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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem na zlepšení marketingového mixu vybrané 

společnosti. První část práce pojednává o teoretických poznatcích z oblasti týkajících 

se marketingu a vybraných analýz. Druhá část sestává z analýz vnějšího a vnitřního 

prostředí v dané společnosti. Závěrečná část představuje návrh na zlepšení současné 

úrovně rozšířeného marketingového mixu, včetně zhodnocení dopadů navrhovaného 

řešení. 

Abstract 

The submitted master´s thesis deals with the proposal for the improvement of marketing 

mix in selected company. First part focuses on theoretical knowledge from the domain 

of marketing and selected analysis. Second part consists of analysis regarding external 

and internal environment of the chosen company. Final part suggests improvements 

of the current state of extended marketing mix, including evaluation of the consequences 

of the proposed solution. 

Klíčová slova 

rozšířený marketingový mix, produkt, cena, marketingová komunikace, lidé, procesy 
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extended marketing mix, product, price, marketing communication, people, processes  
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ÚVOD 

Oblast marketingu je jedním z klíčových prvků v rámci podniku. Správně navržený 

marketingový mix, který je kontinuálně přizpůsobován aktuální situaci na trhu, zajišťuje 

podniku ve vysoce konkurenčním prostředí nespornou výhodu nejen z hlediska 

finančních výsledků podniku, ale také v dosahování spokojenosti zákazníků, která tyto 

výsledky pomáhá utvářet. V oblasti gastronomie a službách týkajících se pohostinství 

platí tato konsekvence dvojnásob. 

Tato diplomová práce se zabývá marketingovým mixem vybraného podniku 

pohybujícího se v tomto odvětví. Za cíl si klade zvýšení úrovně podnikového 

marketingového mixu v jeho rozšířené podobě pro poskytovatele služeb. Samotná práce 

je rozdělena do tří hlavních kapitol. 

V teoretické části je popsán teoretický základ, z něhož následující části čerpají. V úvodu 

je definován pojem marketingu a služeb. Následně jsou zdokumentovány metody analýzy 

marketingového prostředí. Nejprve jsou představeny analýzy vnějšího prostředí podniku 

– analýza obecného okolí „SLEPTE“ a analýza oborového okolí Porterova analýza pěti 

sil a přiblíženy definice dalších faktorů z oborového prostředí podniku. Posléze 

je objasněna problematika analýzy vnitřního prostředí podniku – analýza vybraných 

klíčových faktorů uvnitř firmy „7S“ a charakteristika rozšířeného marketingového mixu 

podniku poskytujícího služby. Poté je osvětlen termín spokojenosti zákazníků, metody 

a postupy jejího zjišťování, včetně aktuálních poznatků současné literatury se zaměřením 

na restaurační podniky a jejich prostředí. Tato část práce je zakončena přiblížením 

souhrnné SWOT analýzy a analýzy rizik. 

Analytická část práce se zabývá současným stavem ve Vybraném podniku s.r.o. Začátek 

kapitoly je věnován základním informacím o společnosti, po nichž následuje analýza 

makroprostředí podniku – analýza „SLEPTE“ a analýza oborového prostředí podniku – 

Porterova analýza pěti sil. Dále je organizace podrobena analýze „7S“ faktorů. Kapitola 

následně pokračuje analýzou rozšířeného marketingového mixu společnosti. Analytická 

část je zakončena souhrnnou SWOT analýzou. 
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Z těchto dvou hlavních částí práce vychází návrhová část. V této kapitole jsou navržena 

opatření za účelem zlepšení úrovně marketingového mixu vybraného podniku. V úvodu 

jsou přiblížena východiska, na nichž jsou jednotlivé návrhy postaveny. Dále následují 

samotné návrhy opatření pro jednotlivé oblasti marketingového mixu, kde uvedené 

podkapitoly zahrnují navrhované změny týkající se vždy jednoho z prvků 

marketingového mixu. Oddíl následně pokračuje shrnutím hlavních přínosů opatření 

a nákladů na jejich zavedení a následný provoz. Posléze je přiložen časový harmonogram 

realizace těchto opatření a také jsou vymezeny odpovědnosti za kontrolu nad průběhem 

této realizace. Opatření jsou poté podrobena analýze rizik pomocí metody RIPRAN, 

kde jsou navržena protiopatření eliminující zjištěná rizika. Kapitola je uzavřena stručným 

shrnutím návrhové části. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem této diplomové práce je navržení vhodných změn, které povedou 

ke zlepšení současné úrovně marketingového mixu vybrané společnosti, včetně navržení 

postupů, jakými těchto změn má být dosaženo. Tato opatření budou navržena na základě 

provedené literární rešerše a analýzy současného stavu. Dosažení tohoto cíle by následně 

mělo vést ke zvýšení povědomí o podniku, šíření jeho dobrého jména, získání 

konkurenční výhody, zvýšení zákaznické spokojenosti a z tohoto pramenícího zvýšení 

objemu tržeb plynoucích z podnikem poskytovaných služeb a tedy i zvýšení celkového 

zisku podniku. 

Pro naplnění hlavního cíle budou použity metody analýzy základních vnitřních i vnějších 

faktorů, které ovlivňují fungování společnosti. Součástí předložené práce je také 

sběr primárních dat, a to za pomoci metody rozhovoru s vedením společnosti. Výstupem 

těchto analýz bude návrh vhodných změn prvků rozšířeného marketingového mixu 

vybrané společnosti, který bude připraven na míru vybrané společnosti a danému odvětví 

působení. 

V teoretické části je čerpáno ze dvou druhů zdrojů – odborné literatury a internetových 

zdrojů. V analytické a návrhové části bylo pro potřeby práce použito následujících metod: 

• Zjišťování informací pomocí metody rozhovoru s vedením společnosti – 

tato metoda byla použita k získání informací přímo od vedení společnosti. 

• Analýza „SLEPTE“ – tato část je věnována obecným faktorům majícím 

vliv na činnost organizace, jimiž jsou faktory sociální, legislativní, ekonomické, 

právní, technologické a ekologické. 

• Porterova analýza pěti sil – analýza oborového prostředí, jež zkoumá vztahy 

s konkurenty, dodavateli a odběrateli organizace. 

• Analýza „7S“ faktorů – v rámci práce je provedena rovněž analýza týkající 

se interního prostředí organizace, konkrétně sedmi klíčových faktorů, které 

se podílí na jejím chodu: strategie, organizační struktury, systémů, stylu řízení, 

spolupracovníků, sdílených hodnot a schopností organizace. 

• Analýza marketingového mixu společnosti – tato část je věnována analýze 

současné úrovně rozšířeného marketingového mixu vybrané společnosti. 
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Konkrétně jde o rozbor produktu, cen, distribuce, propagace, lidského prvku, 

procesů a materiálního prostředí podniku. 

• SWOT analýza – jedná se o souhrnnou analýzu v závěru analytické části práce, 

s jejíž pomocí byly porovnány výsledky analýz vnějšího a vnitřního prostředí 

podniku. 

• Analýza rizik metodou RIPRAN – v rámci návrhové části práce je tato metoda 

užita pro identifikaci rizik spojených se zaváděním navrhovaných opatření, jejich 

ohodnocení a následně pro návrh protiopatření snižujících celkovou rizikovost 

daného projektu. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V následující kapitole je obsažen teoretický základ pro účely zpracování této diplomové 

práce. Nejprve je definován pojem marketingu a služeb. Dále jsou představeny metody 

analýzy marketingového prostředí. Nejprve jsou rozebrány analýzy vnějšího prostředí 

podniku – analýza obecného okolí „SLEPTE“ a analýza oborového okolí Porterova 

analýza pěti sil a definovány další faktory z oborového prostředí podniku. Následně 

je objasněna problematika analýzy vnitřního prostředí podniku – analýza vybraných 

klíčových faktorů uvnitř firmy „7S“ a charakteristika rozšířeného marketingového mixu 

podniku poskytujícího služby. Poté je popsán termín spokojenosti zákazníků, metody 

a postupy jejího zjišťování, včetně aktuálních poznatků současné literatury se zaměřením 

na restaurační podniky a jejich prostředí. Teoretická část práce je zakončena přiblížením 

souhrnné SWOT analýzy a analýzy rizik. 

1.1 Marketing 

Marketing lze definovat jako společenský a manažerský proces, prostřednictvím kterého 

uspokojují jednotlivci či skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů 

a hodnot. Na spotřebních trzích je pak marketing pro podnik manažerským procesem 

naplňujícím jeho potřeby a přání, zatímco zákazníci toliko své potřeby a přání plní. 

Úspěch podniku tedy vychází ze schopnosti porozumět potřebám zákazníků a pomocí 

tvorby myšlenek, služeb nebo produktů tato přání naplňovat. (1, s. 39). 

Obecně lze marketing charakterizovat jako podnikatelskou funkci, jež vyvažuje zájmy 

organizace a jejích zákazníků. Jádro marketingové činnosti přitom spočívá v budování 

vztahů se zákazníky. Dlouhodobé udržování tohoto vztahu se podniku vyplácí, neboť 

je méně nákladné udržet stávajícího zákazníka než získat nového (2, s. 18) 

Jiná definice vymezuje marketing jako činnost organizace a procesy pro tvorbu, 

komunikaci a poskytnutí hodnoty zákazníkům, přičemž vztah se zákazníkem je řízen 

tak, že z této aktivity mají prospěch všechny zainteresované strany – organizace, zákazník 

i veřejnost. Z toho plyne, že základem marketingového přístupu je v prvé řadě znalost 

zákazníka, na jejímž základě je pro něj připravena co nejlépe odpovídající nabídka, kterou 

představuje marketingový mix podniku (3, s. 5-9) 
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1.2 Definice služeb 

Službu lze charakterizovat jako činnost, která vyžaduje interakci se zákazníkem 

a obsahuje v sobě jistý prvek nehmatatelnosti, přičemž jejím výsledkem není převod 

vlastnictví. Služba může či nemusí být přímo spojena s fyzickým produktem (4, s. 15). 

Jiná definice služby říká, že se jedná o jakoukoliv aktivitu či výhodu, jež jedna strana 

poskytuje druhé. Bývá nehmotného charakteru a nepřináší vlastnictví, přičemž opět 

nemusí být nutně spojena s fyzickým produktem (1, s. 710). 

Od hmotného zboží se služby odlišují svými specifickými vlastnostmi, které 

jsou následující (4, s. 16):  

• Nehmotnost – nejcharakterističtější vlastnost služeb, službu nelze zhodnotit 

fyzicky, nelze si ji většinou předem vyzkoušet. Zákazník proto spoléhá více 

na osobní zdroje informací (např. doporučení), aby posoudil kvalitu služby, její 

spolehlivost, důvěryhodnost, osobní přístup a podobně (4, s. 16-17). 

• Neoddělitelnost – vyjadřuje fakt, že produkce a spotřeba služby od sebe nemůže 

být oddělena. Zákazník se účastní poskytování služby a je její neoddělitelnou 

součástí. Nutnost přítomnosti spotřebitele má vliv na vyšší citlivost 

při posuzování kvality, a i malá změna průběhu procesu může ovlivnit vnímání 

výsledku (4, s. 17-18). 

• Proměnlivost – Chování zákazníků nelze plně předvídat. Proto se způsoby 

poskytnutí jedné služby mohou na základě situace odlišovat. Služby lze proto 

též jen obtížně patentovat. Zákazník v důsledku nemusí obdržet vždy totožnou 

úroveň služby a obtížněji si poté volí jejího poskytovatele (4, s. 18-19). 

• Pomíjivost – Služby jako takové nelze skladovat, znovu prodávat či vracet. Tato 

vlastnost je příčinou obtížné reklamace (4, s. 19). 

• Absence vlastnictví – Při poskytování služby zákazník nezískává žádné 

vlastnické právo, pouze právo na poskytnutí služby. To má vliv především 

na formu distribučních kanálů, které jsou užity k dodání služby zákazníkům – 

bývají zpravidla krátké (4, s. 20). 

Existuje mnoho způsobů klasifikace služeb. Podle jejich charakteristických vlastností 

je lze dělit těmito způsoby (4, s. 23-24): 



 

18 

 

• odvětvové třídění služeb, 

• služby tržní a netržní, 

• služby pro spotřebitele a pro organizace, 

• podle míry zhmotnění služby, 

• na základě prodejce, 

• klasifikace podle kupujícího, 

• podle jejich charakteru a poskytování a 

• klasifikace služeb pro potřeby marketingu. 

1.3 Marketingové prostředí 

Prostředí podniku je definováno jako situace a celkové okolí, v němž se podnik nachází. 

Je to prostor, ve kterém podnik v daném okamžiku působí. Toto prostředí silně ovlivňuje 

subjekt, jeho vlastnosti a chování, zároveň je ale jednou z podmínek existence, tvoří jeho 

základní kontext a je tedy neoddělitelnou součástí podniku. Bez znalosti tohoto kontextu 

není možné dokonale poznat ani subjekt (5, s. 105). 

Marketingové prostředí je velmi komplexní a proměnlivé a má různé vlivy na daný 

subjekt, je tedy na místě průběžně sledovat jeho stav a vývoj. Tímto lze zajistit dobrou 

orientaci organizace na trhu a upevňovat tak svou pozici. Toto prostředí lze dělit na oblast, 

kterou podnik může svou činností ovlivnit – tzv. mikroprostředí a neovlivnitelnou oblast 

– tzv. makroprostředí (5, s. 105). Analýze obou zmíněných oblastí jsou věnovány 

následující kapitoly. 

1.3.1 Analýza makroprostředí podniku 

Faktory z makroprostředí podniku nelze příliš či vůbec ovlivňovat. Ty, na které může 

mít činnost organizace vliv, pak může měnit jen pomalu a slabě a často s ne zcela 

bezprostředním efektem. Většina těchto faktorů je tak pro firmu daná a z krátkodobého 

hlediska neměnná a jejich nerespektování může vyústit v důsledky závažného charakteru 

(5, s. 106). 

Základní faktory makroprostředí je možné rozdělit do několika základních kategorií: 

Sociální, Technické a technologické, Ekonomické, Politické a právní faktory a faktory 



 

19 

 

spojené s ekologickým prostředím. Vzhledem k počátečním písmenům zmíněných 

kategorií faktorů lze vytvořit akronym pro analýzu tohoto obecného prostředí podniku – 

analýza STEP (5, s. 106).  

Sociální faktory 

Pod sociální faktory spadají faktory demografické a kulturní. Demografické faktory 

se týkají obyvatelstva jako celku, sledují jeho velikost, složení – například pohlaví, 

věk, vzdělanost či zaměstnání, dále rozmístění, hustotu a další statické veličiny. Tyto 

údaje jsou z hlediska marketingu podstatné pro segmentaci trhu, kdy jsou sledovány 

historický a předpokládaný vývoj jednotlivých kategorií také z geografického hlediska. 

Tyto údaje jsou klíčové pro správné nastavení nabídky a komunikace, a tedy zajištění 

úspěchu společnosti (5, s. 106-107). 

Kulturní faktory se dotýkají vlastností trhů a subjektů na nich působících z pohledu 

souboru hodnot, idejí a postojů subjektů čili kultury, obsahující jak duševní, 

tak materiální stránky. Pro společnost jsou základní hodnoty a spotřební chování 

obyvatelstva a jejich vývoj poměrně důležité. Názory či postoje se dělí na primární – 

mezigeneračně předávané a sekundární – proměnlivé dle sociálních skupin a prostředí, 

kde se subjekt pohybuje, tyto lze lépe ovlivňovat, primárním faktorům musí své působení 

firma přizpůsobit (5, s. 106). 

Technické a technologické faktory 

Tyto faktory jsou vzhledem ke zrychlujícímu tempu technologického vývoje podstatnou 

součástí marketingového prostředí společnosti. Roli zde hraje nejen tempo vývoje, 

ale také finanční náročnost jeho sledování a přizpůsobování se. Velké firmy mající 

prostředky pro výzkum a vývoj mohou pomocí využití výstupů či jejich komercializací 

získat konkurenční výhodu, menším firmám pak umožňuje tento pokrok přejímání těchto 

nových technologií, které mohou využít odlišným způsobem či na odlišných trzích 

(5, s. 107). 

Pokud tedy organizace nechce ztratit kontakt se svými konkurenty, je pro ni nezbytné 

vynaložit pro dosažení tohoto cíle určité, mnohdy nemalé, prostředky. Tento faktor 



 

20 

 

tak tvoří určité bariéry vstupu na trh, které se dotýkají především menších či finančně 

slabších firem (6, s. 84-85). 

Ekonomické faktory 

Vzhledem k provázanosti trhů je v podstatě každý jednotlivý trh ovlivňován vývojem 

prosperity nejvyspělejších zemí světa, ve stabilních ekonomikách ovlivňují jednotlivé 

fáze hospodářských cyklů chování tržních subjektů. Pro měření ekonomické prosperity 

jsou užívány další ukazatele jako hrubý domácí produkt, vývoj inflace a úrokové míry, 

obchodní bilance, vývoj měn a změny kurzů, vývoj průměrných a minimálních mezd 

nebo také vývoj konkrétních odvětví. Analýza současné a budoucí ekonomické situace 

na vybraném trhu tak patří k nejdůležitějším podkladům pro strategické plánování 

organizace (7, s. 35). 

Do kategorie ekonomických faktorů jsou řazeny zejména kupní síla trhu a spotřebitelů 

a faktory, jež je ovlivňují. Zde je možné zmínit například tyto: tempo růstu mezd, výše 

úspor, dostupnost úvěrů, mezní míra spotřeby obyvatelstva a důvěra spotřebitelů 

v ekonomiku či měnu. Je tedy nezbytné sledovat hlavní trendy změn v úrovni příjmů 

a struktuře výdajů obyvatelstva. Vzhledem k těmto ekonomickým změnám v mnoha 

zemích či v důsledku globalizace se firmy musí přizpůsobovat nové situaci na trhu 

změnou struktury nabídky firem, strategie firem, strukturování trhů a segmentace 

a vývojem svých výrobků (5 s. 107; 6 , s. 85). 

Politické a právní faktory 

Tyto faktory určují zejména právní rámec týkající se existence trhů i samotného podniku, 

ochrany spotřebitelů a životního prostředí a obecné vynutitelnosti těchto požadavků. 

Přístup politických orgánů k organizacím a trhům, struktura vládních výdajů, daňový 

systém, ekonomická bezpečnost firem jsou tak podstatnými skutečnostmi, stejně jako 

riziko válek, znárodnění a podobně (5 s. 108).  

Na úrovni státu lze zmínit krom stupně demokracie, liberalizace a politické etiky v dané 

zemi také specifické legislativní úpravy ovlivňující podnikatelské aktivity. Z hlediska 

evropského trhu do této kategorie patří také politické a právní proměny v souvislosti 

s Evropskou unií, které se promítají rovněž do oblasti marketingu (7, s. 34-35). 
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K těmto lze přiřadit také faktor lobbistických skupin a dalších vlivů na politiku, zájmové 

organizace, obchodní komory, sdružení na ochranu spotřebitelů, ekologické organizace 

a další subjekty mající určité definované politické zájmy. Ty mají také vliv na požadavky 

norem, kritéria testů, ochrany různých subjektů na trhu, ale také na marketing 

a komunikaci společnosti. Do této skupiny spadají rovněž instituce udělující certifikáty 

či ocenění, které mohou mít také vliv na podnik a jej ovlivňující legislativu 

(5 s. 108-109). 

Ekologické faktory 

Pod pojmem ekologické faktory jsou myšleny nejen faktory marketingového prostředí 

týkající se životního prostředí, ale také přírodní a klimatické podmínky. Tyto faktory 

do jisté míry ovlivňují také ostatní faktory z okolí podniku. A to z hlediska certifikací 

a ekologických norem majících vliv na výrobu a její náklady, ale také i na samotnou 

marketingovou komunikaci. Důležitým faktorem je zde rovněž trvale udržitelný rozvoj – 

omezování využití přírodních zdrojů určitými podmínkami, emisní limity nebo využívání 

obnovitelných zdrojů (5, s. 109). 

Geografické a klimatické faktory také silně působí na chování firem a spotřebitelů, 

subjekty daným podmínkám přizpůsobují procesy výroby, komunikace i marketingu. 

Vliv těchto faktorů a jimi určených požadavků proto musí být při přípravě marketingové 

strategie brán v potaz, a to jak z hlediska vstupů (zdrojů), tak i výstupů 

(produkce a odbytu) (5, s. 109; 7, s. 33). 

1.3.2 Analýza mikroprostředí podniku 

Mikroprostředí podniku se týká bezprostředně podniku samotného, tím pádem jej dokáže 

v tomto případě ovlivňovat mnohem lépe. Hlavními faktory mikroprostředí 

jsou následující: podnik/subjekt sám, konkurence, dodavatelé, distribuční články 

a zákazníci/spotřebitelé. Těmto jednotlivým oblastem jsou věnovány následující kapitoly 

práce (5, s. 109). 
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Podnik 

Podnik sám představuje vnitřní část mikroprostředí a je charakterizován strukturou 

společnosti, organizací a dělbou práce a spoluprací mezi jednotlivými útvary, vývojovým 

stádiem a finančním zdravím podniku. Nedostatky uvnitř podniku se mohou poté projevit 

navenek společnosti, je tedy nezbytné, aby jednotlivé části a oddělení podniku správně 

spolupracovaly a komunikovaly. Problematika analýzy vnitřního prostředí podniku 

je dále podrobněji rozebrána v kapitole 1.3.3 Analýza vnitřního prostředí (5, s. 110). 

Konkurence 

Konkurencí lze rozumět subjekty podobné danému podniku, a to jak z hlediska 

nabízeného produktu či vnitřními charakteristikami. Nepřímo ovlivňují nabídku podniku, 

a naopak podnik ovlivňuje také tyto subjekty, přičemž ten má za cíl být před svými 

konkurenty. Organizace je nucena sledovat konkurenční subjekty, aby za nimi nezaostala 

z hlediska technologického vývoje konkurenčních produktů, aby se případně inspirovala 

v oblasti změn v organizaci a konečně aby reagovala na marketingový mix vytvořený 

konkurenty (5, s. 110). 

Konkurence má pro podnik značný význam, neboť vytváří tlak na inovaci, zdokonalování 

výrobků, jejich využití a snižování nákladů, což přináší výhody také pro zákazníka. 

Z hlediska marketingového mixu je nezbytné na konkurenci reagovat tak, aby organizace 

získala konkurenční výhodu, avšak jediná správná strategie boje s konkurencí neexistuje, 

všechny subjekty mají mnoho možností, jakým způsobem reagovat na kroky konkurenta, 

firma je tedy nucena aplikovat metody přizpůsobené danému stavu a situaci, respektující 

například tržní podíl, charakter jednotlivých segmentů či životní cyklus produktů 

(5, s. 110; 6 s. 83). 

Dodavatelé 

Na dodavatelích záleží výrobní možnosti daného subjektu, ovlivňují totiž včasnost, 

kvalitu a množství zdrojů potřebných pro činnost podniku. Podnik je svázán s dodavateli 

také skrze marketingové prostředí, a to prostřednictvím výroby, procesů ve firmě, nebo 

z hlediska zajišťování dopravních či servisních služeb, čímž se v podstatě nepřímo podílí 

na tvorbě marketingového mixu. Je tedy velmi podstatné vybrat pro podnik vyhovující 
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dodavatelské partnery, a to také z dlouhodobého hlediska, aby bylo případně možné 

reagovat na nepříznivé situace ovlivňující plynulost činnosti podniku (5, s. 110; 6 s. 82). 

Distribuční články 

Tento pojem nezahrnuje pouze distribuční firmy, ale také organizace s nimi 

spolupracující, obecně vzato subjekty, které zajišťují ty aktivity firmy, které firma 

nedokáže zabezpečit vlastními silami. Lze pod ně tedy zařadit specializované firmy – 

zprostředkovatelé nákupu a prodeje zboží, marketingové a reklamní agentury pomáhající 

firmě s komunikací a odbytem, subjekty zajišťující fyzickou dopravu, finanční subjekty 

a pojišťovny zabezpečující finanční zprostředkování mezi účastníky a podobně. Tyto 

subjekty pomáhají firmě tak, že doplňují některé její funkce či je nahrazují, 

např. marketing či prodej, což vede k úsporám a prosperitě společnosti (5, s. 111; 6 s. 83). 

Zákazníci 

Odběratelé daného podnikatelského subjektu umožní jeho existenci jako takovou. Může 

se jednat o průmyslové i neprůmyslové společnosti či o běžné fyzické spotřebitele, 

přičemž z hlediska firemních zákazníků může jít o využívání výrobků jako vstupů 

či výrobních prostředků, u koncového zákazníka jde pak o spotřebu produktu či služby. 

Každý tento zákazník však vyžaduje lehce odlišný přístup. Z podobného hlediska lze tedy 

vymezit i odlišné trhy – trhy výrobní sféry, zprostředkovatelů, spotřebitelů, vládní 

či mezinárodní – v závislosti na subjektech, které se na daném trhu pohybují. Každý tento 

trh má odlišné charakteristiky, na které by firma měla mít schopnost správně reagovat 

v tom smyslu, aby byla v dosahování svých cílů úspěšná (5, s. 111; 6 s. 82). 

1.3.2.1 Porterův model pěti sil 

V souvislosti s analyzováním mikroprostředí podniku lze zmínit také Porterův 

pětifaktorový model konkurenčního prostředí. Tento model slouží k ohodnocení 

konkurenční pozice firmy v odvětví jejího působení. Předpokladem je, že strategická 

konkurenční pozice společnosti je především určována působením pěti faktorů, jimiž 

jsou: vyjednávací síla zákazníků, vyjednávací síla dodavatelů, hrozba vstupu nových 

konkurentů, hrozba substitutů a rivalita firem působících na daném trhu. Tyto výše 
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zmíněné síly významně ovlivňují vyjednávací pozici firmy v odvětví. Následuje 

podrobnější popis těchto jednotlivých sil (8, s. 109). 

Vyjednávací síla zákazníků 

Pokud je síla odběratelů vysoká, využívají svého vlivu k tomu, aby snižovali cenu, 

či kladli vyšší nároky na kvalitu produktu, přičemž obojí snižuje zisk podniku. Slabí 

kupující naopak představují pro společnost možnost navýšit ceny a zvýšit 

svůj zisk. Důležitou roli zde hrají také distribuční cesty, jimiž se produkt k zákazníkovi 

dostane. Dalším podstatným vlivem určujícím uplatňování vyjednávací síly zákazníků 

je jejich citlivost na cenu. Citlivější jsou zákazníci, kteří nakupují nediferencované 

produkty, které jsou vzhledem k jejich ostatním nákladům a příjmům drahé a jsou nepříliš 

důležité z hlediska jejich výkonnosti (9, s. 47-48;10, s. 22). 

K dominantnímu postavení zákazníků vedou také faktory jako vysoký počet menších 

dodavatelů a současně nízký počet velkých odběratelů, velikost nakupovaného množství 

v rámci celkové produkce podniku, počet dodavatelů, ze kterých je možno vybírat, 

možnost využívat současně služeb více dodavatelů či případ, kdy kupující mají možnost 

volby mezi dodavatelem a realizací vertikální integrace (10, s. 22). 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Dodavatelé představují pro podnik hrozbu, pokud dokáží zvyšovat ceny, přičemž podnik 

je nucen zvýšení zaplatit či se spokojit s nižší kvalitou. V případě dominantního postavení 

společnosti naopak podnik může tlačit na snižování ceny a růst kvality dodávaných 

produktů. Síla dodavatelů je vysoká v těchto případech (8, s. 111;10, s. 22-23):  

• nízký počet substitutů dodávaných výrobků, 

• existence dodavatelů není výhradně závislá na daném mikrookolí (firma není 

pro dodavatele významným zákazníkem), 

• vysoká diferenciace dodavatelů a vysoké náklady na změnu dodavatele, 

• zákazník nemá potřebné informace z trhu a o nabídkách konkurence dodavatele, 

• dodavatelé mohou realizovat vertikální integraci či pokud naopak daný subjekt 

tuto možnost nemá a je tedy nucen využívat služeb dodavatele. 
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Hrozba vstupu nových konkurentů 

Potenciálním konkurentem je pro podnik subjekt, který v současné chvíli v daném 

mikrookolí firmy nepůsobí, avšak má schopnost se takovou konkurencí 

stát, což představuje hrozbu pro ziskovost podniku. Riziko plynoucí z potenciální 

konkurence je určeno výší bariér vstupu na trh, k jejichž překonání je třeba zvýšených 

nákladů. Tyto bariéry mohou být dále klasifikovány na oddanost zákazníků – ti dávají 

přednost výrobkům aktuálně působících podniků, což vytváří těžkosti nově vstupující 

konkurenci; absolutní nákladové výhody – plynoucí z dokonalejší technologie, 

zkušeností, procesů řízení, vstupních požadavků na výrobu, levnějších finančních zdrojů 

či existence pracovní síly; a míry hospodárnosti – vztah mezi nákladovými výhodami 

a velikostí tržního podílu podniku, přičemž tyto náklady mohou být snižovány například 

standardizací výroby či rozpouštěním fixních nákladů do většího množství výrobků 

(10, s. 18-19). 

Hrozba substitutů 

Substituty jsou výrobky nebo služby, které odlišným způsobem uspokojují stejnou 

potřebu jako daný produkt a brání tak zvyšování ziskovosti odvětví. Substituty nejsou 

přímými soupeři, proto je obtížné předvídat jejich výskyt či sledovat již existující 

substituty (9, s. 45-51). 

Mezi faktory zvyšující hrozbu substitutů lze zařadit nižší výrobní náklady substitutů, tedy 

i jejich nižší ceny při současně srovnatelné užitné hodnotě, pokud firmy produkující 

substituty zvyšují nabídku či v případě, že pro zákazníka přechod od daného výrobku 

k substitutu nepředstavuje vysoké náklady (8, s. 111). 

Rivalita firem působících na daném trhu 

Tato síla je charakterizována rozsahem rivality mezi stávajícími podniky uvnitř daného 

mikrookolí. Pokud je síla slabá, podniky mohou využít příležitost zvyšovat ceny 

a dosahovat vyšších zisků. V opačném případě vzniká tzv. cenová válka, ta limituje 

ziskovost, které by mohlo být na daném trhu dosaženo. Silná rivalita proto vytváří 

pro podnik značnou hrozbu. Samotný rozsah rivality lze vyjádřit jako funkci tří faktorů: 

struktury mikrookolí – velikost podílu jednotlivých podniků na trhu, přičemž existují 
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mikrookolí automatizované – zahrnující velké množství menších podniků 

bez dominantního subjektu a konsolidované – menší počet podniků či monopol; 

poptávkových podmínek – stoupající poptávka vytváří prostor pro expanzi, klesající 

poptávka naopak opět zvyšuje rivalitu mezi konkurenty a růst subjektu je v takovém 

případě podmíněn obsazením části trhu jiných podniků; a velikostí vstupních bariér – 

výše investic do aktiv podniku či strategické vztahy mezi podnikatelskými jednotkami 

uvnitř mikrookolí (10, s. 19-21). 

1.3.3 Analýza vnitřního prostředí 

Pod analýzu vnitřního prostředí podniku spadají klíčové faktory, které podmiňují úspěch 

či neúspěch firmy. Jedním z ucelených modelů pro zmapování těchto faktorů je model 

„7S“, který své označení získal dle začínajících písmen jednotlivých faktorů, jimiž 

jsou: strategie, struktura, systémy, styl vedení práce (řízení), spolupracovníci, schopnosti 

a sdílené hodnoty, přičemž první tři zmíněné jsou označovány jako „tvrdá S“, zbývající 

čtyři pak jako „S měkká“. Jednotlivé faktory jsou spolu vzájemně provázány, tudíž 

zanedbání jednoho může vést také k poklesu úrovně ostatních, je proto nezbytné, 

aby vedení organizace bralo v úvahu všechny působící faktory současně. Jednotlivé 

faktory analýzy „7S“ jsou podrobněji popsány v následujících kapitolách 

(11, s. 33;12, s. 73-74). 

Strategie 

Strategie podniku představuje způsob, jakým organizace dosahuje své vize a jak případně 

reaguje na příležitosti a hrozby v daném oboru. Vychází jednak z vize majitelů podniku 

a jednak z konkrétního poslání firmy, kterým může být samotná výroba či poskytování 

služby. V podniku existuje určitá hierarchie jednotlivých dílčích strategií, 

jež jsou vzájemně provázány, od nejvyšší celkové firemní strategii, přes strategii 

obchodní až na nejnižší úroveň strategií funkčních, kam spadá například také 

marketingová strategie podniku. V reálném prostředí firmy se však nejedná pouze 

o písemnou či ústní formu, jedná se zejména o vlastní realizaci a uskutečňování strategie 

a její vyhodnocování. Prosazování strategie je spojeno s řadou dílčích změn ve firmě 

(11, s. 34-35;12, s. 74).  
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Základní podstatou strategie je dosažení určité konkurenční výhody podniku, té může 

být dosaženo různými cestami. Podnik se může například zaměřit na vůdčí postavení 

v nízkých nákladech, což se promítne v nižší ceně nabízených produktů či služeb, nebo 

na diferenciaci produktu čili odlišení se od svých konkurentů z hlediska vyšší kvality 

při srovnatelných cenách. Lze zmínit také fokus strategii, která je zaměřená na získání 

konkurenční výhody v užším segmentu daného odvětví (11, s. 35-36). 

Struktura 

Smyslem organizační struktury je dělba úkolů, kompetencí a pravomocí mezi 

jednotlivými pracovníky v organizaci. Jedná se tedy o obsahové a funkční uspořádání 

z hlediska nadřazenosti a podřízenosti, vztahu mezi jednotlivými jednotkami a oblastí 

sdílení informací či kontroly. Lze rozlišit jednotlivé druhy organizačních struktur 

na základě jejich složitosti a uspořádání, avšak obecná tendence je dodržovat zásadu 

jednoduchosti a návaznosti tvorby struktury na strategii podniku, organizace by tedy měla 

být uspořádána tak, aby struktura co nejlépe vyhovovala dané situaci v podniku 

(11, s. 37-41;12, s. 74). 

Systémy 

Systémy v podniku lze rozumět procedury formálního či neformálního charakteru, 

sloužící k řízení každodenní aktivity organizace. Spadají pod ně komunikační systémy, 

kontrolní systémy, inovační systémy či systémy alokace zdrojů. Významnou kategorii 

zde tvoří informační systémy, jež mohou být automatizované či fungovat na bázi 

manuálního předávání informací. Lze je rozdělit podle jednotlivých úrovní 

na informační systémy nejnižšího stupně operující s ostrými a dobře strukturovanými 

daty, například systémy řízení výroby či zásobování; informační systémy střední 

úrovně – zpracování méně ostrých dat individuálního charakteru, např. systém řízení 

vztahu se zákazníky; a informační systémy nejvyšší úrovně – tzv. manažerské 

informační systémy, sloužící k extrakci klíčových údajů pro rozhodování managementu 

(11, s. 41;12, s. 74). 
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Styl řízení 

Styl vedení práce definuje, jak vedení podniku přistupuje k řízení a řešení nastalých 

problémů v organizaci. Základními přístupy řízení jsou (11, s. 42;12, s. 75): 

• Styl autoritativní – vylučující zapojení ostatních pracovníků na řízení firmy, 

vedoucí rozhoduje sám, podřízení doplňují informace pro jeho kvalifikované 

rozhodnutí (11, s. 42). 

• Styl demokratický – vyšší míra participace pracovníků, vedoucí jim dává 

možnost vyjádřit se a deleguje určitou část svých pravomocí, přičemž 

si ponechává odpovědnost v konečných rozhodnutích (11, s. 42). 

• Styl laissez-faire – neboli volný průběh, pracovníci mají značnou volnost 

v určování rozdělení a postupu práce jednotlivých členů skupiny, vedoucí 

do rozhodovacího procesu zasahuje minimálně (11, s. 42). 

Spolupracovníci 

Hlavním zdrojem přispívajícím ke zvyšování výkonnosti organizace jsou lidé. Pod tuto 

kategorii spadají lidské zdroje organizace a jejich rozvoj, školení, motivace, chování 

pracovníků vůči organizaci a vzájemné vztahy mezi nimi. Základní dovedností vedení 

podniku by mělo být umění se spolupracovníky vhodně jednat. A to nejen z hlediska 

přímé komunikace, ale také i o aktivním zapojování pracovníků do života organizace 

tak, aby sami cítili svou osobní sounáležitost s podnikem a jeho cíli a spojili 

tak s ním svou kariéru a pracovní život (11, s. 42-43).  

Pracovníci jsou totiž nejen důležitým zdrojem, ale také hlavním provozním rizikem 

podniku. Pro tvorbu vhodného firemního prostředí je tedy rovněž podstatné vědět, 

jak pracovníky motivovat, znát jejich preference a sklony a budovat vztahy s pracovníky, 

vnitřní kulturu firmy a v neposlední řadě také posilovat jejich loajalitu (11, s. 42-43).  

Schopnosti 

Schopnosti jsou profesionální znalosti a kompetence uvnitř organizace čili to, co podnik 

dokáže provádět nejlépe. Zahrnují nejen součet kvalifikace jednotlivých pracovníků, 

ale také synergický efekt daný úrovní řízení a organizace práce. V případě jednotlivých 
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pracovníků se může jednat o znalosti odborného, technického či výrobního charakteru, 

z hlediska organizace je pak důležitá schopnost umět se adaptovat na změny a situaci 

v prostředí. Měl by být tedy vyvíjen tlak na zdokonalování pracovníků napříč organizací. 

To lze podpořit vytvořením vhodného učícího prostředí, podporovaného realizovanou 

vizí, sdílenou kulturou, prostorem pro zdokonalování, možností riskovat a tolerancí 

neúspěchu (11, s. 46;12, s. 74). 

Sdílené hodnoty 

Sdílené hodnoty organizace jsou odrazem základních skutečností, idejí a principů 

v organizaci respektovaných, případně sdílených s některými dalšími zainteresovanými 

stranami. Kultura firmy je určitým produktem myšlení lidí a činností vykonávaných 

v organizaci. Pomáhá utvářet pozitivně působící neformální normy chování ve firmě, 

což ovlivňuje její neformální atmosféru (11, s. 45;12, s. 75). 

Podstatné je ztotožnění zaměstnanců s prosazovanými hodnotami z dlouhodobého 

hlediska, je tedy nezbytné, aby se s nimi ztotožnilo samo vedení a následně neustále 

zdůrazňovalo, čeho chce organizace dosáhnout a proč tomu tak je. V úspěšných 

společnostech jsou tedy tyto sdílené hodnoty zahrnuty také do jejich vize či mise 

(12, s. 75). 

1.4 Marketingový mix služeb 

Marketingový mix je považován za nejdůležitější nástroj marketingového řízení 

organizace pro dosažení jejích marketingových cílů. Jsou jím uspokojovány potřeby 

zákazníků a organizaci přináší jeho užití zisk. Jedná se tedy o soubor prvků, pomocí nichž 

se organizace obrací na zákazníky a které rozhodují o jejím úspěchu. V klasickém pojetí 

se jedná o tyto 4 prvky: produkt, cena, distribuce a propagace. Souhrnně bývají 

označovány zkratkou „4P“, jež vychází z jejich stejného počátečního písmena 

(3, s. 97;4, s. 21). 

Výše uvedené prvky marketingového mixu spadají pod jeho tzv. klasickou verzi 

a vyjadřují základ a podstatu marketingového mixu. V řadě případů však kombinace 

„4P“ neposkytuje dostatečně široký rámec, jenž by zahrnoval všechny potřebné oblasti, 

jmenovitě například v oblasti poskytování služeb. Proto je v literatuře možné setkat 
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se s rozšířeným marketingovým mixem „7P“. Zahrnuje další tři prvky, a to prvek lidé, 

materiální prostředí a procesy (3, s. 98;4, s. 22). 

Jednotlivé složky marketingového mixu mohou být následně dále členěny na mixy nižší 

úrovně, například produktový mix či komunikační mix organizace (3, s. 98). Podrobněji 

jsou specifika jednotlivých složek marketingového mixu rozebrána v následujících 

kapitolách. 

1.4.1 Produkt 

Jako produkt lze označit vše, co je organizací nabízeno spotřebiteli. Spotřebitel 

produktem uspokojuje své hmotné i nehmotné potřeby. Produkt může mít hmotný 

i nehmotný charakter a může zahrnovat nejen fyzické předměty, ale také služby, místa, 

myšlenky, kulturní výtvory či osoby. Rozhodování týkající se produktu zahrnuje oblasti 

jeho vývoje, sortimentu produktů (produktový mix), životního cyklu a image značky 

(3, s. 101;13, s. 29).  

V oblasti služeb je produkt charakterizován jako proces, jehož výstupem nemusí 

být hmotné výsledky. U služby je klíčovým faktorem pro její definování kvalita. 

Kvalitnější služba je žádoucí z důvodu odlišení se od služeb poskytovaných konkurencí. 

Kvalita služeb bývá zpravidla vymezena těmito deseti charakteristikami – spolehlivostí, 

schopností vnímavosti (rychlá reakce, přizpůsobení se), kompetentností, zdvořilostí, 

důvěryhodností, bezpečností, dostupností, hmatatelností (technické zázemí či fyzická 

vybavenost), komunikativností (schopnost srozumitelně charakterizovat službu) 

a pochopením zákazníka (identifikace individuálních požadavků a problémů) 

(3, s. 156;13, s. 29). 

