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Abstrakt 

Tato diplomová práce je zaměřena na zvýšení konkurenceschopnosti podniku Pizzerie U 

Kalichu pomocí vytvoření nové marketingové strategie. Celá práce je rozdělena do tří 

hlavních částí. První část popisuje teoretické poznatky k této problematice. Druhá část je 

zaměřená na analýzu současné situace společnosti. Ze zjištěných skutečností a dat, je 

následně zpracovaná třetí část, která bude zaměřena na návrhy na zlepšení marketingové 

strategie, která by měla vést k získání nových zákazníků, zvýšení zisků a zvýšení 

konkurenceschopnosti společnosti na trhu. 

 

Abstract 

 
This master thesis is focused on increasing the competitiveness of the company “Pizzerie 

U Kalichu” by creating new marketing strategy. The work is divided into three main parts. 

The first part describes the theoretical knowledge associated with this topic. Second part 

is focused on the analysis of the current situation in the company. From these facts and 

dates we found out is created the third part, which is focused on the suggestion for 

improvement a marketing strategy. These improvements should lead to gain new 

customers, increase a profit for the company and increase a competitiveness of the 

company on the market. 
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Marketing, strategie, marketingový mix, online marketing, konkurenceschopnost, 

marketingová komunikace 
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Úvod 

V současné době mezi restauracemi vládne obrovská konkurence. Vzhledem 

k dnešnímu trendu a neustále se zvyšujícímu zájmu o zdravý životní styl, je nutné na tuto 

situaci správně reagovat. Žádný z těchto podniků se nemůže obejít bez kvalitní 

marketingové strategie a cílené marketingové kampaně. Ve své diplomové práci jsem se 

zaměřil na nedostatečné marketingové aktivity jihlavského podniku Pizzerie U Kalichu. 

Pro firmy, které chtějí dosáhnout konkurenční výhody na trhu, jsou marketingové aktivity 

nepostradatelnou součástí. Jedním z hlavních a nejúčinnějších marketingových nástrojů 

je reklama, která působí a ovlivňuje každého z nás. Pro firmu je důležité najít správný 

způsob komunikace se zákazníkem, poznat jeho přání a následně uspokojit jeho potřeby. 

Téma mé diplomové práce jsem si vybral proto, že jsem v Pizzerii U Kalichu několik 

let brigádně pracoval při škole. S majitelkou firmy nás pojí dobrý přátelský vztah a velmi 

mi záleží na budoucnosti jejího podnikání. Mám přehled o veškerých cenách prodávaných 

produktů i o chování zákazníků. Díky práci v této firmě jsem měl možnost poznat 

fungování celého podniku a nahlédnout do interních procesů. Zjistil jsem, že 

marketingové činnosti této firmy jsou téměř nulové. 

V mé diplomové práci se orientuji na marketingové aktivity, které se zaměřují v první 

řadě na zákazníka, jeho přání a potřeby. Nejdůležitější je zákazníka informovat 

jednoduchým a výstižným sdělením a tím zaujmout jeho pozornost a utkvět mu  

v podvědomí. Díky tomu si firma získá určitou image, dobré jméno a stále větší počet 

spokojených zákazníků. Nezbytné je vyrábět takový produkt a poskytovat takové služby, 

které zákazník opravdu chce a potřebuje. Zákazník může být snadno přilákán ke 

konkurenci, pokud mu takové služby nebo produkt není nabídnut. Z těchto důvodů je celá 

diplomová práce zaměřena na tyto všechny faktory v závislosti na dlouhodobý cíl 

podnikatelky a popisuje vhodné marketingové aktivity, které povedou k jejich realizaci. 

