není starší 

šesti let. Z obr. č. 9 je vidět, že na pravé stěně (při pohledu z čekárny) jsou připevněna zrcadla spolu 

s moderními skříňkami a stoly, ke kterým jsou přiřazené kadeřnické kožené židle. Na levé straně této 

místnosti stojí u velkého okna 2 mycí boxy s křesly a pracovní stůl spolu s nástěnkou. Pracovní stůl 

je umístěn strategicky, protože bývá využit zejména při placení za službu, což je pro kadeřnici výhodné. 

Protější stěna od čekárny je zakrytá moderně vypadající nábytkovou soupravou, kde kadeřnice ukládá 

některé vlasové přípravky, ručníky a jiný potřebný materiál. Pravý roh místnosti je vybaven umyvadlem 

spolu s dřezem a základním sociálním vybavením. Ostatní místa jsou obsazena tematickými plakáty 

a proskleným nábytkem s vystavenými produkty. Zákazník může cítit pocit bezpečí a soukromí, protože 

jediný přístup cizích osob do místnosti je dveřmi z čekárny a okno, které do místnosti dodává světlo, 

neumožňuje přímou viditelnost chodníku ulice. 

Místnost určená ke skladování chemických přípravků není zákazníkům přístupná, tudíž není 

třeba ji důkladně popisovat. Její vstup je vybudován na protější straně dveří od čekárny. Kadeřnice zde 

udržuje pořádek a čistotu, skladuje zde také úklidové potřeby a osobní věci. 

Vizáž kadeřnice se mění v závislosti na použité kadeřnické metodě, její účes bývá upraven tak, 

aby byl inspirací pro zákazníky. Přes civilní oblečení mívá kadeřnice praktickou černou zástěru s kapsami, 

do které si může ukládat předměty.  

Shrnutí: Strategicky vhodná pozice kadeřnictví v obci (na náměstí, v blízkosti obchodů 

a autobusové zastávky) je velkou výhodou. Dále také moderní a čistě prostředí kadeřnictví by 

mělo být zákazníky oceněno. Nepříjemností je pak absence bezbariérového přístupu a nevyužití 

prostoru čekárny, která může působit prázdně. 

5.3 ANALÝZA KOMUNIKAČNÍHO MIXU 

Již bylo naznačeno, že v kadeřnictví nejvíce využívá formu osobního prodeje. Obr. č. 9 ukazuje 

využívané komunikační nástroje včetně jejich nosičů.  

 

Obr. č. 9 – Komunikační mix kadeřnictví [19] 
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5.3.1 Reklama 

Před hlavním vchodem obecního domu, kde se kadeřnictví provozuje je umístěn stojan 

s nápisem kadeřnictví Formule. Je umístěna se na tomto místě pouze v době, kdy je kadeřnictví otevřené. 

Na vchodových dveří je také vylepena informační cedulka se základními informacemi jako je například 

telefonní číslo. Informační cedulka obsahuje jméno kadeřnice před změnou jména (viz obr. č. 10). 

 

Obr. č. 10 – Informační cedule kadeřnictví [19] 

Tištěným propagačním materiálem je také nástěnka na místní vývěsce obecního domu. 

Ve spolupráci s obecním úřadem jsou zde uváděny základní informace o kadeřnictví a jeho provozu. 

Zde i na vchodových dveřích kadeřnictví bývají připnuté poznámky o změnách otevírací doby. 

Zaměstnanci obecního úřadu jsou s kadeřnicí v této věci v pravidelném kontaktu. 

Při otevření kadeřnictví byly rozdávány letáky na turistických místech, jako je hrad Sovinec nebo 

u blízké Pradědovy galerie v Jiříkově. Dnes už od těchto činností upustilo. 

Při osobním kontaktu bývá předána vizitka, kterou je možné vidět na obr. č. 11. Nicméně i tato 

vizitka byla tištěna před několika lety a není plně aktuální, protože vizáž kadeřnice se za ta léta změnila 

a její jméno již není Kvapilová, protože se vdala. 

 

Obr. č. 11 – Vizitka kadeřnictví [19] 

Shrnutí: Kadeřnictví je inzerováno na venkovní vývěsce obecního domu, na jeho 

vchodových dveřích a také před nimi příslušným stojanem. Informace o změnách otevírací doby 

jsou zde nejaktuálnější ze všech komunikačních nástrojů. To lze považovat za pozitivní. 
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5.3.2 Osobní prodej 

Podle zkušeností kadeřnice je osobní prodej nejvíce účinný mezi osobami vyššího věku 

a důchodci, kteří nepřijímají digitální svět tak jako generace mladší. Dále také zkušenost, že spokojený 

zákazník je sám o sobě pozitivní propagací kadeřnictví, a to nejen šířením informací, ale i pohledem 

na jeho účes či střih [20]. 

Protože má kadeřnictví za sebou více než šestiletou historii, je již známé v dané lokalitě 

a nevyhledává nové zákazníky. To by se mu ale mohlo stát osudným ve chvíli, kdy ji i ti nejvěrnější 

zákazníci opustí. Dříve kadeřnice oslovovala zákazníky zejména v osobním styku nebo také telefonicky. 

Velkou výhodou oboru kadeřník, holič je skutečnost, že se zákazníci sami pravidelně vrací 

v určitých časových intervalech. Kadeřnice tak může odhadnout, kdy se její stálá zákaznice vrátí, tím má 

zajištěné některé měsíční výdělky. V rámci osobního prodeje dodržuje kadeřnice etické zásady 

a individuálně se věnuje každému zákazníkovi. Kadeřnice klade důraz na materiální prostředí, do kterého 

se zákaznice dostanou a také na vlastní vystupování. [20]. 

 Prodej služby osobně je podstatou kadeřnictví, proto u tohoto procesu tolik záleží na kvalitě 

všech sedmi faktorů marketingového mixu. Výhody osobního prodeje u vybraného kadeřnictví by se daly 

nalézt například v komunikování se zákazníkem, je-li komunikace příjemná pro obě strany. Sami 

zákazníci se ke kadeřnici vrací právě kvůli ní samotné. Nevýhodou však je, že čas, který je pro každou 

zákaznicí určen je omezený. Dalším faktem je psychické zatížení, které vzniká při věnování se každému 

zákazníkovi [20]. 

Shrnutí: Jedná se o nejvíce využívaný komunikační nástroj, na kterém je fungování 

kadeřnictví založené. Kadeřnice si zakládá na budování vztahů se zákazníky a dbá jak na materiální 

prostředí kadeřnictví, tak na osobní komunikování s každým svým zákazníkem. 

5.3.3  Internetová komunikace 

Kadeřnictví není zapsáno v databázi map společnosti Google, čímž pádem se neobjevuje 

ve vyhledávači Google Maps. Ani ve na serveru mapy.cz nebylo kadeřnictví nalezeno. Pomocí 

vyhledávače společnosti Google jsou však vyhledány webové stránky pronajaté společností Webnode 

AS. O webové stránky se stará ten externí pracovník, který se také stará o chod facebookové stránky 

kadeřnictví. Sledovaný marketingový nástroj je celkově hodnocen neutrálně z důvodu níže zmíněných 

argumentů. Sledované vlastnosti jsou: první dojem, přehlednost a množství a aktuálnost informací. 

• První dojem stránek je pozitivní. Titulní stránka neobsahuje křiklavé nápisy a je k ní připojena 

neutrální fotografie. Hned na titulní straně jsou uvedeny kontakty, které jsou častým hledáčkem 

potenciálních i stálých zákazníků. 
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•  Přehlednost celé internetové prezentace je v pořádku. Nedá se říci, že by stránky byly nečitelné 

nebo nelogicky uspořádané. Ze stránek je možné jednoduše vyčíst, o jakou nabízenou službu 

se jedná. Tato vlastnost je do jisté míry ovlivněna poskytovatelem služby. 

• Množství základních informací na stránkách je sice dostatečné, nicméně by se dalo očekávat, 

že jich bude více. Například specializace kadeřnice nebo zkušenosti v oboru by mohly být 

na stránkách uvedeny. Kontakty i ceník spolu s otevírací dobou jsou aktuální, co by se však 

mohlo na stránkách objevit, jsou fotky z uskutečněných výkonů, střihy či účesy. Podle 

inzerovaného byla poslední aktualizace vložena 1. 1. 2014. Některé zákaznice také zajímá, jaké 

přípravky nebo alespoň značky kadeřnice používá, dále možnost parkování nebo 

bezbariérového přístupu. Ani tyto informace zde nejsou uvedeny. Ve srovnání s dalšími zdroji 

nejsou některé informace sjednocené. Titulní stránka je přiřazená obr. č. 12. 

 

Obr. č. 12 – Webová stránka kadeřnictví [40] 

Facebookové stránky provozované externím pracovníkem jsou na tom lépe než webové 

stránky. Je to možná také tím, že v dnešní době sledování sociálních sítí je tato forma prezentování 

atraktivnější. První příspěvek se na stránkách objevil v roce 2017 a celkový počet sledujících je 214 lidí. 

Na stránkách je také slovní hodnocení od kadeřníků na základě jejich osobních zkušeností. 

Z 12 přispěvovatelů není ani jeden zklamán nebo pohoršen. Nejaktuálnější příspěvek je uveřejněn 

10. 2. 2019. Sledovaný marketingový nástroj je celkově hodnocen neutrálně. Podle zkušeností kadeřnice 

jsou jednorázovými zákazníky ti, kteří se dozví o kadeřnictví přes facebookové stránky. 

• První dojem stránek je kladný. Hlavní fotografií je vizitka kadeřnice, kde je její fotografie 

současně s potřebnými kontakty. Vizitka je v odstínech fialové barvy jako její kadeřnictví. 
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• Množství příspěvků není velké, postrádá se více fotografií proměn a vytvořených 

účesů. Přínosem by byla větší spolupráce se stálými zákazníky. Nejaktuálnější příspěvek 

je datován k dubnu roku 2018. 

• Hodnocení spokojenosti zákazníků je pozitivní. Ti, kteří informovali o své zkušenosti, 

byli spokojení. 

• Nevýhodou komunikace přes tyto stránky je skutečnost, že komunikace se zákazníky 

se prodlužuje o čas. Důvodem je to, že se o stránky stará externí pracovník, tudíž vzniká 

nová komunikační vazba. 

• Výhodou je, že se o stránky nemusí starat a prezentují ji ve dne i v noci. 

Soukromý facebookový profil se kadeřnice ke svému podnikání snaží příliš nevyužívat, 

aby alespoň částečně oddělila soukromí od pracovních povinností. Nevýhodou zde je fakt, že zákazníci 

tuto informaci nemusí mít, a proto kadeřnici oslovují přes tento profil. Na tyto zprávy ale často nereaguje 

tak, jak někteří zákazníci očekávají [20]. 

E-mailovou komunikaci pro své podnikání kadeřnice nevyužívá e-mail ke komunikaci 

se zákazníky. Pomocí e-mailů však komunikuje s dodavateli. 

Shrnutí: Kadeřnictví využívá Facebook a webové stránky pro komunikaci se zákazníky 

v omezené míře. Informace z těchto obou zdrojů se mírně liší, proto je třeba je sjednotit.  

5.3.4 Podpora prodeje 

Tento nástroj je kadeřnicí využíván zejména u zákazníků, kteří přichází pravidelně a využívají více 

nabízených částí produktu. Nechá-li si kadeřnice barvit a melírovat vlasy s následným stříháním, může 

například dostat ostříhání ofiny či konečků vlasů zdarma. Zákazníci jsou tímto gestem potěšeni, čímž je 

utužován jejich vzájemný vztah. Méně se v kadeřnictví zákazník setká s celkovou či množstevní slevou, 

protože základní ceny jsou samy o sobě příznivě nízké. Dárkové předměty, kupóny ani jiné reklamní 

předměty kadeřnice nerozdává. Soutěže kadeřnictví nepořádá a veletrhů se k vlastní sebeprezentaci 

neúčastní [20]. 

Marketingovou strategií kadeřnice je obecné upřednostňování komunikace prostřednictvím 

mobilního telefonu, tedy volání a SMS. Sociální síť Facebook kadeřnice nepreferuje proto, že během své 

práce nemá okamžitý přístup k internetu. Obecně se její přístup a chování k zákazníkům dá nazvat jako 

vztahový marketing [20]. 

Shrnutí: Nástroj podpora prodeje je v kadeřnictví využíváno v podobě stříhání ofiny nebo 

konečků, výjimečně pak celkovou slevou na službu. Zákazníci tento nástroj vítají.  
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5.4 ANALÝZA MAKROPROSTŘEDÍ 

Mezi vnější prostředí, která nejvíce ovlivňují vybrané kadeřnictví, patří politicko-právní, 

ekonomické, sociální, technologické a environmentální prostředí. Z vybraného je možné sestavit PESTE 

analýzu. 

5.4.1 Politicko-právní prostředí 

Nejpodstatnější vlivy politicko-právního prostředí jsou zahrnuté v zákonech, které jsou dále blíže 

specifikovány. Mnoho těchto zákonů vychází z nařízení a předpisů Evropské unie. Kadeřnice pociťuje 

nestabilitu politického prostředí (změny politických stran v čele státu, časté úpravy zákonů, příliš nejasné 

dodatky a jiné). Tyto skutečnosti znejišťují malé podnikatelské subjekty jako je kadeřnictví. 

Stávající situace je na českém trhu taková, že k provozování kadeřnictví je třeba mít výstupní 

certifikát, který se dá získat vystudováním střední odborné školy, zakončené výučním listem. Držitel 

tohoto listu svým studiem získává kromě nabývání vědomostí také zkušenosti z praktického vyučování. 

Základní podmínky plynoucí z politicko-právního prostředí jsou ukotveny v Zákoně 

o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb., který upravuje kontrolu a dodržování většiny druhů 

podnikání. Podle tohoto zákona je dobrovolně přihlášena kadeřnice k živnosti řemeslné [22]. 

S podnikáním na základě živnostenského oprávnění je mimo jiné spojena i daňová evidence, 

kterou kadeřnice vede, a to podle zákona o daních z příjmů, č. 586/1992 Sb. [22]. 

Výjimkou není ani skutečnost, že v rámci vybraného podnikání je povinností dodržovat Nový 

občanský zákoník č. 89/2012 Sb., A to například jak ve vztahu k zákazníkům, tak i k dodavatelům [22]. 

Neméně důležité je sledovat vývoj elektronické evidence tržeb (dále EET), který se ve prospěch 

vybraných poplatníků vedených pod NACE kódem, řemeslníků a podnikatelských subjektů ve výrobních 

činnostech zastavil. Třetí a čtvrtá fáze zavedení EET byla totiž 28. února 2018 zrušena, což znamená, 

že i obor kadeřník není prozatím zatížen tímto legislativním omezením [23]. 

Ani bez splnění požadavků Krajské hygienické stanice nemůže kadeřnictví fungovat. Zákon 

č. 258/2000 Sb. je dokument, podle kterého se provozování musí řídit. Podle tohoto zákona musí být 

splněn například provozní řád, který byl při započetí provozu odeslán právě na Krajskou hygienickou 

stanici do Ostravy [26]. 