Úrovně produktu 

Lze rozlišit tři základní úrovně produktu, jimiž jsou: 

• Jádro produktu – vyjadřuje hlavní užitek a hodnotu produktu, které poskytuje 

zákazníkovi, je důvodem nákupu produktu a pomáhá řešit zákazníkovy problémy 

(3, s. 102). 

• Reálný produkt – úroveň vyjadřující způsobilost plnit požadované funkce, 

jde tedy převážně o kvalitu samotného produktu. Ta v sobě může zahrnovat 
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spolehlivost, přesnost, životnost, funkčnost a podobně, ale také varianty 

provedení, design, obal či značku. Z marketingového hlediska je kvalita určována 

vnímáním zákazníka (3, s. 102-103). 

• Rozšířený produkt – zahrnuje rozšiřující faktory, poskytující zákazníkovi 

určitou vnímanou výhodu. Může se jednat o služby spojené s nákupem produktů, 

například doprava, instalace, poradenství, servis, platební podmínky či záruky. 

V silně konkurenčním prostředí, kdy jsou si jednotlivé reálné produkty velmi 

podobné, představuje rozšířený produkt klíčový faktor mající vliv na rozhodování 

zákazníka (3, s. 103-104). 

Životní cyklus produktu 

U produktu lze sledovat jeho jednotlivá vývojová stádia, přičemž každé stádium 

má svá daná marketingová specifika a vyžaduje různý přístup využívání marketingových 

nástrojů. Jednotlivé fáze se od sebe tak mohou lišit objemem a strukturou nákladů, 

objemem a tempem změn objemu prodeje a z toho plynoucím ziskem. Těmito základními 

fázemi jsou (3, s. 104): 

• Zavedení – začíná v okamžiku uvedení produktu na trh. Příjmy z prodeje 

jsou v důsledku neznalosti produktu nízké. Je nutné vynakládat značné náklady 

na propagaci. Tato fáze je tedy spojená se značnou mírou rizika. Je zde také 

prostor pro přizpůsobování a upravování produktu či výrobních procesů, 

spolupráce dodavateli či odběrateli a odstraňování vznikajících nedostatků 

(3, s. 104). 

• Růst – je charakterizován zvyšujícím se zájmem zákazníků o produkt a tedy 

i stoupajícím prodejem. Na trhu se začínají objevovat konkurenční produkty, 

přičemž konkurence šetří na výdajích spojených s vývojem produktu 

a přesvědčováním zákazníků (3, s. 105). 

• Zralost – tato fáze má pro úspěch firmy klíčový význam, neboť velikosti prodeje 

a tržeb jsou na svém maximu. V důsledku zvyšování konkurence a cenové války 

dochází ke zlevňování a produkt se tak stává dostupnějším pro širší okruh 

zákazníků (3, s. 105). 
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• Úpadek – v této poslední fázi začíná prodej produktu klesat. Krom podpory 

prodeje se už do propagace nevyplatí investovat, trh je přehlcen výrobky také 

od konkurentů. V této fázi by tedy mělo dojít ke stahování produktu či k přesunu 

jeho prodeje na další, méně náročné trhy. V tomto okamžiku by měl být zaveden 

nový produkt, aby byla v rámci produktového portfolia podniku dodržena 

návaznost (3, s. 105). 

1.4.2 Cena 

Dalším prvkem marketingového mixu je cena (z angl. price). Lze jí rozumět 

to, co požaduje organizace za poskytnutí nabízeného produktu.  Jedná se také o jediný 

prvek mixu, který představuje pro organizaci zdroj příjmů a její stanovení je tak jedním 

z nejdůležitějších manažerských rozhodnutí. Cena je u služeb opět významným měřítkem 

kvality. Vliv na cenu služby má také její vlastnost neoddělitelnosti od jejího 

poskytovatele (3, s. 111-112;13, s. 30). 

Cena plní dvě základní funkce: První z nich je alokační funkce – ta pomáhá 

při rozhodování kupujících o tom, jak rozdělit své finanční prostředky k dosažení 

co možná nejvyššího užitku. Druhou je funkce informační – cena jako taková 

představuje určité sdělení, které informuje zákazníka o pozici daného produktu na trhu. 

Cena je v očích zákazníka také často vnímána jako indikátor kvality (14, s. 193-194). 

Stanovení ceny 

Při volbě její výše vstupuje do rozhodování řada faktorů. Mezi základní způsoby, jakými 

stanovit odpovídající cenu produktu, lze zařadit následující (3, s. 111-112): 

• Cena založená na nákladech – je jedním z nejběžnějších a nejčastěji 

používaných způsobů stanovení ceny, a to z důvodů jednoduchosti a relativně 

snadné dostupnosti dat pro výpočet. Cena je stanovena v návaznosti na vyčíslení 

nákladů na výrobu a distribuci produktu (3, s. 111). 

• Cena na základě poptávky – tento způsob vychází z odhadu objemu prodeje 

v závislosti na velikosti ceny a na tom, jaký vliv bude mít na velikost poptávky 

její změna (3, s. 111). 
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• Cena na základě cen konkurence – Vychází z předpokladu, že pokud 

má konkurence srovnatelné produkty, cena by také měla být srovnatelná. Užívá 

se například při vstupu na nové trhy v zahraničí (3, s. 112). 

• Cena podle marketingových cílů firmy – neboli podle toho, čeho chce firma 

na trhu dosáhnout, cílem může být například maximalizace objemu prodeje, 

maximalizace zisku, likvidace konkurence či posílení image firmy vycházející 

z vyšší ceny produktu (3, s. 112). 

• Cena podle vnímané hodnoty produktu zákazníkem – předpokladem je znalost 

hodnoty, jakou pro zákazníka produkt představuje. To lze zjistit například 

marketingovým výzkumem. Hlavním cílem zde může být dosažení spokojenosti 

zákazníka (3, s. 112). 

1.4.3 Distribuce 

Distribuce (z angl. place – místo) představuje způsob, jakým se k zákazníkovi samotný 

produkt dostane. Představuje tedy cestu a kanály, jakými produkt dospěje z místa výroby 

až do místa prodeje zákazníkovi. Rozhodování o distribuční strategii rovněž patří mezi 

klíčové procesy organizace a může vést k získání konkurenční výhody. U služeb 

je distribuce podmíněna jejich vlastností nemožnosti vlastnictví služby a souvisí s místní 

lokalizací služby, s volbou případného zprostředkovatele dodávek služeb či s pohybem 

fyzických prvků tvořících součást služby (3, s. 119;13, s. 31). 

V marketingovém pojetí je proces distribuce chápán komplexněji než pouze fyzická 

distribuce – přeprava zboží, skladování a řízení zásob tak, aby prodejci byli schopni 

uspokojit poptávku po produktu. Spadá pod něj také změna vlastnických vztahů, 

umožňující kupujícím užívat předměty a služby dle jejich potřeby a další doprovodné 

či podpůrné činnosti, mezi něž lze řadit například poskytování úvěrů a poradenství, 

pojišťování přepravovaných produktů, zajištění marketingového výzkumu či propagace 

zboží (3, s. 119). 

Distribuční síť 

Samotná distribuční síť je tvořena třemi skupinami subjektů: výrobci, distributory 

a podpůrnými organizacemi. Výrobci stojí vždy na počátku distribuční sítě. Mezi 
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distributory lze řadit subjekty jako velkoobchody, maloobchody či obchodní agenty. 

Podpůrné organizace pak zajišťují doprovodné činnosti, jedná se tedy například 

o pojišťovny, banky, reklamní a marketingové agentury a podobně. Tyto dvě skupiny 

lze označit jako zprostředkovatele, neboť působí jako spojení mezi producentem 

a konečným zákazníkem (3, s. 119-120). 

Distribuci lze z obecného hlediska dělit na přímou a nepřímou. Přímá distribuční cesta 

je nejjednodušší formou distribuce, výrobce prodává své výrobky a služby přímo 

konečným zákazníkům. Konkrétními příklady může být prodej přímo v místě produkce, 

prodej ve vlastních prodejnách či automatech, prodej prostřednictvím internetu 

či katalogů a prodej za pomoci vlastních osobních prodejců. Výhodami této možnosti 

distribuce je přímý kontakt se zákazníkem, kontrola nad produktem a nižší náklady 

na realizaci, avšak tímto způsobem nelze pokrýt tak rozsáhlý trh jako nepřímou cestou 

(3, s. 120). 

Nepřímá distribuční cesta je takový způsob distribuce, který zahrnuje jeden či více 

mezičlánků. Výrobce tak ztrácí kontrolu nad produktem i možnost obdržet od zákazníka 

bezprostřední zpětnou vazbu a stává se zde v tomto ohledu závislým na distributorovi. 

Ten může ovlivnit kvalitu produktu, jeho prodej a také to, jakou zpětnou vazbu výrobci 

poskytne. Výhodami, které podnik získá užitím nepřímých cest, může být zvyšování 

kapacit distribučních cest, uspokojení rozsáhlejších trhů, zbavení starostí výrobce 

s vyhledáváním vhodných zákazníků a s prodejem a zajištění nabídky zboží ve správný 

čas na správném místě (3, s. 121). 

Distribuční strategie 

Strategie distribuce lze dělit dle různých způsobů. V prvé řadě lze zmínit dělení 

na intenzivní strategii – u produktů běžné spotřeby, cílem je prodávat produkty 

v co největším počtu prodejen a nabízet je všem možným distribučním firmám; selektivní 

strategii -  předpokladem je, že nabízený produkt je pro zákazníka natolik atraktivní, 

že ho sami vyhledají, zaměřuje se tedy na nižší počet specializovaných prodejen 

se zvýšenou pozorností ze strany prodejce; a strategii exkluzivní – prodej výrobků 

luxusního charakteru, kdy je důraz kladen na psychologické působení produktu a jeho 

vyšší ceny (3, s. 122). 
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Dalším možným vymezením strategie je rozdělení na strategii „push“ (tlak) a strategii 

„pull“ (tah). První zmíněná používá prodejní sílu výrobce, podpůrné prostředky 

pro posílení motivace prostředníků, na které tímto vyvíjí tlak, aby nabízeli a prodávali 

jeho produkty. Naproti tomu strategie tahu pracuje s vyvoláním poptávky zákazníků 

po produktu, kteří ho budou následně vyžadovat od prostředníků, a to například 

reklamou, podporou prodeje či dalšími prvky marketingové komunikace (14, s. 247). 

1.4.4 Propagace 

Propagace (z angl. promotion) je nástroj, který umožňuje zákazníkovi, aby se o produktu 

či organizaci dozvěděl, pomocí ní organizace sděluje zákazníkům, partnerům a ostatním 

stakeholderům informace o svých produktech, cenách či místech prodeje. Hlavními cíli 

marketingové komunikace směrem k zákazníkům je zákazníky informovat, přesvědčovat 

je a připomínat jim produkt či organizaci samotnou (3, s. 129, 14, s. 206).  

Marketingovou komunikaci lze dělit na dvě základní kategorie. Jde o propagaci 

nadlinkovou – nástroje této kategorie komunikace jsou zatíženy značnými náklady 

na realizaci, kdy podnik platí majitelům sdělovacích prostředků za poskytnutý prostor, 

jedná se tedy o tradiční reklamu užívající sdělovací prostředky jako tisk, televize 

či rozhlas; a propagaci podlinkovou – ta se bez podpory tradičních prostředků obejde, 

čímž dochází k úspoře finančních prostředků, lze zmínit například nástroje podpory 

prodeje, přímého marketingu, osobního prodeje či public relations (3, s. 129). 

Dílčí prvky marketingové propagace bývají souhrnně označovány jako komunikační 

mix či marketingová komunikace. Skládá se z dílčích nástrojů, které jsou podrobněji 

popsány v následujících podkapitolách (3, s. 129). 

Reklama 

Reklama patří mezi nejčastěji užívané nástroje komunikačního mixu. Je možné 

ji charakterizovat jako jednosměrnou formu komunikace. Reklama může zákazníky 

informovat – tvořit povědomí o značce, přinášet informace o produktech, přesvědčovat 

– rozvíjet poptávku po produktu, zvyšovat oblibu či srovnávat s produkty konkurence, 

připomínat – pro stimulaci opakovaných nákupů a utvrzovat je ve správnosti jejich 

rozhodnutí o koupi (3, s. 130; 14, s. 221). 
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Reklamu lze také dělit podle typu sdělovacího prostředku na reklamu televizní, tiskovou, 

rozhlasovou, internetovou, „outdoor“ a „indoor“ či pohyblivou reklamu (3, s. 130). 

Podpora prodeje 

Podporou prodeje lze rozumět komunikační aktivity s cílem zvýšení prodeje, činící 

produkt atraktivnější a dostupnější a podněcující zákazníky k dřívějšímu či většímu 

nákupu, než spotřebitel skutečně potřebuje. K nástrojům podpory prodeje lze zařadit 

slevové kupony, vzorky, ochutnávky, displaye a ukázky v místě prodeje, 

tzv. POP, výhodné balíčky, cross-sellingovou podporu využívající jedné značky k inzerci 

jiné, reklamní předměty či předváděcí akce. Podporovat lze prodej jak u konečných 

zákazníků, tak i u zprostředkovatelů prodeje (3, s. 130, 14, s. 226). 

Public relations 

Hlavním cílem aktivit vztahů s veřejností je budování dobrého jména firmy, tvorba 

pozitivních vztahů s veřejností a také komunikace. Komunikace zahrnuje vnitřní 

prostředí podniku – působení podniku na vlastní zaměstnance za účelem budování 

kladného vztahu a ztotožnění se s cíli podniku a vnější prostředí podniku – budování 

dobrých vztahů s okolím podniku – obyvateli, správními orgány a dalšími kulturními, 

sociálními či mediálními organizacemi, přispívající k udržování dobrého image podniku 

(3, s. 131-132).  

Mezi aktivity PR lze zařadit například tiskové konference, spolupráce s novináři, 

publikování informací o podniku, sponzorování kulturních, sportovních či dobročinných 

akcí či jejich pořádání – pořádání akcí pro zaměstnance, akcí na ochranu životního 

prostředí či akcí pro místní obyvatele a komunitu (3, s. 132).  

Osobní prodej 

Tento nástroj těží ze síly bezprostřední osobní komunikace se zákazníkem. Záleží 

do značné míry na profesionalitě, znalostech, chování a vystupování osoby prodejce. 

Tento druh propagace je užíván pro specifické druhy zboží – kosmetiku, různé spotřebiče 

či publikace, ale také například poskytování pojištění v případě konečných spotřebitelů, 

V oblasti B2B trhů se častokrát jedná o základní komunikační nástroj. Mezi výhody 
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osobního prodeje patří přímý kontakt se zákazníkem a možnost okamžité reakce, 

prohlubování obchodních vztahů, tvorba databáze stálých zákazníků a následné 

udržování kontaktu s těmito zákazníky s reálnou možností dalšího prodeje či možnost 

uplatnit psychologické postupy ovlivňování zákazníků pro usměrňování jejich potřeb 

a požadavků (3, s. 133). 

Přímý marketing 

Direct marketing je charakterizován úzkým zaměřením na určitý jasně vymezený 

segment trhu, jinými slovy oslovuje pouze ty zákazníky, pro které může být daná nabídka 

zajímavá, a tím, že jde o interaktivní nástroj marketingové komunikace, což znamená, 

že zaznamenává odezvu zákazníků, díky čemuž lze snadno vyhodnotit úspěšnost této 

aktivity (3, s. 134).  

Přímý marketing lze dělit na adresný – nabídky jsou určeny jmenovitě konkrétním 

osobám na základě firemních databází zákazníků obsahujících zpravidla podrobné údaje 

z hlediska osobních dat, předchozích nákupů či míry reakcí; a neadresný – oslovující 

určitý segment, avšak ne jmenovitě konkrétní osoby. Mezi nástroje přímého marketingu 

je možné řadit direct mail, telemarketing, katalogový marketing, guerilla marketing, 

mobilní marketing ale také třeba ústní šíření. Významným nástrojem je pak interaktivní 

(digitální) marketing využívající online komunikace. Ten zahrnuje například e-mail 

marketing, elektronické obchodování na internetu, webové stránky a jejich optimalizaci 

pro vyhledávače (SEO), bannerovou reklamu, reklamu ve vyhledávačích (SEM), sociální 

média či marketing virální (3, s. 134; 14, s. 232-242). 

1.4.5 Lidé 

Služby jsou poskytovány způsobem různé míry kontaktu zákazníka a poskytovatele 

služby, resp. zaměstnanci poskytovatele. Lidé (z angl. people) jsou v takovém případě 

tedy významným prvkem marketingového mixu, jenž ovlivňuje výslednou kvalitu služby. 

Organizace svůj zájem proto musí zaměřit na pečlivý výběr, motivaci a vzdělávání svých 

zaměstnanců (13, s. 31). 
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Ovšem součástí procesu se stává i sám zákazník. Proto je důležité neopomenout stanovit 

pravidla upravující jednání a chování zákazníků. Tím lze zajistit tvorbu pozitivních 

vztahů mezi oběma těmito zájmovými skupinami (13, s. 31). 

1.4.6 Materiální prostředí 

Vzhledem k vlastnostem služeb, jež mívají zpravidla nehmotnou povahu, vzniká 

problém, že zákazník nemůže posoudit službu před její spotřebou, což v jeho očích 

zvyšuje riziko jeho nákupu. Je tedy vhodné vytvořit důkaz vlastností služeb, jenž bývá 

označován jako Materiální prostředí (z angl. physical evidence). Nabývá mnoha různých 

forem, jako příklad lze uvést prostředí, kde jsou služby poskytovány (kanceláře, budovy), 

letáky či brožury přibližující nabídku, ale také třeba jednotný styl oblečení zaměstnanců 

(13, s. 31). 

1.4.7 Procesy 

V případě služeb je též nutné zaměřit se podrobněji na to, jakým způsobem je služba jako 

taková poskytována. Dobře zvládnutý proces vede k vyšší spokojenosti zákazníka a může 

službu odlišit od produktů konkurenčních organizací. Dlouhé prodlevy, nutnost čekání 

zákazníka nebo nedostatečná informovanost či podpora během aktu poskytování mohou 

vést k následné nespokojenosti zákazníka. Analýza procesů poskytování služby, jejich 

klasifikace a zjednodušování jednotlivých kroků jsou tedy pro celkové zlepšování 

firemních procesů nezbytné (13, s. 31). 

1.4.8 Vazby mezi prvky v rámci marketingového mixu 

Marketingový mix by měl být sestavován na základě vzájemných vazeb mezi jeho 

jednotlivými prvky. Pokud budou užity ve správném poměru s ohledem na cílové 

zákazníky, společnost na trhu dosáhne požadovaného úspěchu. Proto je třeba při změně 

jakéhokoli prvku mixu upravit i jeho zbývající prvky tak, aby se konečný výsledek zlepšil, 

protože zákazník vnímá mix jako celek. Klíčové je také znát charakteristiku cílového 

zákazníka, neboť mezi tvorbou marketingového mixu a segmentací trhu je úzká spojitost. 

Pro zákazníka by měl soubor těchto prvků tedy představovat hodnotu, ať už jako 

provázaný celek, či jako jeho jednotlivé části (3, s. 97). 
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1.5 Spokojenost zákazníků 

Spokojenost zákazníka je jedním z klíčových kritérií, jež rozhodují 

o tom, zda si organizace zákazníka také udrží z dlouhodobého hlediska. Pokud 

si organizace dokáže přízeň zákazníka zachovat, jeho ziskovost obvykle s časem roste. 

Obecně je známý fakt, že udržet si stávajícího zákazníka je daleko méně nákladné 

než pokoušet se získat nového. Kotler uvádí, že se může jednat až o desetinásobné 

náklady. Avšak v současné době je zájem směřován spíše na jiné ukazatele, jako příklad 

lze uvést výši tržního podílu (15, s. 186;16, s. 126). 

V marketingovém pojetí je spokojenost zákazníka chápána jako soulad mezi očekáváním, 

jakou hodnotu zákazník dostane a jakou hodnotu skutečně získá. Na základě tohoto 

poměru se určuje stupeň dosažené zákaznické spokojenosti. Očekávání si zákazník tvoří 

na základě předešlé zkušenosti, názorů svých i ostatních a dle informací, jež se k němu 

dostanou například přímo od organizace (1, s. 538;15, s. 186).  

Spokojenost lze také chápat jako rozpor mezi zákaznickou zkušeností a očekáváním. 

Pokud dosahuje zkušenost vyšší hodnoty než očekávání, zákazník je spokojen, 

v opačném případě je nespokojen. Působí zde však řada dalších faktorů, jedná 

se jmenovitě třeba o vliv času, opakovanost nákupu či tendence zákazníka k zvyklostním 

nákupům, které by neměly být opomenuty (17, s. 242-243). 

Kotler dále zmiňuje, že je velmi důležité vnímat, že se zákaznická očekávání neustále 

zvyšují. Dříve přijatelná úroveň uspokojení již dnes například v závislosti na úrovni 

poskytované konkurenty nedostačuje. Pro zákaznicky orientované organizace je tedy 

jejich spokojenost základním faktorem úspěchu. Cílem ovšem není maximalizace 

spokojenosti zákazníka, ale optimální kombinace mezi tvorbou hodnoty pro zákazníka 

a uspokojením vlastních potřeb a potřeb zainteresovaných stran, jako příklad lze zmínit 

dosažení zisku. Z toho plyne, že organizace by se neměla pokoušet maximalizovat 

spokojenost zákazníka za každou cenu, avšak neustále zvyšovat její úroveň 

tak, aby oba, zákazník i organizace, byli uspokojeni (1, s. 539). 

Aby mohly být spokojenost zákazníků s produkty a službami organizace či názory 

na organizaci ovlivňovány, je třeba průběžně zjišťovat úroveň současné zákaznické 

spokojenosti. Jedná se však o poměrně komplexní disciplínu, která je závislá 

na individuálních podmínkách realizace tržních aktivit. Problematiku měření 
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spokojenosti lze obecně strukturovat do třech základních kroků. Jsou jimi následující 

(15, s. 186-187): 

1) Určit podstatné faktory spokojenosti zákazníků. 

2) Nalézt význam či míru vlivu těchto faktorů na spokojenost zákazníků. 

3) Zjistit stupeň spokojenosti zákazníka v každém jednotlivém faktoru. 

1.5.1 Měření zákaznické zkušenosti 

Zákazníci svou zkušenost předávají dál svému okolí, proto je nezbytně nutné, 

aby v centru marketingových aktivit leželo její měření. To poskytuje důležitou zpětnou 

vazbu o tom, do jaké míry produkty naplňují očekávání zákazníků a jak hodnotí či vnímají 

např. jednotlivé parametry týkající se produktu a organizace (17, s. 242). 

Přístup měření této zkušenosti je vyjádřen tzv. celkovou spokojeností zákazníka. 

Ta se skládá z jednotlivých dílčích faktorů určujících spokojenost zákazníka, u nichž 

by měla být zajištěna jejich měřitelnost a měl by být také znám jejich význam. Celková 

spokojenost může být dále vyjádřena například Indexem spokojenosti zákazníka, který 

ilustruje vztah základních proměnných, jež jsou určeny dalšími vedlejšími proměnnými, 

které jsou dále podrobněji popsány. Schéma modelu spokojenosti zákazníka je naznačeno 

na obrázku č. 1 (17, s. 243). 

 

Obrázek č. 1: Schéma modelu spokojenosti zákazníka 

(Zdroj: 17, s. 243) 



 

41 

 

Image lze charakterizovat jako vztah zákazníka ke společnosti či samotnému produktu. 

Očekávání zákazníka jsou představy zákazníka týkající se produktu či služby, které 

jsou následkem komunikace společnosti a zkušeností z předešlých nákupů. Vnímaná 

kvalita je stupeň splnění požadavků zákazníka, a to jak na produkt, tak také 

na doprovodné služby. Vnímaná hodnota se dá vyjádřit jako poměr mezi užitkem 

pro zákazníka (kvalitou) a cenou. Stížnosti zákazníka vznikají v momentě, kdy dojde 

k nesouladu mezi očekáváním a samotným výkonem. Loajalita zákazníka je naopak 

následkem pozitivního nesouladu mezi očekáváním a výkonem. Zákazník svůj nákup 

opakuje, je více cenově tolerantní a svou spokojenost sděluje dalším zákazníkům 

(17, s. 243-244). 

Význam měření zákaznické spokojenosti spočívá především v nutnosti neustálého 

zjišťování změn postojů zákazníků vůči organizaci, produktům či službám. Zhruba 

1 z 25 nespokojených zákazníků si postěžuje organizaci, většina jich jednoduše změní 

dodavatele, avšak 9 z 10 nespokojených zákazníků sdělí své pocity a zkušenosti okolí. 

Ztraceného nespokojeného zákazníka je také velmi obtížné a nákladné získat zpět. V silně 

konkurenčním prostředí, kdy roste kvalita poskytovaných služeb a výrobků, klesá počet 

racionálních důvodů pro nákup a roste množství důvodů psychologických, jako 

jsou zvyklostní chování či vztah ke značce a společnosti. Pokud však organizace dokáže 

na základě měření spokojenosti zákazníků pružně reagovat na jejich požadavky a snižovat 

jejich nespokojenost, tato snaha vyústí ve vyšší loajalitu zákazníků, stabilnější tržby 

a v neposlední řadě také kladné zákaznické reference (17, s. 245). 

1.5.2 Faktory ovlivňující spokojenost zákazníků stravovacích podniků 

Současný výzkum ukazuje, že spokojenost zákazníka restaurace je determinována 

několika klíčovými faktory. Image restaurace či podniku má nepřímý vliv také 

na zákaznickou loajalitu, a to právě skrz jejich celkovou spokojenost. Image podniku 

lze rozložit na jednotlivé komponenty, ze kterých si zákazník tvoří celkový obraz. Může 

se jednat o následující (18, s. 311):  

• kvalita jídla, 

• šíře a rozmanitost nabízených pokrmů, 

• přístup, chování a profesionalita zaměstnanců, 
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• vzhled zaměstnanců, 

• schopnost přizpůsobení se přáním zákazníka, 

• styl restaurace, koncept, 

• umístění a dostupnost restaurace, 

• interiér – design a výbava prostoru, 

• atmosféra restaurace, 

• propagace a komunikace se zákazníkem a 

• cena. 

V případě služeb poskytovaných restauracemi lze tuto službu rozdělit na hmatatelnou 

a nehmatatelnou část. Do první skupiny lze zařadit samotný produkt ve formě jídla 

či nápojů a fyzické prostředí restaurace. Do druhé pak samotnou interakci mezi 

zákazníkem a obsluhou podniku. Za důležitý prvek ovlivňující spokojenost zákazníka 

bývá považována také cena služby, resp. jím vnímaná hodnota služby – poměr ceny 

a kvality (užitku pro zákazníka). V následujících podkapitolách jsou tyto spokojenost 

ovlivňující prvky podrobněji popsány (18, s. 311). 

Spokojenost s jídlem 

Pod tuto oblast lze zahrnout kvalitu připraveného pokrmu či nápoje – chuť, jeho 

čerstvost a správné splnění požadavků objednávky, ale také například i šíři 

poskytovaného sortimentu nabízených jídel. Přičemž čím větší kvalita vnímaná 

ze strany zákazníka, tím větší spokojenost má zákazník tendenci vykazovat 

(18, s. 312;19, s. 5). 

Namkung a Jang, kteří zkoumali ve své studii váhu jednotlivých faktorů ovlivňující 

spokojenost a následné jednání zákazníků, zjistili, že chuť a prezentace (podoba) pokrmu 

nejvíce přispěly k celkové spokojenosti zákazníka s poskytnutou službou. Dále vyvodili 

závěr, že kvalita jídla byla význačným faktorem ovlivňujícím opakované návštěvy 

zákazníků právě skrze jejich spokojenost (20, s. 387). 

Spokojenost se způsobem poskytnutí služby 

Do této kategorie spadají především interakce mezi zákazníkem a obsluhou. Může 

se jednat o vstřícnost, schopnost vyhovět požadavkům zákazníka či včasnost reakce. 
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Patří sem ale také i profesionalita personálu, jejich upravený zevnějšek a vzhled. 

Komunikace se zákazníkem je rovněž důležitá (19, s. 4-5). 

Spokojenost s fyzickým prostředím 

Do fyzického prostředí spadá zákazníkovo vnímání toho, jak na něj působí prostor 

stravovacího zařízení, a to z hlediska interiéru – design, osvětlení, hudba, rozmístění 

zařízení či čistota prostředí – i exteriéru. Dále bývá zmiňována také lokalizace 

a dostupnost podniku – vzdálenost, doba dojezdu, otevírací doba. Nelze opomenout 

ani styl restaurace, její koncept, formu a celkovou atmosféru (18, s. 313). 

Spokojenost s cenou 

Cena může mít řadu různých vlivů na vnímání a spokojenost zákazníků, kdy záleží 

na očekávání a zkušenostech zákazníka. Příznivá cena může zákazníka přilákat, avšak 

příliš nízká cena na druhou stranu vzbuzuje dojem nižší kvality. Platí, že nenaplnění 

očekávání zákazníka týkající se ceny, zahrnout v této oblasti lze také nenaplnění 

očekávaní týkající se kvality pokrmu, jež je vytvořeno na základě ceny, snižuje 

zákaznickou spokojenost (19, s. 5-6; 18, s. 314). 

Vazby jednotlivých prvků 

Je důležité brát v potaz fakt, že dílčí faktory ovlivňující spokojenost zákazníka 

s poskytnutou službou jako celkem spolu vzájemně souvisí a ovlivňují se. Jednotlivé 

studie ukazují, že faktory mají rozdílnou váhu. Jako nejdůležitější se často jeví samotná 

kvalita produktu – připraveného pokrmu. Významný vliv na zákazníkův celkový dojem 

má i fyzické prostředí podniku. Vystupování a přístup personálu bývají označovány také 

jako jeden z klíčových faktorů určujících výslednou spokojenost zákazníka. Špatná 

zkušenost v tomto případě může mít velmi často za následek, že se zákazník rozhodne 

zařízení v budoucnu již nenavštěvovat (18, s. 315). 

Jak již bylo výše zmíněno, velmi důležitou roli při tvorbě celkového dojmu – názoru 

na poskytovanou službu jako celek – hraje cena. Bylo prokázáno, že cena by měla 

být chápana jako faktor, který ovlivňuje vzájemné působení ostatních faktorů na celkovou 

spokojenost zákazníka, přičemž určuje také míru tohoto působení. Pokud je cena 
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nastavená v souladu se zákazníkovým vnímáním hodnoty (kvality) jednotlivých 

parametrů služby, má tato skutečnost pozitivní vliv na jeho výslednou spokojenost. 

Lze tedy říci, že zastává jakousi řídící roli při ovlivňování zákaznického vnímání 

(18, s. 316). 

Schéma níže (obrázek č. 2), vytvořené na základě výstupů studie zabývající se vlivy 

klíčových faktorů na spokojenost a následné chování zákazníka, ilustruje vztah mezi 

vnímanou kvalitou poskytnuté služby jako celku, cenou, spokojeností zákazníků a jejich 

následnými záměry jednání – jinými slovy loajalitou (18, s. 317). 

 

Obrázek č. 2: Model vzájemného vztahu vnímané kvality, spokojenosti a loajality zákazníků 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 18, s. 317) 

Spokojenost s marketingovou komunikací 

Marketingová komunikace je jedním z důležitých nástrojů budování image podniku. 

Je proto velmi důležité, aby organizace zjišťovala, zda jsou užité komunikační kanály 

a sdělení pro cílovou skupiny vhodné. Čili zda jsou zákazníci spokojeni s její podobou 

a marketingová komunikace tak odpovídá jejich preferencím. Pro řadu organizací 

je zjišťování spokojenosti zákazníků s formou komunikačních sdělení a volbou 

jednotlivých komunikačních nástrojů základem úspěchu na trhu prostřednictvím 

budování dobrého jména organizace (21, s. 244).  
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Organizace by tedy měla mít snahu neustále spokojenost zákazníků zvyšovat. Měla 

by však míti na paměti, že spokojenost zákazníků ve vysoce konkurenčním prostředí 

automaticky nepodmiňuje jejich loajalitu a organizace tak každoročně přichází o určité 

procento spokojených zákazníků. Je tedy vhodné zákazníka nejen uspokojit, ale snažit 

se překonat jeho očekávání a tím si zajistit jeho loajalitu vůči společnosti (16, s. 127). 

1.5.3 Metody zkoumání spokojenosti zákazníků 

Spokojenost zákazníků lze zjišťovat různými způsoby. Níže jsou uvedeny 

nejpoužívanější z nich (1, s. 539): 

• Průzkumy spokojenosti zákazníků – Jedná se o pravidelné zjišťování 

zákaznické spokojenosti. Probíhá formou dotazníkových šetření či telefonického 

a osobního dotazování. Je vedeno za účelem zjišťování úplných a konkrétních 

názorů zákazníků na jednotlivé aspekty týkající se chování organizace (1, s. 541). 

• Systém přání a stížností – Usnadňuje proces sdělování názorů zákazníků. Může 

jít o schránky na stížnosti a připomínky, rozdávané formuláře, či například 

zákaznické linky podpory (1, s. 539). 

• Mystery shopping – Metoda nákupu provedená „falešným zákazníkem“, 

kdy výzkumní pracovníci přijdou do společnosti se specifickým problémem 

či žádostí a zkoumají reakce obsluhy a její schopnost si s problémem poradit. 

Hodnotí se například doba prodlev, ochota obsluhy či užitečnost řešení situací 

(1, s. 541). 

• Analýza ztracených zákazníků – Navázání kontaktu se zákazníky, kteří přestali 

využívat produktů nebo služeb organizace či přešli ke konkurenci, a to za účelem 

zjištění důvodu jejich rozhodnutí. Souvisí s potřebou monitorovat míru ztráty 

zákazníků způsobenou jejich nespokojeností (1, s. 541). 

1.6 SWOT analýza 

Základním cílem této analýzy je zjistit, jak jsou současná strategie a její specifické silné 

a slabé stránky podstatné pro vyrovnávání se se změnami, jež nastávají v okolním 

prostředí. Samotná analýza se skládá ze dvou dílčích analýz. První z nich je analýza 

„SW“ týkající se vnitřního prostředí firmy, která identifikuje silné stránky (strengths) – 
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skutečnosti, které přináší výhody firmě i zákazníkům a slabé stránky (weaknesses) – 

oblasti, ve kterých firma zaostává oproti konkurenci či činnosti, jež firma nevykonává 

dobře. Druhou dílčí analýzou je analýza „OT“ zkoumající vnější prostředí firmy, 

a to jak z hlediska makroprostředí, tak i mikroprostředí. Ta identifikuje příležitosti 

(opportunities) – skutečnosti, které mohou zvýšit poptávku po produktech společnosti, 

lépe uspokojit zákazníky či obecně přinést společnosti úspěch a hrozby (threats) – 

skutečnosti, trendy či události snižující poptávku či spokojenost zákazníků (22, s. 103). 

Analýza SWOT může sloužit jako účinný nástroj sumarizace výstupů jednotlivých dílčích 

analýz vnějšího a vnitřního prostředí organizace, kdy podnik získá přehled 

o svých možných zdrojích rozvoje (SO) a rizikových faktorech působících na podnik 

(WT). Každá organizace bude čelit rozdílnému souboru příležitostí a hrozeb, avšak dobrá 

strategie by měla stavět především na zdrojích síly a využívání příležitostí 

(11, s. 69-71;12, s. 84-85;22, s. 104).  

1.7 Analýza rizik metodou RIPRAN 

Riziko lze definovat řadou způsobů. Jednou ze základních definic je, že riziko představuje 

pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty. V obecnějším vyjádření lze pak říci, 

že jde o odchylku mezi skutečnými a očekávanými výsledky (11, s. 78).  

Analýzu rizik lze provádět řadou různých metod. Pro účely této práce je blíže popsána 

metoda RIPRAN (z angl. Risk Project Analysis). Vychází z procesního pojetí rizikové 

analýzy, která chápe tuto analýzu jako posloupnost jednotlivých procesů s definovanými 

vstupy, výstupy a činnostmi transformujícími tyto zmíněné za dosažením určitého cíle. 

Respektuje přitom principy managementu kvality a norem ČSN ISO (23). 

Metoda RIPRAN sestává ze čtyř základních na sebe navazujících kroků, kterými 

jsou (24, s. 90): 

1) Identifikace nebezpečí projektu. 

2) Kvantifikace rizik projektu. 

3) Reakce na rizika projektu. 

4) Celkové posouzení rizik projektu. 
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V prvním zmíněném kroku dochází k identifikaci nebezpečí a sestavení seznamu rizik. 

Ten obsahuje definici hrozby – samotného rizika, konkrétního projevu nebezpečí 

a scénáře – děje nastalého v důsledku výskytu rizika, jedná se tedy o nalezení příčinných 

souvislostí (24, s. 90-91). 

V druhém kroku jsou identifikovaná rizika kvantifikována za pomoci určení 

pravděpodobnosti výskytu rizika a určení dopadu rizika v případě jeho výskytu, 

přičemž je možné jak číselné, tak verbální vyjádření. Výsledná hodnota rizika 

je pak dána jako součin pravděpodobnosti výskytu a velikosti dopadu rizika (24, s. 91). 

V rámci třetího kroku jsou navržena opatření s cílem snižování hodnoty rizika 

tak, aby bylo akceptovatelné. Je nezbytné určit předpokládané náklady opatření, termín 

jeho realizace a vlastníka rizika odpovídajícího za provedení tohoto opatření. Na základě 

předpokládaného dopadu na hodnotu rizika je určena nová hodnota sníženého rizika 

(24, s. 93). 

Poslední, čtvrtý krok této metody, sestává z posouzení celkové hodnoty rizik čili 

vyhodnocení celkové rizikovosti projektu. Pokud je projekt označen jako vysoce 

rizikový, je nutno před jeho vlastní realizací přijmout zvláštní opatření. Z výše uvedeného 

je patrné, že je nutné pracovat s podrobnými rozbory hrozeb, scénářů a hodnot rizik, 

neboť jen v takovém případě bude mít provedená analýza rizik dostatečně přesné 

výsledky (24, s. 93). 

1.8 Shrnutí literární rešerše 

V této kapitole byl proveden průzkum současné literatury, jež slouží jako teoretický 

podklad pro analytickou a návrhovou část této práce.  

V úvodu byl definován termín marketingu a vymezena specifika služeb. Práce 

pak pokračovala specifikací marketingového prostředí podniku a jednotlivých analýz, 

kterými je možno toto prostředí zkoumat. Došlo k rozdělení těchto metod, a to podle 

oblasti, na kterou jsou zaměřeny, na analýzy makroprostředí podniku – analýza obecného 

okolí „SLEPTE“, analýzy mikroprostředí podniku – Porterova analýza pěti sil a určení 

jednotlivých faktorů z oborového prostředí podniku, a posléze byla zmíněna také analýza 

vnitřního prostředí „7S“, zaměřující se na klíčové faktory úspěchu firmy. 
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Poté byl popsán rozšířený marketingový mix, který přesněji charakterizuje zkoumanou 

oblast – jmenovitě byly do mixu přidány kategorie Lidé, Materiální prostředí a Procesy. 

Tyto prvky, největší měrou pak patrně prvek týkající se lidského rozměru, mohou 

být klíčové pro správnou identifikaci problémových oblastí ve zkoumaném prostředí. 

Z podobného důvodu byly rovněž nastíněny vazby mezi jednotlivými prvky v rámci 

marketingového mixu. 

Dále bylo přiblíženo téma spokojenosti zákazníků, především důvodů, proč je vhodné 

spokojenost sledovat a jaké specifické oblasti spokojenosti by měly být brány na zřetel 

se zaměřením na měření zkušenosti zákazníků stravovacích podniků. Zde byly 

identifikovány důležité faktory, které jsou dále zahrnuty do metodiky hodnocení 

pracovníků za pomocí metody Mystery shoppingu. Zároveň zde došlo k podrobnému 

popisu metod zkoumání zákaznické spokojenosti. 

Rešerše pak byla uzavřena popisem souhrnné SWOT analýzy a jejího využití 

pro organizaci. Po ní následovalo přiblížení metodiky analýzy rizik vybranou metodou – 

RIPRAN. 

Veškerá tato důležitá zjištěná jsou dále využita v rámci diplomové práce, 

a to jak z hlediska prováděných analýz, tak i pro tvorbu vlastních návrhů opatření 

pro zlepšení současné úrovně marketingového mixu společnosti. Jako celek tedy literární 

rešerše poskytla cenné základy, z nichž vychází následující části této práce. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato část práce se zabývá analýzou současného stavu ve Vybraném podniku s.r.o. 

Společnost působí v oblasti gastronomie se zaměřením na zdravé stravování, v jejím 

sortimentu lze však nalézt krom hlavních jídel také dezerty, kávu, víno či produkty 

malých regionálních výrobců. Je tedy možné říci, že podnik lze primárně označit jako 

„bistro“ (25). 

Začátek kapitoly je věnován základním informacím o společnosti, po kterých následují 

analýza makroprostředí podniku – analýza „SLEPTE“ a analýza oborového prostředí 

podniku – Porterova analýza pěti sil. Dále je společnost podrobena analýze „7S“ faktorů. 