V první části diplomové práce jsou stanoveny cíle, metody a postupy zpracování práce 

a vymezení teoretických poznatků, které se týkají marketingu. Následuje analýza 

současného stavu společnosti, včetně provedení analýz vnitřního a vnějšího prostředí. Při 

dané analýze jsou použity následující metody: SLEPT, Porterova analýza pěti sil, 7S a 

SWOT. Na závěr se zaměřím na vlastní návrhy, které vyplývají z provedených analýz. 
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Cíle práce, metody a postupy zpracování 

Hlavním cílem práce je návrh změn marketingové strategie společnosti Pizzerie U 

Kalichu tak, aby došlo k posílení konkurenceschopnosti podniku. Návrhy budou vycházet 

z komplexně zpracované strategické marketingové analýzy. Dalším cílem je rozšíření 

marketingových aktivit restaurace, zvýšení spokojenosti zákazníků a celkové posílení 

stability podniku na trhu. Postup zpracování práce bude vycházet ze stanoveného cíle 

práce a z formulovaných teoretických poznatků. Následně budou tyto poznatky použity 

na vybraný podnik, a to za pomoci analytických nástrojů. Analýza podniku bude 

prováděna pomocí různých metod: SLEPT, Porterova analýza pěti sil, 7S, marketingový 

mix 4P a SWOT. Ve třetí kapitole budou z výsledků analýz použity vhodné nástroje 

marketingové strategie, formulace návrhů a jejich aplikace.  
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1 Teoretická východiska práce 

Teoretická část mé diplomové práce poskytuje podklady pro vypracování analytické 

části. Zahrnuje soubor myšlenek a poznatků, nezbytných pro další části této práce. 

1.1 Služby 

„Služba je činnost, kterou může jedna strana nabídnout druhé, je naprosto 

nehmatatelná a nevytvoří žádné nabyté vlastnictví. Její realizace může, ale nemusí být 

spojena s fyzickým výrobkem“ (Kotler, Keller, 2013) 

 

Mezi nejběžnější charakteristiky služeb dle Vaštíkové (2014) patří: 

• Nehmotnost – nejcharakterističtější vlastnost služeb, od které se odvíjí další 

vlastnosti. Čistá služba nejde před koupí prohlédnout, v málo případech ji 

vyzkoušet a nemůžeme ji zhodnotit žádným fyzickým smyslem. Mnoho 

vlastností zůstává zákazníkovi před prodejem služby skryto. Až při nákupu 

 a spotřebě služby můžeme ověřit některé její prvky jako například 

spolehlivost, důvěryhodnost, jistotu, osobní přístup poskytovatele služby apod. 

Pro zákazníka je těžší si vybrat mezi konkurenty poskytující podobné služby.  

• Neoddělitelnost služeb od poskytovatele služeb – aby zákazník získal 

výhodu poskytnutím služby, musí se s poskytovatelem služby setkat v místě 

 a čase. K vzájemné interakci poskytovatele služby a zákazníka přispívá 

marketing služeb. Neoddělitelnost často působí v principu tak, že se prvně 

prodá a pak se teprve vyprodukuje a ve stejném čase spotřebuje. Zákazník je 

spoluproducentem služby kvůli neoddělitelnosti služeb od poskytovatele 

služeb (atmosféra na koncertu). Management by se měl snažit o oddělení 

produkce a spotřeby služby.  Měl by také zdokonalovat systém dodávky 

služby. 

• Heterogenita – tedy proměnlivost či variabilita služeb má souvislost 

především se standardem kvality služby. Je těžké předvídat chování zákazníků 

a poskytovatelů služby. U zboží můžeme provádět výstupní kontroly kvality, 

ale u služby tomu tak není. Člověk může jediný den poskytnout jinou kvalitu 

služby. Proměnlivost služby zvyšuje význam postavení služby ve vztahu ke 
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konkurenci, zdůrazňuje jméno podniku a značky. Management firmy musí 

stanovit normy kvality chování zaměstnanců a jejich výchovu i motivaci. Také 

musí vybírat a plánovat procesy poskytování služeb. 