 Shrnutí: Pozitivním prvkem je možnost využití uplatňování výdajů paušální formou, což 

může ve výsledku způsobit nižší odvod daně z příjmu fyzické osoby. Negativní prvek kromě 

nestability politického prostředí je hrozba zavedení EET a změna požadavků na hygienu. 
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5.4.2 Ekonomické prostředí 

Mezi důležité faktory ekonomického prostředí je nutné zařadit ty, které nejvíce ovlivňují vybrané 

podnikání a jeho výsledky. Jedná se o základní sazbu hrubé minimální mzdy, medián hrubých mezd, o 

průměrnou výši starobního, invalidního a vdovského důchodu, nebo také míru nezaměstnanosti v dané 

lokalitě nebo o aktuální situaci na trhu vzhledem k hospodářskému cyklu. Zmíněné ukazatele jsou 

společným faktorem při sledování chování zákazníků jak stálých, tak i potenciálních. 

Hrubá minimální mzda 

Základní sazba hrubé minimální mzdy v České republice je každým rokem zvyšována. Od 1. ledna 

2019 je tato sazba stanovena státem na 13 350 Kč, což je v absolutní výši o 1 150 Kč více 

než v předchozím roce.  Tento jev by mohl způsobit dva scénáře. Buď budou spotřebitelé ukládat peníze 

do úspor, nebo je budou spotřebovávat v podobě nákupu za služby a zboží [27].  

Tab. č. 12 – Základní sazba hrubé minimální mzdy za období 2015–2019 [27] 

Období Výše hrubé minimální měsíční mzdy 

2015 9 200 Kč 

2016 9 900 Kč 

2017 11 000 Kč 

2018 12 200 Kč 

2019 13 350 Kč 

V tab. č. 12 je možné zhlédnout vývoj zvyšujících se minimálních měsíčních mezd. 

Medián hrubé mzdy 

V grafu. č. 1 je vykreslen vývoj mediánů mezd od roku 2015 do roku 2017 a porovnává 

Moravskoslezský s Olomouckým krajem. Časová řada ukazuje, že Olomoucký kraj se drží na nižší hladině 

než kraj Moravskoslezský. Tato skutečnost může být ovlivněna tím, že celkový počet statutárních měst 

Moravskoslezském kraji je 5 oproti 3 v Olomouckém kraji [28]. 

 

Graf č. 1 – Medián hrubé mzdy ve vybraných krajích [28] 
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Dá se předpokládat, že zmíněná statutární města budou celkový medián kraje zvyšovat. Dalším 

důvodem výše dosahovaných hodnot je to, že krajské město Ostrava má přibližně třikrát více obyvatel 

než krajské město Olomouc [28]. 

Průměrná výše starobního, invalidního a vdovského důchodu 

Kromě mezd je také zajímavé sledovat průměrnou výši důchodu v tab. č. 13. Ta je složena 

z důchodu starobního, invalidního a vdovského. Opět je sledován celorepublikový průměr spolu 

s vybranými okresy. Oba okresy jsou pod celorepublikovým průměrem, ale ve velmi blízké hladině. 

Absolutní rozdíl tvoří mezi průměry jednotlivých okresů hodnota 53 Kč. Je třeba podotknout, 

že statistická charakteristika průměr je odlišná od mediánu v tom, že zohledňuje maximální a minimální 

hodnoty, čímž zkresluje sledovaný výsledek. Dalo by se tedy očekávat, že mediány sledovaných oblastí 

budou nižší než jejich uváděný průměr. 

Tab. č. 13 – Průměrná výše důchodu v roce 2018 [29] 

Sledovaná oblast Průměrná výše důchodu 

Česká republika 11 435 Kč 

Okres Olomouc 10 992 Kč 

Okres Bruntál 10 939 Kč 

Nezaměstnanost 

Podle dat z Českého statistického úřadu je hladina nezaměstnanosti na území České republiky 

na přijatelné úrovni, tedy na 3,77 %. V okrese Olomouc dosahuje tento ukazatel 3,89 %, což není 

považováno za velkou odchylku.  Okres Bruntál je na tom o poznání hůře, protože dosahuje hodnoty 

6,99 %. Podle statistických údajů z konce roku 2017 se jednalo o čtvrtou nejvyšší nezaměstnanost 

ze všech okresů ČR. I přesto lze tuto hodnotu považovat za rekordně nízkou [30]. 

Hospodářský cyklus a aktuální situace 

Podle Ministerstva financí byl ekonomický růst v roce 2017 nejrychlejší za předchozích 10 let. 

Rok 2018 byl ale pro Českou republiku zvolněním, ale i přes zpomalení ekonomického růstu zůstaly 

základní ukazatele podle tuzemských ekonomů příznivé. Dá se ale očekávat, že když byl ekonomický 

cyklus na svém vrcholu, přijde v budoucích letech ekonomické utlumení. S makroekonomickými 

ukazateli je také sledován vývoj tuzemského trhu v propojení s trhem Evropské unie a světové 

ekonomiky.  Je mnoho podstatných faktorů, které ovlivňují propojenou Evropskou i světovou 

ekonomiku. Na základě nich může dojít k hospodářské krizi. Podle českých i zahraničních ekonomů jde 

například o tyto faktory: extrémně nízké úrokové sazby ovlivňující chování státu i jednotlivců, 

nerozvážnost utrácení levných peněž, rekordní zadluženost států a s tím i domácností [31]. 
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Shrnutí: Pozitivním jevem je zvyšování minimální a hrubé mzdy i nízká nezaměstnanost. 

To by mohlo vést vyšší utrácivosti obyvatel dané lokality. Negativním jevem jsou možné změny 

cenové hladiny, pravděpodobná silná inflace a s tím zpomalení ekonomického růstu země. 

5.4.3 Sociální prostředí 

Co se demografického vývoje týká, není bez zajímavosti, že počet obyvatel v Moravskoslezském 

kraji od roku 2009 klesá.  Lokalita okresu Bruntál, do které kadeřnictví spadá, není žádnou výjimkou. 

Až 60 % obyvatel žije podle statistik ČSÚ ve městech, které mají nad 20 tisíc obyvatel. Tuto hranici však 

ani město Bruntál několikátý rok nepřekračuje. Klesající tendence není příznivá nejen pro vybraný 

podnikatelský subjekt, ale i pro ostatní subjekty působící v regionu [32]. 

Bylo by chybou sledovat pouze bruntálský okres, protože pole působnosti podnikání vybraného 

kadeřnictví není směřované jen na tuto oblast. Je tedy vhodné sledovat i okres Olomoucký, proto je 

v dalších podkapitolách uvažován. 

Počet obyvatel a věkové skupiny 

Počet obyvatel v jednotlivých okresech spolu s rozdělením podle věku je možné zhlédnout 

v grafu č. 2. Tento údaj byl poskytnut k 31. 12. 2017 a byl k němu vypočítán také průměrný věk v okrese 

Olomouc, resp. Bruntál na 42,1 let resp. 42,8 let. Z tohoto grafu se dá zjistit nejfrekventovanější věkové 

rozmezí obou okresů, kterým je věk 15–64 let. Jedná se o žáky a studenty, o osoby v produktivním věku 

a také o všechny ty, kteří přesáhli hranici středního věku, ale ještě nedosáhli stanovenou hranici věku 

důchodového [33]. 

 

Graf č. 2 – Rozdělení obyvatel podle věku [33] 
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ve vybraných obcích. Tyto hodnoty jsou uvedeny v tab. č. 14. Obce byly vybrány na základě dojezdové 
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dostupnosti veřejnou nebo osobní dopravou na základě vlastních zkušeností. Tabulka napovídá, 

že například olomoučtí obyvatelé se svým největším počtem obyvatel by mohli být velkou příležitostí. 

Nicméně je nutno uvažovat, že zde panuje velmi silná konkurence a časová dostupnost je z tohoto 

statutárního města nejnáročnější z vybraných obcí. Z pohledu dobré časové dostupnosti tak mají obce 

s nižším počtem obyvatel výhodu [34]. 

Tab. č. 14 – Přehled o počtu obyvatel ve vybraných obcích [34] 

Okres Obec Počet obyvatel celkem Muži Ženy 

Olomouc 

Olomouc 100 494 47 615 52 879 

Šternberk 13 481 6 493 6 988 

Paseka 1 273 655 618 

Huzová 579 294 285 

Dlouhá Loučka 1 925 980 945 

Bruntál 

Ryžoviště 589 305 284 

Břidličná 3 188 1 610 1 578 

Dětřichov nad Bystřicí 430 230 200 

Lomnice 501 249 252 

Bruntál 16 495 7 944 8 551 

Rýmařov 8 314 4 103 4 211 

Valšov 247 130 117 

Rozdělení obyvatel podle pohlaví 

Neméně důležité jsou záznamy o genderové struktuře jednotlivých okresů vykreslené 

v grafu č. 3. Zde je možno vyčíst, že z celkového počtu obyvatel obou okresů eviduje okres Olomouc 

60,5 % obyvatel zatímco okres Bruntál 39,5 % obyvatel. Tento fakt je spojen s tím, že Olomouc, která je 

součástí tohoto okresu zasahuje do celkové hodnoty 100 494 obyvateli (viz. tab. č. 14). V obou okresech 

svým počtem mírně převažují ženy, což by mohla být velká příležitost pro vybrané kadeřnictví [35]. 

 

Graf č. 3 – Rozdělení obyvatel podle pohlaví [35] 
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Ostatní demografické a kulturní faktory 

Mezi sociální faktory by měl patřit také jednorázový příliv těch obyvatel, kteří jezdí do přilehlé 

oblasti za účelem rekreace. Podle zkušeností kadeřnice přijíždějí nejčastěji obyvatelé větších měst, jako 

je Ostrava, Praha, Olomouc nebo Brno. Velmi často zde využívají služby kadeřnictví proto, že se jim služba 

zdá levnější oproti cenám ve městě s vyšším počtem obyvatel. Tento jev je zajímavé sledovat ve srovnání 

s chováním některých místních obyvatel. Ti mají totiž tendenci se stávajícími cenami nesouhlasit [20]. 

Kulturní faktory vynikají ve chvílích, kdy dochází k předávání informací v rodinách, z generace 

na generaci. Příkladem může být žena (ekonomicky aktivní), která kadeřnictví navštěvuje a je se svou 

kadeřnicí natolik spokojená, že o ni informuje svou rodinu, své rodiče případně prarodiče. Členové rodiny 

tak mezi sebou sdílí informace o své kadeřnici, a jsou-li spokojení, navzájem se ve využití poskytovaných 

služeb podporují. Vzniká tak vazba mezi celou rodinou a kadeřnicí, která je pro malé obce 

charakteristická. 

Shrnutí: Ve sledovaných okresech převažuje ekonomicky aktivní obyvatelstvo. Dále se lidé 

pravidelně vracejí za službou kadeřnictví, což je pozitivní. Nevýhodou je snižování počtu obyvatel, 

žijící v okrese Bruntál. Dalším negativem je přístup tamních obyvatel. Očekávání abnormálně 

nízkých cen pro sledovaný podnikatelský subjekt ztěžuje úspěšné podnikání. 

5.4.4 Technologické prostředí 

Co se technických pomůcky týká, jsou v kadeřnictví používány různé typy nástrojů, přístrojů a 

kosmetických přípravků. Fény, žehličky, sušičky nakonec i chemické přípravky, které se v dnešní době 

využívají, jsou vyrobené z jiných materiálů, než tomu bývalo před desítkami let. Technologický pokrok 

je možné spatřit tedy i v této sféře, i když nemá tak silný vliv jako v oblasti typické pro vysokou rychlost 

zastarávání technologie (například automobilismus). 

Barvení a mytí vlasů zažilo po roce 1989 velký rozmach, protože se na tuzemský trh začaly 

dostávat přípravky ze západního trhu. Výdobytkem moderní doby jsou jistě syntetická barviva různých 

značek, s dlouhodobou nebo krátkodobou životností. Právě kosmetické přípravky jsou velmi 

diskutovaným tématem, a to zvláště mezi odpůrci silikonových derivátů. 

Také technologie v komunikačním procesu pokročila a díky tomu může kadeřnice využívat 

komunikačních prostředků, jako jsou mobilní telefony, či spojení se svým okolím prostřednictvím 

připojení k internetu. Takováto komunikace často zrychluje proces objednávání a proces služby 

se ve svém celku stává komfortnější [20]. 

Další výhodou technologického pokroku jsou e-shopy a s tím objednání a přijímaní zboží přes 

internet. Tyto činností se stávají rychlejší a pohodlnější než dříve, dále se zlepšuje vztah s dodavateli. 
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S ohledem na velikost a aktivitu podnikatelského subjektu není v kadeřnictví využíván žádný 

speciální informační systém. Kadeřnice užívá MS Word, popřípadě MS Excel. Upřednostňuje však tradiční 

způsob zapisování poznámek a objednávky si zaznamenává písemně do diáře [20]. 

V této oblasti se vyskytuje příležitost využívat elektronický kalendář například společnosti 

Google, který je možno propojit i s jinými pracovními a osobními kalendáři. 

Shrnutí: Pozitivem jsou možnosti využití nových vlasových přípravků a moderního 

vybavení na tuzemském trhu. Slabým negativem je potenciální zastarávání využívaných přístrojů. 

5.4.5 Environmentální prostředí 

V kadeřnictví se pracuje s chemickými prostředky, čímž je zatíženo životní prostředí i jednotliví 

lidé. Velkou otázkou zůstává, zda jsou odpady vzniklé po použití kosmetických přípravků plně 

odbouratelné z odpadních vod. Tuto problematiku má však na starosti mimo jiné Ministerstvo životního 

prostředí.  

Do této kapitoly je možné zahrnout i jeden důležitý přírodní faktor, a to ztížené podmínky 

dopravy v zimních měsících. Obec Ryžoviště, ve které kadeřnictví sídlí, leží v nadmořské výšce 

595 m. n. m. Okolní přístupové cesty, kterými je možné se dopravit, mohou být v těchto měsících 

namrzlé nebo zaváté. Tato skutečnost může být nepříjemností jak pro zákazníky, tak pro samotnou 

kadeřnici. 

Naproti tomu, hraje velkou roli kvalita životního prostředí. Právě díky Chráněné krajinné oblasti 

Jeseníky zde dochází k výskytu turistů a rekreantů, kteří využívají příjemné prostředí. Ryžoviště se totiž 

řadí mezi obce mikroregionu Rýmařovsko, kam patří mimo jiné i druhá nejvyšší hora České republiky 

Praděd, také Přírodní park Sovinecko a mnoho dalších přírodních památek. 

Shrnutí: Pozitivním prvkem je vysoká kvalita životního prostředí vybrané lokality, která 

je potenciálem pro vyšší návštěvnost zákazníků. Negativní prvek se vyskytuje ve formě možné 

ztížené dostupnosti v zimních měsících. Dalším negativním prvkem je vliv chemických prostředků 

na lidi a na životní prostředí. 

5.5 ANALÝZA MIKROPROSTŘEDÍ 

Pro zjištění pozice podnikatelského subjektu na trhu je využitá metoda Porterovy analýzy 

konkurenčních sil. V této kapitole se sledují vztahy a pozice podnikatelského subjektu vůči zákazníkům, 

dodavatelům i konkurenci, a možnosti substitutů na trhu. 
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5.5.1 Zákazníci 

Vybrané kadeřnictví je zákazníky považováno nejen za zdroj získání služby, ale i za společenské 

místo. Zde se mohou setkat se svými známými a sousedy. Právě díky těmto společenským setkáním 

se kadeřnice může dovědět různé informace, které se o ní a jejím kadeřnictví říkají jiní lidé. Často se může 

dozvědět, že je zákazník spokojen s používanými barvami nebo s vytvořeným střihem. Někdy se ale může 

dozvědět nepravdivé informace předávané mezi lidmi. Ty můžou být jak pozitivní, jak negativní.  