Poté práce pokračuje analýzou rozšířeného marketingového mixu společnosti. Kapitola 

je zakončena shrnující SWOT analýzou. 

2.1 Stručný popis vybrané společnosti 

Vybraný podnik s.r.o. byl založen v roce 2018 současným jednatelem společnosti, který 

je momentálně zároveň jediným společníkem. Bistro sídlí ve městě Brně, konkrétně 

v městské části Brno – Veveří. Právní forma společnosti je společnost s ručením 

omezeným se základním kapitálem ve výši 50 000 Kč. Předmětem podnikání bistra 

je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (26). 

2.2 Analýza „SLEPTE“ 

V této kapitole je provedena analýza „SLEPTE“, jež se zabývá zkoumáním faktorů 

z okolí podniku, které významným způsobem ovlivňují jeho činnost. Jsou jimi faktory 

sociální, legislativní, ekonomické, politické, technologické a ekologické (27, s. 78). 

2.2.1 Sociální faktory 

Mezi sociální faktory, které ovlivňují působení Vybraného podniku s.r.o., lze nepochybně 

zařadit demografické faktory týkající se obyvatelstva města Brna, a to konkrétně počet 

obyvatel a jeho strukturu z hlediska věku a vzdělanosti. 
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Co se týče vývoje velikosti populace města Brna, v jehož centru se zkoumaná společnost 

nachází, a odkud tedy pochází také většina zákazníků podniku, lze si povšimnout 

růstového trendu, což je pro podnik příznivá situace. Počty obyvatel a jejich rozdělení 

dle věku jsou znázorněny v tabulce č. 1 (28). 

Tabulka č. 1: Vývoj věkové struktury obyvatelstva města Brna  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 28) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet obyvatel 

ve věku 

0-14 54 492 55 325 56 413 57 598 58 672 

15-64 248 709 246 583 245 178 244 455 243 614 

65 a více 74 239 75 120 76 382 77 474 78 395 

Celkový počet obyvatel 377 440 377 028 377 973 379 527 380 681 

Jak lze z tabulky Tabulka č. 1 vyčíst, významnou skupinou obyvatelstva jsou ekonomicky 

aktivní příslušníci populace. Nelze však opomenout ani část obyvatelstva v důchodovém 

věku představující zhruba 20 %. Vzhledem ke skutečnosti, že zdravé stravování je 

oblíbené zejména mladšími generacemi, v tomto případě ekonomicky aktivním 

obyvatelstvem, lze z těchto hodnot usuzovat, že se jedná o příznivou situaci pro podnik 

(28). 

Další metrikou týkající se vybraného podniku je také vzdělanost obyvatelstva, jmenovitě 

počet osob vyučených v gastronomii. Tento faktor je však nutné zkoumat s ohledem 

na zaměstnanecké složení podniku, které je podrobněji pospáno v rámci analýzy 

vnitřního prostředí podniku. Společnost zaměstnává převážně nekvalifikované 

pracovníky, neboť kvalifikovaných je na trhu práce nedostatek. Tito zaměstnanci 

jsou zpravidla mzdově náročnější a podnik si je z tohoto důvodu nemůže dovolit 

zaměstnat. Avšak i u pracovníků bez gastronomického vzdělání je za současné 

ekonomické situace náročné pro podnik tyto pracovníky sehnat a následně 

si je dlouhodobě udržet (29). 

Pod tuto kategorii spadají také kulturní vlivy působící na obyvatelstvo. Zdravé stravování, 

vegetariánská či veganská kuchyně, případně příprava bezlepkových pokrmů zažívají 

neustálé zvyšování popularity, jedná se o jeden z nejvýznamnějších trendů v gastronomii 

vůbec. O zdravý životní styl a s ním spojené stravování se zajímají především mladí lidé, 
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například studenti, na než by mohlo bistro svou nabídkou zacílit, avšak tento trend 

se netýká pouze jich. Důležitá je zde ovšem také, zvláště například v případě významného 

segmentu zákazníků podniku – studentů – finanční stránka věci, a sice ceny poskytované 

služby, kdy zákazníci mohou z důvodů nákladů, které bývají při zajištění kvalitního 

a zdravého stravování často vyšší, volit levnější a snazší alternativy, například v podobě 

rychlého občerstvení (30). 

2.2.2 Legislativní faktory 

Pro společnost je nutné znát jednotlivé zákony týkající se její činnosti, a tedy významně 

ovlivňující její každodenní provoz. Pro zkoumaný podnikatelský subjekt obecně 

jsou důležité především následující zmíněné zákony. Jsou jimi: 

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (29).  

Pro stravovací zařízení je také důležité respektování hygienických požadavků 

na stravovací služby a zásady osobní a provozní hygieny dané vyhláškou č. 137/2004 Sb., 

dále respektování zákonů č. 110/1997 Sb. a č. 258/2000 Sb., o potravinách a tabákových 

výrobcích, resp. o ochraně veřejného zdraví. Nelze opomenout ani nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a č. 1169/2011, o hygieně potravin, 

resp. o povinnosti informovat o obsažených alergenech v připravovaných pokrmech. 

Podniky s tímto zaměřením také nesmí opomenout zákon č. 112/2016, o evidenci tržeb, 

dle něhož musí stravovací zařízení neprodleně po nákupu provádět elektronickou 

evidenci tržeb (EET). V neposlední řadě chod stravovacích podniků ovlivňuje 

zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, 

označovaný jako protikuřácký zákon (29). 

V obecné rovině lze podle názoru vedení podniku říci, že se problém nachází v přehnané 

byrokratizaci a nároků na administrativní úkony. Zvláště ze začátku výkonu 

podnikatelské činnosti je pro tyto subjekty obtížné splnit všechny tyto legislativní 

požadavky a jedná se o značnou časovou, ale i finanční zátěž. Lze tedy říci, že právní 

stránka podnikání představuje určitou vstupní bariéru do odvětví (30). 
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2.2.3 Ekonomické faktory 

O úspěšnosti společnosti na trhu rozhodují různé ekonomické faktory ovlivňující 

spotřebitele a jejich chování. S ohledem na působení Vybraného podniku s.r.o. 

jsou to tyto faktory: fáze hospodářského cyklu, kupní síla obyvatelstva – míra inflace, 

úroveň nezaměstnanosti a výše průměrných mezd a také průměrná úroková sazba (29). 

V současné době se ekonomika nachází na vrcholu konjunktury či lehce za ním. Od roku 

2010, čili po prodělané ekonomické krizi v letech 2008 až 2009, ekonomika neustále 

vzkvétala s průměrným meziročním růstem HDP 3,8 %. Pro rok 2019 se hodnoty 

predikované růstu tohoto ukazatele snížily na 2,5 % a v roce 2020 by mělo jít dokonce 

pouze o 2,3 %. Lze tedy usuzovat, že ekonomika postupně přechází do recese, 

i když se v současné situaci jedná o velmi pomalý proces. Na zkoumanou společnost 

má tato situace nemalý vliv, neboť v době ekonomické expanze mají spotřebitelé tendenci 

v závislosti na svých rostoucích příjmech zvyšovat objemy svých nákupů, dopřávat 

si kvalitnější a také nákladnější služby a produkty, což ovlivňuje také společnosti 

zaměřené výhradně na určité oblasti gastronomie, neboť se konzumenti rozhodují 

pro využívání i těch nabídek možnosti stravování, které by jinak ke svému životu nutně 

nepotřebovali, je tedy možné říci, že pro zkoumanou společnost je v této situaci klima 

stále příznivé (31;32). 

Dalším faktorem ovlivňujícím činnost podniku, který přímo souvisí s úrovní 

hospodářského růstu je kupní síla obyvatelstva čili míra inflace. Ta následně určuje, jaký 

objem a jak kvalitní, nákladné, služby a produkty budou spotřebitelé vyhledávat a jaké 

si také mohou ze svých prostředků dovolit zakoupit, ale také výši cen poskytovaných 

služeb a produktů nabízených bistrem, neboť s jejím růstem dochází ke zvyšování 

nákladů na provoz podnikatelského subjektu. V uplynulých letech od roku 2017 se míra 

meziroční inflace pohybovala okolo průměrné hodnoty 2 %. Za rok 2019 činila míra 

inflace 2,5 % a pro rok 2020 je predikována ve výši 2,2 %. Ve výsledku to pro podnik 

značí, že aby udržel současnou výši ekonomického zisku, bude nutné zvyšovat ceny 

v návaznosti na růst cenové hladiny (32). 

Velikost průměrných mezd v oblasti gastronomie je také podstatným ukazatelem 

určujícím náklady podniku, neboť s rostoucími mzdami svých zaměstnanců roste výše 

mzdových nákladů podniku. Aktuální výše průměrných mezd na pozici pracovníků 
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v gastronomickém provozu – kuchaře na plný úvazek je v České republice 

24 260 Kč a na základě rostoucí průměrné hrubé mzdy lze predikovat, že bude dále také 

docházet k jejímu zvyšování (33). Vzhledem k již zmíněné situaci, kdy podnik 

zaměstnává především nekvalifikované pracovníky, u kterých bude mzda za odvedenou 

práci řádově nižší, lze také říci, že tento trend se bude dotýkat nepochybně také těchto 

pracovníků, z tohoto důvodu by k němu mělo být přihlíženo (30). 

Je také důležité sledovat míru nezaměstnanosti, neboť její výše poté určuje nabídku práce. 

Míra nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji v roce 2018 byla ve výši 2,6 %. Tato 

skutečnost nepochybně zapříčiňuje fakt, že je poměrně obtížné pro gastronomické 

provozy sehnat kvalifikované pracovníky a zároveň si je také dokázat udržet, neboť 

poptávka po nich převyšuje za tohoto stavu nabídku (32). 

Posledním zkoumaným faktorem je výše úrokových sazeb, která určuje cenu cizích 

zdrojů, ze kterých podnik financuje svou činnost. V současné chvíli je výše průměrné 

úrokové sazby 2 %, v následujícím roce je tato hodnota predikována ve výši 

2,4 %. Pro zkoumanou společnost to značí, že pokud bude zůstávat výše průměrné 

úrokové sazby na nízkých hodnotách, je výhodné si půjčovat finanční prostředky a zajistit 

s jejich pomocí financování činností podniku (32). 

2.2.4 Politické faktory 

V současné době je politická situace poměrně specifická. V dlouhodobých průzkumech 

vede hnutí ANO s aktuální výší preferencí zhruba 30 %, dalšími vedoucími stranami 

jsou ODS a Piráti, se 14 resp. 13,5 % preferencí (34). Vláda je však složena ze zástupců 

hnutí ANO a ČSSD a je podporována KSČM, což vzbuzuje mnohé kontroverze. Nejen 

tato situace, ale také jiné okolnosti, například trestní stíhání současného premiéra, vedou 

nespokojeností značné části občanů a dlouhodobého a kontinuálního pořádání 

demonstrací po celé České republice. V návaznosti na zmíněnou politickou situaci 

je tak poměrně obtížné sledovat politiku vlády, neboť ta se snaží činit v době ekonomické 

expanze pro voličstvo populární kroky a může se zdát lehce nekonzistentní. I tak je ovšem 

možné vymezit určité oblasti a kroky nejen vlády, ale také poslanecké sněmovny, 

rozhodující o nových zákonech a vyhláškách a celkově o směřování státu (29;35). 
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Lze například zmínit vládní intervence do ekonomiky v posledních letech, jako například 

návrh a zavedení elektronické evidence tržeb do praxe, což významným způsobem 

ovlivnilo podnikatelskou sféru v České republice. Důležitou součástí politiky jsou také 

dotační programy pro malé a střední podniky, kategorií, do kterých spadá také zkoumaná 

společnost. Zde ale do záležitosti vstupuje poměrně vysoká administrativní zátěž 

pro podniky ucházející se o tuto formu podpory. Dle názoru vedení podniku 

se v některých případech ani nevyplatí kvůli vysoké časové a zdrojové náročnosti 

o dotace žádat, protože složitost administrativního procesu převyšuje v tomto ohledu 

případné výhody, které by podnik v takovém případě mohl získat (30). 

V oblasti gastronomie stát či případně Evropská unie poskytují dotace týkající 

se například vzdělávání a rozšiřování kvalifikace zaměstnanců. V neposlední řadě 

jsou to také podniknuté kroky v oblasti daňového zatížení podnikatelských subjektů. 

Je tedy možno říci, že činnost výkonných a zákonodárných státních orgánů významným 

způsobem ovlivňuje podnikání a činnosti subjektů, proto je pro podnik nezbytné neustále 

sledovat politickou situaci a její vývoj (29). 

2.2.5 Technologické faktory 

Pro podnik pohybující se v oblasti gastronomie, obzvláště v jeho specifické kategorii, 

je velmi důležité sledovat nejnovější trendy v této oblasti a držet krok s dobou, neboť 

se jedná o jeden z klíčových prvků, které ovlivňují následnou situaci společnosti na trhu. 

V gastronomickém provozu najde své uplatnění řada technologií a specializovaných 

přístrojů. Pro zkoumanou společnost jsou to především zařízení pro přípravu pokrmů 

a nápojů – horkovzdušné trouby, varné bloky, myčka nádobí, kuchyňské roboty, v oblasti 

baru se jedná o profesionální kávovar a další drobnější přístroje – např. toustovač, konvice 

a podobně. U některých z těchto zařízení je však poměrně vysoká rychlost morálního 

zastarávání a je tedy nezbytné je s určitou periodicitou obnovovat či vykonávat jejich 

pravidelnou údržbu a revizi (29).  

Lze také zmínit možnost využití softwaru a informačních systémů, které zajišťují 

při správné volbě usnadnění a kladný průběh sledování procesů v organizaci. V případě 

zkoumané společnosti však k využívání žádného sofistikovaného informačního systému 

nedochází. Společnost však využívá pro zajištění chodu společnosti v jednotlivých 



 

55 

 

aspektech další technologie – lze zmínit například účetní program Pohoda pro vedení 

účetnictví a vydávání faktur, pro komunikaci a organizaci práce využívané produkty 

od společnosti Google – Gmail a Tabulky Google, rovněž také rozhraní pro editaci 

webových stránek bistra. Nezbytným hardwarem jsou pak pro každodenní plynulost 

výkonu podnikání přístroje jako osobní počítač, tiskárna, pokladna napojená na systém 

elektronické evidence tržeb a v neposlední řadě také Wi-Fi router, zajišťující přístup 

k internetu jak pro potřeby personálu, tak i k dispozici samotným zákazníkům podniku 

(30). 

V rámci inovativních postupů a metod využívaných v gastronomické sféře v současné 

době může být podstatné brát v potaz ohled na životní prostředí, z tohoto hlediska mohou 

podniky využívat různá technologická opatření k zajištění tohoto cíle – například 

využívání modernějších nízkoenergetických přístrojů, přístrojů šetřících spotřebu vody, 

minimalizujících množství odpadních materiálů a podobně. Patří se také využívání 

ekologických technologických řešení – například v oblasti obalů pro pokrmy a nápoje 

k odběru s sebou, kde podnik může využívat obaly vyrobené z recyklovaných 

a recyklovatelných materiálů, které jsou jednak šetrné k životnímu prostředí a jednak 

vzbuzují dobré mínění v očích zákazníků (29). 

V rámci udržení konkurenceschopnosti podniku v oblasti gastronomie je tedy poměrně 

podstatné neustále provádět inovace a sledovat moderní trendy ve společnosti, které 

mohou mít efekt nejen na snižování nákladů na provoz společnosti, ale také na atraktivitu 

podniku, a to jak z hlediska zákazníků, kteří chtějí obdržet „trendy“ produkty, tak také 

zaměstnanců, které zajímá úroveň technologického vybavení v návaznosti na výkon 

jejich pracovní činnosti (29). 

2.2.6 Ekologické faktory 

Významnou kapitolou z vnějšího okolí podniku tvoří také ekologické faktory. V oblasti 

působení zkoumaného podnikatelského subjektu se může jednat například o nakládání 

s odpadem, což je v současnosti poměrně často zmiňované téma. Využívání odpadu 

z gastronomických provozoven, případně jeho ekologická likvidace, je podstatnou 

složkou utvářející image podniku. Je také vhodné snižovat užívání plastových obalů 

na co možná nejnižší míru, v případě jejich využívání pak podporovat recyklaci užitého 
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materiálu tak, aby se snižovaly dopady na životní prostředí. V návaznosti na tuto 

problematiku je také možné mluvit o redukci aktivit, které vedou k plýtvání zdroji, 

například vodou či elektrickou energií. Podniky by měly v návaznosti na tuto situaci 

pečlivě sledovat svou spotřebu těchto zdrojů a podnikat aktivity vedoucí k maximální 

efektivitě spojené s jejich využíváním, konkrétně lze v této souvislosti zmínit opatření 

týkající se šetrného zacházení s vodou (29). 

V neposlední řadě je možné zmínit zapojení podnikatelských subjektů do činností 

spojených s podporou ekologického provozu a podněcování těchto aktivit nejen u svých 

zákazníků, například přistavením kontejnerů na tříděný odpad do prostor organizace, 

ale také u svých zaměstnanců, například poučením o správném nakládání se surovinami 

či zacházení s přístroji na pracovišti (29). 

2.2.7 Shrnutí výstupů analýzy „SLEPTE“ 

Mezi významná pozitivní zjištění provedené analýzy makroprostředí Vybraného podniku 

s.r.o. lze nepochybně zařadit fakt, že zdravé stravování je v současné době poměrně 

populární a je jedním z hlavní trendů dnešní společnosti, zvláště pak mezi mladými lidmi. 

Další důležitou skutečností je současná příznivá ekonomická situace. Ekonomika 

se v současné době stále nachází na svém vrcholu, což otevírá prostor pro růst trhu 

a současné také i rozvoj organizace. 

Negativními vlivy vnějšího okolí jsou pak zajisté časté legislativní zásahy, které podnik 

musí při výkonu své činnosti zohledňovat, ty však zvyšují jednak administrativní 

náročnost, jednak náročnost časovou. Může se také jednat o určité bariéry vstupu nových 

konkurentů. Dále pod tuto kategorii spadá fakt, že je obtížné shánět kvalifikované, 

ale i nekvalifikované pracovníky v daném oboru a naplnit tak jejich potřebný počet 

pro realizaci aktivit. Kvalifikovaní pracovníci jsou navíc zpravidla finančně náročnější, 

proto podnik musí volit různé způsoby jejich získávání a následného motivování 

pro jejich udržení. Z hlediska finanční náročnosti lze také zmínit nároky na využívání 

moderních přístrojů a technologií nezbytných v gastronomické oblasti – 

a to ať už se jedná o přístroje určené pro samotnou přípravu jídel a nápojů, či pro obsluhu 

a výkon administrativních činností. U těchto zařízení je navíc nezbytná vyšší míra údržby, 

neboť poměrně rychle dochází k jejich zastarávání. Tento faktor může mít na situaci 
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podniku jisté negativní dopady, zvláště pak po finanční stránce, neboť je zde vázáno 

značné množství finančních prostředků. 

2.3 Porterova analýza pěti sil 

Porterova analýza se soustřeďuje na úroveň organizace v odvětví, ve kterém se pohybuje. 

Tato úroveň je dána podle Portera pěti základními silami: silou stávající konkurence, silou 

potenciální konkurence, silou dodavatelů, silou odběratelů a silou výrobních substitutů 

(36, s. 42). 

2.3.1 Stávající konkurence 

V místě působení zkoumané společnosti, to jest v městské části Brno – Veveří, se nachází 

hned několik konkurenčních podniků s podobným oborem vykonávané činnosti. 

V bezprostřední blízkosti se nacházejí společnosti Oáza, Bistro Franz, Zdravý život 

a Naše Vaše bistro. Podrobněji o každé z těchto společností níže. 

Prvním zmíněným konkurentem je společnost Oáza. Jedná se o jídelnu a také prodejnu 

zaměřenou na zdravou výživu s více než pětadvacetiletou tradicí. Společnost sídlí 

na adrese Slovákova 351/2. Jídelna oáza se specializuje na přípravu bezlepkových, 

veganských a dalších jídel vhodných pro různé diety. Kromě stálé nabídky je také každý 

všední den nabízeno denní menu, nabídka několika zeleninových salátů. Společnost také 

připravuje sladké dezerty a bezlepkové poháry. Veškeré připravované pokrmy je také 

možné zabalit s sebou. Personál jídelny rád zákazníkům poradí s dietami a v oblasti 

zdravé výživy, neboť většinu potravin, ze kterých jídelna připravuje své pokrmy, 

lze v prodejně také zakoupit (37). 

Bistro Franz, další z konkurenčních podniků, se sídlem přímo na Veveří 461/14, 

vystupuje jako malé rodinné bistro s příjemným interiérem, atmosférou a s okruhem 

stálých zákazníků. Zaměřuje se na přípravu sezónních pokrmů z čerstvých surovin 

od místních dodavatelů, dále polévek, originálních zákusků, dezertů a bio nápojů. 

K dostání je zde také Fairtrade káva a nabídka kvalitních vín od moravských vinařů. 

Společnost dbá o to, aby pokrmy byly vždy připravené z kvalitních a čerstvých surovin 

od místních dodavatelů, kteří jsou v rámci transparentnosti uvedeni na webových 
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stránkách společnosti, aby pokrmy nebyly připravovány z polotovarů a neobsahovaly 

umělá dochucovadla (38). 

Restaurace Zdravý život, jak již název napovídá, působí především v oblasti přípravy 

zdravých jídel a prodeje biopotravin. Sídlí na ulici Jaselská 194/11. Mezi sortiment 

nabízený restaurací patří vegetariánská jídla, veganská jídla a také bezlepková jídla, 

vše připravované z kvalitních surovin a čerstvé zeleniny od lokálních farmářů a pěstitelů 

a dochucované ovocem a obilnými sladidly. Koncept restaurace je poměrně specifický – 

pokrmy jsou k dispozici formou rautu a zákazníci tak mají možnost za jednotnou cenu 

ochutnat vše z aktuální nabídky. Pro zákazníky je dále připraven příjemný interiér, 

venkovní posezení s bylinkovou zahrádkou a pro rodiny s dětmi také dětský koutek. 

K restauraci je také přidružena prodejna zdravé výživy, kde lze zakoupit mimo jiné 

suroviny, z nichž jsou připravovány také nabízené pokrmy v samotné restauraci (39). 

Naše Vaše bistro, poslední ze zmíněných nejbližších konkurenčních podniků, leží 

na adrese Jaselská 191/8. Naše Vaše bistro se prezentuje jako rodinný podnik, 

kde se zákazník může spolehnout na jídlo připravované s kvalitních, dobře skladovaných 

a čerstvých surovin, dodržování hygienických zásad a na to, že pro jeho spokojenost bude 

vykonáno maximum. Krom stálé nabídky je nabízeno strávníkům také denní menu, 

obsahující polévku, a tři hotová jídla za přijatelnou cenu. Je také možné pronajmout 

si prostory bistra za účelem konání soukromých firemních akcí či školení, přičemž bistro 

pro tyto akce zařídí na požádání občerstvení ve formě oběda či rautu pro účastníky. Bistro 

však není primárně zaměřeno na zdravé stravování a přípravu takto specializovaných 

pokrmů a jeho nabídka jídel je tedy spíše určena pro méně náročného konzumenta (40).  

Lze tedy říci, že v dané oblasti městské části Brno – Veveří je poměrně vysoká 

koncentrace podniků s podobným zaměřením, jaké má Vybraný podnik s.r.o., tedy 

se specializací na zdravou výživu a životní styl, případně na vegetariánskou, veganskou 

či bezlepkovou kuchyni. Je tedy poměrně důležité odlišovat se určitým způsobem 

od svých konkurentů a nabídnout tak zákazníkům produkt, který je přesvědčí k nákupu 

u společnosti, neboť vyjednávací síla konkurenčních podniků je zde vysoká. 
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2.3.2 Hrozba potenciální konkurence 

Bariéry vstupu potenciálních konkurentů obecně do odvětví gastronomie nepochybně 

existují. V prvé řadě se patrně jedná o výši počátečních nákladů na zajištění prostoru 

výkonu podnikatelské činnosti, nákladů na pořízení strojů, technologií, případně softwaru 

a celkové vybavení provozovny nejen po stránce funkční, ale také vzhledové. Další 

překážkou by mohly být obtíže s nalezením kvalifikovaného personálu a zajištění jeho 

finančního ohodnocení (29). 

V počáteční fázi je rovněž jistě klíčové navázat dobré vztahy s dodavateli surovin, 

vybavení či s případnými konkurenty již působícími v odvětví nebo s dalšími 

partnerskými subjekty, zde by také mohly existovat jisté překážky. Nehledě k faktu, 

že v případě zaměření čistě na oblast zdravého stravování je potřebné určité know-how 

týkající se nejen samotné přípravy pokrmů, ale také výběru a skladování surovin, postupů 

výroby či zajištění distribučních kanálů a mnohdy je třeba získávat zkušenosti týkající 

se provozu řadu let tak, aby byl podnik provozu schopný a konkurenčně úspěšný (29). 

V neposlední řadě se jedná také o bariéry legislativního a právního charakteru. Jmenovitě 

lze zmínit například v posledních letech přijaté zákony o Elektronické evidenci tržeb 

či kontrolním hlášení, které navyšují vstupní náklady na zajištění splnění požadavků 

stanovených zákonem, ale v obecné rovině také další nutné administrativní úkony, 

které musí být splněny, aby podnik mohl provozovat svou činnost – hygienické 

požadavky a normy, zákon o obchodních korporacích, zákoník práce, zákon o ochraně 

spotřebitele, účetní a daňové zákony. Pro začínající podniku je právě dodržení všech 

náležitostí a přehnaná byrokratizace procesu, jeho časová a zdrojová náročnost 

významnou vstupní bariérou (29). 

Vzhledem k atraktivitě odvětví, která je však snižována značnými vstupními bariérami, 

je tedy síla potenciální konkurence označená jakožto středně vysoká. 

2.3.3 Vyjednávací síla dodavatelů 

Vybrané bistro preferuje dlouhodobou spolupráci s dodavateli a navazování vzájemně 

výhodných vztahů, v přístupu k nim tak zastává především otevřenost a ochotu 

spolupracovat, případně řešit vzniklé problémy. Zároveň se však drží strategie 
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diverzifikace, a to z důvodu, aby chod podniku nebyl závislý výhradně na jednom velkém 

dodavateli, disponuje tedy větším počtem dodavatelů menších – ať už se jedná 

o dodavatele základních surovin, pečiva, kávy, alkoholu, cukrářských výrobku 

či doplňkového sortimentu. V případě výpadku jednoho dodavatele tak nevznikne 

zásadní problém a podnik je schopen pružně reagovat na danou situaci (29). 

Jednotliví dodavatelé se také nepřímo podílejí na tvorbě sortimentu bistra. Tato 

skutečnost se dotýká především denní nabídky bistra, neboť partnerské subjekty dodávají 

také sezónní produkty – jako příklad lze uvést nabídku zákusků a dortů od dodavatele – 

cukráře. Ta se odvíjí dle druhu jím aktuálně nabízených produktů a jejich připraveného 

množství, z tohoto hlediska si může do jisté míry sám určovat, co se následně objeví 

v nabídce bistra, neboť zde není striktně vázán. Obdobná situace nastává v případě 

dalších sezónních produktů jako například cukroví či ovoce (29). 

Lze tedy konstatovat, že vyjednávací síla dodavatelů je nezanedbatelná, avšak tyto 

subjekty nejsou v roli nenahraditelných článků, v případech nouze se totiž může podnik 

jednoduše obrátit také na řadu jiných konkurenčních podniků, či v případě, 

že by se rozhodl pro dílčí změnu sortimentu či formy, v jaké jsou mu v současné podobě 

produkty dodávány. Základním požadavkem na dodavatele však zůstává kvalita 

dodávaného zboží, jež je v oblasti zdravé výživy, v níž se podnik pohybuje, klíčová (30). 

Je tedy možné tuto vyjednávací sílu dodavatelů označit jako středně vysokou. 

2.3.4 Vyjednávací síla odběratelů 

Jak již bylo řečeno, zákaznická vyjednávací síla je celkově vysoká, neboť Vybraný 

podnik s.r.o. je zákaznicky orientován a jeho sortiment se přizpůsobuje požadavkům 

a přáním jeho zákazníků, podnik tak musí neustále sledovat moderní trendy týkající 

se zdravé výživy a nabízet zákazníkům adekvátní hodnotu služeb, o něž mají v dané 

chvíli zájem (29).  

Pro zákazníky je také poměrně snadné a nenáročné přejít ke konkurenci v případě, 

že nedojde k plnému uspokojení jejich požadavků, neboť nejsou s podnikem nutně pevně 

vázáni, v současné době neexistuje také žádný věrnostní program. Je tedy možné říci, 

že jsou v silnější pozici oproti zkoumanému podniku (29). 



 

61 

 

Co se týče poskytovaných služeb zajišťování cateringu, opět se jedná o podobně silnou 

zákaznickou pozici, neboť pro daného klienta není nutné v případě jednorázových akcí, 

na kterých bistro zajišťuje občerstvení, spolupráci pro příště již opakovat a přejít 

ke konkurenční společnosti. U opakovaných zákazníků využívajících této služby, 

přičemž lze zmínit například subjekty jako společnost Mann & Hummel či Vyšší 

odbornou školu zdravotnickou Brno, lze zase zmínit vzájemný charakter spolupráce 

na dlouhodobé bázi, který se projevuje individuálním přístupem, snahou vyhovět 

zákaznickým požadavkům a samozřejmě také plněním domluvených podmínek 

spolupráce s ohledem na zajištění maximální zákaznické spokojenosti, což je klíčovým 

faktorem určujícím pokračování využívání těchto služeb (29).  

Zákazníci si ve většině případů catering objednávají z vlastní iniciativy. Do budoucna 

podnik plánuje sám oslovovat další potenciální zákazníky z lokality a tuto aktivitu rozšířit 

tak, aby tyto služby poskytoval i vícekrát v rámci jednoho týdne, mohlo by se jednat 

například o přípravu podnikových snídaní pro současné odběratele. Zde vedení podniku 

spatřuje značný růstový potenciál (25). 

Typického zákazníka Vybraného bistra je pak poměrně obtížné přesně klasifikovat. 

Dle pozorování zákaznického chování vedením podniku je možné říci, že v sortimentu 

bistra se nacházejí produkty, které nejsou zaměřeny na příliš úzkou skupinu spotřebitelů 

– jedná se například o připravovanou kávu, nabízené zákusky či alkoholické nápoje. Větší 

část podnikového sortimentu je však zaměřena na zdravé stravování a zdravý životní 

styl, proto také cílovou skupinou, na kterou je tento produktový mix zaměřen, jsou lidé 

s vyššími nároky na typ a kvalitu připravovaných pokrmů a nabízených nápojů, kteří 

chtějí žít zdravě. Tento trend mezi populací lze spatřit napříč generacemi, proto je tento 

segment zastoupen do jisté míry všemi typy zákazníků z hlediska věku i postavení – 

ať už se jedná o mladé lidi, studenty, zákazníky středního věku, popřípadě rodiny s dětmi 

nebo seniory (30). 

Lze však téměř s jistotou říci, že z hlediska loajality zákazníků převažují zákazníci stálí. 

Tito zákazníci dbají především na osobní komunikaci a udržované vztahy s obsluhou 

i vedením podniku a s určitou periodicitou opakují návštěvu bistra, je zde tedy velmi 

důležitá neformální stránka věci poskytování služby, a sice lidé. Velmi důležitým 

faktorem je dle jejich slov také nezaměnitelná atmosféra bistra, jež nadále podporuje 
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„rodinné“ vztahy a vytváří tak z podniku místo, kam se zákazníci, pokud jim interiér 

a atmosféra vyhovují, rádi vrací. Vedení podniku také vypozorovalo, že důležitým 

prvkem produktového mixu je především nabídka připravovaných káv, kde si zákazníci 

potrpí na její kvalitu a úroveň její přípravy. Tyto přednosti mohou být pokládány za jednu 

z konkurenčních výhod, jimiž bistro oproti ostatním stravovacím podnikům 

disponuje (30). 

2.3.5 Hrozba substitučních produktů 

Mezi substituční produkty, které mohou být případnou náhradou služeb, jež poskytuje 

zkoumaná společnost, by se dala zařadit v podstatě jakákoli obměna gastronomické 

provozovny, kde je pro zákazníka možné zajistit si stravování. Důležitou roli 

zde však hrají zákazníkovy požadavky a jejich důležitost, a to jak v případě fyzických 

návštěvníků bistra, tak i v případě zákazníků cateringových služeb (29).  

Lze tedy v tomto ohledu zmínit například konzumaci jídla v restauraci, kde patrně ceny 

za připravované pokrmy a poskytované nápoje budou vyšší, čemuž může odpovídat také 

zvýšená celková kvalita poskytované služby – například širší nabídka či vyšší míra 

obsluhy konzumentů. Naopak zákazníci vyhledávající nižší cenu mohou substitut 

spatřovat v samoobslužných jídelnách, nebo dokonce v obchodech s potravinami, 

samoobsluhách, či konkrétně v prodejnách zdravé výživy, kde si potraviny nakoupí a poté 

doma sami připraví a zaplatí tak nižší cenu – čili obecně domácí stravování (29). 

Také je možné zmínit další specializované typy stravovacích zařízení, nabízejících širší 

sortiment daného produktu – cukrárny nabízející domácí dezerty a zákusky, 

specializované kavárny s výběrovými kávami nebo vinárny s širším výběrem nabízených 

lahvových či stáčených vín (29). 

V návaznosti na výše uvedené byla tato síla hrozby substitučních produktů 

klasifikována jako středně významná. 

2.3.6 Shrnutí výstupů Porterovy analýzy pěti sil analýzy 

Z provedené Porterovy analýzy pěti sil vyplynulo, že v odvětví existují jisté bariéry 

vstupu pro potenciální konkurenty – ať už se jedná o plnění požadavků stanovených 

legislativou, finanční náročnost výkonu podnikání či absenci zkušeností a partnerských 
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obchodních vztahů. Společnost naopak usiluje právě o dlouhodobě vzájemně výhodné 

vztahy s dodavateli i zákazníky, což se projevuje mimo jiné v kvalitě poskytovaných 

služeb. Důležitou skutečností je však také dodavatelská diverzifikace, podnik tedy 

nespoléhá na málo klíčových dodavatelů, ale snaží se o dosahování flexibility pomocí 

vztahů s větším počtem menších dodavatelů. Společnost dále disponuje poměrně silnou 

základnou loajálních zákazníků, ti přinášejí podniku zisky a zároveň napomáhají 

rozšiřování podvědomí o jeho činnosti. V neposlední řadě lze mezi pozitivní zjištění 

zařadit také fakt, že v případě vybraného podniku existuje růstový potenciál 

pro poskytování služeb cateringu, kde má společnost příležitost rozšířit tyto aktivity 

a zvýšit tak jejich podíl na celkových tržbách. 

Hrozbami vyplývajícími pro podnik jsou poté především vysoká úroveň konkurence 

v odvětví v lokalitě jeho působení, a to nejen v oblasti zdravého stravování, 

ale pohostinství obecně. Z toho plyne další faktor, a sice vysoká vyjednávací síla 

zákazníků, pro které pak není obtížně změnit poskytovatele služeb. Nelze opomenout 

ani existenci značného množství případných substitutů, jimiž zákazníci mohou nahradit 

využívání služeb Vybraného podniku s.r.o., přičemž ty jim, například z cenového 

hlediska, mohou vyhovovat lépe, což opět ztěžuje situaci podniku. 

2.4 Analýza „7S“ 

Následuje analýza sedmi vnitřních faktorů, které ovlivňují fungování společnosti a mají 

mezi sebou jisté vzájemné souvislosti. Těmito důležitými faktory jsou: strategie 

společnosti, organizační struktura společnosti, systémy ve společnosti, styl řízení, který 

je uplatňován, spolupracovníci, sdílené hodnoty a schopnosti pracovníků i organizace 

jako celku (27, s. 34). 

2.4.1 Strategie 

Základní strategií podniku je důraz na individuální zákaznickou orientaci při přípravě 

produktů nabízených podnikem. Jejich nabídka je tak víceméně utvářena na základě 

zákaznické poptávky a jejich konkrétních požadavků, podnik tedy v současné době 

sleduje trendy ve zdravé výživě, jmenovitě se jedná o „raw“, „fresh“, bezlepkové, 

vegetariánské či veganské pokrmy, na požádání je ale schopen zákazníkovi svůj aktuální 
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sortiment maximálně přizpůsobit – vše závisí na komunikaci a domluvě se zákazníkem. 

Vizí podniku je nabízet čerstvá zdravá domácí jídla připravovaná z kvalitních základních 

surovin a za minimálního využívání polotovarů, s minimálním obsahem cukru. 

Vše s ohledem na životní prostředí a jeho ochranu (29).  

Lze tedy konstatovat, že se jedná o fokus strategii se zaměřením na konkrétní segment, 

a to především na zákazníky zajímající se o zdravé stravování a zdravý životní 

styl, o kvalitu připravovaných pokrmů a nápojů, obecně tedy náročnější zákazníky. 

Zároveň se však podnik snaží také o minimalizaci ceny tak, aby zákazníkům vyšel více 

vstříc, z tohoto důvodu je také zaměřen na snižování nákladů – například pomocí 

jednoduché a přehledné organizace, materiálových i energetických úspor a opatření proti 

plýtvání a navazováním vzájemně výhodných dlouhodobých dodavatelských vztahů (30). 

V současné době je hlavní strategickým cílem rozšiřování konceptu bistra za hranice 

nynější prodejny v následujících letech, i navzdory tomu, že se společnost pohybuje 

na trhu teprve krátce, a to od roku 2018. Jednak je plánováno rozšíření současného 

modelu bistra nabízejícího produkty zdravého stravování do dalších prodejních míst čili 

rozšíření prodejní sítě pod vlastní značkou – vybudování tedy jakési sítě pod značkou 

Vybraného podniku s.r.o., přičemž je nutné také rozšířit povědomí o značce a budovat 

image značky. V těchto prodejních místech je plánováno zaměstnávat erudované 

a kvalifikované pracovníky, kteří budou mít přehled o trendech ve světě zdravé výživy, 

budou tak schopni zákazníkovi poskytnou informace a odpovědi na dotazy ohledně 

zdravého stravování a pomáhat tak rozvíjet značku bistra nejen jako místa přípravy 

zdravých pokrmů, ale také jako kontaktního místa, kam si budou moci zákazníci přijít 

pro radu a doporučení týkající se právě zdravého stravování. Zároveň by připravované 

pokrmy a nápoje mohly být dodávány také do dalších prodejen, např. do kaváren 

bez vlastní kuchyně, opět pod značkou vybraného bistra. Celkově je tedy bistro zaměřeno 

na růstovou strategii (30). 

2.4.2 Organizační struktura 

Ve společnosti je organizační struktura velmi jednoduše postavena, neboť společnost 

disponuje pouze 4 zaměstnanci. Na obrázku č. 3 na následující straně je zobrazena tato 

struktura. Je však nutno doplnit, že se jedná pouze o orientační schéma, neboť v podniku 



 

65 

 

je zaveden systém, v jehož rámci jsou pracovníci školeni tak, že mohou v případě potřeby 

zastávat více pozic (30).  

Jak je možné na schématu organizační struktury vidět, řídícím pracovníkem bistra 

je vedoucí provozu a zároveň jednatel společnosti. Tomu jsou přímo podřízeni další 

tři zaměstnanci – kuchař a dva pracovníci výpomoci, kteří zajišťují další aktivity jako 

výpomoc v kuchyni, obsluhu zákazníků či úklid (30). 

 

Obrázek č. 3: Organizační struktura Vybraného podniku s.r.o.  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 30) 

Jak již však bylo zmíněno, v organizaci by měli všichni pracovníci zvládat víceméně 

všechny činnosti. Tento fakt může být z hlediska flexibility v různých situacích značnou 

předností, avšak zároveň také slabinou z hlediska nižší specializace zaměstnanců či jejich 

případného nesouhlasu s výkonem některých dílčích činností – např. úklidu. Toto ovšem 

neplatí v případě kompetencí vedoucího podniku, neboť existují aktivity, v nichž 

je nenahraditelný – např. kontakt s některými dodavateli a zákazníky cateringu, 

organizace chodu bistra, rozdělování práce a podobně (30). 

2.4.3 Systémy 

Ve Vybraném podniku s.r.o. je využívána řada dílčích programů a informačních 

technologií. Není zde však zaveden žádný centrální informační systém, který by tyto 

jednotlivé součásti propojoval a v současné chvíli vedení podniku ani o zavedení 

takovéhoto integrovaného systému neuvažuje (30). 

Pro organizaci chodu bistra využívá společnost volně přístupných technologií 

od společnosti Google – jedná se především o nástroje Gmail – pro komunikaci v rámci 

organizace se zaměstnanci, pro komunikaci mimo organizaci – s dodavateli, zákazníky, 

či zprostředkovateli dalších využívaných služeb a s veřejností, dále o nástroj Tabulky 
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Google – pro třídění dat a informací, například důležitých termínů či skladového 

hospodářství, a organizaci práce. Dalším prostředkem komunikace je také telefonické 

spojení či ústní forma komunikace (30). 

V neposlední řadě využívá organizace také pro úpravu svých webových stránek možnost 

snadné uživatelské editace přes rozhraní Google, aktualizace informací na stránkách 

společnosti je tak poměrně snadným úkonem. Nelze opomenout ani účtovací systém 

Pohoda, jež je společností využíván pro vedení účetnictví a vydávání faktur 

zákazníkům (30). 

2.4.4 Styl řízení 

Využívaným stylem řízení ve Vybraném podniku s.r.o. je demokratický styl řízení, neboť 

vedení podniku dbá na připomínky svých zaměstnanců a snaží se jim v tomto ohledu 

naslouchat. Pracovníci mohou vyjádřit své názory a připomínky a do jisté míry 

tak ovlivňovat dílčí rozhodnutí ve společnosti. Důležitější záležitosti však stále podléhají 

při rozhodování výlučně vedoucímu provozu, v tomto případě podřízení pracovníci pouze 

poskytují podporu při rozhodování. Systém je tedy postaven především na intenzivní 

komunikaci mezi pracovníky a vedením podniku, přičemž motivuje jejich zapojení 

s ohledem na dobu zaměstnání – na osvědčeného pracovníka mohou být delegovány 

určité rozhodovací a jiné pravomoci – např. kontakt s dodavateli a nákup surovin. 

Zároveň však vedení podniku podporuje sounáležitost zaměstnanců se společností a jejich 

zapojení do zajišťování chodu bistra. U zaměstnanců je také do jisté míry vyžadován 

tvůrčí přístup a vlastní iniciativa (30). 

2.4.5 Spolupracovníci 

Jak již bylo řečeno, podnik v současné době disponuje čtyřmi stálými zaměstnanci. 

Jediným pracovníkem, který je zaměstnán na hlavní pracovní poměr je vedoucí provozu 

a jednatel společnosti. V jeho kompetenci je zajišťovat dohled nad chodem společnosti 

a zadávat úkoly ostatním pracovníkům. Rovněž má na starost manažerská rozhodnutí, 

vyřizování administrativních úkonů, péči o webové a facebookové stránky, fakturace 

a vedení účetnictví, kontakt se zainteresovanými osobami podniku – komunikaci 
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s dodavateli a přebírání zásob na sklad, zákazníky, úřady i ostatní veřejností. V rámci 

možností vykonává také běžné pracovní úkony v denním provozu (30). 

Další tři pracovníci vybraného bistra jsou zaměstnání na dohodu o pracovní činnosti. Tito 

zaměstnanci se starají o chod kuchyně – přípravu složitějších jídel – polévek, hlavních 

jídel, koláčů a salátů, přípravu surovin i dohlížení na stav zásob kuchyně a jejich 

doplňování; dále o obsluhu zákazníků – zajištění kontaktu se zákazníky, obsluhy hostů, 

příjmu objednávek, přípravy nápojů, podávání dezertů a pečiva z nabídky vystavené 

na barovém pultu a v  neposlední řadě také zajišťují příjem plateb zákazníků; a úklidové 

činnosti – péči o čistotu pracovních prostor, nástrojů a vybavení, o čistotu prostor 

pro zákazníky i sociálního zařízení, údržbu zařízení a další potřebné činnosti určené 

vedoucím provozu (30).  

V případě zajišťování cateringových služeb slouží tito pracovníci také jako pomocná síla 

pro zajištění plynulosti při poskytování občerstvení. Zde ovšem mohou vznikat potíže 

se zajištěním dostatečného počtu těchto pracovníků pro akce, kde je potřeba větší počet 

pracovníků obsluhy (30). 

2.4.6 Sdílené hodnoty 

Vybraný podnik s.r.o. prosazuje určité sdílené hodnoty, jež následně určují směr celého 

bistra a jeho každodenní provoz. Lze mezi ně zařadit prozákaznickou orientaci, 

představovanou vysokou úrovní komunikace se zákazníkem a následnou implementací 

jeho zjištěných požadavků, připomínek a přání do provozu, dále šetrnost vůči přírodě 

a životnímu prostředí – je možné zmínit například snahy týkající se užívání 

recyklovaných obalů, jak balení pro jídla s sebou, tak také například kelímků a víček 

na podávanou kávu s sebou a to i v případě, že je tento způsob náročnější nejen z hlediska 

vloženého úsilí, ale také finančních prostředků, a poté také opatření týkající 

se hospodárnosti, čili šetření s vodou a energiemi a jejich maximálně efektivní využívání. 

Tyto hodnoty jsou dodržovány napříč celou organizací, od vedení až po řadové 

pracovníky, tím je tedy zajištěno, že se společnost neodchýlí od zamýšleného směru 

svého působení (29). 
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2.4.7 Schopnosti 

Mezi schopnosti podniku nepochybně patří již zmíněné – široká nabídka zdravých 

a kvalitních jídel, které je bistro schopné zákazníkovi nabídnout. Další vlastností je také 

flexibilita – na přání jednotlivých zákazníků je možné připravit širokou škálu pokrmů 

spadajících do kategorií „raw“, „fresh“, bezlepkových, vegetariánských či veganských 

pokrmů (29). 

V této souvislosti je jistě možné zmínit také službu cateringu, jež dokáže společnost 

na zákazníkovu objednávku realizovat, ať už u klienta samotného či ve vlastních 

prostorách bistra, které je možné si pronajmout (29). 

2.4.8 Shrnutí výstupů analýzy „7S“ 

Jednou z hlavních předností vybraného bistra je jasně definovaná strategie rozvoje 

podniku, která se následně odráží ve schopnostech, se kterými podnik dokáže operovat. 

Tomu napomáhá jednoduchá a přehledná organizační struktura, která usnadňuje 

komunikaci a organizaci práce. Organizace se dále snaží dlouhodobě zapojovat 

pracovníky do dění i do rozhodovacích procesů podniku a vedení prosazuje sdílené 

hodnoty organizace také u svých pracovníků. Důraz na ekologii nejen produktů, 

ale celého procesu poskytování služby a jeho jednotlivých činností je také jistě silnou 

stránkou podniku. 

Podnik v jeho růstu a rozvoji může brzdit krátká doba působení na trhu – stále je ve fázi 

seznamování se s prostředím, se zainteresovanými stranami, se kterými přichází 

do každodenního styku. Organizace nedisponuje centrálním informačním systémem, 

svá data z jednotlivých informačních nástrojů tedy nesdružuje a je zde tak odkázána 

pouze na schopnosti vedení podniku týkající se jejich využití. Také v oblasti zaměstnanců 

je faktem, že jsou zaměstnávání především nekvalifikovaní pracovníci, což snižuje 

schopnosti organizace jako celku, ovšem pro podnik je v současné situaci nereálné 

zaměstnávat více kvalifikovaných či v gastronomických oborech vzdělaných pracovníků, 

neboť jsou finančně náročnější a je o to více obtížnější takové pracovníky získat. Tento 

nedostatek však v současné době lze spatřit již i u nekvalifikovaných pracovníků. 
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2.5 Analýza marketingového mixu společnosti 

Následuje analýza jednotlivých prvků marketingového mixu společnosti, jimiž 

jsou: produkt, cena, distribuce, propagace, lidé, materiální prostředí a procesy (4, s. 22). 

2.5.1 Produkt 

Produktem v případě Vybraného podniku s.r.o. je poskytování služby – pohostinství, 

které je orientováno především na zdravou výživu a zdravý životní styl. Společnost 

v rámci svého sortimentu nabízí snídaně, obědy, svačiny, nápoje a kávu, vše s obsluhou. 

Dříve byla připravována také denní obědová menu, avšak s postupem času se od tohoto 

konceptu upustilo. Bistro nabízí veškeré své podávané pokrmy a kávy také k odběru 

s sebou (29).  

Vyberou si také náročnější zákazníci, neboť podnik nabízí bezlepkové, bezlaktózové, 

vegetariánské i veganské pokrmy, přičemž vše vychází z filozofie přípravy všech 

nabízených pokrmů z kvalitních základních surovin od lokálních dodavatelů, se snahou 

minimalizace využívání polotovarů a zdraví neprospěšných komponent, např. přidaných 

cukrů, při přípravě pokrmů. Co se týče samotných pokrmů, je zde široká stálá nabídka 

multikulturní kuchyně (25): 

• pečivo – tousty a sendviče, vajíčkové chleby, croissant, kváskový chléb,  

• polévky – veganské i bezlepkové varianty, 

• plněné tortilly – pšeničné, kukuřičné, vegetariánské či masové náplně,  

• slané koláče, tzv. „quiche“, 

• burgery – zeleninové, masové, 

• bramboráčky,  

• kaše – jáhlové, rýžové, ovesné, proteinové, „low-carb“, s klasickým či rostlinným 

mlékem, 

• domácí pomazánky, 

• dezerty – domácí moučníky, dorty, bábovky, štrůdl, chia pudinky, 

• lívance – ovesné či pohankové, sladké i slané, 

• sušenky a 

• ovocné a zeleninové saláty. 



 

70 

 

Denní nabídka je přizpůsobována roční době i aktuálnímu počasí. Dále je do určité míry 

podmíněna dodavateli, neboť mají jistou volnost v sortimentu dodávaného zboží – jako 

příklad lze uvést dodavatele cukrářských výrobků, kdy je v dodavatelově režii, jaké 

zákusky se v nabídce objeví. Především je ale sortiment tvořen na základě přání a potřeb 

zákazníků, což je jednou z hlavních předností bistra (29). 

Dalším významným faktorem, se kterým zákazník přijde do styku, je snaha o celkovou 

ekologičnost poskytovaných služeb v rámci jejich celkového výkonu – základem přístupu 

bistra je šetrnost k přírodě, například pomocí opatření týkajících se zamezení plýtvání 

energií a vodou, využíváním recyklovaných a recyklovatelných obalů a nádob na jídlo 

k odběru s sebou, které jsou vyráběny z recyklovatelných materiálů. Některá tato 

ekologická opatření jsou nákladově náročnější (dražší recyklovatelné obaly), některá 

naopak přispívají také k finančním úsporám z provozu bistra (25). 

V oblasti nápojů je v nabídce pestrá paleta připravovaných káv – dodavatelem kávy 

je španělská rodinná pražírna zakládající si na kvalitě zrn a chuti kávy, a také čajů – 

nabízených zákazníkům jako čaje rozlévané, sypané, pytlíkové a výběrové, přičemž čaje 

jsou připravovány z vlastních domácích směsí a bylin – v nabídce lze například nalézt 

čaje z kopřivy, břízy, meduňky či ostružiny; horkých čokolád;  z nealkoholických nápojů 

dále podnik nabízí domácí limonády, „fresh nápoje“ a ovocné mošty (podávané horké 

i studené) a v neposlední řadě také množství kvalitních vín a dalších alkoholických 

nápojů. Příležitostně je nabízeno také točené pivo (25). 

Je také možné objednat si zajištění cateringových služeb pro různé akce zákazníků. 

Ti si mohou v rámci této služby objednat jednorázové či pravidelné (jednou či dvakrát 

do měsíce) služby zajištění občerstvení – snídaní, svačin a různých akcí, například auditů 

či školení probíhajících u odběratele. Bistro je také schopné zajistit catering větších akcí, 

a to v řádu občerstvení až pro dvě stě osob. Cena takovéto služby se odvíjí od rozsahu 

připravovaného občerstvení a časového trvání akce, zpravidla se však pohybuje v řádu 

tisíců korun (25). 

Vybrané bistro také nabízí pronájem vlastních prostor v suterénu budovy pro soukromé 

firemní akce či pro poskytování zázemí vzdělávacích akcí a školení (29). 
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2.5.2 Cena 

Cenový faktor je v rámci zajištění provozuschopnosti Vybraného podniku s.r.o. 

nepochybně důležitý, v současně době však není pro vedení podniku prioritou dosáhnout 

maximálního možného zisku. Vzhledem k situaci, v níž se jakožto relativně mladý 

podnikatelský subjekt bistro nachází, je v rámci snahy o upevňování pozice na trhu cena 

nastavena dle slov vedení podniku jako „minimální možná“, a to za účelem zvyšování 

celkového objemu prodeje, a tedy také zvyšování celkového obratu (29). 

Samotná cena poskytovaných produktů a služeb je stanovena na základě tří hlavních 

hledisek. Primárním hlediskem při tvorbě ceny jsou náklady vynaložené na výrobu 

produktů, správních nákladů a odbytových nákladů spojených s poskytováním služeb 

a prodejem výrobků. Při poskytování cateringových služeb se k celkové ceně 

připočítávají také další vedlejší náklady, např. na obstarání dopravy, obalů a podobně 

(29). 

Druhým hlediskem je prodejnost jednotlivých položek, které bistro v rámci svého 

sortimentu zákazníkům nabízí. Vstupuje zde tedy faktor velikosti poptávky, důležitá 

je zde především zpětná vazba od samotných zákazníků bistra. Tento faktor je zjišťován 

především pomocí pozorování zákaznického chování skrze sledování realizovaného 

objemu prodeje jednotlivých položek (29). 

Posledním určujícím činitelem ceny je konkurence, přesněji řečeno na základě 

cen, za které nabízí obdobné produkty konkurenční společnosti. Služba, kterou 

konkurenční stravovací podniky nabízí, však není ve všech hlediscích zcela totožná, proto 

zde vychází vedení podniku při cenotvorbě především ze zkušenosti a konkurenční 

nabídky bere v potaz pouze jako doplňující informace, nikoliv jako primární zdroj 

pro výpočet ceny (29). 

Většina nabízených pokrmů a nápojů v bistru má cenovou hodnotu zakončenou číslicí 

osm. Jedná se jednak o symboliku – osmička představuje „prosperitu“, někteří zákazníci 

mohou v tomto čísle tedy spatřovat určitý jiný než cenový význam. A jednak se také jedná 

o psychologický záměr – cena nabízeného produktu vypadá v očích zákazníka nižší, 

než ve skutečnosti je, podobně, jako je tomu při užívání cenových koncovek s číslicí 

devět. Tato domnělá úspora pak může vést k lepšímu pocitu z koupě, nehledě k tomu, 
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že zákazníci často nechají dvě zbývající koruny podniku k dobru jako spropitné, zaplatí 

tedy na desítky zaokrouhlenou cenu, což zároveň usnadňuje a urychluje platební 

styk. V rámci zajištění zákaznického pohodlí je možné také platit platební kartou 

či stravenkami (29). 

2.5.3 Distribuce 

Hlavním distribučním kanálem je dozajista místo poskytování služby – sídlo společnosti. 

Dle vedení podniku je hlavní předností bistra jeho umístění – bistro se nachází ve vedlejší 

ulici, kde je dostatečný klid, zákazníci tak nejsou obtěžování hlukem z komunikace 

způsobeným projíždějícími auty. Zároveň je však nedaleko situována zastávka městské 

hromadné dopravy, kde zastavují tramvaje, trolejbusy i autobusy, a není tedy 

pro zákazníka obtížné se do bistra dostat, neboť se jedná o vzdálenost, kterou lze urazit 

chůzí za dvě až tři minuty. Před samotnými prostorami bistra je také možné pohodlně 

zaparkovat automobil (29). 

Dříve, v počátcích provozu podnik umožňoval zákazníkům také využít službu rozvozu 

jídel na objednávku. Tato doplňková služba se však ukázala pro bistro jako nevýhodná, 

neboť náklady na zajištění dopravy a čas investovaný do přípravy tohoto řešení 

převyšoval získané výnosy. V současnosti tedy není možné tuto službu individuálně 

využívat vůbec, a to ani na lokální bázi. Vedení podniku však současné době uvažuje 

nad myšlenkou zajišťování rozvozu připravovaných pokrmů a nápojů pro lokální 

zákazníky, a to na pravidelné bázi, kdy by zákazník objednával s určitou periodicitou 

občerstvení pro větší skupinu strávníků, hromadně, přičemž nyní je tato služba 

v přípravné a testovací fázi. Pravidla pro takovýto rozvoz jídel jsou podobná jako 

u poskytované služby cateringu – čím vyšší náklady na dopravu, tím větší minimální 

požadovaný objem objednávky by byl po zákazníkovi vyžadován (29). 

Jak již bylo výše zmíněno, Vybraný podnik s.r.o. nabízí svým zákazníkům také realizaci 

cateringových služeb. Tato služba je poskytována pouze zákazníkům nacházejícím 

se v blízkém okolí. Objem a podoba tohoto občerstvení záleží čistě na domluvě 

se zákazníkem, avšak vždy je nezbytné zajistit rentabilitu poskytované služby pro bistro. 

Pro účely zajištění této služby je také možné pronajmout si prostory suterénu bistra, 

kde je možné pořádat různá obchodní setkání, vzdělávací akce a školení či večírky, 
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přičemž bistro zajišťuje zúčastněným občerstvení na základě předem dohodnutého 

rozpočtu a přání zákazníků, hodnota tohoto rozpočtu se pak zpravidla pohybuje v řádu 

tisíců korun (29). 

Co se týče otevírací doby bistra, zákazníci mohou navštívit podnik každý všední 

den, a to od 7 hodin ráno do 19 hodin večer. Otevřeno mívá bistro také v neděli 

odpoledne, od 12 do 18 hodin. Tato otevírací doba se však přizpůsobuje roční době 

a aktuálnímu počasí čili není striktně dána. V ranních hodinách je tradičně nižší 

návštěvnost, což se týká především času mezi sedmou a devátou hodinou, kde vedení 

podniku spatřuje prostor pro zlepšení, například pomocí zvýšení zákaznického povědomí 

o možnosti objednání snídaně (29). 

Kromě zmíněných možností distribuce se Vybraný podnik s.r.o. přibližně jednou za čtvrt 

roku účastní veletrhů či obdobných akcí, avšak tato činnost nemá pravidelný charakter 

a odvíjí se spíše od aktuální situace – nabídek možností účasti a také vlastních možností 

bistra. V případě účasti si bistro pronajme vlastní stánek, přičemž náklady a nabízený 

sortiment se odvíjí především od charakteru dané akce – v návaznosti na to může bistro 

ve stánku nabízet například připravované polévky, zeleninové i masové burgery, ale také 

třeba lívance či cukroví. Tento způsob distribuce je však spojen s dalšími dodatečnými 

náklady na organizaci a pronájem stánku, je tedy nezbytné zvažovat každou nabídku 

individuálně. Do budoucna je však plánováno tyto aktivity rozšířit, případně si zřídit 

stánek či jiné prodejní místo na stálo. V současné době je největším benefitem účasti 

na těchto akcích propagace bistra, neboť se tak potenciální zákazníci mohou o bistru 

dozvědět a na základě dobré zkušenosti následně bistro navštívit, či jej doporučit 

svým známým (29).  

2.5.4 Propagace 

Společnost využívá řadu různých způsobů propagace, především se jedná o nástroje 

podpory prodeje, public relations, osobního prodeje a přímého marketingu, reklamu 

společnost využívá jen okrajově (29). Blíže jsou jednotlivé oblasti popsány 

v následujících podkapitolách.  
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Reklama 

V současné chvíli bistro nevyužívá žádné formy placené reklamy. Pro zvýšení atraktivity 

v očích potenciálních zákazníků společnost využívá venkovního poutače – tzv. „áčko“ – 

jež je umístěno na chodníku před vstupem do bistra. Zákazník si zde tak může přečíst 

v současnosti nabízený sezónní produkt, což ho může přimět k realizaci nákupu, nebo 

v něm může poutač alespoň vzbudit zájem. Velmi podobnou funkci plní texty na oknech 

– vitríně, skrz kterou je vidět z ulice přímo do horních prostor bistra, ty zákazníkovi 

podávají další informace o aktuálně nabízených produktech, případně jejich cenách (29). 

Podpora prodeje 

Mezi nástroje podpory prodeje využívané Vybraným podnikem s.r.o. lze nepochybně 

zařadit displaye produktů, které slouží k vystavení nabízeného sortimentu přímo 

v prostorách bistra tak, aby byl co nejvíce na očích zákazníkům. Lze tedy v této 

souvislosti zmínit jak chladící vitrínu, v níž jsou vystaveny dorty a zákusky, které 

lze přímo v bistru objednat, tak také výstavní skříň, ve které jsou umístěny trvanlivé 

produkty od regionálních dodavatelů. Rovněž nelze opomenout vybrané vystavené 

produkty z aktuální nabídky umístěné přímo na barovém pultu – chlebíčky, buchty, 

koláče, perníčky, cukroví a další drobné občerstvení, které je zákazníkům k dispozici. 

Zákazník si také jistě povšimne vystavené nabídky alkoholických nápojů, jež je umístěna 

přímo za barem (29). 

Public relations 

PR aktivitami vybraného bistra by mohly být především akce týkající se místní komunity. 

Lze sem zařadit výuku a semináře v oblasti digitálních dovedností nabízené pro širokou 

veřejnost, jež jsou realizovány jak v samotných prostorách bistra, tak také přímo 

u cílových klientů. V bistru je také poskytován prostor pro jiné vzdělávací akce a akce 

kulturního charakteru – například přednášky či vernisáže. Bistro rovněž navazuje 

kontakty s dalšími začínajícími podnikateli v oblasti zdravého stravování a propagování 

zdravého životního stylu. Celkové vystupování podniku a nastavení konceptu, 

tj. maximální ohleduplnosti provozu podnikatelské činnosti k životnímu prostředí, 

předcházení plýtvání zdroji, využívání ekologických obalů na připravované pokrmy 
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a nápoje a celková snaha o šetrnost vůči přírodě, je jistě pozitivním faktorem v očích 

veřejnosti a místní komunity, neboť tyto aktivity se v současné době těší vysoké oblibě, 

a to zvláště u mladších generací (29).  

Dále se bistro účastní prodejem svých produktů na různých veletrzích a podobných 

prodejních akcích, přičemž jedním z hlavních cílů této aktivity je zvyšovat povědomí 

o bistru mezi potenciálními zákazníky. Těchto událostí se účastní v současné době 

nepravidelně přibližně čtyřikrát do roka, přičemž se aktivně snaží spojovat s organizátory 

a nabízet své služby a ucházet se tak o možnost pronajmutí stánku. Nabízený sortiment 

je určen charakterem akce, ročním obdobím, přáním pořadatelů, ale také skladbou dalších 

stánků a jimi nabízeného sortimentu, aby se předešlo zbytečným konkurenčním bojům, 

často se však v nabídce stánku bistra na trzích objevují připravované zdravé polévky, 

zeleninové i masové burgery, ale také například lívance či cukroví. V budoucnu 

je plánováno účastnit se podobných akcí častěji, či si zajistit možnost dlouhodobého 

pronájmu venkovního stánku, kde by mohly být tyto produkty nabízeny většímu počtu 

zákazníků (29). 

Osobní prodej 

Osobního prodeje využívá Vybraný podnik s.r.o. pouze v případě nabízení cateringových 

služeb, a to jen do jisté míry. Pokud se naskytne příležitost, pracovníci bistra mohou dojet 

přímo za zákazníkem s ukázkou produktů, či jejich ochutnávkou, aby následně případně 

domluvili další možnou spolupráci, v tomto případě je osobní kontakt velmi důležitou 

součástí procesu navazování dlouhodobé spolupráce. Tuto spolupráci však může 

zákazník zahájit z vlastní iniciativy, ať už prostřednictvím osobní návštěvy, telefonicky 

či prostřednictvím e-mailu (29). 

Přímý marketing 

Bistro provozuje vlastní webové stránky, na kterých jsou veškeré potřebné údaje, které 

zákazník potřebuje – stálá nabídka bistra včetně cenového rozmezí, kontaktní údaje – 

e-mailová adresa a telefonní číslo, adresa provozu bistra, včetně polohy zobrazené 

na mapě integrované do webové stránky, otevírací doba, dále také informace o alergenech 

obsažených v připravovaných pokrmech a nápojích či odkazy na profily na Facebooku 
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a Instagramu. Stránky je v případě potřeby možné přepnout do anglického jazyka (25). 

Pro vlastní údržbu webu využívá podnik zjednodušeného uživatelského rozhraní 

tak, aby byla zajištěna co nejjednodušší editace a aktualizace informací, v současné době 

se však jedná spíše o drobné úpravy dílčího charakteru (29). 

Ke své propagaci využívá společnost Facebookové stránky, kde pomocí pravidelných 

příspěvků zveřejňuje aktuální nabídku připravovaných pokrmů a nápojů, aktuální 

informace o společnosti, nabízené služby, fotografie a videa z provozu bistra a zde také 

zajišťuje komunikaci se svými zákazníky, přičemž ti zde mohou vyjádřit 

svou spokojenost či naopak nespokojenost s úrovní poskytovaných služeb pomocí 

zákaznických recenzí. Z dalších sociálních sítí společnost využívá Instagram, 

kde zveřejňuje především fotografie z každodenního života podniku. V poslední době 

však frekvence příspěvků na sociálních sítích využívaných organizací vykazuje spíše 

klesající tendenci, neboť není v silách podniku zajišťovat nepřetržitou údržbu těchto 

profilů a pečovat tak o úplnou aktuálnost zveřejňovaných informací (25, 41). 

Dalšími využívanými nástroji přímého marketingu jsou profily na dalších webových 

stránkách, které jsou zaměřeny na podporu snadného vyhledávání informací 

o podnikatelských subjektech. V obecném zaměření takto vystupuje Vybraný podnik 

s.r.o. na portálu Firmy.cz provozovaným společnosti Seznam.cz, a.s., kde mohou firmy 

bezplatně zákazníkům zobrazovat informace o podniku, polohu či kontaktní údaje. Bistro 

dále disponuje profilem na portálech Zomato.com a Menicka.cz. Oba dva tyto weby 

se specializují na shromažďování informací o podnikatelských subjektech se zaměřením 

na gastronomii, především informací týkajících se aktuální nabídky restaurací, denního 

menu a v neposlední řadě také obsahují zákaznické recenze a hodnocení, která 

jsou k dispozici dalším potenciálním zákazníkům. Vybrané bistro na těchto webových 

stránkách sice profily disponuje, avšak informace, jež jsou zde uvedeny, nebývají 

pravidelně aktualizovány, společnost také nevyužívá žádnou z placených funkcí, které 

například zvyšují viditelnost firmy ve vyhledávání na těchto webových stránkách (29). 

Shrnutí využívání nástrojů propagace 

Mezi velmi dobře rozvinuté oblasti komunikačního mixu vybraného podniku bezesporu 

patří propracovaná stránka podpory prodeje, kde podnik boduje u zákazníků především 



 

77 

 

vizualizací nabízeného sortimentu. Také v případě nástrojů public relations lze zhodnotit 

aktivity jakožto nadprůměrné, zvláště je možné vyzdvihnout účast na akcích a veletrzích 

z hlediska značného rozsahu dopadu. 

Bistro však aktuálně nevyužívá žádnou formu placené reklamy, i zde vedení podniku 

spatřuje prostor pro zlepšení a možnosti rozvoje plynoucí z využívání tohoto nástroje 

propagace. Stejně tak jsou slabou stránkou podniku neudržované internetové 

komunikační kanály přímého marketingu – webové stránky, profily na dalších 

internetových stránkách, kde se v případě potřeby zákazník nedozví o aktuálním dění 

týkajícím se podniku. 

Bistro tak postrádá ucelený koncept propagace, kdy své aktivity zaměřuje na některé 

oblasti komunikačního mixu (PR, podpora prodeje, částečně i osobní prodej) a následně 

opomíjí možnosti zlepšování úrovně využívání dalších nástrojů, jež by mohly v tomto 

případě být velmi užitečné; například využívání placené reklamy na sociálních sítích 

či ve vyhledávačích, aby o sobě bistro mohlo rozšířit povědomí nejenom mezi zákazníky 

bistra jako takového, ale také potenciálními klienty v oblasti cateringu; či využívání 

nástrojů přímého marketingu jako např. informování zákazníků o pořádaných akcích 

či speciálních nabídkách nejen na facebookovém profilu bistra, ale i na webových 

stránkách a dalších webových platformách. Bylo by možné ovšem také rozšířit 

již využívané oblasti komunikačního mixu, jmenovitě nástroje podpory prodeje; 

například lze zmínit absenci věrnostního programu či jiných cenových zvýhodnění. 

I s přihlédnutím k této jinak dobře propracované oblasti propagace vybraného podniku 

je v těchto ohledech stále prostor pro zlepšení. 

2.5.5 Lidé 

V současné době zajišťují chod společnosti čtyři pracovníci. Základní organizační 

struktura je postavena tak, že vedoucí provozu, současně rovněž jednatel společnosti, 

je přímo nadřízen třem ostatním pracovníkům zaměstnaným na dohodu o pracovní 

činnosti. Vedoucí podniku využívá demokratického stylu řízení, pracovníci se tak mohou 

částečně zapojit do určování chodu společnosti a jsou tedy motivováni ke sladění 

osobních cílů s cíli společnosti jako celku (30). 
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Obecně vedení podniku přijímá až na výjimky nekvalifikovanou pracovní sílu, neboť 

profesionální kuchaře je náročné s dispozicí finančních prostředků bistra adekvátně 

mzdově ohodnotit. Avšak i u těchto pracovníků mohou vznikat potíže s jejich sháněním 

a dlouhodobým udržením, zvláště pak v případech, kdy je nutno poskytovat cateringové 

služby a zakázky většího objemu (30). 

U svých zaměstnanců dbá podnik především na jejich zodpovědnost, sounáležitost 

se společností a jejími cíli a dlouhodobou spolupráci. V případě potřeby jim také 

zprostředkovává pomoc při hledání dalšího zaměstnání, pokud o takové služby pracovník 

projeví zájem. Do budoucna je vizí podniku své zaměstnance nadále systematicky 

vzdělávat především v oblasti zdravého stravování tak, aby byli schopni na požádání 

zákazníkům poskytovat informace a rady z této oblasti a zodpovídat jejich dotazy, 

čímž by se vytvořilo jakési kontaktní místo pro současné i potenciální zákazníky, kteří 

by měli zájem se o zdravém životním stylu něco dozvědět (30). 

2.5.6 Materiální prostředí 

Materiálním prostředím podniku je bezesporu především interiér budovy, 

v níž společnost provozuje svou činnost. V horní části bistra, jež se nachází v přízemí, 

je situován bar/objednávkový pult, za nímž je možno vidět vstup do kuchyně 

a skladových prostor.  Na pultu je možné spatřit vystavenou aktuální nabídku produktů – 

koláče, buchty, dezerty a další drobné občerstvení. Rovněž je zde umístěna karafa s vodou 

a skleničky, hosté si zde mohou zdarma vodu nalít. Za barem je umístěn kávovar, nabídka 

čajů a dalších alkoholických i nealkoholických nápojů, dále jsou zde k dispozici nádobí 

a sklenice připravené pro obsluhu. Vedle baru se nachází chladící prosklený 

box s nabízenými zákusky. U baru se rovněž nacházejí tři barové stoličky (29).  

Dalším významným prvkem nacházejícím se v horní části bistra jsou stolky a pohodlné 

židle k dispozici pro hosty, vyhotovené ze dřeva a kovu v moderním stylu, přičemž 

celkově poskytují kapacitu pro 15 návštěvníků. V přízemí se nachází dále výstavní skříň, 

v níž jsou umístěny trvanlivé produkty od lokálních dodavatelů – horká čokoláda, káva, 

čaj či omáčky, dále pak brože, šperky a ozdoby – v horních patrech, v nižších 

jsou pak vystaveny knihy a hry, pro děti i dospělé. V místnosti se nacházejí dvě křídové 

tabule s aktuální nabídkou bistra a také cenami jednotlivých položek. Naproti vchodu 
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se nachází dřevěný věšák na oblečení, držák na deštníky a přímo u vchodu je umístěn 

pořadač s aktuálním denním tiskem k odběru (29). 

Interiér je doplněn další dílčí výzdobou. Zdi, jež jsou vymalovány decentní nekřiklavou 

barevnou kombinací, zdobí zarámované obrazy, jež se postupně obměňují, a umělecké 

fotografie krajiny. V závislosti na ročním období je také prostor doplněn o sezónní 

výzdobu – svíčky, ozdoby, v zimních měsících vánoční stromeček a podobně, na stálo 

jsou zde umístěny rostliny v květináčích. Velkou předností těchto prostor jsou také 

prosklené vitríny, jimiž je vidět na ulici a poskytují tak dostatečné prosvícení prostoru 

pro hosty. Tyto vitríny jsou zároveň také využívány jako nástroj pro informování 

kolemjdoucích potenciálních zákazníků, neboť je na nich barevnými fixami napsána 

aktuální nabídka. Osvětlení bistra je zajištěno vícero žárovkami spuštěnými ze stropu 

v industriálním stylu (29). 

Vstup do suterénu bistra je umístěn přímo naproti vchodu do horní části bistra a je vyřešen 

točitým schodištěm. Dole se nachází další prostory, kde je možné v případě potřeby usadit 

zákazníky, neboť poskytuje kapacitu pro dalších 40 zákazníků. Tento prostor 

lze pronajmout pro různé firemní akce či školení, neboť je k tomuto účelu přímo 

uzpůsoben. Obsluha je rovněž zajištěna i v tomto prostoru bistra. Je zde umístěno také 

sociální zařízení určené pro potřeby zákazníků (29). 

Prostředí bistra je tedy vhodné jak pro páry, rodiny s dětmi, větší skupinky a realizaci 

různých akcí, přičemž v letních měsících je možné využít také venkovního posezení, 

které je situováno přímo na ulici před budovou bistra, pro zákazníky jsou zde připraveny 

venkovní stolky a židle (29). 

2.5.7 Procesy 

Ve Vybraném podniku s.r.o. lze identifikovat několik ucelených procesů. Mezi ty hlavní 

se řadí příprava jídel a nápojů čili poskytování služby pohostinství. Průběh tohoto procesu 

je následující. Na jeho počátku stojí určitý koncept – rozhodnutí co, kdy, a za jakou cenu 

bude v rámci sortimentu bistra nabízeno. Následuje rozhodnutí o způsobu zajištění 

nákupu, výroby, pracovníků a dalších přípravných činností. Poté je produkt fyzicky 

připraven a zákazník si tak může službu zakoupit – zde je však nutné neopomenout 

komunikaci podniku vzhledem k zákazníkovi, že je tato služba k dispozici – zajistit 
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propagaci, oznámení o této nabídce. Na závěr je provedena likvidace zbytkového 

matriálu, odpadů, obalových materiálů a shromážděna zpětná vazba od zákazníků, 

zaměstnanců i z podnikových dat o prodeji, celkových nákladech a tržbách a přijata 

opatření pro zlepšování průběhu tohoto procesu, na jejichž základě může být následně 

koncept upraven. Mezi podpůrné procesy se řadí například vedení účetnictví, zajišťování 

kontaktu s úřady i veřejností, příjem zboží na sklad, kontrola skladových zásob, 

rozvrhování a organizace práce, úklid a údržbářské činnosti či další administrativní úkony 

(30). 

Lehce odlišný je průběh poskytování cateringových služeb zákazníkům. Na jeho počátku 

je zpravidla poptávka po těchto službách, na jejímž základě je vyhotovena nabídka 

pro daného zákazníka a její specifikace – sortiment, množství a celková cena. Po jejím 

odsouhlasení opět nastává příprava, nákup surovin, je nezbytné sehnat tým – dostatečný 

počet pracovníků pro zajištění plynulého průběhu poskytování služby – a to jak z hlediska 

počtu, tak také schopností. Dále je samotná služba realizována, přičemž je nutné zajistit 

dopravu k zákazníkovi, bezpečný převoz pokrmů i nápojů a použité obalové materiály. 

V závěru procesu je opět provedena likvidace zbytkových materiálů a shromážděna 

zpětná vazba v rámci zlepšování úrovně poskytované služby (30). 

Existují zde však určitá slabá místa, především se jedná o finanční a personální rizika 

z hlediska organizace práce, zajištění financování, zajištění personálu, což může 

být za určitých podmínek obtížné, je důležité správně časově odhadnout a rozvrhnout 

výkon dílčích činností, objem surovin a materiálu, ale také počet strávníků, 

aby nedocházelo ke zbytečné nadprodukci z důvodů absence zákazníků či případného 

odřeknutí služby. Do budoucna se také vedení podniku nechce spoléhat čistě 

na oslovování zákazníky, ale bude se snažit aktivně potenciálním odběratelům nabízet 

své služby tak, aby byl zvýšen celkový zájem o ně. Zde spatřuje společnost možnost 

pro zlepšení tohoto procesu získávání zákazníků, například formou intenzivní propagace 

cateringových služeb či následných kladných zákaznických referencí, od čehož 

si následně slibuje vyšší poptávku po této nabízené službě (30). 
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2.5.8 Shrnutí výstupů analýzy marketingového mixu společnosti 

Silnou stránkou Vybraného podniku s.r.o. je v prvé řadě široký sortiment připravovaných 

pokrmů, nabízených jídel, nápojů a celkově služeb, který je tvořen na základě zpětné 

vazby od zákazníků poskytnuté vedení podniku. Cena tvořená tak, aby byla pro zákazníky 

co nejvíce přijatelná, avšak systematicky vypočtená s ohledem na náklady a ceny 

konkurence také přispívá k dobrému vnímání zákazníky. Jednou z největších předností 

podniku dle jeho vedení je dále výhodná poloha bistra v dané lokalitě. Distribuční 

mix je pak doplněn o další kanály – například různé veletrhy, kde jsou pokrmy a nápoje 

nabízeny. Tento faktor podporuje snahu o rozšíření povědomí o podniku mezi 

potenciálními zákazníky, stejný cíl má také důkladně propracovaná stránka 

komunikačního mixu – podpora prodeje a public relations. Výčet pozitivních zjištění 

je zakončen materiálním prostředím podniku, které dotváří celkovou příjemnou 

atmosféru provozovny, jež je oceňována stálými zákazníky. 

Slabými stránkami vyplývajícími z analýzy z hlediska marketingového mixu společnosti 

jsou jednak nekvalifikovaní zaměstnanci podniku, což bylo zmíněno již v závěrech 

analýzy „7S“, jednak se nedostatkem může zdát nerovnoměrné rozdělení úrovně 

návštěvnosti v rámci otevírací doby podniku, kdy v ranních hodinách dosahuje výrazně 

nižších hodnot. Dále nelze opomenout celkovou absenci reklamy a konceptu propagace, 

kde by bistro mohlo využít svého potenciálu a oslovit tak potenciální zákazníky. 

K tomuto stavu přispívá také další faktor, a sice nepříliš rozvinutá péče o internetové 

komunikační kanály přímého marketingu. V neposlední řadě je nevyhovující současný 

proces získávání klientů pro cateringové služby, kdy podnik sám tyto potenciální 

zákazníky aktivně neoslovuje a ve většině případů je tedy vyžadována vlastní iniciativa 

klienta. 

2.6 SWOT analýza 

Analytická část této bakalářské práce je zakončena souhrnnou SWOT analýzou, která 

využívá závěrů předchozích analýz a identifikuje hlavní silné a slabé stránky organizace 

a porovnává je s vlivy působícími v okolí podniku – příležitostmi a hrozbami vnějšího 

prostředí (42, s. 91). Nejprve jsou shrnuty jednotlivé silné stránky společnosti, slabé 

stránky společnosti, příležitosti vnějšího okolí a hrozby působící na podnik. Oddíl dále 
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pokračuje vyhodnocením vzájemného vztahu těchto jednotlivých faktorů a syntézou 

zjištění této analýzy. 

2.6.1 Silné stránky 

Mezi silné stránky Vybraného podniku s.r.o. lze zařadit především následující: 

• Jasně definovaná strategie rozvoje podniku – odrážející se následně 

ve schopnostech, kterými podnik disponuje. 

• Jednoduchá a přehledná organizační struktura. 

• Kontinuální snaha o zapojování pracovníků a prosazování sdílených hodnot 

podniku. 

• Důraz na ekologii – produktů, obalů, procesů poskytování služby a jednotlivých 

činností. 

• Široký sortiment nabízených pokrmů, nápojů a služeb, vytvořený na základě 

zákaznických preferencí. 

• Zákaznická přijatelnost ceny – stanovována na základě zákaznické zpětné 

vazby, nákladů a cen konkurence. 

• Výhodná poloha bistra v lokalitě. 

• Účast na veletrzích – zvýšení dosahu bistra a jím nabízených služeb v rámci 

PR aktivit. 

• Propracovaná stránka podpory prodeje. 

• Materiální prostředí a celková příjemná atmosféra podniku oceňovaná 

stálými zákazníky. 

2.6.2 Slabé stránky 

Slabými stránkami zkoumané společnosti se na základě provedené analýzy zdají 

být především tyto aspekty: 

• Krátká doba podniku na trhu – bistro se stále seznamuje s prostředím, 

v němž působí a zainteresovanými stranami, s nimiž přichází do styku – 

zákazníci, dodavatelé, konkurence, státní orgány. 
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• Absence centrálního informačního systému a z toho vyplývající decentralizace 

dat a informací. 

• Zaměstnávání převážně nekvalifikovaných pracovníků – nižší schopnosti 

organizace jako celku. 

• Nerovnoměrné rozdělení návštěvnosti během otevírací doby – nízká 

návštěvnost v ranních hodinách. 

• Absence reklamy a konceptu propagace. 

• Neudržované internetové komunikační kanály přímého marketingu – webové 

stránky, profily na dalších internetových stránkách. 