 

Obr. č. 13 – Zákazníci vybraného kadeřnictví [20] 

Obr. č. 13 zobrazuje skupiny zákazníků kadeřnictví. Absolutní počet stálých zákazníků není 

jednoznačně možné určit, protože se mění. Dá se však odhadnout podle počtu průměrných zákazníků 

za měsíc. Průměrně navštíví kadeřnictví 90 zákazníků měsíčně, z toho 8 nových a 82 stálých [19]. 

Zpracovaná data v grafu č. 4 ukazují, že zákazníky kadeřnictví, jsou jak ženy, tak muži. 

 

 

Graf č. 4 – Genderový poměr zákazníků [19] 

 

Při pohledu na věkovou strukturu zákazníků v grafu č. 5 je zřejmé, že nejpočetnější skupinou 

ze tří sledovaných je skupina středního věku (s 50% účastí). Jedná se o ty osoby, které jsou dospělé  

(25–54 let). Zbylých 50 % se dělí na skupinu mladý věk 0–24 let (30 %) a na skupinu starší věk 55 a více 

let (20 %) [19]. 
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Graf č. 5 – Věková struktura zákazníků v % [19] 

Dalšími sledovanými znaky jsou nejčastěji využívané služby s porovnáním u žen a u mužů. Jedná 

se o stříhání, barvení a ostatní služby. Mezi ostatní služby u mužů patří například styling vlasů nebo 

masáž, u žen se jedná o společenské a svatební účesy. Graf č. 6 napovídá, že muži nejvíce využívají 

službu stříhání (75 % mužů), naopak o barvení tak velký zájem nemají. U žen se jedná o opačný jev. 

Zákaznice chodí navštěvovat kadeřnictví zejména za účelem barvení (65 % žen), na druhém místě je 

stříhání a přibližně 15 % žen požaduje po své kadeřnici vyhotovení společenského nebo svatebního 

účesu [19]. 

 

 

Graf č. 6 – Poměr služeb využívaných zákazníky [19] 

Zákaznicí vybraného kadeřnictví jsou nejčastěji místní obyvatelé z Ryžoviště, dále z Huzové, 

Lomnice, Břidličné, Moravského Berouna nebo Dětřichova.  

Shrnutí: Velkou výhodou je pravidelné využívání služeb zákazníky. Věková struktura 

zákazníků se zdá být také přijatelná, protože ji tvoří z poloviny ekonomicky aktivní obyvatelstvo. 

Negativním jevem je možná hrozba v poškození pověsti nespokojeným zákazníkem. 
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5.5.2 Dodavatelé 

Mezi dodavatele kadeřnictví patří obec Ryžoviště, poskytovatelé energii a vody, poskytovatel 

webových stránek a také prodejci kadeřnických a drogistických potřeb (dodavatel 1 až 4). Tito dodavatelé 

jsou blíže zobrazeni na obr. č. 14 [20]. 

 
 

Obr. č. 14 – Dodavatelé kadeřnictví [20] 

Obec Ryžoviště je pozičně velmi silným dodavatelem vzhledem ke kadeřnictví. Na základě jisté 

dohody určuje cenu i podmínky poskytování prostorů v obecním domě. Nájem za poskytování prostoru 

je stanoveno paušální částkou. Navzdory tomu, že má silnou pozici je nutno dodat, že vztahy mezi 

pracovníky obecního úřadu a kadeřnicí jsou velmi dobré. To umožňuje rozvíjet a investovat do těchto 

prostor a možnou spolupráci či vyhovění požadavkům kadeřnice [20]. 

Poskytovatelé energií a vody jsou určeni výběrem obecního úřadu. Na základě stanovených 

smluv a rozpočítání podle určených podmínek se platí pravidelné zálohy za služby. Kadeřnictví je vůči 

tomuto dodavateli ve slabé pozici [20]. Poskytovatel webových stánek Webnode AS umožňuje 

kadeřnictví se prezentovat v internetovém prostředí. Jednoznačně určuje podmínky využívání této služby 

včetně cen. 

Dodavatel SAMA s.r.o. (dodavatel 1) se sídlem v obci Ryžoviště umožňuje nákup aluminiových 

folií potřebných pro barvení vlasů. Tento dodavatel vyrábí speciální řadu Kadeřník, s různou šířkou a sílou 

folie. Také umožňuje výrobu na objednávku. Obchodní vztah kadeřnictví s tímto dodavatelem přináší 

výhody v podobě výhodně domluvené ceny, ušetření nákladů za dopravu a balné a téměř okamžité 

dodání. Logo společnosti, resp. odebíraný produkt je možné vidět na obr. č. 15 [20]. 

     

Obr. č. 15 – Dodavatel 1 a jeho produkt [36] 
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Prodejci kadeřnických potřeb jsou pravděpodobně nejdůležitějším dodavatelem, protože 

zboží, které od nich kadeřnice nakupuje je podstatou tohoto podnikání. Nejdůležitějšími dodavateli 

pro kadeřnictví jsou tyto společnosti: MJC Zlín, drogerie Krestýn a Saxo spol s.r.o. Se všemi třemi 

dodavateli je kadeřnice spokojená a jejich kvalitu oceňuje dalšími nákupy [20]. 

MJC Zlín (dodavatel 2) dodává kadeřníkům potřeby pro jejich činnost. Nákup uskutečňuje 

kadeřnice buď prostřednictvím e-shopu anebo osobně v olomoucké prodejně. Vzdálenost do prodejny 

je necelých 44 km od kadeřnictví. V případě nákupu přes e-shop je poštovné zdarma nad 1 500 Kč 

s váhovým omezením, což se zdá býti pro kadeřnici výhodné. Nejvíce však kadeřnice využívá služeb 

distributorů, kteří vozí objednané zboží na domluvená místa. Dodavatel je to velice silný, protože určuje 

obchodní podmínky, ceny a při poskytování slev se zaměřuje na množstevní slevy. Kromě slevových 

akcích připojuje k objednávkám dárky. Také poskytuje akce a umožňuje čerpat věrnostní výhody z klubu, 

které určuje sám. Od společnosti MJC Zlín jsou nakupovány šampony, barvy, masky, peroxidy, 

odbarvovací prášky, olejíčky, trvalá a další kadeřnické potřeby. Logo je možné vidět na obr. č. 16 spolu 

se vzorovým výrobkem dodavatele [37]. 

          

Obr. č. 16 – Dodavatel 2 a jeho produkt [37] 

Drogerie Krestýn (dodavatel 3) s provozovnou v obci Šumvald leží přibližně 29 km od obce 

Ryžoviště. Se svou otevírací dobou od 8:00 do 20:00, od pondělí do soboty a odpoledním nedělním 

otevřením je pro kadeřnici oblíbeným místem nákupu. Kromě otevírací doby jsou také ceny na prodejně 

velmi příznivé, proto zde nakupuje kadeřnice úklidové a čistící prostředky. Toto pravidelné nakupování 

se jí i přes časové a finanční náklady spojené cestováním vyplatí.  

SAXO spol. s.r.o. (Vlasová kosmetika Brelil Zlín, (dodavatel 4) je třetím nejdůležitějším 

dodavatelem, od kterého kadeřnice odebírá zboží. Jedná se o prodejce italské vlasové kosmetiky, který 

dodává kromě většiny podobného zboží jako dodavatel MJC Zlín také stylingové prostředky a péči 

o vlasy (pro snadnější rozčesání, dodání objemu apod). Nevýhodou tohoto dodavatele je, že možnost 

osobního odběru v blízké prodejně je pouze ve Zlíně, což pro vybrané kadeřnictví znamená, 

že si nevybírá způsob dopravy a musí využít přepravní službu. Přeprava nad 2 400 Kč je zdarma. Je možné 
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však využít tamního distributora, který objednané zboží rozváží. Logo i ukázku produktu dodavatele 

je přiřazeno obr. č. 17 [38]. 

        

Obr. č. 17 – Dodavatel 4 a jeho produkt [38] [39] 

Shrnutí: Kadeřnice není v příliš silné pozici vůči žádnému ze svých dodavatelů. Od obce 

Ryžoviště si pronajímá prostory, čímž vzniká hrozba možnosti vypovězení smlouvy. Dodavatelé 

kadeřnických potřeb neposkytují možnost smlouvání, poskytují však zvýhodněná balení a slevy. 

Jsou kvalitními, spolehlivými a stabilními dodavateli. Výhodou dodavatele SAMA s.r.o. je jeho 

dostupnost, protože sídlí v obci Ryžoviště. 

5.5.3 Konkurence 

Konkurenčních poskytovatelů kadeřnických služeb v blízkých obcích je více než by si mohl člověk 

představit. Největší hrozbu představují ty subjekty, které nabízí více než 2 dny v otevírací době a mají 

srovnatelné ceny. 

V blízkých obcích jako je Lomnice, Dětřichov nad Bystřicí a Huzová žádné kadeřnictví není, což 

ve spojení s nižšími příjmy tamního obyvatelstva způsobuje to, že lidé z těchto obcí do kadeřnictví 

v Ryžovišti chodí. Nejbližší konkurence je pak v Břidličné (2), v Rýmařově (4), v Bruntále a Šternberku více 

než 4. Obr. č. 18 ukazuje nejdůležitější místa, kde se konkurence nachází. Jedná se buďto o kadeřnické 

salony nebo soukromé kadeřnice. 

 

Obr. č. 18 – Konkurence vybraného kadeřnictví [43] 

Většina konkurenčních kadeřnictví, která byla nalezena prostřednictvím internetu nemají vlastní 

webové stránky. Na různých portálech jsou však vyhledatelné jejich kontakty případně otevírací doba. 

Ceníky nemají veřejně vyvěšená téměř žádná kadeřnictví [43]. 

Silnou hrozbu ve formě vzniku nových konkurentů v samotné obci Ryžoviště kadeřnice zatím 

nevnímá. Je totiž zajištěna stálou hladinou svých zákazníků. To ale nevylučuje existenci potenciální 

Rýmařov (4) Břidličná (2) Mor. Beroun (2) 

Šternberk (4 a více) Bruntál (4 a více) 
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hrozby. Bariérou vstupu na trh pro konkurenci může být získání živnostenského listu, které zahrnuje 

podmínku mít dokončené vzdělání v oboru kadeřnictví, holičství. 

Shrnutí: Negativním prvkem je vysoká koncentrace konkurenčních podnikatelských 

subjektů v okolních obcích. Výhodou však je, že v bezprostřední blízkosti obce Ryžoviště žádný 

konkurent není.  

5.5.4 Substituty 

Nahradit v plné míře služby kadeřnictví je těžko proveditelné v domácím prostředí. Ale i přesto 

to tak někteří uskutečňují. Dá se tedy říci, že substitutem je provádění změn vlasů v domácím prostředí. 

Ženy i muži si v dnešní době mohou nakoupit barvy, odbarvovače i melírovací sadu v kadeřnických 

potřebách, čímž mohou ušetřit peníze, ale pokud nejsou sami profesionálové, pravděpodobně jejich 

aktivita nedopadne s výsledem na výbornou. U nákupu profesionálních fénů nebo kulem však pohořet 

nemusí. Potom existují šikovné osoby, které se nepotřebují školit na kurzech, aby s vlastním 

příslušenstvím vytvořili společenský účes na úrovni, který vydrží celý večer. 

Shrnutí: Negativním jevem je možnost ztráty zákazníků využitím substitutů. 

5.6 SHRNUTÍ ANALÝZ KOMUNIKAČNÍHO A MARKETINGOVÉHO MIXU 

Pro přehlednost jsou v tab. č. 15 výsledky z analýzy komunikačního mixu, která je pro následující 

SWOT analýzu nejpodstatnější. 

Tab. č. 15 – Přehled výsledků analýz komunikačního mixu [vlastní] 

Typ analýzy Sledovaný faktor Pozitivní prvky Negativní prvky 

Komunikační 

mix 

Reklama 
Využití stojanu před obecním domem 

Informační cedule na nástěnce 

Neaktuálnost nebo nepřesnost informací 

Úzké portfolio využívaných médií 

Osobní prodej 

Vysoká komunikační úroveň 

Příjemné vystupování kadeřnice 

Oblíbenost kadeřnice 

Časová a psychická náročnost pro 

pracovnici 

Internetová 

komunikace 

Ukázky vyhotovených účesů na 

facebookových stránkách 

Možnost kontaktu s kadeřnicí 

Zdroje nejsou sjednocené 

Některé zdroje nejsou aktuální 

Nemožné vyhledat přes Google maps 

Podpora prodeje 
Zákazníci kladně reagují na službu 

zdarma 
Úzké portfolio podpory prodeje 

Stejně jako výsledky analýz komunikačního mixu jsou důležité výsledky analýz mixu 

marketingového. Nejdůležitější pozitivní a negativní prvky jednotlivých faktorů shrnuje tab. č. 16. 
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Tab. č. 16 – Přehled výsledků analýz marketingového mixu [vlastní] 

Typ analýzy Sledovaný faktor Pozitivní prvky Negativní prvky 

Marketingový mix 

Produkt 

Vysoká kvalita poskytované služby 

Spokojenost zákazníků s používanými 

přípravky 

Portfolio nabízené služby 

Cena Poměr cena a kvalita 
Příliš nízká cena může působit špatným 

dojmem na zákazníky 

Distribuce 

Možnost přizpůsobení zákazníkovi 

uskutečnění služby 

Otevřeno do 18:00 

Možnost domluvy speciálního termínu 

Otevírací doba 2 dny v týdnu 

 

Lidé 
Individuální přístup k zákazníkům 

Kvalifikovanost a nadšení kadeřnice 
Nezastupitelnost kadeřnice 

Propagace Rozebráno v tab. č 16 (předchozí) Rozebráno v tab. č 16 (předchozí) 

Procesy Přímý kontakt se zákazníkem Možnost přetížení kadeřnice 

Materiálové 

předpoklady 

Moderní a barevně vyladěné kadeřnictví 

Strategické místo v obci 

Není bezbariérový přístup do 

kadeřnictví 

Nevyužitý prostor v čekárně 

Prostory kadeřnictví jsou pronajaté 

Vysoké náklady na provoz 

  

Vybrané prvky plynoucí z analýz mohou být využity při zpracování marketingového průzkumu 

a jistě se zařadí do SWOT analýzy pro zjištění největších hrozeb, příležitostí, slabých i silných stránek 

sledovaného kadeřnictví. 
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6 MARKETINGOVÝ PRŮZKUM 

Vlastní marketingový průzkum byl plánován a následně uskutečněn s cílem získání informací 

o možných požadavcích ze strany zákazníka. Díky tomuto průzkumu je možné zjistit hrozby v komunikaci 

mezi kadeřnictvím a zákazníkem, a tedy sestavit návrhy vedoucí ke zlepšení stávající situace 

komunikačního mixu vybraného kadeřnictví. 