• Proces získávání klientů cateringu – nutnost vlastní iniciativy klienta namísto 

jeho přímého oslovení podnikem je slabým místem procesu poskytování služby. 

2.6.3 Příležitosti 

Příležitostmi z vnějšího okolí vybraného podniku mohou být: 

• Rostoucí zájem o odvětví, v němž se podnik pohybuje – zdravé stravování 

je v současnosti velmi populárním trendem, zvláště u mladších generací. 

• Příznivá ekonomická situace – hospodářský cyklus v růstové fázi a zvyšující 

se objem trhu skýtá vhodný prostor také pro růst a vývoj organizace. 

• Bariéry vstupu nových konkurentů – legislativního charakteru, finančního 

charakteru, absence zkušeností a obchodních partnerských vztahů může odrazovat 

případné potenciální konkurenty od vstupu na trh. 

• Dlouhodobé vzájemně výhodné vztahy s dodavateli, které se projevují 

především na kvalitě poskytovaných služeb. 

• Dodavatelská diverzifikace, v případě nastalých potíží zvyšuje flexibilitu 

organizace. 

• Silná základna stálých zákazníků – loajální zákazníci jsou pro společnost více 

rentabilní a napomáhají šíření dobré pověsti podniku. 

• Růstový potenciál poskytování cateringu a plán zvýšení podílu cateringových 

služeb na celkových tržbách. 
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2.6.4 Hrozby 

Identifikovanými hrozbami, jež negativně ovlivňují působení vybrané společnosti 

na trhu jsou níže uvedené: 

• Časté legislativní změny – v současné době přibývá zákonů a nařízení 

omezujících výkon podnikatelské činnosti v oblasti gastronomie. 

• Nedostatek pracovní síly – obtížné shánění pracovníků a naplňování jejich 

potřebného počtu v případě některých aktivit (např. cateringu) v důsledku 

ekonomické situace. V gastronomickém prostředí je obtížné shánět nové 

pracovníky a následně si je udržet. 

• Nároky na technologické zázemí – nákladné vybavení kuchyňského úseku 

a vysoká rychlost zastarávání. 

• Značná konkurence v odvětví v dané lokalitě, i přímo v oblasti zdravého 

stravování. 

• Vysoká vyjednávací síla zákazníků – vzhledem ke snadné změně poskytovatele 

služeb v důsledku vysoké konkurence. 

• Existence substitutů, které mohou některým zákazníkům vyhovovat více, 

např. z cenového hlediska. 

2.6.5 Vyhodnocení SWOT analýzy 

Na následující straně, v tabulce č. 2, jsou přehledně vyznačeny identifikované silné 

stránky, slabé stránky, příležitosti i hrozby týkající se působení organizace. Jednotlivé 

faktory byly rozřazeny podle kategorií, do kterých spadají (S, W, O a T) a následně byly 

pro další kroky analýzy očíslovány. 

Pro vyhodnocování této analýzy byla zvolena metoda porovnávání vzájemného vztahu 

silných i slabých stránek s příležitostmi a hrozbami z vnějšího okolí podniku s využitím 

váhy, přičemž pro každou z těchto čtyř zmíněných kategorií položek byla stanovena 

na základě hodnocení důležitosti daná váha. V dále zobrazených maticích (tabulky 

č. 3 až č. 5) jsou vyznačeny vztahy mezi jednotlivými faktory.  
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Tabulka č. 2: Matice SWOT analýzy – celkový přehled  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

S1 Jasně definovaná strategie rozvoje podniku W1 Krátká doba podniku na trhu 

S2 Jednoduchá a přehledná organizační 

struktura. 

W2 Absence centrálního informačního 

systému 

S3 Kontinuální snaha o zapojování pracovníků W3 Zaměstnávání převážně 

nekvalifikovaných pracovníků 

S4 Důraz na ekologii W4 Nerovnoměrné rozdělení návštěvnosti 

během otevírací doby 

S5 Široký sortiment odrážející zákaznické 

preference 

W5 Absence reklamy a konceptu propagace. 

S6 Zákaznicky přijatelné ceny W6 Neudržované internetové komunikační 

kanály 

S7 Výhodná poloha bistra W7 Proces získávání klientů cateringu 

S8 Účast na veletrzích 
  

S9 Propracovaná podpora prodeje. 
  

S10 Příjemná atmosféra a materiální prostředí 

podniku 

  

Příležitosti Hrozby 

O1 Rostoucí zájem o zdravé stravování mezi 

mladými lidmi 

T1 Časté legislativní změny 

O2 Příznivá ekonomická situace T2 Nedostatek pracovní síly a obtížné 

shánění pracovníků 

O3 Bariéry vstupu nových konkurentů T3 Nároky na technologické zázemí 

a finanční náročnost 

O4 Dlouhodobé vzájemně výhodné vztahy 

s dodavateli 

T4 Značná konkurence v odvětví v dané 

lokalitě 

O5 Dodavatelská diverzifikace T5 Vysoká vyjednávací síla zákazníků 

O6 Silná základna stálých zákazníků T6 Existence substitutů 

O7 Růstový potenciál poskytování cateringových 

služeb 

  

Takto označené vzájemné vztahy jsou následně sečteny a součet je vynásoben stanovenou 

váhou faktoru. Výsledné hodnoty jsou opět v rámci dané kategorie sečteny a pro každou 

ze čtyř kombinací (SO, ST, WO, WT) je proveden součet těchto konečných hodnot 

za kategorii. Výsledné bodové ohodnocení poté vyjadřuje sílu dané SWOT strategie, 

přičemž čím vyšší číslo, tím vyšší síla. Kombinace s nejvyšším bodovým ziskem tedy 

poskytují informace o tom, na jaké oblasti je pro společnost vhodné zaměřit pozornost 

v rámci snahy o zlepšení současného stavu. 

Ve zobrazené matici (tabulka č. 3) na následující straně jsou porovnány vztahy silných 

stránek a příležitostí týkajících se vybraného podniku. V rámci předchozí kapitoly bylo 

identifikováno 10 silných stránek společnosti, přičemž nejvyšší váha byla přiřazena 
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aspektům příjemné atmosféry podniku, širokého sortimentu bistra a výhodné poloze 

bistra, neboť tyto aspekty se největší měrou podílí na úspěchu současného konceptu 

bistra. 

Tabulka č. 3: Matice pro vyhodnocení vztahu silných stránek a příležitostí podniku  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Váha 
Počet 

vztahů 

Hodnota 

součinu 

O1 *  * * * *  *   0,25 6 1,5 

O2 *    * *  * *  0,12 5 0,6 

O3      * *  * * 0,075 4 0,3 

O4 *   * * *     0,12 4 0,48 

O5 *    *      0,075 2 0,15 

O6 *  * * * * *  * * 0,2 8 1,6 

O7 *  *   * *    0,16 4 0,64 

Váha 0,1 0,07 0,1 0,03 0,15 0,03 0,15 0,1 0,07 0,2   5,27 

Počet 

vztahů 
6 0 3 3 5 6 3 2 3 2    

Hodnota 

součinu 
0,6 0 0,3 0,09 0,75 0,18 0,45 0,2 0,21 0,4 3,18  8,45 

Rovněž byly váhy přiřazeny také identifikovaným příležitostem pro podnik vycházejících 

z jeho vnějšího okolí, těch bylo určeno 7, přičemž jako nejvýznamnější vyplynuly 

z předcházejících analýz rostoucí zájem o zdravé stravování, silná zákaznická základna 

a růstový potenciál v oblasti poskytování cateringových služeb. Nelze však opomenout 

ani příznivou ekonomickou situaci a budování vzájemně výhodných dlouhodobých 

vztahů s dodavateli, neboť tyto skutečnosti mají nepochybně také určitý vliv při určování 

budoucího vývoje působení společnosti na trhu. Celkový bodový zisk dosažený výše 

popsanou metodou porovnávání vztahů kombinace SO pak nabývá hodnoty 8,45 bodu. 

Další porovnávanou kombinací byly opět silné stránky a hrozby týkající se společnosti. 

V případě hrozeb, jichž bylo určeno celkem 6, získaly vyšší váhové ohodnocení 

z hlediska významnosti pro budoucí ovlivňování daného podniku značná konkurence 

v lokalitě, s tím související vysoká vyjednávací síla zákazníků a také potíže se sháněním 

pracovníků.  

Uvedené hodnoty jsou zobrazeny v tabulce č. 4 na následující straně. Celkový bodový 

zisk vztahu ST je 4,82 bodu. 
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Tabulka č. 4: Matice pro vyhodnocení vztahu silných stránek a hrozeb podniku  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Váha 
Počet 

vztahů 

Hodnota 

součinu 

T1 *   *       0,15 2 0,3 

T2  * *     *   0,2 3 0,6 

T3 * *  * * *  *   0,15 6 0,9 

T4 *     * *    0,2 3 0,6 

T5 *    * *     0,2 3 0,6 

T6     * *     0,1 2 0,2 

Váha 0,1 0,07 0,1 0,03 0,15 0,03 0,15 0,1 0,07 0,2   3,2 

Počet 

vztahů 
4 2 1 2 3 4 1 2 0 0    

Hodnota 

součinu 
0,4 0,14 0,1 0,06 0,45 0,12 0,15 0,2 0 0 1,62  4,82 

V tabulce č. 5 jsou zobrazeny vztahy mezi slabými stránkami a příležitostmi podniku. 

Mezi nejvýznamnější slabé stránky, kterých bylo celkově identifikováno 7, byly zařazeny 

z hlediska vysoké váhy zejména proces získávání klientů cateringu, převážně 

nekvalifikovaná pracovní síla, absence reklamy a neudržování internetových 

komunikačních kanálů. Celkový bodový zisk pro kombinaci WO pak činí 9,715 bodu. 

Tabulka č. 5: Matice pro vyhodnocení vztahu slabých stránek a příležitostí podniku  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 Váha 
Počet 

vztahů 

Hodnota 

součinu 

O1 *  * * * * * 0,25 6 1,5 

O2 * * * * * * * 0,12 7 0,84 

O3     * * * 0,075 3 0,225 

O4 * *      0,12 2 0,24 

O5 * *      0,075 2 0,15 

O6 * * * * * *  0,2 6 1,2 

O7 * * *  * * * 0,16 6 0,96 

Váha 0,15 0,075 0,15 0,075 0,15 0,15 0,25   5,115 

Počet 

vztahů 
6 5 4 3 5 5 4    

Hodnota 

součinu 
0,9 0,375 0,6 0,225 0,75 0,75 1 4,6  9,715 

Poslední zkoumanou kombinací v rámci vyhodnocování SWOT analýzy byly vzájemné 

vztahy mezi slabými stránkami a hrozbami pro podnik (WT). Dle stejného postupu 
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výpočtu jako u předchozích skupin bylo i zde dosaženo bodového výsledku – 7,35 bodu. 

Tento výpočet je naznačen v tabulce č. 6. 

Tabulka č. 6: Matice pro vyhodnocení vztahu slabých stránek a hrozeb podniku  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 Váha 
Počet 

vztahů 

Hodnota 

součinu 

T1 *       0,15 1 0,15 

T2 *  * *   * 0,2 4 0,8 

T3 * *      0,15 2 0,3 

T4 *  * * * * * 0,2 6 1,2 

T5 *  * * * * * 0,2 6 1,2 

T6 
    * * * 0,1 3 0,3 

Váha 
0,15 0,075 0,15 0,075 0,15 0,15 0,25   3,95 

Počet 

vztahů 
5 1 3 3 3 3 4    

Hodnota 

součinu 
0,75 0,075 0,45 0,225 0,45 0,45 1 3,4  7,35 

V závěru lze tedy k výsledkům provedené analýzy říci, že nejvyšší bodový zisk obdržela 

kombinace WO – tedy porovnání slabých stránek podniku s příležitostmi z vnějšího 

okolí. Organizace by se tedy měla zaměřit především na eliminaci svých slabých stránek, 

neboť zde existuje silný vztah s následným zužitkováním schopností organizace 

pro využívání příležitostí, které se v současné chvíli subjektu naskýtají. 

2.7 Shrnutí analytické části 

Tato část práce se zabývala analýzou současného stavu ve Vybraném podniku s.r.o. 

Začátek kapitoly byl věnován základním informacím o společnosti, po níž následovala 

analýza makroprostředí podniku – analýza „SLEPTE“ a analýza oborového prostředí 

podniku – Porterova analýza pěti sil. Dále byla společnost podrobena analýze 

„7S“ faktorů. Poté práce pokračovala analýzou rozšířeného marketingového mixu 

společnosti. Kapitola byla zakončena shrnující SWOT analýzou. 

Hlavním výstupem provedených analýz bylo určení oblastí, na něž by se mělo vedení 

podniku zaměřit s cílem zlepšení celkové úrovně marketingového mixu. Touto oblastí, 

definovanou na základě zjištění shrnující SWOT analýzy, je kombinace WO. Podnik 

by se tedy měl soustředit na odstraňování zjištěných slabých stránek za současného 
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využívání identifikovaných příležitostí z vnějšího okolí. Tento závěr slouží jako podklad 

pro tvorbu návrhů na zlepšení současné úrovně marketingového mixu Vybraného 

podniku s.r.o., které jsou podrobně rozepsány v následující části práce. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této kapitole jsou navržena opatření za účelem zlepšení úrovně marketingového mixu 

vybraného podniku. Nejprve jsou přiblížena východiska, na nichž jsou jednotlivé návrhy 

postaveny. Poté následují samotné návrhy opatření pro jednotlivé oblasti marketingového 

mixu, přičemž uvedené podkapitoly zahrnují navrhované změny týkající se vždy jednoho 

z prvků marketingového mixu. Oddíl dále pokračuje shrnutím hlavních přínosů opatření 

a nákladů na jejich zavedení a následný provoz. Následuje časový harmonogram realizace 

těchto opatření a vymezení odpovědnosti za kontrolu této realizace. Opatření jsou poté 

podrobena analýze rizik pomocí metody RIPRAN. Kapitola je zakončena stručným 

shrnutím návrhové části. 

3.1 Východiska návrhové části 

S ohledem na výstupy souhrnné SWOT analýzy je hlavním předpokladem pro návrhy 

v návaznosti na výslednou doporučenou strategii rozvoje společnosti kombinací 

WO eliminace slabých stránek za účelem co nejefektivnějšího využití příležitostí z okolí 

podniku. 

Odhalenými slabými stránkami, které mají za cíl jednotlivé návrhy odstranit, 

jsou především tyto: zaměstnávání převážně nekvalifikovaných pracovníků, absence 

reklamy a konceptu propagace, neudržované internetové komunikační kanály, 

nerovnoměrné rozdělení návštěvnosti během otevírací doby a proces získávání klientů 

cateringu. Ostatní zjištěné slabiny vycházející zevnitř podniku tedy nejsou předmětem 

návrhové části, a to buď z důvodů nižší důležitosti či naléhavosti pro podnik, nebo 

v návaznosti na rozhodnutí vedení podniku v blízké budoucnosti tento stav neměnit 

(např. absence centrálního informačního systému). 

Odhalenými příležitostmi, kterých navrhovaná opatření mohou využít, jsou především 

tyto zmíněné: rostoucí zájem o zdravé stravování, příznivá ekonomická situace, silná 

základna stálých zákazníků a růstový potenciál poskytování cateringových služeb. 

Ostatní příležitosti (např. z hlediska dodavatelů) dále nejsou předmětem návrhové části, 

či se jí dotýkají pouze okrajově, a to z obdobných důvodů, jako z již zmíněných 

v předcházejícím odstavci. 
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Samotné návrhy, které jsou v této práci prezentovány, vycházejí z výše uvedených 

předpokladů. Pro přehlednost byla jednotlivá navržená opatření vymezena na základě 

jejich konceptu, přičemž těmito ucelenými opatřeními jsou následující: 

• Snídaně s sebou 

• Standardizace konceptu jídel na objednávku s donáškou 

• Slevy pro studenty 

• Rozšíření cateringových služeb a jejich standardizace 

• Vzdělávání pracovníků 

• Hodnocení pracovníků 

Tato navrhovaná opatření jsou však zpravidla komplexního charakteru a zahrnují 

v důsledku více prvků rozšířeného marketingového mixu. Existuje zde tedy spojitost 

a vzájemná provázanost. V tabulce č. 7 jsou přehledně zobrazeny tyto vazby mezi 

navrhovanými opatřeními a prvky rozšířeného marketingového mixu, které jsou součástí 

těchto navrhovaných opatření. 

Tabulka č. 7: Přehled navrhovaných opatření a zahrnutých prvků marketingového mixu  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Prvky marketingového mixu/ 

Navrhovaná opatření 
Produkt Cena Distribuce Propagace Lidé Procesy 

Snídaně s sebou *  *   *  * *   * 

Koncept jídel na objednávku  

s donáškou  * *  *   *  *  * 

Slevy pro studenty    *    *  * *  
Rozšíření cateringových 

služeb a jejich standardizace     *   *  *  * 

Vzdělávání pracovníků          *   

Hodnocení pracovníků          *   

Předmětem návrhové části jsou tedy všechny prvky rozšířeného marketingového mixu 

vybraného podniku s výjimkou úprav materiálního prostředí. Z provedených analýz 

vyplynulo, že tento prvek je již na požadované úrovni, vedení podniku proto v dohledné 

době nemá v úmyslu tuto oblast měnit a navrhovaná opatření se také nedotýkají tohoto 

prvku. 

V následujících podkapitolách jsou dále blíže popsána jednotlivá navrhovaná opatření 

v rámci rozšířeného marketingového mixu. Pro popis jednotlivých návrhů 
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tak, jak jsou uvedeny ve své komplexní podobě, byl zvolen, jak již bylo řečeno, postup 

jejich rozdělení do jednotlivých kapitol dle prvků marketingového mixu. Pod každým 

jednotlivým prvkem jsou tedy vždy uvedeny v podkapitolách specifika dané oblasti 

týkající se výlučně daného komplexního návrhu. Zároveň jsou u každého navrhovaného 

opatření uvedeny odhadované náklady na zavedení dané změny a následný provoz. 

V případě, že jsou tyto vyčíslitelné, jsou zde zachyceny také finanční přínosy z toho 

plynoucí. Všechny ceny zmíněné v této kapitole jsou uvedeny včetně DPH. Dále 

jsou rovněž podrobně vylíčeny nefinanční přínosy, které s sebou zavedení navrhovaných 

opatření přináší. 

3.2 Produkt 

Z hlediska produktu jsou navrženy dva produktové koncepty. Jedná se o koncept snídaní 

s sebou a koncept jídel na objednávku s donáškou. V rámci tohoto oddílu není zahrnuta 

standardizace cateringových služeb, vzhledem k tomu, že se zde nejedná ani tak o změny 

produktového charakteru, jako spíše o změny z procesního hlediska. Z tohoto důvodu 

je toto navrhované opatření podrobně popsáno v rámci kapitoly 3.7.4 Rozšíření 

cateringových služeb a jejich standardizace, spadající pod úpravy procesů v podniku. 

Další změny v samotném sortimentu bistra nejsou předmětem návrhové části, neboť 

ten již v současné podobě v rámci souladu s konceptem služeb poskytovaných vybraným 

podnikem dosahuje požadované úrovně jak z hlediska kvality, tak i rozmanitosti, 

což následně odráží také dobrá úroveň zákaznické spokojenosti vedoucí k opakovaným 

návštěvám podniku. Níže jsou jednotlivé návrhy podrobně popsány. 

3.2.1 Snídaně s sebou 

Hlavní myšlenkou tohoto návrhu je zajištění větší rovnoměrnosti návštěvnosti v rámci 

otevírací doby vybraného podniku, kdy v ranních hodinách existuje znatelně nižší 

návštěvnost než později během dne. Zároveň je dílčím cílem také zvýšení prodejnosti 

jednotlivých položek z již existujícího sortimentu bistra. A to za pomocí výhodného 

snídaňového balíčku, jenž si zákazník bude moci po daný časový úsek v rámci prodejní 

doby zakoupit. Tento balíček bude k dispozici zákazníkům k okamžitému odběru s sebou, 

je tedy určen výhradně pro zákazníky směřující ráno do zaměstnání či školy, kteří nemají 
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prostor pro klasickou objednávku s posezením a obsluhou v bistru. Pro zabalení pokrmů 

budou sloužit již v současnosti užívané recyklovatelné obalové materiály. 

Tento snídaňový balíček bude mít v rámci menu podniku vyhrazeno své vlastní místo 

mimo obvyklou nabídku Zde budou jednotlivé nabízené balíčky popsány, včetně 

nabízených variant. Snídaňový balíček bude vždy obsahovat vybraný připravovaný 

pokrm a horký nápoj. Mezi pokrmy zahrnuté do této speciální nabídky byly zařazeny 

produkty uvedené níže: 

• vajíčkový chléb (1 ks), 

• jablečný štrůdl (1 ks), 

• dort – jablečný, čokoládový (1 ks), 

• ovocný salát dle denní nabídky (200 g), 

• kaše – jáhlové, rýžové, ovesné, proteinové, „low-carb“, s klasickým či rostlinným 

mlékem (200 g), 

• lívance – ovesné, sladké (džem, javorový sirup, skořice) i slané (3 ks). 

Mezi nápoje zahrnuté v rámci této speciální nabídky byly zařazeny položky uvedené níže: 

• čaj – rozlévaný (2 dcl), 

• kakao (3 dcl), 

• káva – Espresso, 

• káva – Cappuccino. 

Snídaňový balíček, který si zákazník bude moci zakoupit, lze tedy složit z těchto 

vybraných položek s obsahem jeden pokrm a jeden nápoj. Možné kombinace a cenová 

zvýhodnění balíčků jsou podrobněji popsány v kapitole zabývajícími se cenami 

navrhovaných řešení. 

3.2.2 Standardizace konceptu jídel na objednávku s donáškou 

Smyslem tohoto návrhu je možnost realizace rozvozu objednaných jídel, a tedy následné 

zvýšení celkového objemu prodejů bistra. V současné situaci není pro podnik 

ekonomicky výhodné zajišťovat jednotlivým zákazníkům individuální rozvoz. Ovšem 

v případě hromadné objednávky, kdy jsou v rámci celkového počtu objednaných kusů 

vzhledem k dosaženým tržbám náklady na dovoz objednaných pokrmů a nápojů nižší, 
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je možné toto řešení distribuce realizovat. Návrh spočívá v tvorbě produktu na míru 

zákazníkům, kteří jsou schopni vygenerovat větší objednávku. Pokusy o podobné řešení 

již byly v podniku uvažovány a testovány, lze zmínit například bufet s donáškou. Cílem 

tohoto řešení je vytvořit standardizovaný koncept nabídky hromadného rozvozu jídel 

na objednávku. 

V rámci této standardizace je třeba vytipovat lokální zákazníky v daném okruhu. 

Pro účely tohoto návrhu byl zvolena oblast jednoho kilometru dojezdu, v budoucnu 

je ovšem nepochybně možno tuto oblast dále rozšiřovat. V této lokalitě 

byli identifikování potenciální zákazníci, kteří by mohli projevit zájem o nabídku jídel 

na objednávku s donáškou. Tyto zmíněné potenciální odběratele navrhované služby 

lze rozdělit do dvou skupin podle charakteru: skupina A – podnikatelské subjekty, 

a skupina B – školy a vzdělávací instituce. V první skupině bylo identifikováno zhruba 

deset vhodných potenciálních zákazníků, ve druhé pak potenciálních vhodných zákazníků 

pět. Pro obě skupiny je třeba vytvořit odlišnou nabídku sortimentu, neboť potřeby 

zákazníků se zde budou rovněž odlišovat. Jednotlivé prvky sortimentu byly zvoleny 

s ohledem na předpokládané preference koncových zákazníků, skupiny A a B se tedy 

od sebe vzájemně odlišují počtem nabízených položek i jejich skladbou. Větší 

část položek je však z důvodu použitelnosti pro oba typy zákazníků zařazena v obou 

skupinách, jak si lze povšimnou ve výčtu níže. 

Pro skupinu A – podnikatelské subjekty byla navržena následující nabídka sortimentu, 

která obsahuje 23 položek, jimiž jsou: 

• toust šunka sýr (2 ks), 

• toust sýr pesto (2 ks), 

• beans on toust (máslo, fazole) (2 ks), 

• sezamová bulka – pesto, mozzarella (1 ks), 

• sezamová bulka – šunka, sýr (1 ks), 

• kváskový chléb s pomazánkou (1 ks), 

• polévka veganská/bezlepková dle aktuální nabídky (330 ml), 

• polévka dle aktuální nabídky (330 ml), 

• bramboráčky (3 ks), 

• quiche – šunka, sýr, smetana, špenát, ricotta, bezlepkový (1 ks), 
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• burger vegan (1 ks), 

• burger krůtí maso (1 ks), 

• plněné tortilly – pšeničné, kukuřičné, vegetariánské či masové náplně (1 ks), 

• ovocný salát dle aktuální nabídky malý (120 g), 

• ovocný salát dle aktuální nabídky velký (200 g), 

• zeleninový salát dle aktuální nabídky malý (120 g), 

• zeleninový salát dle aktuální nabídky velký (200 g), 

• kaše – jáhlové, rýžové, ovesné, proteinové, „low-carb“, s klasickým či rostlinným 

mlékem (200 g), 

• chia pudink (1 ks), 

• čokoládový dort (1 ks), 

• jahodový dort (1 ks), 

• lívance ovesné sladké (džem, javorový sirup, skořice) i slané (3 ks), 

• lívance ovesné sladké (džem, javorový sirup, skořice) i slané (5 ks), 

• domácí pomazánky dle aktuální nabídky (200 g). 

Pro skupinu B – školy a vzdělávací instituce byla navržena následující nabídka 

sortimentu, která obsahuje 24 položek, jimiž jsou: 

• toust šunka sýr (2 ks), 

• toust sýr pesto (2 ks), 

• sezamová bulka – pesto, mozzarella (1 ks), 

• sezamová bulka – šunka, sýr (1 ks), 

• vajíčkový chléb (1 ks), 

• kváskový chléb s pomazánkou (1 ks), 

• polévka veganská/bezlepková dle aktuální nabídky (330 ml), 

• polévka dle aktuální nabídky (330 ml), 

• quiche – šunka, sýr, smetana, špenát, ricotta, bezlepkový (1 ks), 

• burger vegan (1 ks), 

• burger krůtí maso (1 ks), 

• ovocný salát dle aktuální nabídky malý (120 g), 

• ovocný salát dle aktuální nabídky velký (200 g), 

• zeleninový salát dle aktuální nabídky malý (120 g), 
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• zeleninový salát dle aktuální nabídky velký (200 g), 

• kaše – jáhlové, rýžové, ovesné, proteinové, „low-carb“, s klasickým či rostlinným 

mlékem (200 g), 

• chia pudink (1 ks), 

• jablečný štrůdl (2 ks), 

• bábovka (2 ks), 

• ovesná sušenka veganská malá (1 ks), 

• ovesná sušenka veganská velká (1 ks), 

• lívance ovesné sladké (džem, javorový sirup, skořice) i slané (3 ks), 

• lívance ovesné sladké (džem, javorový sirup, skořice) i slané (5 ks). 

Tento krok standardizace a plošné nabídky hromadných objednávek s donáškou může 

vést nejen ke zvýšení prodejů, resp. tržeb, ale rovněž také ke zvýšení povědomí o značce 

bistra, kdy si koncoví zákazníci, kteří se setkají s produkty či pouze s jejich nabídkou, 

vytvoří povědomí o podniku a mohou na základě dobré zkušenosti následně navštívit 

ve volném čase také kamennou provozovnu bistra. 

3.3 Cena 

V rámci tohoto prvku marketingového mixu je třeba stanovit především ceny 

dvou navrhovaných koncepčních změn z produktového hlediska. Jedná se tedy 

o stanovení cen snídaňových balíčků a cen standardizovaného řešení hromadných 

objednávek s donáškou. Současně je zde předložen také další samostatný návrh úpravy 

cen – slev pro studenty. Jednotlivé návrhy jsou blíže popsány v následujících kapitolách. 

3.3.1 Snídaně s sebou 

Jak již bylo řečeno v kapitole 3.2.1 Snídaně s sebou, návrh spočívá v přípravě 

snídaňových balíčků pro zákazníky k odběru s sebou. Tyto balíčky jsou nabízeny 

v několika různých variantách lišících se obsahem balíčku. S ohledem na tento fakt se liší 

také ceny, za které budou jednotlivé varianty balíčků zákazníkům nabízeny, přičemž 

ty v základu vycházejí ze současných cen položek v balíčku obsažených. Balíček bude 

jako celek nabízen za zvýhodněnou cenu tak, aby bylo zákazníkovi patrné, že jeho 

zakoupením získá určitou hodnotu navíc a v jeho ceně bude zahrnuta také cena obalových 
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materiálů. Pro stanovení nové ceny balíčku jako celku byly produkty a nápoje rozřazeny 

do tří cenových kategorií. Toto rozdělení je přehledně zobrazeno v tabulce č. 8.  

Tabulka č. 8: Cenové kategorie jednotlivých položek snídaňových balíčků  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Cenová kategorie 

(současná cena) 

Položky pro snídaňové balíčky 

Pokrmy Nápoje 

Kategorie I. vajíčkový chléb (1 ks) čaj – rozlévaný (2 dcl), 

28 Kč jablečný štrůdl (1 ks), kakao (3 dcl), 

Kategorie II. dort – jablečný, čokoládový (1 ks), káva – Espresso 

38 Kč ovocný salát (200 g),  

Kategorie III. kaše (200 g), káva – Cappuccino. 

48 Kč lívance (3ks)  

Cenová sleva se bude pohybovat ve výši 8 korun ze součtu původních cen jednotlivých 

produktů, jež budou součástí onoho balíčku. K tomuto bylo přistoupeno na základě 

zaběhnuté praxe podniku užívat cen zakončených číslicí 8. V tabulce č. 9 jsou zobrazeny 

jednotlivé možné varianty snídaňových balíčků a jejich ceny vypočtené dle uvedeného 

schématu. Je zde tedy obsažena jak cena položek obsažených v balíčku v případě, 

že by byly prodávány zvlášť, tak i výsledná cena balíčku po slevě. 

Tabulka č. 9: Ceny jednotlivých variant snídaňových balíčků  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Typ snídaňového balíčku  

dle kategorie 
Cena obsažených položek Cena balíčku celkem 

Typ I. + I. 56 Kč 48 Kč 

Typ I. + II. 66 Kč 58 Kč 

Typ I. + III. 76 Kč 68 Kč 

Typ II. + II. 76 Kč 68 Kč 

Typ II. + III. 86 Kč 78 Kč 

Typ III. + III. 96 Kč 88 Kč 
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Výsledná navrhovaná cena snídaňového menu se pohybuje v rozmezí 

od 48 do 88 Kč. V tabulce č. 10 je naznačena denní predikce prodaného počtu 

snídaňových balíčků, vycházející ze současné výše objemů prodeje a odhadované 

velikosti možné poptávky po této službě, rovněž tvořená také na základě personálních, 

časových a kapacitních možností bistra, přičemž byla s ohledem na podnikové dispozice 

odhadnuta optimistická, realistická a pesimistická varianta vývoje prodejů. 

Tabulka č. 10: Predikce denních prodejů snídaňových balíčků  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Typ snídaňového balíčku 

Průměrný počet prodaných kusů – odhad 

Optimistický Realistický Pesimistický 

Typ I. + I. 3 2 1 

Typ I. + II. 3 2 1 

Typ I. + III. 5 3 2 

Typ II. + II. 5 3 2 

Typ II. + III. 3 2 1 

Typ III. + III. 3 2 1 

Celkem 22 14 8 

V návaznosti na odhadnuté objemy prodejů jednotlivých variant snídaňových balíčků 

a jejich stanovených cen lze vyčíslit celkové tržby z prodeje těchto balíčků, 

opět pro optimistickou, realistickou a pesimistickou variantu velikosti objemu prodejů. 

Tyto tržby jsou zobrazeny v tabulce č. 11 na následující straně. 

Pokud bude brána v potaz odhadovaná průměrná zisková marže ve výši 

25 % na v nabídce zahrnuté produkty, lze z částek tržeb před slevou na balíček určit 

přibližnou hodnotu nákladů vynaložených na poskytování této služby. Tyto hodnoty 

jsou zobrazeny v tabulce č. 12, opět na následující straně. Tyto uvedené hodnoty 

nezahrnují náklady na navrhovaná opatření propagace přiblížená v kapitole 

3.5 Propagace. 

Uvedené hodnoty jsou následně použity pro souhrnný výpočet v rámci kapitoly 

3.8 Zhodnocení dopadů navrhovaných opatření. 
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Tabulka č. 11: Predikce denních tržeb snídaňových balíčků  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Typ snídaňového balíčku 

Průměrné denní tržby – odhad 

Optimistický Realistický Pesimistický 

Typ I. + I. 144 Kč 96 Kč 48 Kč 

Typ I. + II. 174 Kč 116 Kč 58 Kč 

Typ I. + III. 340 Kč 204 Kč 136 Kč 

Typ II. + II. 340 Kč 204 Kč 136 Kč 

Typ II. + III. 234 Kč 156 Kč 78 Kč 

Typ III. + III. 264 Kč 176 Kč 88 Kč 

Celkem 1 496 Kč 952 Kč 544 Kč 

Tabulka č. 12: Predikce denních nákladů na prodej snídaňových balíčků  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Odhad Optimistický Realistický Pesimistický 

Průměrná velikost nákladů 1 254 Kč 798 Kč 456 Kč 

3.3.2 Koncept jídel na objednávku s donáškou 

V návaznosti na další navrhované opatření, přiblížené v kapitole 3.2.2 Standardizace 

konceptu jídel na objednávku s donáškou, je nezbytné stanovit ceny pro jednotlivé 

položky sortimentu nabízeného v rámci této standardizované služby. Součástí návrhu 

jsou dvě odlišné nabídky vytvořené pro skupinu A – podnikatelské subjekty a skupinu 

B – školy a vzdělávací instituce. Do cen jednotlivých položek, které vycházejí primárně 

ze současných cen, za které jsou položky nabízeny v provozovně bistra, je nutné v rámci 

obou skupin započítat náklady na dopravu a obalové materiály. V rámci těchto podmínek 

bylo odhadnuto, že navýšení cen při dopravě produktů k zákazníkovi v rámci hromadné 

objednávky bude představovat přibližně 10 % z původní ceny, přičemž tato hodnota byla 

určena na základě jasně vymezeného maximálního dojezdu rozvozové služby ve výši 

jednoho kilometru od provozovny bistra. Toto navýšení je platné pro obě skupiny 

ve stejné výši za předpokladu dovozu v okruhu jednoho kilometru od bistra. V případě 

zvětšování této vzdálenosti by bylo nezbytné ceny dále upravit a přizpůsobit nové výši 
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nákladů na dovoz. Se znalostí těchto informací je možné stanovit ceny jednotlivých 

položek pro obě skupiny tak, jak je znázorněno v tabulce č. 13.  

Tabulka č. 13: Ceny položek v rámci donáškové služby  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka 
Běžná cena 

položky 

Cena v rámci 

služby 

Toust šunka sýr (2 ks) 68 Kč 75 Kč 

Toust sýr pesto (2 ks) 68 Kč 75 Kč 

Beans on toust (máslo, fazole) (2 ks) 68 Kč 75 Kč 

Sezamová bulka – pesto, mozzarella (1 ks) 42 Kč 46 Kč 

Sezamová bulka – šunka, sýr (1 ks) 42 Kč 46 Kč 

Vajíčkový chléb (1 ks) 28 Kč 31 Kč 

Kváskový chléb s pomazánkou (1 ks) 28 Kč 31 Kč 

Polévka dle aktuální nabídky (330 ml) 48 Kč 53 Kč 

Polévka veganská/bezlepková dle aktuální nabídky (330 ml) 43 Kč 47 Kč 

Bramboráčky (3 ks) 48 Kč 53 Kč 

Quiche – šunka, sýr, smetana, špenát, ricotta, bezlepkový (1 ks) 68 Kč 75 Kč 

Burger vegan (1 ks) 78 Kč 86 Kč 

Burger krůtí maso (1 ks) 88 Kč 97 Kč 

Plněné tortilly – pšeničné, kukuřičné, vegetariánské či masové náplně 

(1 ks) 

78 Kč 86 Kč 

Ovocný salát dle aktuální nabídky malý (120 g)) 38 Kč 42 Kč 

Ovocný salát dle aktuální nabídky velký (200 g) 58 Kč 64 Kč 

Zeleninový salát dle aktuální nabídky malý (120 g) 38 Kč 42 Kč 

Zeleninový salát dle aktuální nabídky velký (200 g) 58 Kč 64 Kč 

Kaše – jáhlové, rýžové, ovesné, proteinové, „low-carb“, s klasickým 

či rostlinným mlékem (200 g) 

48 Kč 53 Kč 

Chia pudink (1 ks) 38 Kč 42 Kč 

Jablečný štrůdl (2 ks) 28 Kč 31 Kč 
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Bábovka (2 ks) 28 Kč 31 Kč 

Ovesná sušenka veganská malá (1 ks) 12 Kč 13 Kč 

Ovesná sušenka veganská velká (1 ks) 18 Kč 20 Kč 

Čokoládový dort (1 ks) 38 Kč 42 Kč 

Jahodový dort (1 ks) 38 Kč 42 Kč 

Lívance ovesné sladké (džem, javorový sirup, skořice) i slané (3 ks) 48 Kč 53 Kč 

Lívance ovesné sladké (džem, javorový sirup, skořice) i slané (5 ks) 80 Kč 88 Kč 

Domácí pomazánky dle aktuální nabídky (200 g) 78 Kč 86 Kč 

Pro výpočet cen v rámci donáškové služby byly tyto hodnoty zaokrouhleny na celá čísla. 

V tabulce č. 14 je pak naznačena predikce denních prodejů jednotlivých položek v rámci 

dovážkové služby bistra vycházející ze současné výše objemů prodeje, odhadované 

velikosti možné poptávky po této službě a tvořené na základě personálních, časových 

a kapacitních možností bistra. Rovněž byl brán v potaz fakt, že některé položky 

jsou pro obě skupiny společné a budou tedy pravděpodobně mít větší počet prodaných 

kusů. Je zde vytvořen optimistický, realistický a pesimistický odhad objemu prodejů. 

Tabulka č. 14: Predikce denních prodejů položek v rámci donáškové služby  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka 

Průměrný počet prodaných  

kusů – odhad 

Optimistický Realistický Pesimistický 

Toust šunka sýr (2 ks) 4 3 1 

Toust sýr pesto (2 ks) 4 2 1 

Beans on toust (máslo, fazole) (2 ks) 2 1 0 

Sezamová bulka – pesto, mozzarella (1 ks) 4 2 1 

Sezamová bulka – šunka, sýr (1 ks) 3 2 1 

Vajíčkový chléb (1 ks) 2 1 0 

Kváskový chléb s pomazánkou (1 ks) 3 1 0 

Polévka dle aktuální nabídky (330 ml) 3 2 1 
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Polévka veganská/bezlepková dle aktuální nabídky 

(330 ml) 
3 1 0 

Bramboráčky (3 ks) 3 2 1 

Quiche – šunka, sýr, smetana, špenát, ricotta, 

bezlepkový (1 ks) 
4 2 1 

Burger vegan (1 ks) 3 2 1 

Burger krůtí maso (1 ks) 3 2 1 

Plněné tortilly – pšeničné, kukuřičné, vegetariánské 

či masové náplně (1 ks) 
5 3 1 

Ovocný salát dle aktuální nabídky malý (120 g) 4 2 1 

Ovocný salát dle aktuální nabídky velký (200 g) 3 2 1 

Zeleninový salát dle aktuální nabídky malý (120 g) 2 1 0 

Zeleninový salát dle aktuální nabídky velký (200 g) 2 1 0 

Kaše – jáhlové, rýžové, ovesné, proteinové, „low-

carb“, s klasickým či rostlinným mlékem (200 g) 
3 2 1 

Chia pudink (1 ks) 3 2 1 

Jablečný štrůdl (2 ks) 3 1 0 

Bábovka (2 ks) 3 1 0 

Ovesná sušenka veganská malá (1 ks) 4 3 2 

Ovesná sušenka veganská velká (1 ks) 3 2 1 

Čokoládový dort (1 ks) 3 2 0 

Jahodový dort (1 ks) 4 2 1 

Lívance ovesné sladké (džem, javorový sirup, 

skořice) i slané (3 ks) 
3 2 1 

Lívance ovesné sladké (džem, javorový sirup, 

skořice) i slané (5 ks) 
2 1 0 

Domácí pomazánky dle aktuální nabídky (200 g) 2 1 0 

Rovněž je možné na základě odhadovaného objemu prodeje jednotlivých položek 

sortimentu v rámci této navrhované služby vypočítat celkové tržby z prodeje položek 

a v návaznosti na odhadovanou průměrnou ziskovou marži 20 % na v nabídce zahrnuté 
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produkty stanovit také přibližné odhadované denní náklady, a to opět pro jednotlivé 

varianty odhadů – optimistického, realistického a pesimistického. V návaznosti na velké 

množství položek obsažených v návrhu jsou v tabulce č. 15 zobrazeny pouze souhrnné 

hodnoty. V rámci této hodnoty předpokládaných průměrných nákladů je rovněž zahrnuto 

také odhadované navýšení mezd pracovníků vybraného podniku v návaznosti na rozšíření 

jejich pracovních úvazků v souvislosti s navrhovaným opatřením. Níže uvedené hodnoty 

nezahrnují náklady na navrhovaná opatření propagace, ty jsou podrobně přiblíženy 

v kapitole 3.5 Propagace. 