6.1 ČASOVÝ HARMONOGRAM PRŮZKUMU 

Tab. č. 17 zobrazuje časový harmonogram uskutečněného průzkumu, který zahrnoval 5 fází. 

Tab. č. 17 – Časový harmonogram vlastního průzkumu [vlastní] 

Činnost 1. interval 2. interval 3. interval 4. interval 5.interval 

Přípravná fáze 
15. 1. – 

1. 2. 2019 
- - - 

- 

Práce s Focus groups - 
1. 2. – 

16. 2. 2019 
- - 

- 

Formulace a úprava dotazníku - - 17. 2 – 1. 3. 2019 - 
- 

Realizační fáze průzkumu - - - 
2. 3. – 

26. 3. 2019 

- 

Zpracování a analýza informací - - - - 
27. 3. – 

14. 4. 2019 

 

Každá z fází zahrnovala činnosti, které jsou potřebné pro dosažení cíle spojeného s průzkumem. 

V přípravné fázi byly potřebné záležitosti konzultovány s kadeřnicí. 

6.2 CÍLOVÁ SKUPINA RESPONDENTŮ A VELIKOST VZORKU 

Cílovou skupinou respondentů byli stálí zákazníci, které by mohla kadeřnice v následné době 

obsluhovat. Jedná se tedy o cílovou skupinu 19 až 78 let, jejichž místem je zejména obec Ryžoviště 

a vesnice blízké popsané v analýze makroprostředí. Tato skupina byla vybrána z toho důvodu, 

že by se kadeřnice v budoucích měsících nemohla z osobních důvodů soustředit na všechny zákazníky 

případně přijímat zákazníky nové. Vzhledem k těmto podmínkám byla velikost vzorku upřesněna 

na 105 stálých zákazníků. Z tohoto počtu jich na otázky dotazníkového šetření odpovědělo 82 osob, 

což je přibližně 78 % úspěšnost [20].  

Pro identifikaci vzorku respondentů byla využita metoda kvótního výběru. Vzorek byl definován 

těmito kvótami: pohlavím, věkem, společensko-profesním postavením a místem pobytu. 
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6.3 METODA SBĚRU DAT 

Pro získání vstupních dat k dalším průzkumným účelům byla využita metoda Focus groups. 

Jednalo o interview celkem s 15 osobami různých věkových skupin včetně kadeřnice. Díky této metodě 

se daly získat základní předpoklady pro zpracování strukturovaného dotazníku. Kombinace 

elektronické a tištěné formy zajistila možnost získání informací od různých věkových skupin zákazníků.  

Dotazníkové otázky pro následné vyplnění byly tvořeny ve Formuláři společnosti Google.  

6.4 STRUKTURA DOTAZNÍKU 

Formulace dotazníku probíhala na základě výstupů z metody Focus groups. Otázky byly také 

diskutovány s vedoucím práce a kadeřnicí.  

Dotazník obsahoval celkem 14 otázek. Úvodní dvě otázky se týkaly pohlaví a věku respondenta, 

následující dvě otázky měly zjistit společensko-profesní postavení a místo pobytu respondenta (tyto 

otázky byly považované za kvóty). Pátou otázkou se zjišťovalo, jaké služby respondent nejčastěji využívá.  

Otázky byly otevřené i uzavřené, polouzavřené i výběrové a byly zaměřovány na zjištění preferencí 

komunikačních nástrojů každého respondenta. Preferenční stupnice vybraných otázek byla nastavena 

škálou od 1 do 10, přičemž 1 znamenalo nejnižší preference, resp. nejméně oblíbený a 10 vyjadřovalo 

nejvyšší preferenci, resp. nejoblíbenější. Součástí dotazníku byla také otázka týkající se možných změn 

v kadeřnictví, která měla také napomoci při vytváření návrhů pro zlepšení situace. Všechny otázky byly 

povinné k úspěšnému vyplnění celého dotazníku a je možné do něj nahlédnout v Příloze 1 této práce. 

6.5 REALIZAČNÍ FÁZE 

Z důvodu pokrytí všech věkových skupin respondentů, byla realizační fáze rozdělena na dvě 

části, ačkoli probíhala ve stejném čase. První částí bylo vyplňování prostřednictvím internetu, tedy sdílení 

a přeposílání odkazů na daný formulář. Při komunikaci byly využity mobilní telefony, e-mailová 

komunikace, Facebook a aplikace Viber a WhatsApp. Druhá část probíhala vyplňováním tiskopisů přímo 

v kadeřnictví. Obě formy byly zcela anonymní. 

6.6 ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA INFORMACÍ 

Díky programům Microsoft Excel a Statistica byla data z dotazníkového šetření zpracována 

do použitelné podoby k následnému vyhodnocení. Základní funkce Excel umožnily efektivní práci 

se souborem dat jako například pro vyhledání nebo součet vybraných buněk a sestavování včetně úpravy 

grafů. Program Statistica byl potřebný při testování normality, kde byl využit Shapiro-Wilkův test, 

a následně nástroj vícenásobné regresní analýzy. 
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6.7 INTERPRETACE VÝSLEDKŮ  

Kapitola obsahuje 14 otázek dotazníkového šetření, dále grafy a tabulky spolu s komentáři. 

Návratnost vyplněných dotazníků činila 78 %. To znamená, že z celkového počtu 105 stálých zákazníků 

vyplnilo dotazník dohromady 82 osob. 

1. otázka: Jaké je Vaše pohlaví? 

Dotazník vyplnilo celkem 54 žen resp. 28 mužů, relativně se jedná o 66 % žen a 34 % mužů (viz 

graf č. 7). Tento výsledek je podobný poměru měsíčnímu průměru zákazníků, kteří navštíví sledované 

kadeřnictví. 

 

Graf č. 7 – Podíl žen a mužů mezi respondenty [vlastní] 

2. otázka: Jaký je Váš věk? 

Pro komplexnější náhled na výsledky dotazníku byla propojena první otázka s druhou, díky které 

mohl být sestaven pruhový graf (graf č. 8). Z grafu je možné vyčíst, že největší počet zákazníků 

je ve skupině 26–35 let a to mezi ženami (hodnota 15). Nejméně respondentů je pak ve skupině mužů 

v intervalu 55–64 et. Interval 65 až 78 let se naopak navýšil na hodnotu 7 mužů. Žen je v této věkové 

skupině 10. 

 

Graf č. 8 – Respondenti podle věku a pohlaví [vlastní] 
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3. otázka: Jaké je Vaše hlavní společensko-profesní postavení? 

Největší skupinu tvoří kategorie Zaměstnanecká profese, která svým obsazením tvoří 60,98 % 

ze všech respondentů. Druhou důležitou skupinou jsou důchodci, kteří obsadili druhé místo s 24,39 %. 

Mezi respondenty se také objevili studenti, podnikatelé, ženy na mateřské dovolené a jeden respondent 

pečující o osobu blízkou. To vše je možné vidět v tab. č. 18. 

Tab. č. 18 – Struktura respondentů ze společensko-profesního hlediska [vlastní] 

Společensko-profesní postavení Absolutní četnost Relativní četnost 

Zaměstnanecká profese 50 60,98 % 

Důchodce 20 24,39 % 

Student/ka 5 6,1 % 

Podnikatel/ka 4 4,88 % 

Mateřská dovolená 2 2,44 % 

Péče o osobu blízkou 1 1,22 % 

Celkový počet respondentů 82 100 % 

 

4. otázka: Jaké je Vše místo pobytu? 

Místem pobytu se v dotazníku myslí, kde respondent žije. Mezi stálými zákazníky, kteří vyplňovali 

dotazník bylo nejvíce místních (z obce Ryžoviště celkem 28 osob), druhé místo obsadili zákazníci 

z Břidličné (16 osob), třetím místem byla obec Huzová (13 osob), čtvrtou skupinou pak byla obec Bruntál 

(8 osob). Další obce jako je například Olomouc nebo Lomnice reprezentovaly 2 osoby případně 1 , 

což je možné vidět v grafu č. 9. 

 

 

Graf č. 9 – Místa pobytu respondentů [vlastní] 
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5. otázka: Které služby nejčastěji využíváte? 

Nejvíce využívanou službou mezi respondenty je kompletní stříhání. Tuto službu využívají 

ve 42 % ženy i muži. Na barvení vlasů pak do kadeřnictví přichází 23 % respondentů. Foukání a úpravu 

vlasů a melírování ve vlastní kategorii vyžadují respondenti ve 12 %. Jak je vidět z grafu č. 10, stříhání 

konečků se ve sledovaných hodnotách objevuje v 6 %, regenerační masáž, přeliv a tvorba společenského 

účesu je mezi respondenty vyžadována v minimální míře. 

 

Graf č. 10 – Nejčastěji využívané služby [vlastní] 

 

6. otázka: Jaký je Vámi preferovaný způsob objednávání termínu? 

Nejvíce upřednostňovanými způsoby objednávání termínu jsou mimo jiné uvedeny v tab. č. 19. 

A jedná se o tyto varianty: Osobní domluva, Telefon – volání a Telefon – SMS. Nejméně preferované jsou 

pak facebookové a webové stránky, elektronický kalendář a e-mail. Pravděpodobná příčina tohoto jevu 

by mohla být ve zvyklostech zákazníků a kadeřnice. 

Tab. č. 19 – Oblíbenost objednávek [vlastní] 

Stupnice 

hodnocení 

Absolutní četnosti hodnocených způsobů objednání termínu na preferenční stupnici 

Osobní 

domluva 

Telefon – 

volání 
Telefon – SMS FB stránky 

Webové 

stránky 

Elektronický 

kalendář 
E-mail 

1 (nejméně) 7 3 15 38 45 45 46 

2 1 1 1 13 16 10 15 

3 2 3 1 6 6 11 8 

4 4 1 2 3 3 4 3 

5 6 7 7 9 5 4 2 

6 1 3 3 1 1 1 1 

7 5 2 3 1 0 0 3 

8 7 12 8 4 3 2 2 

9 7 17 14 2 3 5 2 

10 (nejvíce) 42 33 28 5 0 0 0 

Kontrolní 

součet 
82 82 82 82 82 82 82 

 

Pro rychlejší porozumění je možné předchozí data zpracovat do podoby na grafu č. 11. 
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Graf č. 11 – Hodnocení oblíbenosti objednávek [vlastní] 

 

7. otázka: Které z komunikačních nástrojů používáte nejraději při získání informací 

o kadeřnictví Formule? 

Maximálně kladného hodnocení (10 bodů) bylo hodnoceno u položky Telefon – volání 

a to celkem 20x. Osobní komunikace získala desítku od respondentů 13x, Vývěska u vchodu kadeřnictví 

pak 12x. O tuto vývěsku však 18 osob nemá vůbec zájem, proto ji hodnotilo 1 bodem. Výsledky je možné 

vidět v grafu č. 12. Tyto hodnoty jsou použity zejména pro regresní analýzu, která bude v 9. otázce blíže 

popsána. 

 

Graf č. 12 – Hodnocení oblíbenosti komunikačních nástrojů [vlastní] 

8. otázka: Jaký druh informací byste chtěl/a získávat z vybraných informačních kanálů? 

Informace, o které mají respondenti největší zájem jsou následující: Otevírací doba (44 bodů), 

Volné termíny (39 bodů), Cena (33 bodů), Doba trvání služby (17 bodů). Tab. č. 20 shrnuje všechny 
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výsledky plynoucí z otázky č. 8. Není bez zajímavosti, že Novinky v oboru, Přípravky používané kadeřnicí 

a Péče po trvalé není pro zákazníky atraktivní.   

Tab. č. 20 – Informace požadované respondenty [vlastní] 

Stupnice 

hodnocení 

Absolutní četnosti požadovaných informací na preferenční stupnici 

Otevírací 

doba 

Doba 

trvání 

služby 

Cena 
Volné 

termíny 

Trendy 

běžné 

nošení 

Novinky o 

kadeřnictví 

Novinky 

v oboru 

Používané 

přípravky 

Péče po 

barvení 

Péče po 

trvalé 

1 (nejméně) 13 10 5 2 17 16 30 33 25 41 

2 1 1 1 1 8 3 10 8 7 12 

3 3 2 3 3 10 4 8 7 3 5 

4 0 3 1 0 5 3 4 4 5 3 

5 3 10 3 3 10 10 6 7 6 7 

6 0 5 3 1 2 6 4 5 5 2 

7 2 11 2 5 4 6 4 3 8 2 

8 6 15 11 11 7 16 4 4 2 0 

9 10 8 20 17 8 7 4 5 6 2 

10 (nejvíce) 44 17 33 39 11 11 8 5 15 8 

Kontrolní 

součet 
82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 

 

9. otázka: Jakou očekáváte úroveň celkové komunikace své kadeřnice směrem 

k zákazníkům? 

Respondenti očekávají, že komunikace kadeřnice směrem k nim má být perfektní nebo na velmi 

vysoké úrovni. V této otázce neodpověděli jinak než hodnotou nejvyšší (10) v 76 %, dále hodnocením 

9 v 17 % a hodnocením 8 v 7 % (viz graf č. 13). 

 

  

Graf č. 13 – Očekávaná úroveň celkové komunikace [vlastní] 

Využití vícenásobné regresní analýzy ke zjištění sledovaných závislostí 

Pro využití regresní analýzy je uvažovanou nezávislou proměnnou Očekávaná úroveň celkové 

komunikace kadeřnice směrem k zákazníkům (jinak také jen Očekávaná úroveň komunikace). Závislými 

proměnnými by mohly být tyto prvky: E-mail, FB stránky, Informační cedule – vývěska budova obce, 

76%

17%

7%

Očekávaná úroveň celkové komunikace 

Hodnocení 10 Hodnocení 9 Hodnocení 8



69 

Informační cedule – vývěska kadeřnictví, Mobilní telefon – SMS, Mobilní telefon – volání, Osobní 

komunikace a Webové stránky. Jejich hodnoty byly získány v 7. otázce. Tab. 21 je výsledkem první fáze 

vícenásobné regresní analýzy v programu Statistica. 

Tab. č. 21 – Výsledky regresní analýzy s absolutním členem [vlastní] 

N=82 

Výsledky regrese se záv. prom.: Očekávaná úroveň komunikace 

b* 
Sm.chyba (z 

b*) 
b 

Sm.chyba (z 

b) 
t(73) p-hodn. 

Abs. člen   9,431036 0,342669 27,52229 0,000000 

E-mail 0,088007 0,116005 0,030866 0,040686 0,75865 0,450506 

FB stránky –0,146119 0,114030 –0,037746 0,029457 –1,28141 0,204106 

Informační cedule – vývěska 

budova obce 
0,008674 0,191260 0,001859 0,040981 0,04535 0,963951 

Informační cedule – vývěska 

kadeřnictví 
0,006166 0,181133 0,001180 0,034650 0,03404 0,972937 

Mobilní telefon – SMS –0,036094 0,136429 –0,008335 0,031506 –0,26456 0,792093 

Mobilní telefon – volání 0,102815 0,133825 0,023088 0,030051 0,76828 0,444800 

Osobní komunikace 0,264004 0,118694 0,070915 0,031883 2,22425 0,029224 

Webové stránky –0,246599 0,125749 –0,058206 0,029681 –1,96104 0,053690 

 

Po první fázi je z tabulky vidět, že p-hodnota je nižší než 0,05 pouze u proměnné Osobní 

komunikace. Dále je třeba odstranit absolutní člen a sledovat, jaký vliv bude mít tento krok na ostatní 

proměnné. Tímto krokem se dá dostat blíže k modifikovanému regresnímu modelu. 

Tab. č. 22 – Výsledky regresní analýzy bez absolutního členu [vlastní] 

N=82 

 Výsledky regrese se záv. prom: Očekávaná úroveň komunikace 

 b* 
Sm.chyba  

(z b*) 
b 

Sm.chyba (z 

b) 
t(74) p-hodn. 

E-mail X1 0,239590 0,048543 0,504679 0,118462 4,935569 0,000005 

FB stránky X2 0,177925 0,046449 0,335551 0,087598 3,830566 0,000266 

Mobilní telefon – 

volání 
X3 0,176594 0,072039 0,238284 0,097204 2,451376 0,016592 

Osobní komunikace X4 0,410153 0,069414 0,535423 0,090615 5,908757 0,000000 

 

Z Tab. č. 22 plyne, že největší vliv na Očekávanou úroveň komunikace má Osobní komunikace, 

protože její koeficient b je ze čtyř sledovaných nejvyšší. Osobní komunikace a Mobilní telefon – volání 

funguje v kadeřnictví bez problémů a podle představ, tudíž se s nimi nebude v návrzích pracovat. 

Na rozdíl od komunikací přes e-mail a facebookové stránky. 

 𝑦 = 0,504679 ∗ 𝑥1 +  0,335551 ∗ 𝑥2 + 0,238284 ∗ 𝑥3 + 0,535423 ∗ 𝑥4 (3) 
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Regresní model je spolehlivý na 96,25 % Jinak řečeno: díky koeficientu determinace R2=0,962509 

se dá říci, že model určen rovnicí č. 3 popisuje realitu na 96,25 %. 

 

10. otázka: Jak na Vás působí prostory hlavní místnosti kadeřnictví? 

Z vyhodnocení odpovědí 10. otázky je zřejmé, že většina respondentů je s prostředím 

kadeřnictví, přesněji s hlavní místností spokojená (95 %). Pouze 4 % resp. 1 % dat leželo na hodnotě 

9 resp. 8. Graf č. 14 zmiňované výsledky zpřehledňuje. 

 

Graf č. 14 – Náhled respondentů na hlavní prostory kadeřnictví [vlastní] 

 

11. otázka: Jak na Vás působí prostory čekárny v kadeřnictví? 

Respondenti ve svých odpovědí zaznačili, že s prostory čekárny kadeřnictví jsou méně spokojeni 

než s hlavní místností (viz graf č. 15). Nejvyšší hodnocení dalo pouze 63 % z nich. 28 % pak dalo 

hodnocení 9. Známkování 8, 7 a 6 dostalo 5 % a méně. 

 

Graf č. 15 – Náhled respondentů na čekárnu kadeřnictví [vlastní] 
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12. otázka: Jaké změny nebo novinky byste v kadeřnictví uvítal/a? 

Každý z respondentů hodnotil 9 položek, které by mohly znamenat změnu nebo novinku 

ve sledovaném kadeřnictví. Preferenční stupnice byla dána od 1 (nejméně atraktivní) po 10 (nejvíce 

atraktivní). Pro jednotlivé položky byl vypočítán medián z hodnocení na preferenční stupnici, jehož 

hodnoty jsou zaznačeny v grafu č. 16. Nejlépe ohodnocena byla položka Dárkové poukazy (6 bodů), 

dále pak možnost Připojení k internetu (5 bodů). Po 4 bodech si své třetí místo zajistily Objednací karty 

a Informační leták. Zajímavostí je, že s čekárnou kadeřnictví je dle přechozí otázky plně spokojeno jen 

63 % respondentů. O její změnu však moc vysoký zájem není (2 body). 

 

Graf č. 16 – Zájem respondentů o změny v komunikačním mixu [vlastní] 

13. otázka: Kolik korun jste ochotna/ochoten utratit za jednu návštěvu? 

Díky odpovědím z otevřené otázky týkající se útraty za jednu návštěvu bylo možné zjistit, 

že respondenti muži jsou obecně ochotni zaplatit méně za služby v kadeřnictví. Tento závěr 

je očekávatelný vzhledem k tomu, že odpovědi mužů na frekvenci využívání služeb byly často zaznačeny 

u položky kompletní stříhání. Tato služba je levnější než barvení vlasů či melír. Zákazníci muži jsou tedy 

ochotni zaplatit mezi 55 a 200 Kč. Objevila se však v odpovědích jedna výjimka muže ochotného zaplatit 

za služby 500 Kč (viz graf č. 17). Ženy respondentky jsou obecně ochotnější utratit za jednu návštěvu 

v rozmezí od 300 do 1 000 Kč. Nejvíce jich uvedlo útratu 500 Kč (10 osob), druhou nejčastěji 

vyskytovanou částkou se u žen objevilo 1 000 Kč (8x). 
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Graf č. 17 – Ochota respondentů utratit za jednu návštěvu [vlastní] 

 

Zadáním shlukové analýzy bylo sledovat celý segment stálých zákazníků kadeřnictví. Tab. č. 23 

zobrazuje kromě počtu osob ve shluku a věku také ochotu útraty a směrodatné odchylky sledovaných 

veličin. Typickou zákaznicí je žena spadající do skupiny průměrného věku okolo 50 let s ochotou utratit 

přibližně 427 Kč za jednu návštěvu v kadeřnictví. Mezi muži se jedná o reprezentanta téměř 30 let 

s ochotou utratit 82 Kč. Ke kategorii mužů je však nutné připomenout, že 5 respondentů ve věku  

65–75 let neodpovídalo na dotazník, i když jsou stálými zákazníky. Je tedy nutné přistupovat s výsledkem 

4. shluku s opatrností. 

Tab. č. 23 – Výsledky shlukové analýzy [vlastní] 

 
Ženy Muži 

Shluk 1 Shluk 2 Shluk 1 Shluk 2 Shluk 3 Shluk 4 

Počet osob 15 39 1 5 15 7 

Průměrný věk v letech 37,53 50,13 51,00 34,60 29,60 73,14 

Ochota útraty v Kč 900,00 426,92 500,00 170,00 82,00 67,14 

Směrodatná odchylka 

věku 
10,27 17,82 0,00 11,80 7,66 2,41 

Směrodatná odchylka 

útraty 
125,36 119,06 0,00 27,39 12,79 9,06 

Díky shlukové analýze bylo možné sledovat typický segment zákazníka mezi ženami i muži. Tato 

problematika je v práci zahrnuta z důvodu možného budoucího využití dat. Kadeřnice se tedy může 

v následujících letech zaměřit na nejatraktivnější segment, kterým je kategorie žen, Shluk 2. 

 

 

 

0
2
4
6
8

10
12
14

5
5

6
0

7
0

7
5

8
0

8
5 90 1

0
0

1
5

0

2
0

0

3
0

0

3
4

0

3
5

0

3
8

0

4
0

0

4
5

0

5
0

0

5
5

0

60
0

7
0

0

8
0

0

9
0

0

1
0

0
0

P
o

če
t 

re
sp

o
n

d
en

tů

Útrata za jednu návštěvu v Kč

Ochota respondentů utratit za jednu návštěvu (v Kč)

Ženy Muži



73 

14. otázka: Kolikrát za rok navštívíte kadeřnictví Formule? 

Medián roční návštěvnosti mužů a žen je podle dat srovnatelná, protože leží na hladině 5 návštěv 

(viz graf č. 18). Hodnota je vyrovnaná pravděpodobně proto, že muži jakožto stálí zákazníci navštěvují 

kadeřnictví častěji než ženy.  Z předchozí otázky je však zřejmé, že muži za jednu návštěvu utrácí méně 

peněz. 

 

Graf č. 18 – Roční návštěvnost respondentů [vlastní] 
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7 SWOT ANALÝZA 

Kapitola 7 představuje bodové rozvržení nejdůležitějších silných a slabých stránek, příležitostí 

a hrozeb komunikačního mixu. Slabé a silné stránky plynou z analýzy marketingového mixu 

a komunikačního mixu. Příležitosti a hrozby se zde dostávají z analýzy SLEPTE a Porterova modelu pěti 

konkurenčních sil. Výsledky z marketingového průzkumu se ve SWOT analýze také objevují. Každý bod 

v tab. č. 24. je pro účely vyhodnocení analýzy označen dvojicí písmena a čísla. 

 

Tab. č. 24 – Vstupy do SWOT analýzy [vlastní] 

Vnitřní 

prostředí 

Silné stránky Slabé stránky 

S1 

 

S2 

 

S3 

S4 

Oblíbenost a příjemné vystupování kadeřnice 

směrem k zákazníkům 

Sebeprezentace fotografiemi vyhotovených 

účesů 

Možnost domluvy speciálního termínu 

Vysoce individuální přístup k zákazníkům 

W1 

 

W2 

 

W3 

W4 

Neaktuálnost a nesjednocenost informací 

v komunikačních nástrojích 

Úzké portfolio využívaných komunikačních 

prostředků 

Nedostatky v prostorách čekárny 

Bez možnosti připojení k internetu zdarma 

Vnější 

prostředí 

Příležitosti Hrozby 

O1 

O2 

 

O3 

 

O4 

Ženy jako hlavní podíl zákazníků 

Zájem stálých zákazníků o novinky v oblasti 

komunikačních nástrojů 

Zájem stálých zákazníků o e-mailovou 

komunikaci 

Výsadní pozice na trhu v okruhu vybraných 

obcí 

T1 

T2 

T3 

 

T4 

Změny EET a jeho důsledky 

Poškození pověsti nespokojeným zákazníkem 

Poptávka stálých zákazníků může převyšovat 

časové i fyzické možnosti kadeřnice 

Vznik konkurence v tamní obci 

Pro vyhodnocení SWOT analýzy slouží metoda párového porovnání (viz tab. č. 25), která 

má porovnat vazby mezi jednotlivými prvky.  

Tab. č. 25 – Výsledky metody párového porovnání [vlastní] 

   

 
Silné stránky Slabé stránky 

∑ Pořadí 
S1 S2 S3 S4 W1 W2 W3 W4 

Příležitosti 

O1 + + ++ + – – – 0 2 3. 

O2 ++ ++ ++ ++ – – 0 – 5 1. 

O3 + ++ + + 0 + 0 – 5 1. 

O4 + + ++ ++ – – – – 2 3. 

Hrozby 

T1 0 0 – – 0 0 0 – – –4 4. 

T2 – – 0 – – – – – – 0 –8 2. 

T3 – – – – – – – – – 0 –9 1. 

T4 – 0 – – – – – – 0 –7 3. 

∑ 2 4 4 1 –9 –5 –6 –5 
 

Pořadí 3. 1. 1. 4. 1. 3. 2. 3. 
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Na základě určení negativních, pozitivních nebo neutrálních vazeb jednotlivých prvků jsou 

zřejmá následující fakta. Nejsilnějšími stránkami sledovaného kadeřnictví jsou: možnost domluvy 

speciálního termínu (S3) (čímž se myslí také možnost se objednat mimo otevírací dobu kadeřnictví) 

a sebeprezentace fotografiemi jak na Facebookových stránkách, tak v prostorách kadeřnictví (S2). 

Nejslabší stránkou je pak neaktuálnost a nesjednocenost informací v komunikačních nástrojích (W1). 

V kategorii příležitostí obsadil nejvyšší pozici zájem stálých zákazníků o e-mailovou komunikaci (O3), 

spolu s obecným zájmem stálých zákazníků o novinky týkající se komunikačních nástrojů (O2). Největší 

hrozbou pro sledované kadeřnictví je příliš vysoká poptávka ze strany stálých zákazníků, která 

by nemusela být akceptována z důvodu časových i fyzických možnosti kadeřnice (T3).  Vysoké hodnoty 

pak získalo možné poškození pověsti nespokojeným zákazníkem a vznik nové konkurence v tamní 

oblasti (T2). 

Tab. č. 26 sumarizuje jednotlivé kategorie, díky čemuž se dá určit jakou strategii či kombinaci 

zvolit pro řízení marketingové komunikace. 

 

Tab. č. 26 – Výsledky jednotlivých kvadrantů ze SWOT analýzy [vlastní] 

 Silné stránky Slabé stránky 

Příležitosti 24 bodů –10 bodů 

Hrozby –13 bodů –15 bodů 

 

Maximální hodnota se vyskytuje v 1. kvadrantu (24 bodů) a říká, že by mohla být v kadeřnictví využita 

strategie maxi/maxi. Znamená to, aby kadeřnictví vytěžilo prostřednictvím svých silných stránek 

co nejvíce z možných příležitostí. Na své slabé stránky by si však mělo dát pozor a posílit je, aby lépe 

čelilo možným hrozbám.  
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8 ANALÝZA RIZIK PRO VYMEZENÍ VLASTNÍCH NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 

V osmé kapitole jsou analyzovány nejpodstatnější hrozby i slabé stránky sledovaného 

kadeřnictví pomocí metody RIPRAN™. Na vypracování se podílel tým 4 osob. Tito lidé znají analyzované 

prostředí. K vyhodnocení pravděpodobnosti hrozby, scénáře a celkové pravděpodobnosti 

(P=pravděpodobnost) byly využity hodnoticí tabulky z kapitoly 3.7.4 této práce, které mimo jiné stručně 

popisují vybranou metodu.   

V tab. č. 27 je možné vidět, že bylo vybráno 8 hrozeb, které se podílí ve velké míře na komunikačním 

mixu sledovaného kadeřnictví. Těm byla přidělena pravděpodobnost výskytu, následně scénář a jeho 

pravděpodobnost, a nakonec sestavena jejich kombinace. 