Tabulka č. 15: Predikce denních tržeb a nákladů v rámci donáškové služby  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Odhad Optimistický Realistický Pesimistický 

Průměrná velikost tržeb 4 921 Kč 2 826 Kč 1 034 Kč 

Průměrná velikost nákladů 3 937 Kč 2 261 Kč 827 Kč 

Uvedené hodnoty jsou následně použity pro souhrnný výpočet v rámci kapitoly 

3.8 Zhodnocení dopadů navrhovaných opatření. 

3.3.3 Slevy pro studenty 

Dalším samostatným navrhovaným opatřením v rámci úpravy cenového prvku 

marketingového mixu vybraného podniku je poskytování slev pro studenty, 

a to na základě předložení průkazu ISIC – International student identity card. Toto 

opatření je navrženo v návaznosti na existující segment mladých lidí, studentů, který 

generuje značnou poptávku po zdravém a rychlém stravování a z toho plynoucí možnost 

zacílení nabídky na tento segment. 

Sleva se bude vztahovat na vybrané nabízené produkty, a to konkrétně na dva typy 

připravovaných pokrmů – burgery a tortilly. Jednotlivé typy těchto pokrmů jsou vypsány 

níže: 

• burger – veganský, 

• burger – s krůtím masem, 

• plněná tortilla – pšeničná, vegetariánská s vejci a sušenými rajčaty, 

• plněná tortilla – pšeničná, s masovou náplní, 
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• plněná tortilla – kukuřičná, vegetariánská s vejci a sušenými rajčaty, 

• plněná tortilla – kukuřičná, s masovou náplní. 

Tyto produkty byly zvoleny v návaznosti na to, že by pro cílový segment, 

pro nějž je nabídka určena, mohly být atraktivní – vysoký počet mladých lidí hledá 

snadné způsoby zdravého stravování, které je v prvé řadě rychlé a zároveň cenově 

dostupné. Daná zvýhodněná cenová nabídka může tyto potenciální zákazníky přesvědčit 

k tomu, aby realizovali nákup. Zároveň při návštěvě bistra za využitím slevy na tyto 

pokrmy mohou být zákazníci zaujati ostatními nabízenými položkami v sortimentu, 

například nápoji či dezerty, a využít tak návštěvy pro zakoupení dalších produktů, 

na něž se sleva nevztahuje. Dalším pozitivním přínosem je opět zvýšení povědomí 

o značce bistra. 

V tabulce č. 16 lze spatřit porovnání cen těchto vybraných produktů před slevou 

a po uplatnění této slevy. Jak si lze všimnout, ve většině případů došlo v rámci 

zjednodušení a usnadnění poskytování služby ke slevě ve výši 10 Kč tak, aby byla 

zachována koncová číslice osm. 

Tabulka č. 16: Slevy pro studenty – úprava cen vybraných produktů  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název produktu Běžná cena Cena po slevě 

Burger – veganský 78 Kč 68 Kč 

Burger – s krůtím masem 88 Kč 78 Kč 

Plněná tortilla – pšeničná, vegetariánská  78 Kč 68 Kč 

Plněná tortilla – pšeničná, s masovou náplní  88 Kč 78 Kč 

Plněná tortilla – kukuřičná, vegetariánská  78 Kč 68 Kč 

Plněná tortilla – kukuřičná, s masovou náplní 88 Kč 78 Kč 

V tabulce č. 17 na následující straně je pak naznačeno očekávané zvýšení objemu prodejů 

po zavedení studentských slev, s ohledem na současnou výši objemů prodeje, 

odhadovanou velikost možné poptávky po této službě a opět také tvořené na základě 

personálních, časových a kapacitních možností bistra. Predikce byla rovněž vyhotovena 

pro optimistickou, realistickou a pesimistickou variantu. 
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Tabulka č. 17: Predikce navýšení denních prodejů s využitím slev pro studenty  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název produktu 

Průměrný počet prodaných  

kusů – odhad 

Optimistický Realistický Pesimistický 

Burger – veganský 5 4 3 

Burger – s krůtím masem 8 6 4 

Plněná tortilla – pšeničná, vegetariánská  4 3 2 

Plněná tortilla – pšeničná,  

s masovou náplní  

8 6 4 

Plněná tortilla – kukuřičná, vegetariánská  4 3 2 

Plněná tortilla – kukuřičná,  

s masovou náplní 

8 6 4 

Z těchto uvedených hodnot cen jednotlivých produktů při využití studentské slevy 

a odhadovaného navýšení objemu počtu prodaných kusů lze vypočíst denní velikost 

tržeb, jak je znázorněno v tabulce č. 18. 

Tabulka č. 18: Predikce navýšení denních tržeb s využitím slev pro studenty  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název produktu 

Průměrná velikost tržeb – odhad 

Optimistický Realistický Pesimistický 

Burger – veganský 340 Kč 272 Kč 204 Kč 

Burger – s krůtím masem 624 Kč 468 Kč 312 Kč 

Plněná tortilla – pšeničná, vegetariánská  272 Kč 204 Kč 136 Kč 

Plněná tortilla – pšeničná,  

s masovou náplní  

624 Kč 468 Kč 312 Kč 

Plněná tortilla – kukuřičná, vegetariánská  272 Kč 204 Kč 136 Kč 

Plněná tortilla – kukuřičná,  

s masovou náplní 

624 Kč 468 Kč 312 Kč 

Celkem 2 756 Kč 2 084 Kč 1 412 Kč 
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Pokud bude brána v potaz odhadovaná průměrná zisková marže ve výši 20 %, lze z částek 

tržeb určit přibližnou hodnotu nákladů vynaložených na poskytování této služby, 

je však nutné brát jako výchozí cenu před slevou. Tyto hodnoty jsou zobrazeny v tabulce 

č. 19. Tyto uvedené hodnoty nezahrnují náklady na navrhovaná opatření propagace 

přiblížená v kapitole 3.5 Propagace. 

Tabulka č. 19: Predikce denních nákladů na prodej produktů zařazených ve studentských slevách 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Odhad Optimistický Realistický Pesimistický 

Průměrná velikost nákladů 2 501 Kč 1 891 Kč 1 282 Kč 

Uvedené hodnoty jsou dále využity pro souhrnný výpočet v rámci kapitoly 

3.8 Zhodnocení dopadů navrhovaných opatření.  

Toto opatření může napomoci rozšíření povědomí o značce mezi mladými lidmi, 

studenty, kteří se v dané lokalitě pohybují a lze je tedy označit za potenciální zákazníky. 

A dále navrhované slevy povedou nejen ke zvýšení prodaného objemu cenově 

zvýhodněných produktů, případně i celkových tržeb, ale rovněž k možnému zvýšení 

prodejů dalšího sortimentu, neboť je vysoká šance, že v případě spokojenosti navštíví 

nový zákazník bistro opakovaně či že dojde k nákupu dalších produktů, například nápojů 

či doplňkového sortimentu, na něž se sleva nebude vztahovat. 

3.4 Distribuce 

V této kapitole je podrobně specifikována stránka navrhovaných opatření, která se zabývá 

způsobem, jakým se produkt dostane ke koncovému zákazníkovi. V následujících 

podkapitolách je charakterizována distribuční strategie pro koncept snídaní s sebou, 

pro koncept jídel na objednávku s donáškou a také pro úpravu konceptu cateringových 

služeb. 

3.4.1 Snídaně s sebou 

Jak již bylo dříve uvedeno, snídaňové balíčky budou k dispozici zákazníkům 

k okamžitému odběru s sebou, jsou tedy určeny výhradně pro zákazníky směřující ráno 
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do zaměstnání či školy, kteří nemají v úmyslu využít možnosti posezení v prostorách 

bistra – jde jim tedy především o rychlost a možnost odběru produktů s sebou. 

Místem prodeje v tomto případě zůstává kamenná provozovna bistra. Snídaňový balíček 

si zákazníci však budou moci zakoupit pouze v omezeném časovém úseku v ranních 

a dopoledních hodinách – přesněji od 7 do 10 hodin a 30 minut. Po tomto čase již nelze 

očekávat zvýšenou poptávku po snídaních, a proto je tímto okamžikem možnost 

zakoupení snídaňového menu ukončena. Jednotlivé položky, ze kterých se snídaňové 

menu bude skládat bude i možné nadále zakoupit samostatně, avšak již za běžnou cenu.  

3.4.2 Koncept jídel na objednávku s donáškou 

V rámci návrhu hromadné objednávky s donáškou pro zákazníky byly stanoveny 

dvě odlišné skupiny zákazníků: skupina A – podnikatelské subjekty a skupina B – školy 

a vzdělávací instituce, a to v okruhu 1 km od provozovny. 

Pro tyto skupiny je třeba stanovit čas rozvozu objednaných jídel a rovněž tedy termín, 

do kdy bude možné objednávku provést. Rozvoz bude probíhat ve všední 

dny. Pro skupinu A byl zvolen jako čas rozvozu objednaných jídel (okamžik příjezdu 

kurýra k zákazníkovi) poledne čili 12 hodin. Tento čas vychází z předpokladu, 

že zaměstnanci mají během pracovní doby polední přestávku na občerstvení. Objednávky 

v tomto případě bude třeba uzavřít v 10 hodin 30 minut.  Pro skupinu B byl zvolen jako 

čas rozvozu objednaných jídel okamžik polední přestávky, tedy přibližně 11 hodin 

30 minut. Objednávky v tomto případě bude třeba uzavřít v 10 hodin. 

Jeden a půl hodinový interval mezi uzavřením objednávek a fyzickým dovozem 

objednaných produktů je dostatečný k tomu, aby bistro stihlo objednávku vyřídit, zabalit, 

naložit do vozu a dopravit s dostatečnou rezervou k zákazníkovi. V případě potřeby 

a po vzájemné domluvě by bylo možné v rámci situace danou dobu rozvozu upravit 

(např. v případě dřívější polední pauzy, jinak rozvržených obědových přestávek 

a podobně). Rovněž bude tuto dobu rozvozu nutné přizpůsobit v případě, že by byl o tuto 

službu vyšší zájem a bylo by tedy nutné stanovit časy dovozu na různá místa 

s dostatečným časovým rozestupem tak, aby objednávka byla vyřízena v domluveném 

čase. 
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Dále je třeba stanovit způsob objednání, platby a dovozu. Zákazník (pověřená osoba 

v organizaci) obdrží jednou za stanovený interval (dle aktuální situace obměny 

sortimentu, např. měsíční) informace o aktuální nabídce pokrmů a nápojů. Ta bude 

k dispozici k nahlédnutí koncovým zákazníkům (zaměstnancům, studentům). 

Do stanoveného časového okamžiku nahlásí tito zákazníci pověřené osobě 

své objednávky. Ta poté odešle hromadnou objednávku do bistra. Podrobně 

je z procesního hlediska tento postup popsán v kapitole 3.7.2 Koncept jídel na 

objednávku s donáškou. 

Samotná platba bude realizována při předání zákazníkovi. Zákazník bude moci zaplatit 

kurýrovi hotově či kartou. Rozvoz hromadných objednávek bude zajištěn vlastním vozem 

v dispozici bistra, který umožňuje přepravu odpovídajícího objemu produktů. Pro tuto 

službu bude nezbytné vyčlenit jednoho pracovníka, který zajistí jak rozvoz objednávky, 

tak předání zboží i realizaci platby. Navýšení mzdových nákladů spojené s tímto krokem 

je zahrnuto ve výpočtu predikce denních nákladů v rámci donáškové služby v kapitole 

3.3.2 Koncept jídel na objednávku s donáškou. 

3.4.3 Rozšíření cateringových služeb a jejich standardizace 

V rámci úpravy a standardizace konceptu cateringových služeb je třeba z hlediska 

distribuce jasně vymezit lokalitu pro poskytování cateringových služeb, způsob dovozu 

a vymezit časový interval pro poskytování této služby. 

Lokalita pro poskytování cateringových služeb byla nově rozšířena mimo oblast 

Brno – Město o oblast Brno – Venkov. Bistro tedy bude oslovovat potenciální zákazníky 

v této lokalitě, jež by mohla být specifikována také jako okruh zhruba 

20 km od kamenné provozovny bistra.  

Doba pro realizaci cateringových služeb není ze své podstaty časově nijak omezena. 

Z hlediska týdne si budou moci zákazníci službu objednat na pracovní den i víkend. Denní 

doba opět není pevně omezena, záleží výhradně na domluvě se zákazníkem a jeho 

potřebách. 

Způsob dopravy zůstává obdobného charakteru – doprava personálu, produktů i zařízení 

na místo realizace služby je zajištěna v režii bistra vlastním vozem. 
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3.5 Propagace 

Další oblastí, v níž je spatřen prostor pro změny, je komunikační mix vybraného podniku. 

V této kapitole jsou zmíněna v prvé řadě opatření vycházející ze zavedení tří koncepčních 

změn – zavedení snídaňových balíčků s sebou, standardizace hromadných objednávek 

jídel s donáškou a standardizace poskytování cateringových služeb; a také z navrhované 

slevové akce pro studenty. 

Tato opatření se týkají pouze některých nástrojů komunikačního mixu společnosti. 

Jmenovitě se jedná o nástroje reklamy a přímého marketingu, s využitím 

online marketingu. Zbývající nástroje nejsou součástí návrhové části, buď z důvodů 

nižší uplatnitelnosti v rámci navrhovaných opatřeních, či jejich současné uspokojivé 

úrovně. Jednotlivá navrhovaná opatření jsou podrobně popsána v následujících 

podkapitolách. 

3.5.1 Kampaň – Snídaně s sebou 

Pro úspěšné zavedení nového produktu – snídaňových balíčků k odběru s sebou – je také 

nezbytné tuto skutečnost vhodně oznámit zákazníkům. Pro tento účel byly zvoleny 

nástroje reklamy a přímého marketingu, a to s využitím online nástrojů. 

Kampaň – Snídaně s sebou sestává z využití čtyř oblastí, jimiž jsou: 

• Propagace v místě prodeje. 

• Placená reklama – Facebook. 

• Oznámení na webových stránkách podniku. 

• Venkovní navigační reklamní poutače v lokalitě. 

Níže jsou tyto jednotlivé body podrobně přiblíženy. 

Propagace v místě prodeje 

První část kampaně spočívá v oznámení o nově nabízeném produktu přímo v prostorách 

provozovny bistra. Jak již bylo zmíněno v analytické části, bistro pro oznamování 

aktuální nabídky sortimentu využívá venkovní poutač – tzv. áčko – umístěné na chodníku 

před vstupem do bistra, dále texty napsané na vitríně (oknech), skrz kterou je vidět z ulice 
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do prostor bistra, a také dvě křídové tabule s nabídkou a cenami položek uvnitř 

provozovny. 

Pomocí všech těchto komunikačních prvků je možné oznámit zákazníkovi také zavedení 

nového produktu, přičemž hlavním obsahem sdělení bude v případě „áčka“ a křídových 

tabulí informace o produktu a cenách, v případě oznámení na vitríně je možné uvést také 

informaci o podmínkách konceptu. Náklady na toto opatření jsou zanedbatelné a proto 

nejsou zahrnuty do přehledu nákladů v závěru kapitoly. 

Placená reklama – Facebook  

Druhá část kampaně spočívá ve využití placené reklamy na Facebooku. K tomuto 

je přistoupeno z důvodu, že na této platformě se nachází značné množství potenciálních 

zákazníků a není obtížné tuto formu propagace využít.  

Pro sociální síť Facebook je navrženo využít tzv. sponzorovaného příspěvku, kdy si firma 

zaplatí propagaci příspěvku na firemních facebookových stránkách. Tento příspěvek 

by měl obsahovat následující: 

• Informace o produktu – stručně sdělit, co je propagovaným nabízeným 

produktem, v kolika variantách je nabízen. 

• Časový údaj – odkdy do kdy je možné produkt zakoupit. 

• Cenu – uvést cenu nejlevnější z variant pro upoutání pozornosti. 

• Odkaz na webové stránky podniku, konkrétně stránku informující o produktu. 

• Obrázek – tematický, například fotografii nabízeného produktu. 

• Výzvu k akci – například „Začněte den zdravě!“ 

Příklad vizuální podoby takovéto reklamy je zobrazen na obrázku č. 4 na následující 

straně. Použitý obrazový materiál je pouze ilustračního charakteru. 

Toto sdělení bude v rámci reklamy cíleno na konkrétní segment uživatelů 

dle následujících specifik:  

• Lokalita: Brno, Jihomoravský kraj, Česká republika; 

• Věk: 15-65+ let; 

• Zájmy: Jídlo a nápoje – rychlé občerstvení, veganství, vegetariánství, čaj, káva; 

Restaurace – bistra, kavárny.  
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Velikost potenciálního okruhu zahrnutých uživatelů dosahuje dle dat poskytovatele 

210 000 lidí. Měsíční rozpočet pro tuto kampaň je plánován ve výši 800 Kč. Tato částka 

odhadem zprostředkuje zobrazení reklamy 400 až 1200 uživatelům denně. Platba tedy 

probíhá v režimu za zobrazení (43).  

 

Obrázek č. 4: Příklad vizuální podoby sponzorovaného příspěvku na Facebookových stránkách 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výhodou této reklamy je možnost bezprostředního sledování dosahu zvoleného 

příspěvku a počtu interakcí potenciálních zákazníků. Je tedy možné snadno vyhodnotit 

úspěšnost zvoleného postupu. Rovněž tato platforma umožňuje rychlou 

a bezproblémovou komunikaci s uživatelem, který zareaguje na propagovaný příspěvek, 

pomocí odpovědi v rámci firemní stránky.  



 

112 

 

Je však nutné zdůraznit, že při využívání této formy propagace pro delší časový úsek bude 

nutné příspěvek aktualizovat, či případně vytvořit nový, s novými, aktuálními 

informacemi, lehce upravenými tématy či novými fotografiemi a odkazy, je tedy 

nezbytné tomuto opatření věnovat dlouhodobou kontinuální péči. Náklady opatření 

se v takovém případě však nezmění.  

Oznámení na webových stránkách podniku 

Třetí částí kampaně je zde oznámení týkající se zavádění snídaňových balíčků s sebou 

na webových stránkách vybraného podniku. Zde bude pro tento účel vymezena 

samostatná dílčí stránka. Toto oznámení by mělo obsahovat následující údaje: 

• Informace o produktu – stručně sdělit, co je propagovaným nabízeným 

produktem, v jakých variantách je nabízen. 

• Časový údaj – odkdy do kdy je možné produkt zakoupit. 

• Cenu – uvést ceny jednotlivých variant. 

• Obrázek – tematický, například fotografii nabízeného produktu. 

• Výzvu k akci – například „Začněte den zdravě!“ 

Na tuto dílčí stránku bude také odkazovat navrhovaná reklama na Facebooku. Zákazník 

zde tak získá všechny potřebné informace v přehledné podobě na jednom místě. 

Náklady na zavedení tohoto opatření spočívají pouze ve mzdě pracovníka vybraného 

podniku zajišťujícího aktualizaci informací na webových stránkách, neboť bistro 

disponuje nástrojem pro snadnou uživatelskou úpravu vlastních webových stránek. 

Vzhledem k hodinové časové mzdě 100 Kč, výši sociálního a zdravotního pojištění 

34 % z vyplácené mzdy a počtu dodatečně odpracovaných hodin strávených úpravou 

webových stránek ve výši 5 hodin byly celkové náklady na zavedení tohoto opatření 

stanoveny ve výši 670 Kč. 

Venkovní navigační reklamní poutače v lokalitě 

Čtvrtou částí reklamní kampaně je pronájem nedalekých venkovních reklamních poutačů 

typu „Horizont“ v blízkosti provozovny bistra. Tyto poutače by měly být situovány 

viditelně ve výši očí na místě s vysokou koncentrací osob, resp. potenciálních zákazníků, 



 

113 

 

umístěné například na sloupech veřejného osvětlení či elektrického vedení. V rámci 

tohoto sdělení by mělo být obsaženo následující: 

• Informace o produktu – stručně sdělit, co je propagovaným nabízeným 

produktem, v jakých variantách je nabízen. 

• Informace o podniku – název, logo 

• Cenu – uvést cenu nejlevnější z variant pro upoutání pozornosti. 

• Časový údaj – odkdy do kdy je možné produkt zakoupit. 

• Obrázek – tematický, například fotografii nabízeného produktu. 

• Výzvu k akci – například „Dejte si zdravou snídani!“ 

• Navigaci – směr a vzdálenost k provozovně. 

Návrh vizuální podoby takovéhoto oznámení je zobrazen na obrázku č. 5. Použitý 

obrazový materiál je pouze ilustračního charakteru. 

 

Obrázek č. 5: Příklad vizuální podoby venkovního navigačního reklamního poutače v lokalitě 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 



 

114 

 

Toto opatření tak doplní předcházející součásti marketingové kampaně přímo v lokalitě 

prodeje a zacílí tak na potenciální kolemjdoucí zákazníky, čímž upozorní na nově 

zaváděný produkt a zvýší povědomí o značce, či zákazníkům připomene již dříve 

sdělenou nabídku. Náklady na toto opatření byly vypočteny na základě průměrné ceny 

inzerce za pomocí tohoto reklamního poutače a odhadovaného počtu pronajatých 

poutačů. Průměrná odhadovaná cena měsíční inzerce v lokalitě Brno za jeden takovýto 

reklamní poutač činí 800 Kč, jednorázové náklady na jeho zhotovení jsou ve výši 

250 Kč. Návrh počítá s variantou pronájmu dvou těchto poutačů. Celkové měsíční 

náklady na tuto formu propagace tedy činí zhruba 1 600 Kč (44).  

V tabulce č. 20 je možné vidět celkový souhrn všech navrhovaných částí kampaně 

týkající se Snídaní s sebou. Náklady jsou rozděleny na jednorázové a pravidelně 

vydávané v měsíčním vyjádření. 

Tabulka č. 20: Souhrn nákladů na kampaň – Snídaně s sebou  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Jednorázové náklady 

Část kampaně Náklady opatření 

Oznámení na webových stránkách podniku 670 Kč 

Venkovní navigační reklamní poutače v lokalitě 250 Kč 

Celkem 920 Kč 

Průběžné měsíční náklady 

Část kampaně Náklady opatření 

Placená reklama – Facebook 800 Kč 

Venkovní navigační reklamní poutače v lokalitě 1 600 Kč 

Celkem 2 400 Kč 

Při součtu všech dílčích vypočtených nákladů vychází celková částka nákladů na nástroje 

propagace využité v návaznosti na navrhované opatření zavedení Snídaňových balíčků 

k odběru s sebou ve výši 920 Kč pro jednorázově vynaložené náklady při zavádění 

opatření a 2 400 Kč pro průběžné měsíční náklady. 
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3.5.2 Kampaň – Koncept jídel na objednávku s donáškou 

Pro úspěšné zavedení konceptu jídel na objednávku s donáškou je rovněž potřeba tuto 

skutečnost vhodně oznámit zákazníkům, kteří jsou v tomto případě však představování 

institucemi, resp. dvěma vymezenými skupinami: skupinou A – podnikatelské subjekty 

a skupinou B – školy a vzdělávací instituce. Pro tento účel byly zvoleny opět nástroje 

reklamy a přímého marketingu, a to také s využitím online nástrojů. 

Kampaň – Koncept jídel na objednávku s donáškou sestává z využití čtyř oblastí, jimiž 

jsou: 

• Letáková kampaň. 

• Placená reklama – Google. 

• Oznámení na Facebookových stránkách podniku. 

• Oznámení na webových stránkách podniku. 

Níže jsou tyto jednotlivé body podrobně přiblíženy. 

Letáková kampaň 

První část kampaně spočívá ve využití papírových letáků s nabídkou služby hromadných 

objednávek jídel s donáškou. Vzhledem k obtížnějšímu cílení nástrojů placené reklamy 

na subjekty spadajících do skupin A a B je zde zvolen přístup přímého kontaktu těchto 

subjektů, a to právě za pomocí cílené nabídky prostřednictvím distribuce propagačních 

letáků. V rámci tohoto opatření je tedy třeba vytvořit databázi potenciálních klientů 

služby a následně jim zaslat tuto nabídku poskytnutí služby. Ta bude obsahovat 

potenciální zákazníky z definovaných skupin A a B nacházející se v nejbližším okolí 

provozovny bistra, přičemž jak již bylo zmíněno v kapitole zabývající se standardizací 

konceptu hromadných objednávek s donáškou, v jednotlivých skupinách je vytipovaných 

přibližně 10, resp. 5. vhodných subjektů. 

Tento leták bude obsahovat následující údaje: 

• Informace o službě – uvést podrobně nabízený sortiment. 

• Ceny – uvést ceny nabízeného sortimentu. 

• Časový údaj – odkdy do kdy je možné službu využít. 
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• Obrázek – tematický, například fotografii kurýra s objednávkou. 

• Odkazy – web, Facebook, kontaktní údaje. 

• Pokyny pro objednávku. 

• Výzvu k akci – například „Kontaktujte nás!“ 

Tento způsob komunikace s potenciálními zákazníky má nesporné výhody jednak 

v možnosti cílení na konkrétní zvolené subjekty, potenciální zákazníky a také 

v tom, že zákazník ihned obdrží všechny informace potřebné k využití dané služby 

v přehledné podobě. 

Náklady na toto opatření představují náklady na vytištění letáků, mzdu pracovníka 

zajišťujícího tvorbu databáze a náklady na distribuci sestávající z poplatku za doručení 

poštovní službou. Náklady na vytištění letáků byly vypočteny na základě odhadovaného 

počtu objednaných kusů ve výši 20 kusů pro skupinu A a 10 kusů pro skupinu 

B (s ohledem na rezervu převyšující reálný počet potenciálních zákazníků), a ceny za toto 

množství, celkově tato suma činí odhadem 100 Kč. Dále je odhadováno, že tvorba 

databáze potenciálních zákazníků zabere dodatečně přibližně 2 pracovní hodiny, 

což při průměrné výši hodinové mzdy pracovníka 100 Kč a výši sociálního a zdravotního 

pojištění 34 % z vyplácené mzdy činí celkově 270 Kč. Náklady na adresný direct 

mail byly odhadnuty na 10 Kč za kus, celkem tedy tato suma činí při počtu 

30 plánovaných rozeslaných letáků 300 kč. Suma celkových nákladů na letákovou 

kampaň tedy činí 670 Kč (45).  

Placená reklama – Google 

Druhou částí kampaně je využití reklamy ve vyhledávacím nástroji od společnosti 

Google. Pro propagaci ve vyhledávacím nástroji od společnosti Google je navrženo 

využít nástrojů SEM – Search engine marketing neboli reklamy ve vyhledávači. Toto 

opatření spočívá v možnosti propagace poskytovaných služeb na základě klíčových 

slov vyhledávaných uživatelem. Reklama umožňující proklik na webové stránky 

zadavatele je zobrazena na předních pozicích mezi výsledky vyhledávání, a to v pořadí 

určeném na základě cenové nabídky konkurenčních podniků inzerujících reklamu 

s totožnými klíčovými slovy vyhledávání. Tento postup zprostředkovává firmám 

možnost zacílit bezprostředně na zákazníka, který hledá specifický produkt a zareagovat 
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na tuto poptávku nabídnutím svých vlastních produktů a služeb. Zákazník následně přejde 

na webové stránky organizace, kde může získat doplňující informace či realizovat nákup.  

Tato reklama by měla obsahovat následující údaje: 

• Charakteristiku služby – název a stručný popis. 

• Místo výkonu služby – Brno – Veveří. 

• Odkaz na webové stránky – konkrétně na stránku s informacemi o službě. 

• Kontaktní údaje – telefonní číslo. 

• Výzvu k akci – například „Prohlédněte si naši nabídku!“ 

Příklad vizuální podoby takovéto reklamy je zobrazen na obrázku č. 6, přičemž je pouze 

ilustračního charakteru. 

 

Obrázek č. 6: Příklad vizuální podoby placené reklamy ve vyhledávači Google 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pro toto navrhované opatření byla zvolena v rámci návrhu konceptu standardizace 

hromadných objednávek s donáškou pro reklamní sestavu tato kritéria:  

• Lokalita: Brno – Město, Jihomoravský kraj, Česká republika, se zacílením 

na oblast v okruhu jednoho kilometru od provozovny bistra. 

• Klíčová slova: Jídlo na objednávku Brno, rozvoz jídel Brno, zdravá jídla rozvoz 

Brno, dovoz obědů Brno, hromadný rozvoz jídel Brno, zdravé obědy dovoz Brno. 

• Shoda klíčových slov: Modifikovaná volná shoda. 

Základní rozpočet na reklamu byl vymezen ve výši 1 200 Kč na měsíční období, jedná 

se tedy o průměrnou denní útratu zhruba ve výši 40 Kč. Platba zde probíhá v režimu 

za proklik na stránky inzerenta, za samotné zobrazení reklamy inzerent neplatí 

nic, a to i v případě, kdy je cílem reklamy zvýšení podílu zobrazení, a tedy zvýšení 

povědomí o podniku. Z tohoto hlediska je tento typ reklamy také výhodný. V tomto 
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případě je ovšem vhodné nastavit v odpovídajícím nástroji, např. Google Analytics, 

sledování počtu zobrazení a míru prokliku. Je také dále doporučeno pravidelně kampaň 

v nástroji Google sledovat a upravovat na základě vyhledávacích dotazů a úspěšnosti 

reklamní sestavy. 

Oznámení na Facebookových stránkách podniku 

Třetí část kampaně v rámci hromadných objednávek s donáškou představuje oznámení 

ohledně této poskytované služby zákazníkům za pomoci firemních facebookových 

stránek a webových stránek podniku. 

Pro sociální síť Facebook je navrženo využít organického příspěvku, kdy firma pouze 

uveřejní příspěvek na firemních facebookových stránkách. Tento příspěvek 

by měl obsahovat následující: 

• Informace o službě – stručně sdělit, co je propagovanou nabízenou službou. 

• Časový údaj – odkdy do kdy je možné službu využít. 

• Odkaz na webové stránky podniku, konkrétně stránku informující o produktu. 

• Obrázek – tematický, například fotografii kurýra s objednávkou. 

• Výzvu k akci – například „Kontaktujte nás zde!“ 

Toto sdělení bude v rámci reklamy cíleno na fanoušky facebookových firemních stránek 

a bude sloužit pouze k případnému usnadnění dohledání informací. Z tohoto důvodu také 

není tento příspěvek sponzorován, k čemuž přispívá i fakt, že na zvolený okruh zákazníků 

– skupiny A a B – není možné pomocí takovéto formy reklamy přímo zacílit. Náklady 

na toto opatření jsou zanedbatelné, a proto nejsou zahrnuty do přehledu nákladů v závěru 

kapitoly. Z tohoto hlediska je také možné v určitých intervalech (např. čtvrtletně) tuto 

akci opakovat a připomínat tak nenásilným způsobem potenciálním zákazníkům 

skutečnost poskytování této služby. 

Oznámení na webových stránkách podniku 

Dále je zde navrženo oznámení týkající se možnosti zajištění hromadných objednávek 

s donáškou na webových stránkách vybraného podniku. Zde bude pro tento účel opět 

vymezena samostatná dílčí stránka. Toto oznámení by mělo obsahovat následující údaje: 
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• Informace o produktu – stručně sdělit, co je součástí služby. 

• Časový údaj – odkdy do kdy je možné službu objednat. 

• Distribuce – způsob zajištění, lokalita. 

• Ceny – přiložit soubor s cenovou nabídkou jednotlivých položek v rámci služby. 

• Odkaz – na objednávkový formulář. 

• Obrázek – tematický, například fotografii kurýra s objednávkou. 

• Výzvu k akci – například „Objednejte si nyní!“ 

Na tuto dílčí stránku bude také odkazovat navrhovaná reklama ve vyhledávači Google 

a organický příspěvek na facebookových firemních stránkách. Zákazník zde tak rovněž 

obdrží všechny potřebné informace v přehledné podobě na jednom místě. Jak již bylo 

zmíněno, bylo by také vhodné umístit na tuto stránku odkaz, který zákazníka přesměruje 

přímo na objednávkový formulář. 

Náklady na zavedení tohoto opatření spočívají pouze ve mzdě pracovníka vybraného 

podniku zajišťujícího aktualizaci informací na webových stránkách pomocí nástroje 

pro uživatelskou úpravu. Vzhledem k časové mzdě 100 Kč, výši sociálního a zdravotního 

pojištění 34 % z vyplácené mzdy a počtu dodatečně odpracovaných hodin strávených 

úpravou webových stránek ve výši 5 hodin byly celkové náklady na zavedení tohoto 

opatření stanoveny ve výši 670 Kč. 

Tabulka č. 21: Souhrn nákladů na kampaň – Koncept hromadných objednávek s donáškou  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Jednorázové náklady 

Část kampaně Náklady opatření 

Oznámení na webových stránkách podniku 670 Kč 

Letáková kampaň 670 Kč 

Celkem 1 340 Kč 

Průběžné měsíční náklady 

Část kampaně Náklady opatření 

Placená reklama – Google 1 200 Kč 

Celkem 1 200 Kč 
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V tabulce č. 21 na předcházející straně je možné vidět celkový souhrn všech 

navrhovaných částí kampaně týkající se Hromadných objednávek s donáškou. Náklady 

jsou rozděleny na jednorázové a pravidelně vydávané v měsíčním vyjádření. 

Při součtu všech dílčích vypočtených nákladů vychází celková částka nákladů na nástroje 

propagace využitých v návaznosti na navrhované opatření standardizace hromadných 

objednávek jídel s donáškou ve výši 1 340 Kč pro jednorázově vynaložené náklady 

při zavádění opatření a 1 200 Kč pro průběžné měsíční náklady. 

3.5.3 Kampaň – Slevy pro studenty 

V případě návrhu na poskytování slev studentům na základě předložení průkazu 

ISIC je také nezbytné neopomenout o tomto opatření spravit potenciální zákazníky. 

Podobně jako v případě komunikace týkající se zavádění snídaňových balíčků bude 

využito nástrojů reklamy a přímého marketingu, a to s využitím online nástrojů. 

Kampaň – Slevy pro studenty sestává z využití čtyř oblastí, jimiž jsou: 

• Propagace v místě prodeje. 

• Placená reklama – Facebook. 

• Oznámení na webových stránkách podniku. 

• Venkovní navigační reklamní poutače v lokalitě. 

Níže jsou tyto jednotlivé body podrobně přiblíženy. 

Propagace v místě prodeje 

První část kampaně spočívá v oznámení o nově nabízeném produktu přímo v prostorách 

provozovny bistra. Obdobně jako v rámci kampaně týkající se zavedení konceptu snídaní 

s sebou bude využito k těmto účelům „áčko“, křídové tabule v provozovně bistra 

a prostor vitríny. Pomocí všech těchto komunikačních prvků je možné oznámit 

zákazníkovi zavedení těchto slev pro držitele průkazu ISIC, přičemž hlavním obsahem 

sdělení bude v případě „áčka“ informace o probíhající akci, v případě oznámení 

na křídových tabulích a vitríně je možné uvést také informaci o zařazených produktech 

a nových zvýhodněných cenách. Náklady na toto opatření jsou zanedbatelné a proto 

nejsou zahrnuty do přehledu nákladů v závěru kapitoly. 
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Placená reklama – Facebook 

Druhá část kampaně spočívá opět ve využití placené reklamy na Facebooku. Pro sociální 

síť Facebook je navrženo využít tzv. sponzorovaného příspěvku. Tento příspěvek 

by měl obsahovat následující: 

• Informace o produktu – stručně sdělit, na které produkty se akce vztahuje. 

• Podmínky akce – nutnost předložení průkazu. 

• Cenu – uvést výši slevy při jejím uplatnění. 

• Odkaz na webové stránky podniku, konkrétně stránku informující o slevové akci. 

• Obrázek – tematický, například fotografii produktu zahrnutého do akce. 

• Výzvu k akci – například „Máš ISIC? Využij slevu!“ 

Toto sdělení bude v rámci reklamy cíleno na konkrétní segment uživatelů 

dle následujících specifik:  

• Lokalita: Brno, Jihomoravský kraj, Česká republika;  

• Věk: 18-26+ let; Demografické údaje: středoškoláci, vysokoškoláci, 

v navazujícím magisterském studiu;  

• Zájmy: Jídlo a nápoje – rychlé občerstvení, veganství, vegetariánství, čaj, káva, 

džusy, nealkoholické nápoje; Restaurace – bistra, kavárny, snack bary, 

fastfoodové restaurace.  

Velikost potenciálního okruhu zahrnutých uživatelů dosahuje dle dat poskytovatele 

70 000 lidí. Měsíční rozpočet pro tuto kampaň je plánován ve výši 1 000 Kč. Tato částka 

odhadem zprostředkuje zobrazení reklamy 530 až 1500 uživatelům denně. Platba tedy 

probíhá v režimu za zobrazení (43). 

V rámci dlouhodobého užívání této formy propagace je rovněž vhodné pravidelně 

příspěvek, informace i použité obrazové materiály aktualizovat či vytvořit lehce odlišný 

příspěvek na podobné téma. Náklady opatření v takovém případě zůstávají beze změny.  

Oznámení na webových stránkách podniku 

Třetí částí kampaně je zde oznámení týkající se zavádění studentských slev na webových 

stránkách vybraného podniku. Zde bude pro tento účel vymezena samostatná dílčí 

stránka. Toto oznámení by mělo obsahovat následující údaje: 
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• Informace o produktu – stručně sdělit, na které produkty se akce vztahuje. 

• Podmínky akce – nutnost předložení průkazu. 

• Cenu – uvést výši slevy. 

• Obrázek – tematický, například fotografii produktu zahrnutého do akce. 

• Výzvu k akci – například „Máš ISIC? Využij slevu!“ 

Na tuto dílčí stránku bude také odkazovat navrhovaná reklama na Facebooku. Zákazník 

zde tak získá všechny potřebné informace v přehledné podobě na jednom místě. 

Náklady na zavedení tohoto opatření spočívají pouze ve mzdě pracovníka vybraného 

podniku zajišťujícího aktualizaci informací na webových stránkách pomocí nástroje 

pro uživatelskou úpravu. Vzhledem k časové mzdě 100 Kč, výši sociálního a zdravotního 

pojištění 34 % z vyplácené mzdy a počtu dodatečně odpracovaných hodin strávených 

úpravou webových stránek ve výši 5 hodin byly celkové náklady na zavedení tohoto 

opatření stanoveny ve výši 670 Kč. 

Venkovní navigační reklamní poutače v lokalitě 

Závěrečnou částí reklamní kampaně je pronájem nedalekých venkovních reklamních 

poutačů v blízkosti provozovny bistra analogicky k opatření navrhovanému v rámci 

kampaně týkající se Snídaní s sebou. V rámci tohoto sdělení by mělo být obsaženo: 

• Informace o produktu – stručně sdělit, na které produkty se akce vztahuje. 

• Informace o podniku – název, logo 

• Podmínky akce – nutnost předložení průkazu. 

• Cenu – uvést výši slevy. 

• Obrázek – tematický, například fotografii produktu zahrnutého do akce. 

• Výzvu k akci – například „Máš ISIC? Přijď si pro slevu!“ 

• Navigaci – směr a vzdálenost k provozovně. 

Toto opatření tak doplní, obdobně jako u snídaňových menu, předcházející součásti 

marketingové kampaně přímo v lokalitě prodeje a zacílí tak na potenciální kolemjdoucí 

zákazníky, čímž upozorní na nově zaváděný produkt a zvýší povědomí o značce, 

či zákazníkům připomene již dříve sdělenou nabídku.  
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Náklady na toto opatření byly vypočteny na základě průměrné ceny inzerce za pomocí 

tohoto reklamního poutače a odhadovaného počtu pronajatých poutačů, přičemž hodnoty 

pro výpočet jsou totožné s opatřením navrhovaným v rámci zavádění Snídaní s sebou. 

Jednorázové náklady na tuto formu propagace tedy rovněž činí 250 Kč a průběžné 

měsíční náklady pak 1 600 Kč (44). 

V tabulce č. 22 je možné vidět celkový souhrn všech navrhovaných částí kampaně 

týkající se Slev pro studenty a jejich náklady. Ty jsou rozděleny na jednorázové 

a pravidelně vydávané v měsíčním vyjádření. 

Tabulka č. 22: Souhrn nákladů na kampaň – Slevy pro studenty 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Jednorázové náklady 

Část kampaně Náklady opatření 

Oznámení na webových stránkách podniku 670 Kč 

Venkovní navigační reklamní poutače v lokalitě 250 Kč 

Celkem 920 Kč 

Průběžné měsíční náklady 

Část kampaně Náklady opatření 

Placená reklama – Facebook 1 000 Kč 

Venkovní navigační reklamní poutače v lokalitě 1 600 Kč 

Celkem 2 600 Kč 

Při součtu všech dílčích vypočtených nákladů vychází celková částka nákladů na nástroje 

propagace využité v návaznosti na navrhované opatření zavedení Slev pro studenty 

ve výši 920 Kč pro jednorázově vynaložené náklady při zavádění opatření 

a 2 600 Kč pro průběžné měsíční náklady. 