 

Tab. č. 27 – Řízení rizik metodou RIPRAN™ po SWOT analýze, část 1. [vlastní] 

ID Aktivum Hrozba 
P 

hrozby 
Scénář 

P 

scénáře 

P 

celková 

H1 
Komunikační nástroj, 

zákazník 

Neaktuálnost  

a nesjednocenost informací 

v komunikačních nástrojích 

VP Ztráta stálých zákazníků SP VP 

H2 Čekárna kadeřnictví 
Nedostatky 

v prostorách čekárny 
VP 

Zákazníci jsou nespokojeni 

s vybavením a prostředím 
SP VP 

H3 
Možnosti kadeřnice (čas, 

kapacity) 

Poptávka stálých zákazníků 

může převyšovat časové 

 i fyzické možnosti kadeřnice 

SP Odmítání zákazníků NP NP 

H4 Pověst 
Poškození pověsti 

nespokojeným zákazníkem 
SP 

Nespokojení zákazníci vysílají 

nepravdivé nebo negativní 

zprávy 

NP NP 

H5 Konkurence Nová konkurence v lokalitě NP 

Vznik nové konkurence 

v některé z přilehlých obcí 

odebírá stále zákazníky 

NP NP 

H6 
Efektivita práce při 

komunikaci se zákazníky  

Bez možnosti připojení 

k internetu zdarma 
SP 

Kadeřnice nepracuje na 

komunikačních nástrojích 
VP VP 

H7 Spokojenost zákazníků 
Bez možnosti připojení 

k internetu zdarma 
SP 

Zákazníci by se mohli nudit 

v čekárně 
VP VP 

H8 Spokojenost zákazníků 
Úzké portfolio využívaných 

komunikačních prostředků 
VP 

Nedostatečné informování, 

nedostatečná komunikace se 

zákazníky 

VP VP 

 

Pokračování tab. č. 27 je tab. č. 28, která obsahuje dopad hrozeb společně s návrhy opatření a novou 

hodnotou rizika. Návrhy opatření jsou směřovány ke změně komunikačního mixu. A v kapitole 9 jsou 

blíže charakterizována.  
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Tab. č. 28 – Řízení rizik metodou RIPRAN™ po SWOT analýze, část 2. [vlastní] 

ID Dopad 
Hodnota 

rizika 
Návrh opatření 

Nová hodnota 

rizika 

H1 Snížení tržeb (VD) VHR 
Sjednocení informací v komunikačních 

nástrojích 
SHR 

H2 
Negativní ohlasy na čekárnu, vznik 

požadavků na změnu (MD) 
SHR Změna v prostorách čekárny NHR 

H3 Snížení tržeb (SD) SHR Pomocná síla, návrh je odsunut    SHR 

H4 Ztráta zákazníků (SD) NHR Bez návrhu, akceptování rizika NHR 

H5 
Poklesnutí tržeb a počtu stálých zákazníků 

(VD) 
SHR Zavedení požadovaných novinek NHR 

H6 
Komunikační nástroje neplní svou funkci 

(SD) 
VHR Zavedení internetu v kadeřnictví NHR 

H7 Nespokojený zákazník (SD) VHR Zavedení internetu v kadeřnictví NHR 

H8 Zákazníci bez aktuálních informací (VD) VHR 
Zavedení reklamních tištěných materiálů, 

zvýšení úrovně e-mailové komunikace 
SHR 

Všechny sledované hrozby jsou hodnoceny střední hodnotou rizika (SHR) nebo vysokou 

hodnotou rizika (VHR). Až po vytvoření návrhu opatření jsou některé z nich sníženy na nízkou hodnotu 

rizika (NHR). Z grafu č. 19 je zřejmé, že některé hrozby jako je například neaktuálnost a nesjednocenost 

informací v komunikačních nástrojích (H1), lze ovlivnit. Riziko s tím spojené se dá snížit z VHR (označeno 

jako číslo 3) na SHR (2). 

 

Graf č. 19 – Paprskový graf z hodnot rizik po SWOT analýze [vlastní] 
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9 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Pro zlepšení situace sledovaného kadeřnictví je třeba navrhnout taková opatření, která navazují 

na provedené analýzy této diplomové práce. Návrhy jsou sestaveny na základě podstatných závěrů 

ze SWOT analýzy a následné analýzy rizik, dále jsou upraveny o požadavky i možnosti kadeřnice. Mezi 

schválené návrhy patří tyto záležitosti. 

• Sjednocení informací v komunikačních nástrojích, 

• poskytování dárkových poukazů, 

• používaní oficiálních objednacích kartiček, 

• zavedení internetu do prostor kadeřnictví, 

• zahájení a obsluha e-mailové komunikace, 

• úprava prostor čekárny kadeřnictví. 

Všechny navrhované změny by měly navýšit úroveň komunikačního mixu kadeřnictví. 

9.1 NÁVRH Č. 1: SJEDNOCENÍ INFORMACÍ V KOMUNIKAČNÍCH NÁSTROJÍCH 

Popis návrhu: Jedná se o úpravu všech informací, které nejsou pravdivé ani aktuální ve třech 

komunikačních mediích. Tab. č. 30 charakterizuje tento návrh. Vznik návrhu vychází ze SWOT analýzy, 

přesněji ze slabých stránek kadeřnictví. 

Tab. č. 30– Charakteristika 1. návrhu [vlastní] 

Související nosič Webové stránky Facebookové stránky Informační vývěsky 

Odpovědná osoba Externista Externista Kadeřnice 

Časová náročnost 0,5 hodiny/1 aktualizace 0,5 hodiny/1 aktualizace 0,5 hodiny/1 aktualizace 

Periodicita 1x za měsíc nebo dle potřeby 1x za měsíc nebo dle potřeby 1x za měsíc nebo dle potřeby 

Specifikace činností 

Úprava textu ve formuláři 

Vložení příspěvku s grafickým 

zpracováním 

Úprava textu ve formuláři 

Vložení příspěvku s grafickým 

zpracováním 

Úprava informací: zda je 

otevřeno/zavřeno 

Je-li otevřeno, určit aktuální 

otevírací dobu 

Aktualizovat ceník služeb 

Stanovit dobu platnosti 

zveřejněných informací 

Pro vyšší efektivitu používat 

jednotný vzor při zveřejňování 

informací 

Finanční náročnost 

(roční) 
420 kč 420 Kč 1 000,67 Kč 

Kvalitativní přínosy 
Zákazníci vědí, jaký je skutečný stav kadeřnictví, nestávají se nedorozumění za je/není otevřeno. 

Zamezení konfliktu mezi zákazníkem a kadeřnicí. Upevňování vztahů. 
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Na obr. č. 19 je možné vidět grafické zpracování jednotného vzoru, díky kterému kadeřnice ušetří 

čas a peníze za neustálou tvorbu nových reklamních materiálů kusové výroby. Existuje také možnost, 

že se vzorová karta vloží do folie, kterou je možno popsat permanentním fixem a potřebný text smazat 

lihovým přípravkem. Čistý formát je stanoven na 210x148 mm a šířka spádu na 3 mm. 

 

Obr. č. 19 – Ilustrace jednotného vzoru – 1. návrh [vlastní] 

Finanční náročnost: Položky tab. č. 30 tvoří vyplácení externího pracovníka a cena za tisk 

jednotného vzoru. 

Tab. č. 29 – Rozpis položek k návrhu č. 1 [vlastní]  

Forma Počet Cena/jednotku Cena celkem 

Webové stránky 0,5 * 12 = 6 h 70 Kč 420 Kč 

Facebookové stránky 0,5 * 12 = 6 h 70 Kč 420 Kč 

Jednotný vzor 400 ks 2,501675 Kč 1 001 Kč 

 

Celková orientační cena za 1. návrh představuje 1 841 Kč za rok. 

9.2 NÁVRH Č. 2: ZAVEDENÍ REKLAMNÍCH TIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ 

Popis návrhu: Jedná se o možnost prodeje dárkových poukazů zejména stálým zákazníkům, 

a poskytnutí objednací karty pro jejich potřeby. Přehled návrhu je připojen tab. č. 31. Vznik návrhu 

vychází ze SWOT analýzy, konkrétně z příležitostí kadeřnictví. 
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Tab. č. 30 – Charakteristika 2. návrhu [vlastní] 

Související nosič Dárkové poukazy Objednací karty 

Odpovědná osoba Kadeřnice Kadeřnice 

Časová náročnost  7 dní 7 dní 

Periodicita Tisk jednorázově, prodej dle potřeby Tisk jednorázově, poskytnutí dle potřeby 

Specifikace činností 

Zadání poptávky k tisku (provedeno), zadání objednávky tisku, převzetí objednávky. Prodej 

dárkových poukazů a použití objednacích karet v rámci poskytování služby. (Prodej a použití 

v průběhu poskytování kadeřnických služeb se neuvažuje v kalkulaci časové náročnosti.) 

Finanční náročnost 

(roční) 
670 Kč 666 Kč + 89 Kč 

Kvalitativní přínosy 
Uspokojení potřeb stálých zákazníků, zajištění 

budoucí návštěvy stálých/budoucích zákazníků 

Upevňování vztahů, zamezení nedorozumění 

vznikající kvůli nepozornosti zákazníků 

 

9.2.1 Dárkové poukazy 

Projevení zájmu a požadavků stálých zákazníků o dárkové poukazy je tímto návrhem vyslyšen 

a akceptován. Pro originalitu bylo dohodnuto, že nebude nakoupen žádný z univerzálních poukazů 

nabízený na trhu, nýbrž se bude tisknout vlastní návrh. Jedná se o jednorázový dárkový poukaz na službu, 

jehož hodnota je vyjádřena hodnotou služby. Požadovanou službu včetně platnosti poukazu vypíše 

kadeřnice vlastní rukou lihovým fixem těsně před prodejem (místo určené k vepsání je možné vidět 

na obr. č. 20. 

; 

Obr. č. 20 – Ilustrace dárkového poukazu – 2. návrh [vlastní] 

Barvu pozadí a druh fotografie je možné kdykoli zaměnit a nechat vytisknout novou verzi 

poukazu. Gramáž je předběžně určena na 150 g/m2. Čistý formát je stanoven na 140x69 mm, tedy 
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ve stejné velikosti české bankovky hodnoty 100 Kč a šířka spádu je určena na 3 mm tak jako 

u objednacích karet.  

9.2.2 Objednací karty 

Mezi dobře hodnocené novinky, které byly nabízeny v rámci dotazníkového šetření se objevily 

objednací karty. Návrh karty stojí na obr. č. 21.  

 

Obr. č. 21 – Ilustrace objednací karty – 2. návrh [vlastní] 

Návrh je rozložen na kolonky „Datum“, „Hodina“ a kolonku „Poznámky“ pro případné komentáře 

k plánované činnosti. Kontaktní informace na této kartě jsou samozřejmostí. Karta je koncipovaná 

jednoduše, tištěna v černé barvě na bílém papíře o gramáži 90 – 150 g/m2. Velikost karty je plánovaná 

na rozměry 60x90 mm. 

9.2.3 Finanční náročnost návrhu č. 2 

Byl vybrán dodavatel sídlící v obci Bruntál. TISKÁRNA K-TISK s.r.o. který svou cenou a službami 

uspokojil požadavky poptávající strany. Ceny jsou uvedeny v tab. č. 32. 

Tab. č. 31 – Rozpis položek k návrhu č. 2 [vlastní] 

Forma Počet Cena/jednotku Cena celkem 

Dárkový poukaz 200 ks 3,3517 Kč 670,34 Kč 

Objednací karta 1 000 ks 0,6655 Kč 665,50 Kč 

Doprava 1 ks 89 Kč 89 Kč 
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Celková orientační cena za 2. návrh představuje 1 425 Kč za rok. 

9.3 NÁVRH Č. 3: ZAVEDENÍ INTERNETU V PROSTORÁCH KADEŘNICTVÍ 

Popis návrhu: Jedná se o trvalé zavedení internetového připojení do prostor kadeřnictví určené 

pro možnost splnění pracovních povinností kadeřnice, ale hlavně za účelem uspokojení zájmu stálých 

zákazníků o tuto novinku. Objasnění této problematiky je možné najít v tab. č. 33.  Návrh vzniká proto, 

aby se snížil vliv slabých stránek kadeřnictví, které jsou zakotveny ve SWOT analýze.  

Tab. č. 32 – Charakteristika 3. návrhu [vlastní] 

Související nosič Internet 

Odpovědná osoba Kadeřnice, servisní technik 

Časová náročnost Orientačně 14 dní od zajištění objednávky po podpis smlouvy a připojení 

Periodicita Jednorázově 

Specifikace činností Znázorněna v grafu č. 20 a v grafu č. 21, případně v tab. č. 35  

Finanční náročnost (roční) 

Cena routeru (typ: Mikrotik RB941-2nD-TC, hAP-Lite) 

Instalace s ročním závazkem 

Technické služby od poskytovatele 

Měsíční platby za poskytování internetu 

650 Kč 

0 Kč 

190 Kč/hod 

242 Kč 

Kvalitativní přínosy 
Zjednodušení a urychlení práce pro kadeřnici, zvýšení spokojenosti zákazníků projevující 

se v jejich chování (menší nervozita při čekání, projevení zájmu o tuto novinku). 

 

Společnost Easy Control Morava spol. s. r. o. je poskytovatelem internetu obecního domu, tudíž 

je to nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jakým se připojit k internetu.  Znalost techniků místní lokality 

je taktéž výhodou této společnosti, a když je instalace internetu s ročním závazkem zdarma, může být 

tento poskytovatel vybrán [46]. 

Celková orientační cena za 3. návrh představuje 3 744 Kč za rok. 

Jednotlivé kroky zavedení internetu a procesní role jsou zaznamenány v tab. č. 34. Klíčovými 

osobami procesu jsou kadeřnice a zaměstnanec poskytovatele internetu Easy control Morava spol. s.r.o. 

Tab. č. 33 – Specifikace činností a procesních rolí v RACI matici [vlastní] 

 

Procesní role 

Kadeřnice 
Zaměstnanec 

poskytovatele 

Zaměstnanec 

obecního 

úřadu 

Specialista 

Č
in

n
o

st
i 

Zajištění podstatných informací týkajících se připojení R, A – – C 

Sdělení obecnímu úřadu o připojení k internetu R, A – I – 

Telefonické kontaktování vybraného poskytovatele R, A – – – 

Další pokusy hovoru R, A – – – 
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Procesní role 

Kadeřnice 
Zaměstnanec 

poskytovatele 

Zaměstnanec 

obecního 

úřadu 

Specialista 

Poptání služby R, A C – – 

Domluva termínu instalování R, A A, C – – 

Specifikace požadavků R, A A, C – – 

Shrnutí objednávky A R, A – – 

Zajištění přístupu hlavního média internetu v domě R, A – C – 

Nalezení nového termínu R, A A, C – – 

Příjezd technika I R, A – – 

Ohledání situace a prostorů C R, A – – 

Převod kabelu od hlavního zařízení – R, A – – 

Řešení problémů při ohledání situace I R, A – – 

Instalace kabelu nejvhodnější cestou – R, A – – 

Zapojení zařízení (routeru) do systému – R, A – – 

Testování zařízení I R, A – – 

Hledání příčiny nefunkčnosti – R, A – – 

Oprava I R, A – – 

Úklid prostor A R, A – – 

Vyřízení formálních záležitostí (smlouva aj.) A R, A - - 

Platba A R, A - - 

Předání faktury za účelem elektronické platby – R, A - - 

 

První činností procesu zavedení internetu je činnosti Zajištění podstatných informací týkajících 

se připojení. Proces pak končí buď platbou v hotovosti nebo předáním faktury, která obsahuje náležitosti 

k elektronické platbě. Jestliže připojení funguje správně a poslední činnost je uskutečněna, pak je možné 

říci, že proces zavedení internetu proběhl úspěšně. Díky aplikaci EPC diagramu je v grafu č. 20 

a grafu č. 21 zobrazena posloupnost významných činností spojených s tímto návrhem.  
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Graf č. 20 – Diagram procesu zavedení internetového připojení, 1. část [vlastní] 

 



85 

 

Graf č. 21 – Diagram procesu zavedení internetového připojení, 2. část [vlastní] 
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9.4 NÁVRH Č. 4: AKTIVNÍ E-MAILOVÁ KOMUNIKACE 

Popis návrhu: E-mailovou komunikaci kadeřnice dříve nevyužívala také proto, že v provozovně 

neměla internet. Osobní počítač a chytrý telefon však ano. Po zavedení internetu v kadeřnictví může 

kadeřnice více rozesílat fotografie provedených účesů nebo jiné doplňující informace (viz tab. č. 35). 

Návrh je vytvořen, aby snížil vliv slabých stránek a také proto, že e-mailová komunikace silně ovlivňuje 

celkovou spokojenost zákazníků. 

Tab. č. 34 – Charakteristika 4. návrhu [vlastní] 

Související nosič E-mailová komunikace 

Odpovědná osoba Kadeřnice 

Časová náročnost 0,5h/den 

Periodicita 1xtýden 

Forma Hromadný e-mail s individuálním oslovením/e-mail cílený  

Specifikace činností 

Před zahájením komunikace: Zjištění zájemců, jejich kontaktů a souhlasů, tvorba plánu 

rozesílání e-mailů včetně témat a typů zákazníků. 

V průběhu komunikace: Rozesílání fotografií povedených účesů a střihů, zjišťování zájmů  

o další střihy. Rozesílání informací o otevírací době (možno využít jednotný vzor z návrhu 

č. 1). 

Finanční náročnost 2 458 Kč 

Kvalitativní přínosy 
Udržování a pěstování vztahů se zákazníky, možnost sebezlepšování a sebevzdělávání díky 

stimulaci zákazníků. 

Tento návrh nezasahuje do času, který kadeřnice věnuje svým zákazníkům. Je to čas, který 

obětuje pro své zákazníky, ale i za účelem zvýšení tržeb. Vzniklé náklady se odvíjí od možného výdělku 

kadeřnice a celkovou periodicitou. Jakým způsobem má kadeřnice komunikovat s jednotlivými zákazníky 

záleží na ni a jejich znalostech a vědomostech o dané povaze člověka.  

Celková orientační cena za 4. návrh představuje 2 458 Kč za rok. 

9.5 NÁVRH Č. 5: ÚPRAVA ČEKÁRNY V KADEŘNICTVÍ 

Popis návrhu: Změna prostor, přizpůsobení místnosti dětem a nákup příslušenství (v tab. č. 36). 

Návrh je sestaven na základě výsledků z marketingového průzkumu, a následně SWOT analýzy. 

Tab. č. 35 – Charakteristika 5. návrhu [vlastní] 

Související prostor Čekárna v kadeřnictví 

Odpovědná osoba Kadeřnice 

Časová náročnost S 50 % pravděpodobností 135,22 h (17 dní), se 100 % pravděpodobností 197,62 h (25 dní) 

Periodicita Jednorázově 

Specifikace činností V tab. č 37 

Finanční náročnost (roční) 4 814 Kč 
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Související prostor Čekárna v kadeřnictví 

Kvalitativní přínosy 
Klidnější průběh služby, když jsou čekající zákazníci a jejich děti zaneprázdnění, příjemnější 

atmosféra při vstupu do prostor kadeřnictví.  

 

Orientační plánek prostor kadeřnictví je přiložen obr. č. 22. Návrh prostoru je determinován 

vstupními dveřmi, které mají být vždy volné pro průchod zákazníků. 

 

Obr. č. 22 – Návrh orientačního plánku čekárny [vlastní] 

Křesla, stolky i rohožky jsou původním vybavením čekárny. Mezi nové vybavení patří kout živých 

květin, kartonový domeček Farma, koberec a magnetická tabule pro děti. K magnetické tabuli jsou 

navrženy dětské plastové židle a v jejich blízkosti mají být nainstalovány nové nástěnné lampy vzhledu 

žlutého nafukovacího balonku. 

K určení časové náročnosti a specifikaci činností byla pro tento návrh aplikována metoda PERT. 

Tab. č. 37 obsahuje optimistickou, reálnou a pesimistickou variantu doby trvání každé činnosti, ze které 

je pomocí vztahu pro vážený průměr vypočítána jejích střední doba trvání. Díky rozptylu a směrodatné 

odchylce bylo možné odhadnout, že s nejvyšší pravděpodobností by mohl být návrh uskutečněn 

do 197,62 hodin, což je při 8hodinové pracovní době téměř 25 dní. Díky začátkům možným (ZM), 

koncům možným (KM), začátkům přípustným (ZP) a koncům přípustným (KP) bylo možné určit celkovou 

rezervu pro jednotlivé činnosti. Kritická cesta je zvýrazněná také v grafu č. 22. V této cestě jsou časové 

rezervy vždy nulové, proto ji tvoří tyto uzly: 1-2-5-9-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20. Odhad střední 

doby trvání projektu je tedy 135,22 hodin, což je při 8hodinové pracovní době téměř 17 dní. 
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9.5.1 Specifikace a harmonogram činností 

Tab. č. 36 – Řešení návrhu č. 5 metodou PERT, tabulkou [vlastní] 

Ozn. 

činnosti 
Název činnosti 

Odhad trvání činnosti [h] Střední 

doba 

činnosti 

Rozptyl 
Směr. 

odchylka 

Počáteč- 

-ní uzel 

Koncový 

uzel 
ZM KM ZP KP RC 

Optim. Real. Pesim. 

A Úklid a příprava prostor čekárny 1,5 2,5 3,5 2,5 0,111 0,333 1 2 0 2,50 0 2,50 0 

B Přemístění nástěnných desek 0,75 1 2 1,13 0,043 0,208 2 3 2,50 3,63 130,11 131,23 127,6 

C Přemístění původního vybavení (křesla a stolky) 0,15 0,25 0,5 0,28 0,003 0,058 3 7 3,63 3,90 131,23 131,51 127,6 

D Zadání objednávky u Educaplay, s.r.o.  0,15 0,25 0,5 0,28 0,003 0,058 2 4 2,50 2,78 66,28 66,55 64 

E Zadání objednávky u Pymasell s.r.o. 0,15 0,25 0,5 0,28 0,003 0,058 2 5 2,50 2,78 2,50 2,78 0 

F Zadání objednávky u Ikea ČR s.r.o. 0,15 0,25 0,5 0,28 0,003 0,058 2 6 2,50 2,78 58,28 58,55 56 

G Přivedení elektroinstalace pro nástěnné lampy 0,25 0,75 1,5 0,79 0,043 0,208 7 13 3,90 4,69 131,51 132,30 127,61 

H Doprava objednávky z Educaplay, s.r.o.  24 48 168 64 576 24 4 8 2,78 66,78 66,55 130,55 64 

I Doprava objednávky z Pymasell s.r.o. 96 120 192 128 256 16 5 9 2,78 130,78 2,78 130,78 0 

J Doprava objednávky z Ikea ČR s.r.o. 48 72 96 72 64 8 6 10 2,78 74,78 58,55 130,55 56 

K Převzetí a rozbalení objednávky z Educaplay, s.r.o.  0,25 0,5 0,75 0,5 0,007 0,083 8 11 66,78 67,28 130,55 131,05 64 

L Převzetí a rozbalení objednávky z Pymasell s.r.o. 0,15 0,25 0,5 0,275 0,003 0,058 9 11 130,78 131,05 130,78 131,05 0 

M Převzetí a rozbalení objednávky z Ikea ČR s.r.o. 0,25 0,5 0,75 0,5 0,007 0,083 10 11 74,78 75,28 130,55 131,05 55,78 

N Položení koberce 0,25 0,5 0,75 0,5 0,007 0,083 11 12 131,05 131,55 131,05 131,55 0 

O Rozmístění předmětů pro děti 0,5 0,75 1 0,75 0,007 0,083 12 13 131,55 132,30 131,55 132,30 0 

P Instalace nástěnných lamp 0,15 0,5 0,75 0,48 0,010 0,100 13 14 132,30 132,78 132,30 132,78 0 

Q Přeprava k dodavateli STROMMY COMPANY s.r.o. 0,25 0,35 0,65 0,38 0,004 0,067 14 15 132,78 133,17 132,78 133,17 0 

R Prohlídka, výběr a nákup zboží 0,25 0,5 1 0,54 0,016 0,125 15 16 133,17 133,71 133,17 133,71 0 

S Přeprava květin 0,25 0,5 0,75 0,5 0,007 0,083 16 17 133,71 134,21 133,71 134,21 0 

T Rozmístění květin v čekárně 0,15 0,25 0,5 0,28 0,003 0,058 17 18 134,21 134,48 134,21 134,48 0 

U Rozmístění fotografií na nástěnné desky 0,1 0,2 0,5 0,23 0,004 0,067 18 19 134,48 134,72 134,48 134,72 0 

V Konečný úklid a otevření čekárny 0,25 0,5 0,75 0,5 0,007 0,083 19 20 134,72 135,22 134,72 135,22 0 
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9.5.2 Grafické zpracování harmonogramu 

 

Graf č. 22 – Řešení návrhu č. 5 metodou PERT, grafem [vlastní]
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9.5.3 Finanční náročnost návrhu č. 5 

Čekárna je vybavená stolky i židlemi, které není nutno kupovat. Mezi zboží, které se plánuje 

nakoupit například patří květiny, koberec, lampy nebo magnetická tabule pro děti (viz tab. č. 38). 

Tab. č. 37 – Rozpis položek k návrhu č. 5 [vlastní] 

Zdroj Položka Počet Cena/jednotku Cena celkem 

STROMMY COMPANY s.r.o.  
Květinový kout 1 ks 600 Kč 600 Kč 

Příslušenství ke květinám 2 ks 50 Kč 100 Kč 

Educaplay, s.r.o. [44] 

Kartonový domeček Farma 1 ks 630 Kč 630 Kč 

Plastová židlička žlutá 2 ks 219 Kč 438 Kč 

Fixy 2 ks 52 Kč 104 Kč 

Trojhranné hrubé barvičky (60 ks) 

 
1 ks 240 Kč 240 Kč 

Ořezávátko dvojité 

 
2 ks 12 Kč 24 Kč 

Papírové role 2 ks 245 Kč 490 Kč 

Sleva  1 ks 60 Kč 60 Kč 

Doprava a balné 1 ks 0 Kč 0 Kč 

Pymasell s.r.o. [50] 
Dětská magnetická tabule 3v1 1 ks 649 Kč 649 Kč 

Doprava a balné 1 ks 99 Kč 99 Kč 

Ikea ČR s.r.o. [41] 

Žárovka LED, E14, 400 lum. (2ks) 1 ks 84 Kč 84 Kč 

Nástěnná lampa žlutá 2 ks 149 Kč 298 Kč 

Prodlužovací šňůra bílá 1 ks 99 Kč 99 Kč 

IBSTED Koberec, nízký vlas šedý 1 ks 299 Kč 299 Kč 

Doprava a balné 1 ks 99 Kč 99 Kč 

 

Celková orientační cena za 5. návrh představuje 4 313 Kč za rok. 

9.6 CELKOVÝ HARMONOGRAM NÁVRHŮ 

Sestavený harmonogram v tab. č. 39 je pouze doporučený. Vzhledem potřebám kadeřnice 

a jiných aktivit, než podnikatelských se však předpokládá, že úprava čekárny proběhne v říjnu roku 2019. 

Naopak sjednocení informací a aktivní e-mailová komunikace může začít ihned na začátku plánovaného 

období. 
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Tab. č. 38 – Roční harmonogram návrhů [vlastní] 

Činnost/období 6/2019 7/2019 8/2019 9/2019 10/2019 10/2019 12/2019 1/2020 2/2020 3/2020 4/2020 5/2020 

Sjednocení informací v 

komunikačních nástrojích 
            

Zavedení reklamních 

tištěných materiálů a jeho 

používání 

            

Zavedení internetu v 

prostorách kadeřnictví 
 – – – – – – – – – – – 

Aktivní e-mailová 

komunikace 
–            

Úprava čekárny v 

kadeřnictví 
– – – –  – – – – – – – 

 

Činnosti na sobě nejsou závislé až na jednu výjimku, kterou představuje aktivní e-mailová 

komunikace. Není-li tato činnost vykonávána v jiném prostředí než kadeřnictví, pak je třeba před jejím 

započetím zavést internet v těchto prostorách. 

9.7 KONTROLA PLNĚNÍ PLÁNU 

Pro ověřování a sledování průběhu změn i po nich je třeba sledovat skutečnost s plánovaným. 

Kadeřnice by měla sledovat dosahování dílčích cílů, vybrané metriky a dodržování plánovaného 

rozpočtu. 

Metriky, které by měly být sledovány jsou následující. 

• Vývoj obratu: měsíční shrnutí určené pro srovnání s odhadnutými optimistickými 

předpověďmi, [Kč/měsíc],  

• pravidelnost návštěvy stálých zákazníků: vedení karet a zápis po každé návštěvě 

jednotlivého zákazníka [počet návštěv/rok], 

• útraty zákazníků: vedení evidence útraty stálých zákazníků, zápis po každé návštěvě 

zákazníka, [Kč/návštěva] nebo [Kč/rok], 

• spokojenost stálých zákazníků: anonymní dotazník sestaven ze škálových otázek 

vztahující se k problematice komunikace mezi nimi a kadeřnictvím, možné uskutečnit 

2x ročně, [bodové hodnocení]. 

Celkové vyhodnocení by mělo proběhnout po ustálení zavedených změn, dle situace. 
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10 ANALÝZA RIZIK VLASTNÍCH ŘEŠENÍ 

S vlastním řešením, resp. návrhy na zlepšení situace jsou spojené také hrozby plynoucí z návrhů 

a jejich implementace. Pravděpodobnost vzniku těchto hrozeb je třeba kvantifikovat, dále odhadnout 

jejich scénář i pravděpodobnost, že scénář nastane, určit míru rizika, a nakonec stanovit možná opatření 

pro snížení celkového rizika.  

K analýze rizik je použita metoda RIPRAN™, která je zpracována do tab. č. 40, tab. č. 41 a v tab. 

a č. 42. V této kapitole již nejsou uvedeny tabulky, ze kterých se vychází při vyhodnocování položek, 

protože jsou již popsány v kapitole 3.7.4. této diplomové práce. Na analýze rizik se podílel tým 4 členů, 

přičemž jedním z nich byl zákazník sledovaného kadeřnictví. Celkem bylo identifikováno 10 aktiv, mezi 

které bylo rozděleno 30 hrozeb. Každá hrozba je označená vlastním identifikační značkou (ID). 

 

Tab. č. 39 – Analýza rizik metodou RIPRAN™, část 1. [vlastní] 

ID Aktivum Hrozba 
P 

hrozby 
Scénář 

P 

scénáře 

P 

celková 

R1 
Internetová 

komunikace 

Nekvalifikovanost externisty NP 

Příspěvky nejsou vhodně komentovány 

a zpracovány, nenesou prvky vlastnosti 

informace. 

 

NP NP 

R2 Nespolehlivost externisty SP 
Příspěvky a informace nejsou vkládány 

pravidelně ani včas. 
NP NP 

R3 

Zveřejňování 

aktualit 

Nevhodně načasované 

zveřejnění aktuality (čas) 
SP 

Informace např. o aktuální otevírací 

době je sice zveřejněná, ale příliš 

pozdě na to, aby zákazník zareagoval 

svým (ne)příchodem (např. v 20:00). 

SP SP 

R4 

Nevhodně načasované 

zveřejnění aktuality (den 

v týdnu) 

SP 

Informace jsou zveřejňovány v pátek, 

kdy zákazníci často odjíždí z místa 

bydliště a vrací se až v neděli. 

Informace je pro ně v tento den 

neaktuální. 

SP SP 

R5 

Marketingová 

komunikace 

komplexně 

Nedostatečně využívané 

komunikační nástroje 
SP 

Nedodržení a nerealizování některých 

z návrhů. 
SP SP 

R6 Časové vytížení kadeřnice SP 

Z důvodu navrhovaných změn 

komunikačního mixu má kadeřnice 

tolik práce, že nestíhá obsluhovat stálé 

zákazníky. 