3.5.4 Kampaň – Rozšíření cateringových služeb 

Pro úspěšné poskytování cateringových služeb je navrhováno využít určité kombinace 

přístupů navrhovaných u konceptu Snídaní s sebou a u konceptu Jídel na objednávku 

s donáškou. Zákazníci jsou zde totiž představování nejen fyzickými osobami, ale také 



 

124 

 

institucemi. Pro tento účel byly zvoleny opět nástroje reklamy a přímého marketingu, 

a to s využitím online nástrojů. 

Kampaň – Cateringové služby sestává z využití čtyř oblastí, jimiž jsou: 

• Letáková kampaň. 

• Placená reklama – Facebook.  

• Placená reklama – Google. 

• Oznámení na webových stránkách podniku. 

Níže jsou tyto jednotlivé body podrobně přiblíženy. 

Letáková kampaň 

První část kampaně spočívá ve využití papírových letáků s nabídkou cateringových 

služeb. Cílí primárně na instituce, podnikatelské subjekty, a to ty nacházející 

se v bezprostředním okolí provozovny bistra, neboť v takovémto případě budou náklady 

na zajištění dopravy v rámci zajištění cateringových služeb minimální. Opět je tento 

přístup zvolen na základě obtížnějšího cílení nástrojů pro komunikaci s těmito subjekty. 

V rámci tohoto opatření je tedy třeba vytvořit databázi potenciálních klientů služby 

a následně jim zaslat tuto nabídku poskytnutí služby. Zde však oproti předcházející 

zmíněné navrhované letákové kampani bude tato masovějšího charakteru a může 

obsahovat přibližně 200 subjektů. A to z toho důvodu, že v případě poskytování 

cateringových služeb se nejedná primárně o služby pravidelného charakteru, jako je tomu 

u Hromadných objednávek s donáškou, a je tedy předpokládán vyšší počet možných 

klientů využívajících této služby. 

Tento leták bude obdobného charakteru jako leták v rámci kampaně pro Hromadné 

objednávky s donáškou – bude obsahovat následující údaje: 

• Informace o službě – uvést nabízený sortiment. 

• Místo výkonu služby – Brno a okolí 20 km. 

• Obrázek – tematický, například fotografii již realizovaného cateringu. 

• Odkazy – web, Facebook, kontaktní údaje. 

• Pokyny pro objednávku. 

• Výzvu k akci – například „Kontaktujte nás!“ 



 

125 

 

Náklady na toto opatření představují náklady na vytištění letáků, mzdu pracovníka 

zajišťujícího tvorbu databáze a náklady na distribuci tvořené poplatkem za doručení 

poštovní službou. Náklady na vytištění letáků byly vypočteny na základě odhadovaného 

počtu objednaných kusů ve výši 250 kusů (včetně rezervy) a ceny za toto množství, 

celkově tato suma činí 600 Kč. Je odhadováno, že tvorba databáze potenciálních 

zákazníků zabere dodatečně zhruba 6 pracovních hodin, což při průměrné výši hodinové 

mzdy pracovníka 100 Kč a výši sociálního a zdravotního pojištění 34 % z vyplácené 

mzdy činí celkově 800 Kč. Náklady na adresný direct mail byly odhadnuty 

na 3,5 Kč za kus, celkem tato suma činí při počtu 250 plánovaných rozeslaných letáků 

875 Kč. Celkové náklady na letákovou kampaň tedy činí 2 275 Kč (45).  

Placená reklama – Facebook 

Druhá část kampaně spočívá ve využití placené reklamy na Facebooku a cílí tedy v prvé 

řadě na potenciální zákazníky z kategorie fyzických osob. Pro sociální síť Facebook 

je navrženo využít tzv. sponzorovaného příspěvku. Tento příspěvek by měl obsahovat 

následující: 

• Informace o službě – stručně sdělit, co je propagovanou nabízenou službou. 

• Odkaz – na webové stránky podniku, konkrétně stránku informující o produktu. 

• Obrázek – tematický, například fotografii z již realizovaného cateringu. 

• Výzvu k akci – například „Kontaktujte nás zde!“ 

Toto sdělení bude v rámci reklamy cíleno na konkrétní segment uživatelů 

dle následujících specifik:  

• Lokalita: Brno, Jihomoravský kraj, Česká republika (+20 km okruh zahrnující 

stanovenou lokalitu Brno – Venkov);  

• Věk: 18-65+ let.; 

• Zájmy: Jídlo a nápoje – rychlé občerstvení, veganství, vegetariánství, zákusky, 

čaj, káva, džusy, nealkoholické nápoje; Restaurace – bistra, kavárny.  

Velikost potenciálního okruhu zahrnutých uživatelů dosahuje dle dat poskytovatele 

260 000 lidí. Měsíční rozpočet pro tuto kampaň je plánován ve výši 1 500 Kč. Tato částka 
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odhadem zprostředkuje zobrazení reklamy 600 až 1700 uživatelům denně. Platba probíhá 

v režimu za zobrazení (43).  

V tomto případě je rovněž vhodné nastavit v nástroji Facebooku pro reklamu sledování 

počtu provedených konverzí na základě zobrazení sponzorovaného příspěvku. Tato 

konverze bude představovat využití objednávkového formuláře pro objednání cateringu, 

který bude umístěn na webové stránky podniku. V případě potřeby, obdobně jako 

u předchozích návrhů týkajících se využívání reklamy na Facebooku, je možné tento 

příspěvek aktualizovat, doplňovat o nové informace či fotografie a věnováním 

kontinuální péče tak zajistit maximální možný efekt této formy propagace. 

Placená reklama – Google 

Pro propagaci ve vyhledávacím nástroji od společnosti Google je navrženo využít 

nástrojů SEM – Search engine marketing, neboli reklamy ve vyhledávači. Tato reklama 

by měla obsahovat následující údaje: 

• Charakteristiku služby – Název a stručný popis. 

• Místo výkonu služby – Brno a okolí 20 km. 

• Odkaz na webové stránky – konkrétně na stránku s informacemi o službě. 

• Kontaktní údaje – telefonní číslo. 

• Výzvu k akci – například „Kontaktujte nás zde!“ 

Pro toto navrhované opatření byla zvolena v rámci návrhu standardizace cateringových 

služeb pro reklamní sestavu tato kritéria:  

• Lokalita: Brno – Město, Jihomoravský kraj, Česká republika, se zacílením 

na oblast v okruhu dvaceti kilometrů od provozovny bistra. 

• Klíčová slova: Catering Brno, cateringové služby Brno, zajištění cateringu Brno, 

catering na akci Brno, zajištění občerstvení Brno, občerstvení na akci Brno. 

• Shoda klíčových slov: Modifikovaná volná shoda. 

Základní rozpočet na reklamu byl vymezen ve výši 1 500 Kč na měsíční období, jedná 

se tedy o průměrnou denní útratu zhruba ve výši 50 Kč. Tato částka byla zvýšena 

s ohledem na vyšší frekvenci užívání klíčových slov konkurencí, a tedy vyšší případnou 

cenu za proklik. Platba i zde probíhá v režimu za proklik na stránky inzerenta. Také 
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v tomto případě je ovšem příhodné nastavit ve vhodném nástroji, např. Google Analytics, 

sledování počtu provedených konverzí v podobě odeslání objednávkového formuláře 

na základě zobrazení reklamy ve vyhledávání. Rovněž je v budoucnu doporučeno 

kampaň v nástroji Google sledovat a pravidelně upravovat na základě vyhledávacích 

dotazů a úspěšnosti reklamní sestavy. 

Oznámení na webových stránkách podniku 

Závěrečná část kampaně v rámci poskytování cateringových služeb představuje využití 

oznámení na webových stránkách vybraného podniku. Zde bude pro tento účel opět 

vymezena samostatná dílčí stránka. Toto oznámení by mělo obsahovat následující údaje: 

• Informace o produktu – stručně sdělit, co je součástí služby a jaká jsou pravidla 

(minimální objednávka). 

• Distribuce – způsob zajištění, lokalita. 

• Ceny – přiložit soubor s cenovou nabídkou jednotlivých položek v rámci služby. 

• Odkaz – na objednávkový formulář. 

• Obrázek – tematický, například fotografii již realizovaného cateringu. 

• Výzvu k akci – například „Objednejte si službu nyní!“ 

Na tuto dílčí stránku bude také odkazovat navrhovaná reklama ve vyhledávači Google 

a sponzorovaný příspěvek na firemní facebookové stránce. Zákazník zde tak rovněž 

obdrží všechny potřebné informace v přehledné podobě na jednom místě. Dále by bylo 

vhodné umístit na tuto stránku odkaz, který zákazníka přesměruje přímo na objednávkový 

formulář. 

Náklady na zavedení tohoto opatření spočívají pouze ve mzdě pracovníka vybraného 

podniku zajišťujícího aktualizaci informací na webových stránkách pomocí nástroje 

pro uživatelskou úpravu. Vzhledem k časové mzdě 100 Kč, výši sociálního a zdravotního 

pojištění 34 % z vyplácené mzdy a počtu dodatečně odpracovaných hodin strávených 

úpravou webových stránek ve výši 5 hodin byly celkové náklady na zavedení tohoto 

opatření stanoveny ve výši 670 Kč. 

V tabulce č. 23 na následující straně je možné vidět celkový souhrn všech navrhovaných 

částí kampaně týkající se Cateringových služeb. Náklady jsou rozděleny na jednorázové 

a pravidelně vydávané v měsíčním vyjádření.  
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Při součtu všech dílčích vypočtených nákladů vychází celková částka nákladů na nástroje 

propagace využité v návaznosti na navrhované opatření standardizace cateringových 

služeb ve výši 2 945 Kč pro jednorázově vynaložené náklady při zavádění opatření 

a 3 000 Kč pro průběžné měsíční náklady. 

Tabulka č. 23: Souhrn nákladů na kampaň – Cateringové služby  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Jednorázové náklady 

Část kampaně Náklady opatření 

Letáková kampaň 2 275 Kč 

Oznámení na webových stránkách podniku 670 Kč 

Celkem 2 945 Kč 

Průběžné měsíční náklady 

Část kampaně Náklady opatření 

Placená reklama – Facebook 1 500 Kč 

Placená reklama – Google 1 500 Kč 

Celkem 3 000 Kč 

3.6 Lidé 

V oblasti lidských zdrojů z hlediska navrhovaných úprav týkajících se marketingového 

mixu dojde také k úpravám, a to z hlediska všech navrhovaných opatření. Základem 

správného nastavení fungování organizace je nezbytně to, aby byli zaměstnávaní 

pracovníci kvalifikovaní pro správný výkon pracovní činnosti, a to především 

z informačního hlediska alespoň v základní rovině. Na překážku tomuto typu opatření 

není ani fakt, že vybraný podnik nezaměstnává většinu pracovníků na hlavní pracovní 

poměr, nýbrž na dohodu o pracovní činnosti. Je tomu tak především proto, že společnost 

preferuje dlouhodobou zaměstnaneckou spolupráci a že tento typ zajištění informovanosti 

a potažmo tedy správné úrovně profesionality nevyžaduje přehnané časové a finanční 

investice z hlediska zaměstnavatele. Tato opatření rovněž posunou vybraný podnik blíže 

ke stanovenému cíli stát se v budoucnu určitým komunitním místem, kde by zákazník 
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získal nejen kvalitní služby z hlediska poskytovaných produktů, ale zároveň také 

informace, o něž by měl v souvislosti se službou zájem. 

V následujících podkapitolách jsou podrobně popsána jednotlivá navrhovaná opatření 

týkající se lidského prvku marketingového mixu vybraného podniku. 

3.6.1 Instruktáž – Snídaně s sebou 

Pro úspěšné zavedení opatření Snídaní s sebou je nezbytné provést instruktáž personálu. 

Ta bude obsahovat v prvé řadě informace ohledně přípravy surovin, přístrojů a obalových 

materiálů s dostatečným předstihem, případně v dostatečném množství. Dále je nutné 

zaměstnance seznámit s konceptem, se změnami v menu, s cenovým rozdílem při využití 

této akce, s možnostmi odlišných variant snídaňových balíčků a s časovými pravidly 

pro poskytování. 

Rovněž by mělo být řečeno, aby zaměstnanci zákazníky na možnost využití tohoto 

speciálního menu upozorňovali a nabízeli jim využití této možnosti. Dále je potřeba 

seznámit je s podmínkami akce tak, aby nedocházelo k potížím a byla tak zajištěna 

maximální zákaznická spokojenost. Náklady na zavedení tohoto opatření 

jsou zanedbatelné. 

3.6.2 Opatření pro koncept jídel na objednávku s donáškou 

Obdobně jako u předchozího opatření, i v případě hromadných objednávek s donáškou 

je nezbytné proškolit v základech personál vybraného podniku. Jedná se tedy opět 

o informace týkající se přípravy surovin, přístrojů a obalových materiálů s dostatečnou 

časovou a množstevní rezervou. Je nezbytné proškolit pracovníky přijímající objednávku 

od pověřené osoby s pomocí objednávkového formuláře, vysvětlit postup předání 

objednávky ostatním pracovníkům vyřizujícím přípravu objednaných pokrmů a zajistit 

kontrolu obsahu objednávky před zabalením a naložením do rozvážkového vozu.  

Krom aktivity proškolení stávajících pracovníků bude třeba zvýšit pracovní úvazky 

současných pracovníků či případně je zaměstnat na hlavní pracovní poměr. Následně 

je pak třeba určit pracovníka zajišťujícího vlastní rozvoz objednávky – kurýra. Tento 

pracovník bude mít na starost zkontrolovat technickou připravenost rozvozu – stav vozu, 

stav nádrže, správné uskladnění produktů v úložném prostoru, funkčnost terminálu 
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a podobně. Dále bude jeho povinností včas rozvézt objednané zboží, bude tedy 

vyžadováno, aby zaměstnanec disponoval řidičským průkazem skupiny B; předat 

ho koncovým zákazníkům a přijmout od nich platbu. Po úspěšném vyřízení objednávky 

pak zbývá dopravit vůz a případnou hotovost zpět do provozovny bistra, kde nahlásí 

vedoucímu pracovníkovi vyřízení objednávky a předá výše zmíněné. Případně pak bude 

připraven pro další rozvoz objednaných produktů. V tomto ohledu tedy musí být také 

správně instruován o náplni své pracovní činnosti. Navýšení mzdových nákladů 

spojené s rozšířením stávajících úvazků pracovníků vybraného podniku je zahrnuto 

ve výpočtu nákladů na základě předpokládaných tržeb v kapitole 3.3.2 Koncept jídel na 

objednávku s donáškou. 

3.6.3 Instruktáž – Slevy pro studenty 

V rámci tohoto opatření je na místě opět instruktáž personálu, který přijde do styku 

s poskytováním těchto slev pro vybranou skupinu držitelů průkazů ISIC. Toto proškolení 

pracovníků bude spočívat v poskytnutí informací týkajících se vybraných produktů, 

na něž se bude slevová akce vztahovat a výše slevy v případě jejího využití.  

Dále je důležité zajistit, aby zaměstnanec dokázal bezpečně ověřit platnost studentského 

průkazu tak, aby vyloučil možnost případné chybně poskytnuté slevy a zároveň nadměrně 

časově nezatěžoval zákazníka. Náklady na zavedení tohoto opatření jsou zanedbatelné. 

3.6.4 Opatření pro rozšíření cateringových služeb 

Standardizace poskytování cateringových služeb bude rovněž vyžadovat instruktáž 

personálu. Především se bude jednat o instruování pracovníků zajišťujících komunikaci 

se zákazníky – je třeba, aby měli přehled informací o doporučených minimálních 

velikostech objemu poskytování služby v návaznosti na vzdálenost místa realizace služby 

a informace o minimálních časových rezervách mezi vlastní objednávkou a realizací 

služby. Rovněž je plánováno proškolit pracovníky zajišťující příjem objednávky – 

ať už realizované osobně, telefonicky, e-mailem či za pomoci objednávkového 

formuláře, a to tak, aby správně objednávku přijali a předali ji vedení podniku či případně 

dalším pracovníkům zajišťujícím přípravu, dopravu a nákup zásob. 
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V návaznosti na predikci zvýšení počtu, resp. celkového peněžního objemu, zakázek 

cateringových služeb je nutné rozšířit pracovní úvazky současných pracovníků na úroveň, 

která by zajišťovala plynulé a správné poskytování této služby, či případně jim nabídnout 

zaměstnání na hlavní pracovní poměr. Navýšení mzdových nákladů spojené s rozšířením 

stávajících úvazků pracovníků vybraného podniku je zahrnuto ve výpočtu nárůstu 

nákladů na základě předpokládaných tržeb v kapitole 3.7.4 Rozšíření cateringových 

služeb a jejich standardizace. 

3.6.5 Systém vzdělávání pracovníků 

Mimo prozatím představené návrhy je jedním z dalších předložených opatření zavedení 

systému kontinuálního vzdělávání pracovníků. Zvyšování kvalifikace pracovníků 

vybraného podniku z dlouhodobého hlediska nepochybně povede ke zvýšení úrovně 

poskytovaných služeb – zákazník krom samotné služby může také získat zážitek 

z komunikace s obsluhou podniku. Zároveň je dlouhodobým cílem podniku budování 

komunitního místa, kde by zákazníci mohli od obsluhy získávat informace týkající 

se zdravého stravování a zdravého životního stylu nad rámec v současnosti nabízených 

služeb, což by přispělo k tvorbě neformální atmosféry pramenící z návštěvy zákazníka, 

zvýšení počtu jejich opakovaných návštěv a ve výsledku také vedlo ke zvyšování objemů 

prodeje. 

Z tohoto důvodu je navrženo dlouhodobé vzdělávání pracovníků bistra 

ve dvou základních oblastech – znalostech týkajících se zdravé výživy a zdravého 

životního stylu; a komunikačních dovednostech. Je totiž nezbytné nejen podat 

zákazníkovi správné informace, ale rovněž umět tyto informace vhodně zprostředkovat. 

Z hlediska znalostí týkajících se zdravého stravování a životního stylu je navrhováno 

využít nabídky kurzů pro zaměstnance od společnosti Dexter Academy. Náplní těchto 

kurzů je vzdělávání v těchto oblastech: volba kvalitních potravin, správná tvorba 

jídelníčku, zdravé hubnutí, potravní doplňky, alergie a intolerance, výživa pro děti, výživa 

pro těhotné a kojící matky, výživa pro fitness a další specializované nabídky. Délka 

jednoho kurzu je 7 hodin a pokryje tak přibližně jeden pracovní den. Kurzy probíhají 

v učebnách společnosti v Brně. Náklady na jedno školení na jednoho zaměstnance činí 

v průměru 2 200 Kč (46). 
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Tyto kurzy by zaměstnanci měli podstupovat pravidelně a aktualizovat tak svou znalostní 

bázi v této oblasti dle potřeb vybraného podniku, a to s frekvencí jednou za půl roku. 

V ročním vyjádření při počtu 3 školených zaměstnanců tak celkově tato částka činí 

13 200 Kč. 

Z hlediska komunikačních dovedností pracovníků je navrhováno využít nabídky kurzů 

pro zaměstnance od vzdělávacího centra Škola komunikace. Náplní těchto kurzů 

je vzdělávání v oblastech efektivní komunikace, podávání efektivní zpětné vazby, 

asertivity, řešení konfliktních situací a další specializované nabídky. Délka jednoho kurzu 

je 8 hodin a pokryje tak opět přibližně jeden pracovní den. Kurzy probíhají online formou. 

Náklady na tento kurz na jednoho zaměstnance činí přibližně 2 500 Kč (47). 

Tyto kurzy by zaměstnanci měli rovněž podstupovat pravidelně a neustále tak zlepšovat 

své komunikační schopnosti dle potřeb vybraného podniku, a to opět s půlroční periodou. 

V ročním vyjádření při počtu 3 školených zaměstnanců činí tato částka celkově 

15 000 Kč. 

Součet nákladů na oba kurzy činí tedy 28 200 Kč v ročním vyjádření. 

3.6.6 Hodnocení pracovníků 

Pro zlepšení kvality poskytovaných služeb je také vhodné využívat motivačních nástrojů 

v oblasti zaměstnanců tak, aby byli pobízení k co nejlepším výkonům a neustále 

se tak zvyšovala kvalita poskytovaných služeb a následně také spokojenost zákazníků. 

V návaznosti na to je navrženo zavést pravidelné hodnocení pracovníků, a to za pomoci 

využití metody Mystery Shoppingu. 

Pracovníci budou hodnoceni dle několika různých kritérií, jež byla vymezena na základě 

provedené literární rešerše a identifikace faktorů ovlivňujících celkovou spokojenost 

zákazníků s poskytovanou službou. Mezi tato kritéria patří následující: 

• Produkt – hodnocení týkající se kvality připravovaných pokrmů, nápojů, 

doplňkového sortimentu (chuť, teplota, aranž, objem apod.); zaměřeno především 

na pracovníky kuchyně. 

• Propagace – hodnocení zejména propagace v provozovně, její aktuálnosti 

a správnosti (menu, křídové tabule s nabídkou, áčko, nápisy na vitrínách, displaye 



 

133 

 

aktuálních produktů). V případě rozšíření možno hodnotit také další aspekty 

propagace, například komunikaci na sociálních sítích, odpovědi na dotazy – 

včasnost a věcnost – a podobně; zaměřeno především na pracovníky mající 

na starost výše zmíněné činnosti. 

• Lidé – hodnocení vystupování personálu z hlediska komunikace, schopnosti 

vyhovět požadavkům zákazníků, vstřícnosti, věnované pozornosti 

a profesionality; zaměřeno především na pracovníky obsluhy. 

• Procesy – hodnocení plynulosti procesu poskytování služby z hlediska doby 

trvání vyřízení objednávky, doby přípravy jídla, správnosti vyřízení objednávky, 

rychlosti reakce na požadavky, čistoty prostředí, doby prodlev a plynulosti 

vyřízení platby; zaměřeno především na pracovníky kuchyně a obsluhy. 

Pro účely tohoto hodnocení je třeba vytvořit záznamový arch a scénář Mystery 

shoppingu. Záznamový arch a potažmo také scénář pro skrytý nákup budou vycházet 

z výše uvedených kritérií. Může se tedy jednat o běžnou návštěvu či naopak vytvoření 

nestandardní situace a sledování reakcí personálu (např. specifické požadavky 

na objednané jídlo, reklamace jídla či nápoje apod.).   

Návrh možné podoby záznamového archu a návrh možných scénářů Mystery shoppingu 

jsou součástí příloh této práce. Navrhované scénáře je možné vzájemně kombinovat 

tak, aby došlo k průzkumu a otestování všech oblastí, jež jsou v rámci záznamového 

archu uvedeny. Je tedy vhodné daný skrytý nákup vždy přizpůsobit aktuálním 

podmínkám tak, aby bylo zjištěno co možná největší množství relevantních informací, 

jež mohou být následně použity pro přijetí opatření s účelem zlepšení celkové kvality 

poskytované služby. 

Po vyhodnocení kvality poskytované služby, resp. zhodnocení činností jednotlivých 

pracovníků, bude toto hodnocení předáno vedení podniku. To následně na základě 

výstupu vyplatí zaměstnancům mimořádnou odměnu. Přehled odměn pro zaměstnance 

v návaznosti na výsledek provedeného hodnocení je zobrazen v tabulce 

č. 24 na následující straně. Toto hodnocení bude společné pro všechny pracovníky 

vybraného podniku současně, avšak bude záležet na individuálním posouzení vedení 

podniku každého jednotlivého hodnocení tak, aby nedošlo k nespravedlivému jednání 

v návaznosti na provedené hodnocení ústící v demotivaci pracovníků. 
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Tabulka č. 24: Hodnocení pracovníků – výše mimořádných odměn  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dosažené bodové ohodnocení (v %) Výše mimořádné odměny 

80–100 % 2 000 Kč 

60–80 % 1 500 Kč 

40–60 % 1 000 Kč 

20–40 % 500 Kč 

Méně než 20 % Bez mimořádné odměny 

Hodnocení je navrženo k provádění s půlroční periodou, což je dostatečně dlouhá doba 

pro přijetí případných opatření plynoucích z výsledků hodnocení a poučení 

se ze zjištěných chyb a nedostatků. Zaměstnancům bude dopředu s dostatečným 

předstihem nutné oznámit, že budou hodnoceni tímto způsobem, aby se mohli na situaci 

připravit. Rovněž je nutné zajistit více různých hodnotících osob v zájmu zachování 

utajení této aktivity, přičemž ty je nutné důkladně proškolit a seznámit s postupem 

provádění skrytého nákupu a následného hodnocení úrovně kvality poskytované služby. 

Náklady na zavedení tohoto opatření zde představují jednak vyplácené odměny 

v závislosti na dosaženém bodovém ohodnocení zaměstnanců, jednak náklady 

na zajištění Mystery shoppingu a jeho vyhodnocení. Co se týče vyplácených odměn 

zaměstnancům, za předpokladu průměrného ohodnocení 50 bodů, počtu 3 hodnocených 

pracovníků a předpokladu půlroční periody provádění vyplácení odměn činní celková 

částka nárůstu nákladů 8 040 Kč za všechny hodnocené pracovníky, a to včetně zahrnutí 

nákladů na sociální a zdravotní pojištění. 

Náklady na provedení skrytého nákupu jsou zastoupeny mzdou Mystery shoppera, který 

osobně provede skrytý nákup, následně zaznamená průběh tohoto nákupu a provede 

konečné vyhodnocení. Tento pracovník bude zaměstnán vybraným podnikem na dohodu 

o provedení práce s jednorázovou pevně danou mzdou ve výši 800 Kč za jednu návštěvu 

a vyhodnocení. Rovněž je nutné poskytnout skrytému zákazníkovi také kompenzaci 

za útratu v bistru, přičemž bylo odhadnuto, že ta se bude pohybovat v průměrné výši 

200 Kč na jednu návštěvu. Za dvě hodnocení s půlroční periodou tedy tato částka činí 

celkově 2 000 Kč za rok.  
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Celkový součet nákladů na zavedení pravidelného hodnocení pracovníků vybraného 

podniku činí tedy 10 040 Kč v ročním vyjádření. 

3.7 Procesy 

V této kapitole jsou podrobně přiblíženy změny procesního charakteru z hlediska 

marketingového mixu vybraného podniku, které jsou spojeny s navrhovanými 

opatřeními. Tyto změny se týkají dvou nově navrhovaných konceptů – snídaní s sebou 

a hromadných objednávek s donáškou. Kapitola je dále věnována zavádění možnosti 

uplatnění slev pro studenty a také procesním změnám z hlediska návrhu standardizace 

cateringových služeb. Jednotlivé dílčí návrhy jsou blíže popsány v následujících 

podkapitolách. 

3.7.1 Snídaně s sebou 

Pro koncept snídaní s sebou je třeba vymezit pravidla definující způsob poskytování této 

služby zákazníkům.  Snídaně budou nabízeny zákazníkům přímo v provozovně bistra, 

a to v době mezi časy 7 hodin a 10 hodin 30 minut. Platby budou moci zákazníci provádět 

klasickým způsobem – buď hotově, nebo kartou, v tomto ohledu tedy nedojde 

ke změnám. 

Před započetím pracovní doby je rovněž nutné mít s předstihem připravený dostatek 

obalových materiálů, aby byla doba přípravy od okamžiku objednávky snídaně 

co nejkratší. Rovněž, s ohledem na očekávanou poptávku po snídaních s sebou je vhodné 

si předem připravit dostatečné množství produktů, případně surovin užitých při přípravě 

těchto produktů. Toto platí nejen z hlediska přípravy zmíněné v rámci manipulace uvnitř 

podniku, ale také na centrální úrovni při zásobování – bistro musí disponovat nezbytným 

množstvím zásob tak, aby bylo schopno pokrýt zvýšený prodej produktů. 

Obdobně platí tento přístup pro včasné přichystání nástrojů a zařízení – například 

vyčištění a příprava kávovaru, doplnění zrn do mlýnku a podobně. Z tohoto hlediska 

by měl být v této věci důkladně proškolen personál bistra. Toto opatření s sebou nepřináší 

žádné významné dodatečné náklady. 
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3.7.2 Koncept jídel na objednávku s donáškou 

Podobně jako v předchozím případě je i při zajišťování hromadných objednávek 

s donáškou nezbytné jasně vymezit pravidla pro poskytování této služby. Hromadné 

objednávky s donáškou budou nabízeny zákazníkům v okruhu jednoho kilometru 

dojezdu od kamenné prodejny bistra. Pro tuto službu jsou rovněž pevně stanovené časy 

objednávky a samotného dovozu objednaných produktů. V jeden a půl hodinovém 

intervalu od odeslání objednávky do dojednaného času dopravy je tedy nutné zajistit 

přípravu pokrmů, umístit pokrmy do obalů, naložit tyto produkty do vozu a dopravit 

na místo určení. Opět je nutné předem naplánovat dostatečné množství zásob pro přípravu 

a pokrytí odhadovaného prodeje v rámci této služby tak, aby byla poptávka uspokojena. 

Je důležité také vždy zkontrolovat, zda objednávka obsahuje vše dle objednávkového 

formuláře před samotným naskladněním do rozvážkového vozu. Rovněž je nutné 

zabezpečit technickou připravenost rozvozu – vlastní stav vozu, stav nádrže, správné 

uskladnění produktů v úložném prostoru, funkčnost terminálu a podobně. Z tohoto 

hlediska by měl být v této věci důkladně proškolen personál bistra. 

V návaznosti na poskytování této služby by bylo vhodné rovněž zákazníkům, 

resp. pověřené osobě, umožnit snadné odeslání objednávky. Je tedy nezbytné pravidelně 

informovat zákazníka o aktuální nabídce sortimentu pro hromadné objednávky. Další 

součástí návrhu je zajištění platformy pro vyřízení objednávky. V případě zájmu 

o zapojení do programu daná instituce telefonicky či e-mailem zkontaktuje bistro a sdělí 

své kontaktní údaje – jméno a příjmení pověřené osoby, název instituce, adresu instituce, 

telefonické a e-mailové spojení a vyjádří souhlas se zpracováním údajů v souladu 

s GDPR. Na základě tohoto bude vytvořen zákaznický profil, zákazníkovi bude přidělen 

unikátní kód a čas dovozu objednávky, resp. čas, do kdy bude objednávku možné 

objednávat. 

Zákazník, resp. pověřená osoba zkompletuje od koncových zákazníků v dané instituci 

dílčí objednávky. Pro účel samotného aktu objednání by proto bylo vhodné zřídit v rámci 

webových stránek vybraného podniku aplikaci pro zadání a vyřízení objednávky. Toto 

lze realizovat například vytvořením formuláře v rámci webových stránek, 

kde by pověřená osoba jednoduše vybrala z nabízených produktů ty, které jsou obsaženy 

v dílčích objednávkách a následně hromadně objednávku odeslala do bistra, kde by jako 
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celek byla vyřízena. Objednávkový formulář by v rámci webu vybraného podniku 

měl obsahovat následující kolonky k vyplnění: 

• Unikátní kód zákazníka. 

• Seznam položek sortimentu – zaškrtávací políčka s volbou počtu kusů. 

• Poznámka k objednávce. 

Po přijetí objednávky v této formě zákazník obdrží e-mailem potvrzení o převzetí 

objednávky. Platba za poskytnutí služby bude provedena zákazníkem přímo kurýrovi 

zajišťujícímu rozvoz – opět v hotovostní i bezhotovostní variantě. 

Náklady na tvorbu online objednávkového formuláře spočívají ve mzdě pracovníka 

vybraného podniku zajišťujícího péči o webové stránky. Vzhledem k hodinové časové 

mzdě 100 Kč, výši sociálního a zdravotního pojištění 34 % z vyplácené mzdy a počtu 

dodatečně odpracovaných hodin strávených tvorbou integrovaného objednávkového 

formuláře ve výši 10 hodin byly celkové náklady na zavedení tohoto opatření stanoveny 

ve výši 1 340 Kč. Rovněž je třeba v rámci změn procesu pořídit vybavení pracovníka 

rozvozu, sestávající z firemního oblečení a pronájmu přenosného platebního terminálu 

s datovou sim kartou. Tyto náklady byly odhadnuty na základě současného stavu 

v podniku a v prvním případě tyto předpokládané náklady činí na rok celkem 

900 Kč, v druhém pak 5 000 Kč. Celkové náklady na zavedení tohoto opatření 

z procesního hlediska tedy činí 7 240 Kč v ročním vyjádření. 

3.7.3 Slevy pro studenty 

Zavedení tohoto opatření nebude vyžadovat žádné razantní změny v nastavení 

poskytování služeb, neboť identifikace cenově zvýhodněného zákazníka je v tomto 

případě velmi snadná.  

Zákazník předem obsluze oznámí, že by si přál využít slevu pro studenta. Na požádání 

obsluhy poté při placení zároveň předloží platný průkaz studenta, proškolená obsluha 

ověří platnost průkazu ISIC a následně naúčtuje zákazníkovi novou, sníženou cenu. 

Z tohoto hlediska by měl být v této věci důkladně proškolen personál bistra. Toto opatření 

s sebou nepřináší žádné významné dodatečné náklady. 
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3.7.4 Rozšíření cateringových služeb a jejich standardizace 

Hlavní změnou v procesu poskytování cateringových služeb je aktivní oslovování 

potenciálních zákazníků, přičemž za současné situace zákazníci vyhledávají a poptávají 

cateringové služby sami, bistro je tak v pozici, kdy čeká na poptávku po službě. 

Standardizace způsobu poskytování cateringových služeb spočívá mimo jiné 

v tom, že bistro začne aktivně oslovovat subjekty, které by mohly mít o cateringové 

služby zájem. Proces tedy bude začínat nabídkou bistra potenciálním zákazníkům, 

a to za pomoci nástrojů propagace uvedených v kapitole 3.5.4 Kampaň – Rozšíření 

cateringových služeb, kdy v současné době těchto nástrojů pro oslovení potenciálních 

zákazníků vybraný podnik nevyužívá. Cílovým stavem je pak vytvoření sítě pravidelných 

klientů cateringu pro dlouhodobou spolupráci a zvýšení podílu poskytování těchto služeb 

na celkových tržbách vybraného podniku. 

Standardizace poskytovaných cateringových služeb bude dále spočívat v nastavení 

pravidel pro minimální objem poskytované služby ve finančním vyjádření v poměru 

ke vzdálenosti místa realizace služby od kamenné provozovny bistra. V základu je třeba 

stanovit minimální objem cateringové služby platný obecně. Ten je navržen ve výši 

2 000 Kč. V tabulce č. 25 se nachází orientační schéma minimálních objemů 

poskytovaných cateringových služeb v návaznosti na danou vzdálenost, určených 

na základě odhadovaných nákladů na dopravu a také s ohledem na efektivní nakládání 

s kapacitami zdrojů bistra. 

Tabulka č. 25: Minimální požadované objemy cateringu v návaznosti na vzdálenost 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vzdálenost od provozovny Minimální cena objednávky 

do 2 km 2 000 Kč 

od 2 do 5 km 5 000 Kč 

od 5 do 10 km 10 000 Kč 

nad 10 km 15 000 Kč 

Je však třeba zmínit, že dané rozdělení je pouze orientační a představuje jakési 

doporučené hodnoty, na které by vedení podniku při rozhodování mělo brát ohledy. 
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Je nezbytné jednotlivé situace posuzovat individuálně, například v návaznosti 

na momentální poptávku a vytížení kapacit bistra. 

Pro objednání cateringových služeb budou zákazníci moci využít e-mailu, objednat 

catering telefonicky či za pomoci osobní návštěvy kamenné provozovny bistra. Zároveň 

by pro tento účel mohli využít poptávkového formuláře, který je součástí tohoto návrhu. 

Ten bude integrován v rámci webových stránek podniku a měl by obsahovat následující 

kolonky k vyplnění: 

• Kontaktní údaje – jméno a příjmení, adresa místa poskytnutí služby, telefon, 

e-mail. 

• Typ akce – oslava, večírek, podnikové občerstvení, outdoor/indoor apod. 

• Forma servisu – Raut, servírované menu, kombinace. 

• Seznam položek sortimentu – zaškrtávací políčka s volbou počtu kusů; 

nebo případná předpokládaná cena služby a sortiment. 

• Poznámka k objednávce. 

• Vyjádření souhlasu se zpracováním obchodních údajů v souladu s GDPR. 

Doba nutné časové rezervy mezi objednávkou a realizací služby se bude odvíjet 

od objemu poskytovaného cateringu. Orientační rozdělení je zobrazeno v tabulce 

č. 26. Je však třeba znovu zmínit, že dané rozdělení je pouze orientační a představuje 

spíše doporučené hodnoty pro rozhodování. Je nezbytné jednotlivé situace posuzovat 

individuálně, opět například s ohledem na momentální poptávku a vytížení kapacit bistra. 

Tabulka č. 26: Minimální požadované časové rezervy v návaznosti na objem objednávky cateringu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Cena objednávky Minimální požadovaná časová rezerva 

2 000 Kč - 5 000 Kč 2 dny 

5 000 Kč - 10 000 Kč 5 dní 

10 000 Kč - 15 000 Kč 7 dní 

nad 15 000 Kč 14 dní 

Zákazníci za cateringové služby budou platit předem převodem na účet, tím bude 

zajištěna platební schopnost podniku. 
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Tato koncepční změna charakteru poskytovaných cateringových služeb povede nejen 

ke zvýšení celkových tržeb v důsledků zvýšení podílu tržeb za poskytování 

cateringových služeb na těchto celkových tržbách, ale také ke zvyšování povědomí 

o vybraném podniku, budování dobrého jména a propagaci bistra pro následné soukromé 

návštěvy pramenící z dobré zkušenosti zákazníků. Zároveň aktivní oslovování zákazníků 

povede ke snazšímu plánování kapacit, pracovních sil, zásob surovin a ve výsledku také 

tržeb. 

Náklady na tvorbu online objednávkového formuláře spočívají ve mzdě pracovníka 

vybraného podniku zajišťujícího péči o webové stránky. Vzhledem k hodinové časové 

mzdě 100 Kč, výši sociálního a zdravotního pojištění 34 % z vyplácené mzdy a počtu 

dodatečně odpracovaných hodin strávených tvorbou integrovaného objednávkového 

formuláře ve výši 10 hodin byly celkové náklady na zavedení tohoto opatření stanoveny 

ve výši 1 340 Kč. 

V rámci opatření je také třeba určit měsíční predikci nárůstu objemu poskytovaných 

cateringových služeb na základě současné situace a změn uskutečněných v rámci 

navrhovaného opatření. V tabulce č. 27 je uveden odhadovaný nárůst objemu tržeb 

po zavedení opatření souvisejících se standardizací cateringových služeb včetně přínosů 

plynoucích z využívání navrhovaných opatření z hlediska nástrojů propagace. Rovněž 

je zde zobrazena odhadovaná velikost nákladů na zajištění těchto tržeb s ohledem 

na odhadovanou průměrnou ziskovou marži ve výši 25 %. V rámci této hodnoty 

předpokládaných průměrných nákladů je rovněž zahrnuto také odhadované navýšení 

mezd pracovníků vybraného podniku v návaznosti na rozšíření jejich pracovních úvazků 

v souvislosti s navrhovaným opatřením. Níže uvedené hodnoty nezahrnují náklady 

na navrhovaná opatření propagace, ty jsou podrobněji přiblíženy v kapitole 

3.5 Propagace. 

Tabulka č. 27: Predikce nárůstu objemu cateringových služeb – měsíční vyjádření  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Odhad Optimistický Realistický Pesimistický 

Průměrná velikost tržeb 35 000 Kč 25 000 Kč 15 000 Kč 

Průměrná velikost nákladů 26 250 Kč 18 750 Kč 11 250 Kč 
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Uvedené hodnoty jsou dále využity pro souhrnný výpočet v rámci kapitoly 

3.8 Zhodnocení dopadů navrhovaných opatření. 

3.8 Zhodnocení dopadů navrhovaných opatření 

V této kapitole jsou shrnuty dopady jednotlivých navrhovaných opatření pro vybraný 

podnik. Nejprve jsou popsány v návaznosti na jednotlivé návrhy jimi eliminované slabé 

stránky a poté návrhy využité identifikované příležitosti. Následně jsou přiblíženy 

finanční náklady a finanční i nefinanční přínosy jednotlivých opatření. 

3.8.1 Eliminované slabé stránky 

Každé z navrhovaných opatření je zkonstruováno s cílem odstranění určité slabé stránky 

identifikované v analytické části. Návrh týkající se snídaní s sebou ve výhodných 

balíčcích má především za cíl vyvážit návštěvnost vybraného podniku a zvýšit objemy 

tržeb v dopoledních hodinách, kdy je tato návštěvnost za aktuálního stavu nízká. 

Rozšíření cateringových služeb a jejich standardizace cílí na nevhodně nastavený proces 

získávání klientů této služby. Oba tyto návrhy dále zahrnují také tvorbu konceptu 

propagace, včetně v současnosti málo využívaného nástroje reklamy a zvýšení aktivity 

bistra na internetových komunikačních kanálech. Reklamou a propagací na internetu 

se zaobírají také návrhy konceptu jídel na objednávku s donáškou, resp. jeho 

standardizace a poskytování slev pro studenty. Návrh týkající se vzdělávání pracovníků 

kompenzuje fakt zaměstnávání převážně nekvalifikovaných pracovníků, k redukci 

nevýhod plynoucích z tohoto stavu také přispívá poslední navrhované opatření týkající 

se pravidelného hodnocení pracovníků bistra. 