NP NP 

R7 

Aktivní e-mailová 

komunikace 

Nedostatečná databáze 

zákazníků 
SP 

Předpoklad je jiný než skutečnost. 

Zákazníci nejsou ochotni poskytnout 

svou e-mailovou adresu. 

VP VP 

R8 
Ohrožení důvěryhodnosti 

kadeřnice 
NP 

Při psaní e-mailů kadeřnice nevyužije 

skrytou kopii. Tak každý zákazník vidí, 

komu byl e-mail odeslán. 

NP NP 

R9 
Ohrožení důvěryhodnosti 

kadeřnice 
NP 

V e-mailové zprávě se vyskytují 

gramatické a formální chyby, které 

ovlivňují další vnímání zákazníka. 

NP NP 
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Tab. č. 40 – Analýza rizik metodou RIPRAN™, část 2. [vlastní] 

ID Aktivum Hrozba 
P 

hrozby 
Scénář  

P 

scénáře 

P 

celkem 

R10 

Aktivní e-mailová 

komunikace 

Nevhodný obsah či forma  

e-mailové zprávy 
SP 

E-mailová zpráva je příliš dlouhá nebo 

příliš krátká na to, aby zaujala zákazníka 

a předala mu podstatné informace. 

SP SP 

R11 
Nevhodný obsah či forma  

e-mailové zprávy 
SP 

E-mailová zpráva neobsahuje nic, co by 

zákazníka mohlo zajímat. 
SP SP 

R12 
Ohrožení názoru,  

že kadeřnice je spolehlivá 
NP 

Kadeřnice zapomene odepsat nebo zpráva 

tzv. zapadne mezi ostatními zprávami. 
NP NP 

R13 
Tištěné materiály 

obecně 

Nespokojenost s provedením 

tisku 
SP 

Reklamní materiály nejsou vytisknuté 

správně podle požadavků uvedených 

v poptávce. Chyba na straně dodavatele. 

SP SP 

R14 

Zavedení 

internetu 

Ohrožení konečného termínu 

projektu 
NP 

Vznik komplikací při instalaci přívodního 

kabelu. 
SP NP 

R15 
Ohrožení konečného termínu 

projektu 
NP 

Technici mají příliš mnoho práce a čekací 

doba na termín instalace je více 

než 1 měsíc. 

NP NP 

R16 Zvýšení nákladů  SP 
Vznik stavebních komplikací, absence 

potřebného nářadí nebo příslušenství. 
NP NP 

R17 Roční závazek smlouvy VP 
Bude-li chtít kadeřnice odstoupit 

od smlouvy. 
NP SP 

R18 

Dárkový poukaz 

Padělání poukazu NP 
Zákazník chce uplatnit službu za nepravý 

poukaz. 
NP NP 

R19 Počet výtisků je nedostačující SP 
Zájem o poukazy je větší, než jaký byl 

předpoklad. 
SP SP 

R20 
Nedostatečný zájem 

o poukazy 
NP 

Zákazníci nenakupují dárkové poukazy 

a předpokládaná poptávka je nižší než 

skutečná. 

NP NP 

R21 Nevyhovující grafický návrh SP Písmo je příliš malé pro zákazníky. SP SP 

R22 Nevyhovující grafický návrh SP 
Dárkový poukaz je hůře čitelný z důvodu 

nesprávného výběru barev. 
SP SP 

R23 

Objednací karty 

Nedostatečný počet karet SP 
Bylo objednáno méně poukázek, než kolik 

je ve skutečnosti potřeba. 
SP SP 

R24 Příliš vysoká spotřeba karet SP 
Zákazníci karty ztrácí a zdvojnásobuje  

se počet vydání objednacích karet. 
NP NP 

R25 

Čekárna 

Nekvalitní nakoupené zboží SP Rychlé opotřebení, zvýšení nákladů. SP SP 

R26 Poškození nového zboží SP 
Zboží je přivezeno dopravcem jako 

rozbité. 
NP NP 

R27 Opoždění dodávky NP Dopravce se zdržel s dodáním. NP NP 

R28 

Finanční 

náročnost 

Nedodržení rozpočtu SP 

Rozpočet je nastaven příliš optimisticky 

a při realizaci návrhů by mohl být 

překročen. 

SP SP 

R29 Změna spotřeby energie SP 
Zvýšení spotřeby energie z důvodu 

aktivního nového zařízení. 
NP NP 

R30 
Nedostatek finančních 

prostředků 
SP 

Kadeřnictví nedosahuje předpokládaných 

tržeb. 
SP SP 

 

 



94 

Tab. č. 41 – Analýza rizik metodou RIPRAN™, část 3. [vlastní] 

ID Dopad 
Hodnota 

rizika 
Návrh opatření 

Nová 

hodnota 

rizika 

R1 SD NHR Akceptování sledovaného rizika NHR 

R2 VD SHR V případě pravidelného nespolehlivého chování oslovit jiného externistu NHR 

R3 VD VHR 
Dohoda s pracovníkem obce v době, který mimo svou pracovní dobu vyvěsí 

potřebný tištěný materiál 
SHR 

R4 VD VHR 

Informace zveřejňovat ideálně ve stejných časech a dnech v týdnu. (Tištěná 

podoba, aby byla od ranních hodin zveřejněná těm, kteří chodí v těchto hodinách 

do centra obce. U Internetových zdrojů lépe dříve než v den, kdy má dojít ke 

změně.) 

SHR 

R5 SD SHR 
Poctivé vedení vlastního zápisu o aktivitách marketingové komunikace ze strany 

kadeřnice 
NHR 

R6 VD SHR Využít externího pracovníka jinou pomocnou sílu na vedlejší činnosti NHR 

R7 SD VHR 
Omezení komunikace u zákazníků, kteří zcela ztratili zájem o tuto formu 

komunikace. Dohoda se zákazníkem na jiné formě komunikace 
SHR 

R8 SD NHR Akceptování sledovaného rizika NHR 

R9 SD NHR Akceptování sledovaného rizika NHR 

R10 SD SHR Psát zprávy stručně, výstižně, v bodech, s obrázky, bez otřelých frází NHR 

R11 MD NHR Akceptování sledovaného rizika NHR 

R12 SD NHR Akceptování sledovaného rizika NHR 

R13 SD SHR Změna dodavatele tištěných reklamních materiálů NHR 

R14 MD NHR Akceptování sledovaného rizika NHR 

R15 SD NHR Akceptování sledovaného rizika NHR 

R16 SD NHR Akceptování sledovaného rizika NHR 

R17 SD SHR Možnost využít internet bez závazku, ovšem s vyššími ročními náklady NHR 

R18 VD SHR 
Zavedení vlastního značení, vlastní neuspořádané řady a evidence vydaných 

i přijatých poukázek 
NHR 

R19 SD SHR Sledování evidence vydaných poukazů a v případě potřeby objednat poukazy nové NHR 

R20 SD NHR Akceptování sledovaného rizika NHR 

R21 VD VHR Zvětšení písma na dárkovém poukazu SHR 

R22 VD VHR Změna barev, zesvětlení barev, změna motivu a nový tisk poukázek SHR 

R23 SD SHR 
Akutní řešení: kadeřnice využije ústřižků papíru, které nadepíše. Dlouhodobé 

řešení: evidence vydaných objednávkových karet a objednání více kusů. 
NHR 

R24 SP NHR Akceptování sledovaného rizika NHR 

R25 SD SHR Nákup cenově srovnatelného zboží u jiného dodavatele, sledování recenzí výrobků  NHR 

R26 VD VHR Zvýšení plánovaného rozpočtu o rezervu (1 500 Kč) SHR 

R27 SD NHR Akceptování sledovaného rizika NHR 

R28 SD NHR Akceptování sledovaného rizika NHR 

R29 SD NHR Akceptování sledovaného rizika NHR 

R30 VD VHR Půjčení peněz z cizích zdrojů nebo odklad méně důležitých návrhů na později SHR 
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Pro grafické znázornění předchozích tabulek slouží graf č. 23, ve kterém je přehledně vidět 

rozdíl mezi původní a novou hodnotou rizika. 

 

 

Graf č. 23 – Paprskový graf z hodnot rizik po návrzích [vlastní] 

 

Před navrhovanými opatřeními bylo z celkového počtu 30 podstatných rizik dohromady 

13 těch, které je možné akceptovat. Jednalo se rizika, která jsou oproti jiným natolik nezávažná, že není 

nutné se jimi aktuálně zabývat (například R11 nebo R20). Neznamená to však, že nemají být sledována. 

V potřebném časovém intervalu znovu by tato rizika měla být znovu posouzena. Rizik střední hodnoty 

bylo celkem 10 (například R14 nebo R29). Rizik s vysokou hodnotou bylo před navrhovanými opatřeními 

7 (např. R28 nebo R30). 

Díky navrhovanému opatření každé položky mohla být míra rizika znovu posouzena 

a co nejefektivněji snížena. Bylo představeno celkem 17 nových opatření, mezi které patří například 

Zvýšení plánovaného rozpočtu o finanční rezervu (1 500 Kč) nebo zavedení vlastního značení dárkových 

poukázek. 
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11 PŘÍNOSY NÁVRHŮ A ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ 

Celkový odhad ročních nákladů na navrhované změny tvoří částku 15 281 Kč s DPH včetně 

rezervy 1 500 Kč plynoucí z R26.  

Náklady je však nutné s něčím porovnat, aby bylo jasné, jakou mírou přispějí ke zlepšení stávající 

situace a zda je realizace navrhovaných změn střízlivá. Proto jsou do tab. č. 43 vypracovány odhady: 

pesimistické, reálné a optimistické varianty ročních obratů, které vychází z upravených dat získaných 

v období červen 2017 až prosinec 2018. Kromě využití programu MS Excel byla data zpracována také 

v programu Statistica, přesněji pomocí záložky Vícenásobná regresní analýza. Díky tomuto programu 

bylo možné najít regresní funkci příslušnou závislé proměnné (obrat v jednotlivém měsíci) a nezávislé 

proměnné (měsíc). Po modifikaci regresního modelu, kdy byl odstraněn absolutní člen, vznikl 

tvar: y = 1852,78*x. Index determinace jinak řečeno, jak moc je model reálný je spočítán oproti 

předchozím 47,57 % (před modifikací) na 79,59 % (po modifikaci). 

 

Tab. č. 42 – Reálný odhad tržeb a jeho varianty [vlastní] 

Období 
Předpověď 

Pesimistická Reálná Optimistická 

červen 2019 31 069 Kč 32 498 Kč 33 927 Kč 

červenec 2019 31 161 Kč 32 661 Kč 34 161 Kč 

srpen 2019 31 254 Kč 32 825 Kč 34 396 Kč 

září 2019 31 346 Kč 32 988 Kč 34 631 Kč 

říjen 2019 31 437 Kč 33 152 Kč 34 867 Kč 

listopad 2019 31 528 Kč 33 316 Kč 35 103 Kč 

prosinec 2019 31 619 Kč 33 479 Kč 35 339 Kč 

leden 2020 31 710 Kč 33 643 Kč 35 576 Kč 

únor 2020 31 800 Kč 33 806 Kč 35 813 Kč 

březen 2020 31 890 Kč 33 970 Kč 36 050 Kč 

duben 2020 31 980 Kč 34 134 Kč 36 287 Kč 

květen 2020 32 070 Kč 34 297 Kč 36 524 Kč 

 

Předpověď reálného obratu v jednotlivých měsících je rozptýlen mezi hodnotami 

32 498 Kč (min) a 34 297 Kč (max). Pesimistická a optimistická varianta je dána 95% horní a dolní hranicí 

intervalu spolehlivosti. V celkovém ročním souhrnu se jedná o obrat 378 864 Kč (pesimistická varianta), 

400 769 Kč (reálná varianta) nebo 422 673 Kč (optimistická varianta). 
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Graf č. 24 zahrnuje hodnoty předpovídaných obratů v jednotlivých měsících. 

 

Graf č. 24 – Předpověď obratu v období červen 2019 až květen 20120 [vlastní] 

 

Návrhy, které jsou určeny k realizaci, mají vést k optimistické variantě predikovaných tržeb. 

Předpokládá se tedy, že při realizaci návrhů v období červen 2019 až květen 2020 budou náklady 

na změnu komunikačního mixu představovat částku 15 281 Kč a obrat za stejné období by mohl 

dosáhnout částky 422 637 Kč. Rozdíl mezi reálnou a optimistickou variantou je 21 905 Kč, 

což představuje možný přínos plynoucí z návrhů. Návrhy a jejich realizace jsou kadeřnicí akceptovány. 
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12 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo na základě teoretických východisek a provedených analýz 

současného stavu a rizik navrhnout změnu stávajícího komunikačního mixu. Analyzovaným objektem 

bylo kadeřnictví Formule sídlící v obci Ryžoviště v Moravskoslezském kraji, jehož pracovníkem je jediná 

kadeřnice. Segment, na který se práce zaměřovala byl segment stálých zákazníků. Účelem změny 

komunikačního mixu bylo vytvořit co nejvhodnější komunikační mix tak, aby byla zachována periodicita 

a početnost návštěv ze strany stálých zákazníků. 

V diplomové práci byly objasněny teoretické základy a také byla zpracována analýza vnějšího 

i vnitřního okolí vybraného objektu. Jedním z prvků uskutečněných analýz byl marketingový průzkum. 

Všechny uskutečněné analýzy byly řádně shrnuty a vyhodnoceny. Po aplikování vybrané metody analýzy 

rizik byla navrhnuta opatření, o kterých se píše v samostatné kapitole. Zde byla kromě charakteristiky 

každého návrhu zaznamenána jejich finanční a časová náročnost. Sestavené návrhy byly z hlediska rizika 

ohrožení procesu znovu analyzovány a opatřeny novým řešením. Takovéto řešení mělo 

vést ke snížení nežádoucích jevů a zároveň k minimalizaci celkové hodnoty rizika. K posouzení 

budoucího přínosu návrhů sloužila v práci předpověď obratu pro dvanáct po sobě jdoucích měsíců, a to 

včetně zároveň s modelací pesimistické a optimistické varianty. Pro kontrolu plnění plánovaných změn 

byly navrženy čtyři metriky. 

 Díky analýze rizik byly odhaleny nedostatky v aktuálnosti a sjednocenosti komunikačních 

nástrojů, dále v portfoliu používaných komunikačních prostředků, ve spokojenosti stálých zákazníků 

nebo v prostorách čekárny kadeřnictví. Navrhovanými řešeními bylo sjednocení informací 

v komunikačních nástrojích, zavedení reklamních tištěných materiálů, zavedení internetu v prostorách 

kadeřnictví, zahájení aktivní e-mailové komunikace a úprava čekárny v kadeřnictví. Tyto návrhy byly 

odhadnuty na částku 15 281 Kč vč. DPH na jeden rok. Jedná se o celkovou sumu zahrnující finanční 

rezervu 1 500 Kč, která byla navržena v jedné z položek plynoucí z analýzy rizik.  

Odhad přínosů z návrhů optimistické varianty vytvořil částku 21 905 Kč za rok. Vzhledem k plánovaným 

nákladům se dá předpokládat, že peníze vynaložené na změnu komunikačního mixu budou vydělány 

v prvním roce investice. Navrhovaná opatření byla kadeřnicí odsouhlasena a zařazena mezi plánované 

změny. 
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