3.8.2 Využité příležitosti 

Co se týče využití identifikovaných příležitostí z vnějšího okolí podniku, které 

se naskýtají, do určité míry všechna navrhovaná opatření vycházejí z faktu rostoucího 

zájmu o zdravé stravování a současné příznivé ekonomické situace. Snídaně s sebou, 

možnost hromadných objednávek, rozšíření cateringových služeb a aplikování 

slev na studenty jsou opatření, pro které je příznivá existence bariér vstupu nových 

konkurentů, mohou tedy využít neuspokojené poptávky, jež na trhu existuje, a také 
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vzájemných vztahů s dodavateli, z čehož lze těžit právě v případě zvýšení objemu prodejů 

čili v momentě, kdy bude třeba zvýšit objednávky surovin a materiálů pro přípravu těchto 

produktů a poskytování služeb. Silná zákaznická základna motivuje podnik k tomu, 

aby zvyšoval kvalifikaci svých zaměstnanců za pomocí vzdělávání a nepřímo také 

pomocí hodnocení pracovníků, neboť tato opatření povedou ke zvýšení celkové 

zákaznické spokojenosti. Rovněž v případě poskytování snídaní s sebou lze část stálých 

zákazníků přesvědčit k častějšímu nákupu či jeho většímu objemu, než tomu u nich bylo 

doposud. A v neposlední řadě rozšíření a standardizace cateringových služeb spolu 

se vzděláváním a hodnocením pracovníků přispívají k naplňování růstového potenciálu 

těchto služeb v rámci podílu na celkových tržbách podniku, i zde je totiž výhodné 

disponovat erudovaným personálem pro zajištění odpovídající kvality těchto podnikem 

poskytovaných služeb. 

3.8.3 Finanční a nefinanční dopady navrhovaných opatření. 

V předcházejících kapitolách byly v rámci jednotlivých navrhovaných opatření 

vypočteny finanční přínosy a náklady spojené se zavedením těchto změn. Níže 

jsou pro jednotlivá navrhovaná opatření vytvořeny přehledné souhrny finančních 

a nefinančních dopadů těchto změn. 

Snídaně s sebou 

V tabulce č. 28 jsou zobrazeny odhadované hodnoty nákladů a výnosů spojené 

s navrhovaným opatřením Snídaní s sebou. 

Tabulka č. 28: Snídaně s sebou – finanční dopady v ročním vyjádření  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Varianta 

Optimistická Realistická Pesimistická 

Odhadované zvýšení tržeb 376 992 Kč 239 904 Kč 137 088 Kč 

Odhadované zvýšení provozních nákladů 316 008 Kč 201 096 Kč 114 912 Kč 

Náklady na kampaň 29 720 Kč 

Odhadovaný zisk 31 264 Kč 9 088 Kč -7 544 Kč 
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Náklady na toto opatření jsou zde představovány odhadovanými provozními náklady 

zvýšení objemu prodeje a náklady na kampaň propagující nové opatření. Částka zisku 

očekávaná v rámci realistické varianty představuje 9 088 Kč za rok. Při pesimistické 

variantě zde vychází odhadovaný zisk se zápornou hodnotou, ovšem i v případě nižších 

objemů prodeje přináší zavedení tohoto opatření další nefinanční výhody. 

Mezi tyto výhody lze zařadit především vyšší vyrovnanost návštěvnosti během otevírací 

doby bistra, aniž by došlo k výraznému přetížení kapacit provozovny. Zároveň také dojde 

k rozšíření povědomí o značce a ke zvýšení pravidelnosti nákupů u spokojených 

zákazníků využívajících této služby. 

Koncept jídel na objednávku s donáškou 

V tabulce č. 29 jsou zobrazeny odhadované hodnoty nákladů a výnosů spojené 

s navrhovaným opatřením Konceptu hromadných objednávek s donáškou. 

Tabulka č. 29: Koncept hromadných objednávek s donáškou – finanční dopady  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Varianta 

Optimistická Realistická Pesimistická 

Odhadované zvýšení tržeb 1 240 092 Kč 712 152 Kč 260 568 Kč 

Odhadované zvýšení provozních nákladů 992 124 Kč 569 772 Kč 208 404 Kč 

Náklady na kampaň 15 740 Kč 

Náklady procesních změn 7 240 Kč 

Odhadovaný zisk 224 988 Kč 119 400 Kč 29 184 Kč 

Náklady na toto opatření jsou zde představovány odhadovanými provozními náklady 

zvýšení objemu prodeje, náklady na kampaň propagující nové opatření a náklady 

procesních změn. Částka zisku očekávaná v rámci realistické varianty představuje 

119 400 Kč za rok. 

Nefinanční výhodou v rámci tohoto opatření je v prvé řadě zvýšení povědomí o značce 

bistra, kdy zákazníci této služby s dobrou zkušeností mohou být tímto přesvědčeni také 

k individuální návštěvě provozovny či se o zkušenost dále podělí se svými přáteli 

či známými, a tak přispějí také k šíření dobré pověsti vybraného podniku. 
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Slevy pro studenty 

V tabulce č. 30 jsou zobrazeny odhadované hodnoty nákladů a výnosů spojené 

s navrhovaným opatřením Slev pro studenty. 

Tabulka č. 30: Slevy pro studenty – finanční dopady  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Varianta 

Optimistická Realistická Pesimistická 

Odhadované zvýšení tržeb 694 512 Kč 525 168 Kč 355 824 Kč 

Odhadované zvýšení provozních nákladů 630 202 Kč 476 582 Kč 322 963 Kč 

Náklady na kampaň 32 120 Kč 

Odhadovaný zisk 32 190 Kč 16 466 Kč 741 Kč 

Náklady na toto opatření jsou zde představovány odhadovanými provozními náklady 

zvýšení objemu prodeje a náklady na kampaň propagující nové opatření. Částka zisku 

očekávaná v rámci realistické varianty představuje 16 466 Kč za rok. 

Jako další přínosy lze v zavedení tohoto opatření spatřit také zvýšení objemu prodeje 

dalšího sortimentu bistra, který nebude spadat do skupiny zlevněných produktů, neboť 

je značná šance, že pokud budou zákazníci s úrovní poskytovaných služeb spokojeni, 

rozhodnou se je využívat opakovaně a následně tak bude docházet i k nákupu dalších 

produktů v sortimentu. Rovněž dojde ke zvýšení povědomí o značce, především mezi 

mladými lidmi. 

Rozšíření cateringových služeb a jejich standardizace 

V tabulce č. 31 na následující straně jsou zobrazeny odhadované hodnoty nákladů 

a výnosů spojené s navrhovaným opatřením Rozšíření cateringových služeb a jejich 

standardizací. 

Náklady na toto opatření jsou zde představovány odhadovanými provozními náklady 

zvýšení objemu prodeje, náklady na kampaň propagující nové opatření a náklady 

procesních změn. Částka zisku očekávaná v rámci realistické varianty představuje 

34 715 Kč za rok. 
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Tabulka č. 31: Rozšíření cateringových služeb a jejich standardizace – finanční dopady  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Varianta 

Optimistická Realistická Pesimistická 

Odhadované zvýšení tržeb 420 000 Kč 300 000 Kč 180 000 Kč 

Odhadované zvýšení provozních nákladů 315 000 Kč 225 000 Kč 135 000 Kč 

Náklady na kampaň 38 945 Kč 

Náklady procesních změn 1 340 Kč 

Odhadovaný zisk 64 715 Kč 34 715 Kč 4 715 Kč 

Jako nefinanční přínosy lze spolu se zaváděním tohoto navrhovaného opatření vidět 

změnu nastavení procesu kdy bistro bude své zákazníky aktivněji oslovovat a následně 

jim usnadní přístup k informacím i samotnou objednávku služby, čímž může také zvýšit 

jejich spokojenost a šanci, že se zákazník rozhodne právě pro vybraný podnik. Zároveň 

dojde ke zjednodušení při poskytování služby a jejím plánování na straně podniku 

z hlediska vymezení kapacit, standardizace objednávek a jejich vyřizování. Rovněž 

jsou zde obdobné přínosy jako u předcházejících opatření – zvýšení povědomí o značce, 

zvýšení celkových objemů tržeb v návaznosti na spokojenost zákazníků a šíření dobrého 

jména společnosti. 

Vzdělávání a hodnocení pracovníků 

V tabulce č. 32 jsou zobrazeny odhadované hodnoty nákladů spojené s navrhovanými 

opatřeními vzdělávání a hodnocení pracovníků. 

Tabulka č. 32: Vzdělávání a hodnocení pracovníků – finanční dopady  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Náklady 

Náklady na vzdělávání pracovníků 28 200 Kč 

Náklady na hodnocení pracovníků 10 040 Kč 

Náklady celkem 38 240 Kč 
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V součtu tato částka nákladů na dané opatření představuje 38 240 Kč za rok. Toto 

opatření nepřináší žádné exaktně měřitelné finanční přínosy, avšak je s ním spojena řada 

přínosů nefinančního charakteru. Mezi ty lze zařadit nepochybně fakt, že zvyšování 

kvalifikace zaměstnanců z dlouhodobého hlediska povede ke zvyšování celkové kvality 

všech poskytovaných služeb a následně i ke zvýšení zákaznické spokojenosti. 

Na výslednou spokojenost zákazníků bude mít nepochybně vliv rovněž hodnocení 

pracovníků, které povede ke zvýšení motivace pracovníků pro podávání lepších 

pracovních výkonů na pracovišti i v komunikaci se zákazníkem při nalézání řešení 

nastalých situací a identifikovaných problémů. 

Celkový souhrn dopadů navrhovaných opatření 

V souhrnné tabulce č. 33 jsou uvedeny jednotlivé návrhy a s nimi spojené finanční bilance 

v podobě zisku či ztráty. Uvedené hodnoty jsou v ročním vyjádření, přičemž v rámci 

těchto finančních částek jsou zahrnuty jak průběžně vydávané náklady (např. měsíčně), 

tak také náklady jednorázově vydané při zavedení této změny. Na základě dat byla 

vypočtena optimistická, realistická a pesimistická varianta této souhrnné bilance. 

Tabulka č. 33: Souhrn finančních dopadů jednotlivých navrhovaných opatření  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Varianta 

Navrhované opatření Optimistická Realistická Pesimistická 

Snídaně s sebou 31 264 Kč 9 088 Kč -7 544 Kč 

Koncept hromadných objednávek 224 988 Kč 119 400 Kč 29 184 Kč 

Slevy pro studenty 32 190 Kč 16 466 Kč 741 Kč 

Rozšíření cateringových služeb 64 715 Kč 34 715 Kč 4 715 Kč 

Vzdělávání a hodnocení pracovníků -38 240 Kč 

Celková bilance – zisk/ztráta 315 317 Kč 141 429 Kč -10 744 Kč 

Celkové náklady na všechna navrhovaná opatření v rámci realistické varianty byly 

odhadnuty ve výši 1 635 795 Kč za rok. Celkové výnosy všech navrhovaných opatření 

v rámci realistické varianty byly odhadnuty ve výši 1 777 224 Kč za rok. Odhadovaný 
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celkový zisk v rámci realistické varianty pramenící z těchto změn tedy činí 

141 429 Kč za rok. 

V návaznosti na zjištěné lze tedy říci, že se vyplatí uvedené návrhy realizovat i v případě 

naplnění pesimistické varianty s nízkou finanční ztrátou, a to s přihlédnutím k faktu, 

že jednotlivá opatření s sebou přináší také řadu obtížně finančně vyjádřitelných přínosů 

pro vybraný podnik, jichž bude jejich zavedením dosaženo. Obecně je mezi ně možné 

zařadit zvýšení povědomí o značce bistra, šíření dobré pověsti podniku mezi 

potenciální zákazníky, zvýšení celkového objemu tržeb plynoucí z větší návštěvnosti 

v důsledku navrhovaných opatření a celkově tedy zvýšení současné úrovně 

marketingového mixu společnosti, což se následně odrazí ve vyšší kvalitě 

poskytovaných služeb, vyšší zákaznické spokojenosti a následně také ve zvýšení 

dosahovaného zisku z podnikem vykonávaných činností. 

3.9 Časový harmonogram realizace navrhovaných opatření 

V návaznosti na navrhovaná opatření je důležité stanovit podmínky pro jejich realizaci 

z časového hlediska. Počáteční bod realizace opatření je stanoven na měsíc červenec roku 

2020. Tento okamžik byl zvolen s ohledem na to, aby měl podnik dostatečný 

čas na seznámení se s jednotlivými opatřeními a na jejich případné přizpůsobení aktuální 

situaci. Všechna navrhovaná opatření jsou dlouhodobého charakteru a není stanoven 

konkrétní termín jejich expirace, od zavedení či realizace opatření tak budou kontinuálně 

fungovat a stanou se součástí běžné rutiny ve vybraném podniku. 

V tabulce č. 34 na následující straně jsou přehledně zobrazeny jednotlivé termíny 

realizace navrhovaných opatření, případně jejich uvedení do provozu, dle měsíce jejich 

plánované realizace v rámci období jednoho roku dle časové posloupnosti. K tomuto 

obecnějšímu charakteru časového harmonogramu bylo přistoupeno na základě 

momentální nepříliš jisté doby, kdy může v rámci relativně krátkého časového úseku dojít 

k výrazným změnám plánovaných termínů realizace, které budou muset odrážet aktuální 

situaci v podniku. I v takovém případě by však opatření mohla být realizována v této 

stanovené posloupnosti. 
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Tabulka č. 34: Časový harmonogram realizace navrhovaných opatření  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Navrhované opatření Datum uvedení/realizace 

Rozšíření cateringových služeb a jejich standardizace červenec 2020 

Snídaně s sebou srpen 2020 

Vzdělávání pracovníků – zdravé stravování (1) srpen 2020 

Koncept hromadných objednávek s donáškou září 2020 

Slevy pro studenty září 2020 

Vzdělávání pracovníků – komunikační dovednosti (1) listopad 2020 

Hodnocení pracovníků (1) prosinec 2020 

Vzdělávání pracovníků – zdravé stravování (2) únor 2021 

Vzdělávání pracovníků – komunikační dovednosti (2) květen 2021 

Hodnocení pracovníků (2) červen 2021 

Jednotlivé činnosti spojené se zaváděním navrhovaných opatření byly v čase rozestaveny 

tak, aby měl vybraný podnik dostatek prostoru pro jejich realizaci v požadovaném 

rozsahu a kvalitě, a to z hlediska kapacit finančních, materiálních i lidských zdrojů. 

Přehledně lze toto rozestavení v čase vyjádřené v grafické podobě spatřit v tabulce č. 35. 

Tabulka č. 35: Časový harmonogram realizace navrhovaných opatření – grafické znázornění 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Navrhované opatření 
měsíc/rok 

07/

20 

08/

20 

09/

20 

10/

20 

11/

20 

12/

20 

01/

21 

02/

21 

03/

21 

04/

21 

05/

21 

06/

21 

Snídaně s sebou             

Koncept hromadných 

objednávek s donáškou 
            

Slevy pro studenty             

Rozšíření cateringových služeb  

a jejich standardizace 
            

Vzdělávání pracovníků             

Hodnocení pracovníků             
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Jakožto první navrhované opatření, jež bude uvedeno do provozu, bylo zvoleno rozšíření 

cateringových služeb a jejich standardizace. Tento upravený koncept bude uveden 

do provozu v měsíci červenci. S tímto termínem je spjat nejen počátek poskytování 

služby v rámci upraveného standardizovaného schématu, ale také další činnosti spojené 

s tímto opatřením, jakožto spuštění kampaně na propagaci dané služby, příprava 

objednávkového formuláře, zvýšení úvazků pracovníků potřebných pro poskytování 

služby v plánovaném rozsahu a instruktáž personálu. 

Dalším opatřením v řadě je uvedení nabídky nového produktového konceptu snídaní 

s sebou, a to v měsíci srpnu, přičemž je zde časový odstup mezi jednotlivými opatřeními 

umožňující adaptaci podnikových procesů na nastalé změny. S tímto datem jsou spojeny 

rovněž dílčí aktivity v rámci navrhovaného opatření, jmenovitě tedy spuštění kampaně 

na propagaci produktového konceptu a instruktáž pracovníků týkající 

se změn v procesech podniku. Na tento měsíc je naplánováno také první školení 

pracovníků týkající se znalostí z oblasti zdravého stravování. 

V září bude spuštěno poskytování hromadných objednávek s donáškou a také slevy 

pro studenty, a to na základě sladění těchto opatření cílených v prvním případě částečně 

na vzdělávací subjekty, v druhém pak zcela na studenty, přičemž v obou případech 

je v těchto měsících možno očekávat odpovídající poptávku po těchto službách. K tomuto 

stanovenému termínu je rovněž třeba vykonat také další činnosti provázané s těmito 

navrhovanými opatřeními, jako je spuštění kampaní na propagaci daných opatření, 

přípravy objednávkového formuláře v případě hromadných objednávek, zvýšení 

pracovních úvazků pracovníků potřebných pro poskytování služby, jmenovitě kurýra, 

a instruktáž personálu týkající se procesních změn nastalých v důsledku zavedení těchto 

opatření. 

V listopadu proběhne další kurz vzdělávání pracovníků zaměřený na zlepšování 

komunikačních dovedností. V prosinci pak bude realizováno první hodnocení pracovníků 

pomocí Mystery shoppingu a následně dojde k vyplacení mimořádných odměn za toto 

hodnocení. 

V roce 2021 tak již budou všechna navrhovaná opatření v provozu. V únoru a květnu 

téhož roku budou probíhat dle stanovené půlroční periody další vzdělávací kurzy týkající 

se rozšiřování znalostí z oblasti zdravého stravování a zdokonalování komunikačních 
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dovedností. Poslední položkou časového harmonogramu v rámci období jednoho roku 

je plánované druhé hodnocení pracovníků pomocí Mystery shoppingu, prováděné opět 

kontinuálně v půlročním intervalu, tedy v měsíci červnu. 

Uvedené termíny zavádění či případně realizace navrhovaných opatření nejsou ovšem 

závazně stanovené, bude dále nezbytné je přizpůsobit aktuální situaci a disponibilním 

možnostem bistra, je tedy možné předpokládat, že v budoucnu dojde například k úpravě 

či posunu těchto plánovaných dat. 

3.10 Kontrola průběhu realizace navrhovaných opatření 

Zavádění jednotlivých navrhovaných opatření dle uvedeného časového harmonogramu 

je nutné průběžně kontrolovat tak, aby se předešlo komplikacím či prodlevám při plnění 

dílčích úkolů. Z tohoto důvodu je třeba určit pracovníka, jenž bude zajišťovat dohled 

nad prováděním změn dle plánu a zároveň koordinovat výkon jednotlivých činností 

tak, aby byl zajištěn plynulý chod těchto aktivit. Touto osobou, označovanou jako agent 

změny, by měl být jednatel vybraného podniku, který je zároveň vedoucím provozu, 

neboť ten v současné době zajišťuje koordinaci jednotlivých činností, včetně komunikace 

uvnitř podniku i mimo něj a zároveň je vhodnou osobou s předpoklady pro kontrolování 

podřízených pracovníků z titulu vedoucí pozice. Sponzorem změny je zde rovněž majitel 

podniku, který zajišťuje pro navrhovaná opatření a s nimi spojené změny zdroje 

finančního, materiálního i lidského charakteru. 

V rámci kompetencí určených osob je nezbytné pečlivě sledovat průběh plánovaných 

změn a vyhodnocovat úspěšnost těchto jednotlivých opatření, na základě čehož je třeba 

průběžně aktualizovat plán zavádění návrhů i jejich vlastní náplň a přizpůsobovat 

je tak vzniklé situaci. Mezi údaje, které by měly být vedením podniku bedlivě sledovány, 

lze zařadit především velikost nákladů a výnosů spojených s navrhovanými změnami 

a jejich zaváděním, velikost jejich odchylek od plánovaných hodnot a dále reálné 

finančně nevyjádřené přínosy, které mají navrhovaná opatření přinést. 

3.11 Analýza rizik navrhovaných opatření 

Pro uvedená navrhovaná opatření je nezbytné provést analýzu rizik, která by mohla 

ohrozit jejich úspěšné zavedení do podnikové praxe. Tato analýza rizik bude provedena 
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za pomoci metody RIPRAN. Nejprve budou rizika spojená s implementací navrhovaných 

opatření identifikována. Dále dojde ke kvantifikaci těchto zjištěných rizik. Následně 

budou navržena opatření snižující hodnotu těchto rizik. Na závěr kapitoly 

je pak provedeno celkové posouzení rizikovosti projektu. 

3.11.1 Identifikace rizik projektu 

V tomto kroku je třeba vymezit jednotlivé nepřiznivé faktory působící v návaznosti 

na realizaci navrhovaných opatření. Tyto identifikované hrozby, spolu s případnými 

dopady, které by tato rizika při jejich výskytu vyvolala, jsou zobrazeny v tabulce č. 36. 

Tabulka č. 36: Identifikace rizik projektu  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Označení Hrozba Scénář 

R1 

nenaplnění 

plánovaných  

hodnot tržeb 

snížení celkových výnosů, snížení celkového zisku 

či vznik ztráty, ztráty plynoucí z nadměrných zásob 

a nevyužitých kapacit 

R2 
nárůst plánovaných 

hodnot nákladů 

snížení celkového zisku či vznik ztráty, nutnost 

zajištění dodatečných finančních prostředků, nutnost 

rozhodnutí o prioritách 

R3 

nenaplnění stanoveného 

časového 

harmonogramu 

posun termínů implementace jednotlivých návrhů, 

snížení celkových tržeb, snížení celkového zisku 

či vznik ztráty, ztráty plynoucí z nadměrných zásob 

a nevyužitých kapacit 

R4 

protichůdné aktivity 

v rámci navrhovaných 

opatření 

vznik dodatečných nákladů, neefektivnost v rámci 

fungování podniku – kapacity, lidské zdroje, zásoby 

surovin 

R5 

nepřizpůsobivost 

pracovníků vůči 

změnám 

zhoršení atmosféry na pracovišti a pracovních vztahů, 

snížení výkonnosti, neefektivnost v rámci fungování 

podniku – kapacity, lidské zdroje, zásoby surovin 

R6 

nespokojenost 

zákazníků 

s realizovanými návrhy 

ztráta stálých zákazníků, snížení celkových výnosů, 

snížení celkového zisku či vznik ztráty, ztráty plynoucí 

z nadměrných zásob a nevyužitých kapacit 
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V návaznosti na charakter navrhovaných opatření je potřeba počítat s variantou 

nedosažení očekávaných efektů plynoucích z těchto opatření. Může například dojít 

k realizování nižší hodnoty tržeb, resp. prodaného objemu služeb, v důsledku jejich 

nesprávné predikce či jiné než očekávané zákaznické reakce na navrhované změny. Dále 

k nenadálému zvyšování nákladů v důsledku změn cen vstupů či opět jejich chybné 

predikce. Je také možné, že dojde k realizaci jednotlivých návrhů v pozdějších datech, 

než jak bylo plánováno, a budou tedy odloženy, či že navrhovaná implementace bude 

příliš hektická, pro personál nepřehledná a bude docházet k protichůdným činnostem 

či rozhodnutím ze strany vedení podniku. Je také nasnadě nechuť personálu k těmto 

reorganizačním činnostem z hlediska návrhů. Tyto situace zpravidla povedou ke vzniku 

dodatečných nákladů, neefektivnosti, snížení produktivity a v důsledku také mohou tyto 

nedostatky vyústit ve snížení očekávané hodnoty celkového zisku plynoucího z realizace 

navrhovaných opatření. 

3.11.2 Kvantifikace rizik projektu 

V tabulce č. 37 na následující straně jsou uvedena výše identifikovaná rizika. Každému 

z nich je přiřazena velikost pravděpodobnosti výskytu rizika a velikost dopadu rizika 

pro vybraný podnik v případě výskytu hrozby. 

Obě tyto veličiny nabývají hodnot od 1 – „nejnižší“ do 10 – „nejvyšší“. Je zde také 

uvedena celková hodnota rizika, vyjádřená součinem předchozích dvou zmíněných 

veličin. U hodnoty rizika platí, že čím vyšší hodnoty nabývá, tím větší představuje riziko 

hrozbu pro hladký průběh plánované změny. 

Nejvyšší hodnoty rizika z výše uvedených položek dosahují nárůst plánovaných hodnot 

nákladů, snížení celkové hodnoty výnosů, zákaznická nespokojenost a opoždění realizace 

oproti plánovanému harmonogramu zavádění opatření. Tato rizika budou mít v případě 

výskytu nejvážnější dopady na fungování vybraného podniku a jejich následky budou 

pro podnik značnou komplikací, proto je třeba jim věnovat zvýšenou pozornost. Nelze 

ovšem opomenout ani zbývající hrozby, jimž podnik při zavádění opatření čelí 

a je nezbytné navrhnout protiopatření snižující výslednou hodnotu rizik také pro tyto 

oblasti. 
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Tabulka č. 37: Kvantifikace rizik projektu  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Označení Hrozba Pravděpodobnost Dopad Hodnota 

R1 
nenaplnění plánovaných 

hodnot tržeb 
5 6 30 

R2 
nárůst plánovaných 

hodnot nákladů 
6 7 42 

R3 
nenaplnění stanoveného 

časového harmonogramu 
8 4 32 

R4 

protichůdné aktivity 

v rámci navrhovaných 

opatření 

5 4 20 

R5 
nepřizpůsobivost 

pracovníků vůči změnám 
6 3 18 

R6 
nespokojenost zákazníků 

s realizovanými návrhy 
4 8 32 

3.11.3 Reakce na rizika projektu 

Pro identifikovaná a kvantifikovaná rizika je v dalším kroku třeba navrhnou vhodná 

protiopatření předcházející jejich vzniku, tedy pro snižování pravděpodobnosti výskytu 

rizika, protiopatření snižující velikost dopadu rizika v případě jeho výskytu 

či protiopatření snižující obě tyto veličiny. V tabulce č. 38 na následující straně 

jsou uvedena tato navrhovaná protiopatření spolu s novými sníženými hodnotami 

pravděpodobnosti výskytu a velikosti dopadu rizik a z těchto následně vypočtené celkové 

hodnoty rizika pro jednotlivé hrozby. 

Pro první zmíněnou hrozbu je navrženo protiopatření zahrnující důkladné kontinuální 

sledování plnění plánu tržeb. Je tedy nutné průběžně během implementace jednotlivých 

opatření sledovat velikost položek dosažených tržeb a v případě vzniklých odchylek 

hledat jejich příčiny a následně přijímat v návaznosti na zjištěnou situaci opatření, 

čímž dojde ke snížení celkových dopadů v případě, že tržby nedosáhnou plánovaných 

hodnot. 
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Tabulka č. 38: Navrhovaná protiopatření snižující hodnoty rizik projektu  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Označení Protiopatření Pravděpodobnost* Dopad* Hodnota* 

R1 
pravidelný monitoring plnění 

plánu tržeb 
5 3 15 

R2 
analýza nákladových položek, 

smluvní zajištění 
3 5 15 

R3 
pravidelná kontrola a aktualizace 

plnění harmonogramu 
6 2 12 

R4 
stanovení priorit, vymezení 

návaznosti jednotlivých aktivit 
2 4 8 

R5 

informování zaměstnanců 

týkající se navrhovaných 

opatření, dodatečná motivace 

4 2 8 

R6 

pravidelný monitoring 

zákaznické spokojenosti 

a zajištění oboustranné 

komunikace 

3 4 12 

Proti neočekávanému růstu nákladů je možné učinit jednak zajištění některých 

nákladových položek proti jejich růstu smluvně, např. co se týče cen vstupů z hlediska 

dodavatelů, jednak je důležité důkladně jednotlivé nákladové položky analyzovat, 

vytipovat ty, které by mohly svým neočekávaným zvýšením každodenní chod podniku 

významně ohrozit, těm následně věnovat zvýšenou pozornost a případně přijmout 

opatření. Tato protiopatření tedy snižují jak pravděpodobnost nárůstů nákladových 

položek spojených s realizací navrhovaných opatření, tak také velikost dopadu v případě 

výskytu této hrozby. 

Pravidelná kontrola a aktualizace plnění harmonogramu zabezpečí, že bude mít vedení 

podniku přehled o aktuální situaci probíhajících změn, o disponibilních zdrojích 

a kapacitách a bude se tedy nejen moci v případě vzniklého zpoždění připravit a reagovat 

na něj, ale také tomuto zpoždění předejít například urychlením výkonu činností přípravy 

realizace. 
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Pro předejití protichůdným aktivitám je potřeba stanovit prioritní akce a současně také 

vymezit návaznost jednotlivých činností tak, aby nedocházelo k výskytu této hrozby. 

Tohoto lze docílit například s použitím metod síťové analýzy pro jednotlivé činnosti 

a doby jejich trvání v rámci navrhovaných opatření. 

Je rovněž nezbytné zvolit odpovídající způsob komunikace se zaměstnanci 

tak, aby nedocházelo ke snižování pracovní výkonnosti. Je tedy důležité pravidelně 

zjišťovat, do jaké míry jim navrhované změny vyhovují a následně přizpůsobovat 

implementaci jejich případným požadavkům tak, aby nebyla ohrožena realizace projektu. 

Je možné je také dodatečně motivovat za pomoci poskytování mimořádných odměn 

a snížit tak současně jak pravděpodobnost výskytu, tak i dopad hrozby. 

Nelze opomenout ani aspekt zákaznické spokojenosti, neboť ta následně odráží mimo jiné 

také finanční výsledky podniku. Se zákazníky je třeba utvářet a udržovat obousměrnou 

komunikaci tak, aby byla zajištěna kvalitní zpětná vazba směrem k podniku 

a zabezpečena maximální úroveň zákaznické spokojenosti, jež by měla být zároveň 

kontinuálně zjišťována a brána vedením podniku v potaz. 

Pro vyšší přehlednost efektů plynoucích z aplikace navrhovaných protiopatření 

byl sestrojen pavučinový graf č. 1, zobrazující výsledné hodnoty rizik před a po této 

aplikaci. 

 

Graf č. 1: Pavučinový graf hodnot jednotlivých rizik projektu  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Také z této grafické formy vyjádření efektu plynoucího ze zavedení protiopatření je tedy 

patrné, že tato opatření povedou ke znatelnému snížení rizikovosti daného projektu. 

3.11.4 Celkové posouzení rizik projektu 

Jedním z nejzávažnějších rizik po aplikaci navrhovaných protiopatření, jež mají 

za cíl snížit jejich výslednou hodnotu, stále zůstává hledisko výnosů a nákladů. V případě 

pravidelného sledování a včasného zásahu však lze tato rizika účinně eliminovat. Mezi 

další důležitá rizika patří opoždění oproti časovému harmonogramu a případná 

zákaznická nespokojenost. Podnik by neměl opomenout ani zbývající rizika s nižší 

celkovou hodnotou, jimiž jsou kontraproduktivní aktivity a nevole zaměstnanců. Pro tato 

zmíněná rizika byla rovněž navržena protiopatření, která by při správném provedení měla 

výrazně snížit jejich hodnotu čili i hrozbu, jež pro podnik představují. Je tedy, v případě 

vhodného nastavení podmínek realizace projektu, možné se všem identifikovaným 

rizikům v rámci realizace projektu účinně bránit.  

V celkovém souhrnu je tento projekt zavádění navrhovaných opatření po aplikaci 

protiopatření snižujících identifikovaná rizika možné označit jako mírně rizikový 

a je tedy doporučeno tyto změny realizovat. Je však nezbytné průběžně sledovat vývoj 

velikosti identifikovaných i nově vzniklých rizik, vhodně a včasně na ně ze strany vedení 

podniku i samotných zaměstnanců zareagovat a přizpůsobovat tak implementaci 

jednotlivých navrhovaných změn aktuální situaci ve vybraném podniku.  

3.12 Shrnutí vlastních návrhů řešení 

V této kapitole byla podrobně přiblížena navrhovaná opatření vycházející ze zjištění 

analytické části této práce. Na úvod byla zmíněna východiska pro návrhovou část práce. 

Posléze byly přiblíženy jednotlivé návrhy v rámci prvků rozšířeného marketingového 

mixu, kde pro tyto jednotlivé oblasti byly vyčísleny výnosy a náklady plynoucí z jejich 

realizace. Ty následně byly spolu s nefinančními dopady souhrnně zhodnoceny. 

Byl vytvořen časový harmonogram realizace navrhovaných opatření a určena specifika 

kontroly průběhu jejich zavádění. Na závěr kapitoly byla provedena analýza rizik 

vyplívajících z implementace navrhovaných opatření. 
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ZÁVĚR 

Tato diplomová práce byla zaměřena na marketingový mix vybraného podniku 

působícího v odvětví pohostinství, s cílem zvýšení úrovně tohoto marketingového mixu. 

Práce byla rozdělena do tří hlavní částí. 

V teoretické části byl popsán teoretický základ, z něhož následující části čerpaly. 

V úvodu byl definován pojem marketingu a služeb. Následně byly zdokumentovány 

metody analýzy vnějšího prostředí podniku – analýza obecného okolí „SLEPTE“ 

a analýza oborového okolí Porterova analýza pěti sil a přiblíženy definice dalších faktorů 

z oborového prostředí podniku. Posléze došlo k objasnění problematiky analýzy vnitřního 

prostředí podniku pomocí analýzy vybraných klíčových faktorů uvnitř firmy 

„7S“ a charakterizování rozšířeného marketingového mixu podniku poskytujícího 

služby. Poté byl osvětlen termín spokojenosti zákazníků, metody a postupy jejího 

zjišťování, včetně aktuálních poznatků současné literatury se zaměřením na restaurační 

podniky a jejich prostředí. Teoretická část práce byla zakončena přiblížením souhrnné 

SWOT analýzy a analýzy rizik. 

Analytická část práce se zabývala současným stavem ve Vybraném podniku s.r.o. Začátek 

kapitoly byl věnován základním informacím o společnosti, po nichž následovaly analýza 

makroprostředí podniku – analýza „SLEPTE“ a analýza oborového prostředí podniku – 

Porterova analýza pěti sil. Dále byla organizace podrobena analýze „7S“ faktorů. 

Kapitola následně pokračovala analýzou rozšířeného marketingového mixu společnosti. 

Analytická část zakončovala souhrnnou SWOT analýzou. 

Z teoretické a analytické části vycházela návrhová část práce. V této kapitole byla 

navržena opatření za účelem zlepšení úrovně marketingového mixu vybraného podniku. 

V úvodu byla přiblížena východiska, na nichž byly jednotlivé návrhy postaveny. Dále 

následovaly samotné návrhy opatření pro jednotlivé oblasti marketingového mixu, 

kde uvedené podkapitoly zahrnovaly navrhované změny týkající se vždy jednoho z prvků 

marketingového mixu. Oddíl následně pokračoval shrnutím hlavních přínosů opatření 

a nákladů na jejich zavedení a následný provoz. Posléze byl přiložen časový 

harmonogram realizace těchto opatření a také došlo k vymezení odpovědnosti za kontrolu 

nad průběhem této realizace. Opatření byla na závěr podrobena analýze rizik pomocí 
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metody RIPRAN, kde byla navržena protiopatření pro eliminaci zjištěných rizik. Kapitola 

byla uzavřena stručným shrnutím návrhové části. 

Mezi hlavní přínosy navrhovaných opatření lze zařadit zisk plynoucí z jejich realizace 

v ročním vyjádření ve výši 141 429 Kč. Dalšími exaktně neměřitelnými přínosy 

je celkové zvýšení objemu poskytovaných služeb a zvýšení celkového zisku, zvýšení 

povědomí o společnosti, šíření dobrého jména podniku, zvýšení celkové úrovně 

marketingového mixu a následný nárůst zákaznické spokojenosti spojený s těmito 

opatřeními. V závislosti na těchto zjištěních je proto vhodné tyto změny realizovat. 

Věřím, že tyto aktivity povedou v dlouhodobém časovém horizontu k naplnění 

všech stanovených cílů, které byly zmíněny, což přispěje k růstu a prosperitě vybraného 

podniku. 
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Strana 1 

Příloha č. 1: Hodnocení pracovníků – záznamový arch pro Mystery shopping 

 

Kritérium Hodnocení Váha kritéria Přepočet hodnocení

Chuť 4

Čerstvost 2

Odpovídající teplota 1,5

Odpovídající objem 1,5

Vizuální podoba 1

Kritérium Hodnocení Váha kritéria Přepočet hodnocení

Chuť 4

Odpovídající teplota 2

Vizuální podoba 2

Odpovídající objem 2

Kritérium Hodnocení Váha kritéria Přepočet hodnocení

Úroveň komunikace 3

Schopnost vyhovět požadavkům zákazníků 2

Vstřícnost 1,5

Profesionalita 1,5

Věnovaná pozornost 1

Upravený zevnějšek a vzhled 1

Kritérium Hodnocení Váha kritéria Přepočet hodnocení

Doba přípravy jídla 3

Doba trvání vyřízení objednávky 2

Správnost vyřízení objednávky 2

Rychlost reakce na požadavky 1

Plynulost vyřízení platby 1

Čistota prostředí a pořádek v provozovně 1

Kritérium Hodnocení Váha kritéria Přepočet hodnocení

Menu 3

Displaye aktuálních produktů 2

Venkovní poutač ("áčko") 2

Nápisy na vitrínách 1,5

Křídové tabule s nabídkou 1,5

Kritérium Hodnocení Váha kritéria Přepočet hodnocení

Komunikace na sociálních sítích 4

Odpovědi na dotazy – včasnost a věcnost 2

Dostupnost a aktuálnost informací 2

Přehlednost a snadná orientace na stránkách 2
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Bodový součet
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Produkt
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Bodový součet

Propagace

Procesy
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propagace 

v provozovně a její 

aktuálnosti a 

Lidé

Bodový součet

Bodový součet
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nápojů

Hodnocení 

vystupování 
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Příloha č. 2: Hodnocení pracovníků – scénáře pro Mystery shopping 

Navrhovaný scénář č. 1 – nízká vytíženost 

Typ návštěvy:   Běžná návštěva. 

Čas návštěvy:    10 hodin dopoledne (nízká frekvence hostů). 

Objednávka:  Káva – cappuccino; 

Zákusek dle denního výběru. 

Platba:    Hotově, přesně. 

Celková doba návštěvy:  45 minut. 

Činnosti během návštěvy:  Čtení novin/ knihy/ sledování chytrého telefonu 

    zdvořilý rozhovor s obsluhou. 

Komunikace online: Ověření aktuálnosti informací. 

Ověření dostupnosti informací a snadné orientace. 

Kontrola relevance a frekvence příspěvků 

na Facebookových stránkách. 

Jednoduchý dotaz prostřednictvím Facebooku – 

např. jak se zákazník dopraví nejlépe pomocí MHD. 

Navrhovaný scénář č. 2 – střední vytíženost 

Typ návštěvy:   Návštěva se zapojením obsluhy. 

Čas návštěvy:    15 hodin odpoledne (střední frekvence hostů). 

Objednávka:  Plněná tortilla s vejci a rajčaty; 

nealkoholický nápoj; 

čaj – sypaný. 

Platba:    Kartou. 

Celková doba návštěvy:  60 minut. 

Činnosti během návštěvy:  Rozhovor s obsluhou, snaha o stálé zapojování 

do komunikace, pokládání dotazů na produkty, provoz 

podniku, osobu zaměstnance apod. 

Komunikace online: Ověření aktuálnosti informací. 

Ověření dostupnosti informací a snadné orientace. 

Kontrola relevance a frekvence příspěvků 

na Facebookových stránkách. 

Složitější dotaz prostřednictvím Facebooku – 

např. zda bistro na požádání dokáže zákazníkovi připravit 

speciální variantu pokrmu. 
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Navrhovaný scénář č. 3 – vysoká vytíženost 

Typ návštěvy:   Návštěva nezdvořilého zákazníka. 

Čas návštěvy:    13 hodin odpoledne (vysoká frekvence hostů). 

Objednávka:  Zelenina s rýží, kari; 

nealkoholický nápoj; 

káva – dvojité espresso; 

bábovka. 

Platba:  Hotově, bankovou velké hodnoty, dožadování vrácení 

přesné peněžní částky nazpět. 

Celková doba návštěvy:  45 minut. 

Činnosti během návštěvy:  Čtení novin/ knihy/ sledování chytrého telefonu.  

Po přinesení hlavního chodu zákazník počká několik 

minut (např. předstíráním, že je zaměstnán jinou důležitou 

aktivitou, telefonní hovor apod.). Poté reklamace pokrmu 

z důvodu nevyhovující teploty, svalení viny 

na obsluhujícího zaměstnance. 

Zvláštní požadavek na kávu – dvojité espresso. 

Komunikace online: Ověření aktuálnosti informací. 

Ověření dostupnosti informací a snadné orientace. 

Kontrola relevance a frekvence příspěvků 

na Facebookových stránkách. 

Obtížný dotaz prostřednictvím Facebooku – např. žádost 

o rezervaci, dotazy na vybavení podniku, kapacity, 

možnosti prodloužení otevírací doby, možnosti realizace 

soukromé akce apod. 