• Zničitelnost – kvůli nehmotnosti služeb je nemůžeme uchovávat, skladovat, 

vracet nebo znovu prodávat. Služby, které nejsou prodány, jsou v daný 

okamžik zničené. Ovšem některé špatně poskytnuté služby můžeme 

reklamovat. Management by se měl snažit sladit nabídku s poptávkou. To má 

za následek značnou flexibilitu cen služeb. Management musí stanovit pravidla 

pro vyřizování stížností zákazníků, plánováním poptávky a využití kapacit. 

• Nemožnost vlastnit službu – zákazník při koupi služby nezískává žádné 

vlastnictví. Kupuje si jen právo na poskytnutí dané služby. Konstrukce 

distribučních kanálů, jimiž se služba dostává k zákazníkovi, ovlivňuje právě 

nemožnost vlastnit službu. Management může reagovat možností substituce 

služby za zboží a zdůrazňováním výhod nevlastnění.  

1.2 Marketing 

Definic pojmu marketing můžeme najít mnoho. Nejčastěji jsou dvě následující: 

• Formální definice marketingu: „Marketing je aktivitou, souborem institucí a 

procesů pro vytváření, komunikaci, dodání a směnu nabídek, které mají 

hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a celou širokou veřejnost.“ 

(www.ama.org) 

• Společenská definice marketingu: „Marketing je společenským procesem, 

jehož prostřednictvím jednotlivci a skupiny získávají, co potřebují a chtějí, 

cestou vytváření, nabízení a volné směny výrobků a služeb s ostatními.“ 

(Kotler, Keller, 2013) 

 

Všechny definice marketingu mají jeden společný aspekt, tím je uspokojení potřeb 

zákazníka. Marketéři pracují s deseti základními typy objektů: zboží, služby, osoby, 

události, místa, zážitky, vlastnická práva, informace, organizace a myšlenky. (Kotler, 

Keller, 2013) 
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1.3 Marketingový mix ve službách 

Marketingový manažer pomocí marketingového mixu utváří vlastnosti služeb 

nabízených zákazníkům. Marketingový manažer může jednotlivé prvky mixu namíchat 

v různém pořadí i v různé intenzitě. Marketingový mix slouží cíli: přinést podniku zisk  

a uspokojit potřeby zákazníků. (Vaštíková, 2014) 

Původní marketingový mix obsahoval čtyři prvky (anglicky 4P): product (produkt), 

price (cena), place (distribuce), promotion (marketingová komunikace). Kvůli 

vlastnostem služeb, tato 4P nestačí pro účinné vytváření marketingových plánů 

v organizacích poskytující služby. Proto se k tradičnímu marketingovému mixu připojily 

další 3P. Patří mezi ně: physical evidence (materiální prostředí), které pomáhá 

k zhmotnění služby, people (lidé) umožňují snadnější vzájemnou interakci mezi 

zákazníkem a poskytovatelem služeb a processes (procesy) řídí a usnadňují poskytování 

služeb. (Vaštíková, 2014) 

1.3.1 Produkt 

Produkt je cokoliv, co podnik může nabízet spotřebiteli k uspokojení jeho hmotných  

i nehmotných potřeb. Produkt jako určitý proces, který často nemá hmotné výsledky, 

můžeme popisovat u čistých služeb. Kvalita je klíčový prvek, který definuje službu. Pro 

rozhodování o produktu se zahrnuje vývoj, životní cyklus, sortiment a image značky. 

(Vaštíková, 2014) 

1.3.2 Cena 

Manažer, který rozhoduje o ceně si musí všímat nákladů, úrovně koupěschopné 

poptávky, relativní úrovně ceny, úlohy ceny při podpoře prodeje (slevy), úlohy ceny při 

snaze o soulad mezi produkční kapacitou a reálnou poptávkou. Cena je významným 

ukazatelem kvality, vzhledem k nehmotnému charakteru služeb. Podnik se musí věnovat 

také nákladům, tedy nabídkové straně stanovení ceny. (Vaštíková, 2014) 

1.3.3 Distribuce 

V distribuci jde o rozhodování o usnadnění přístupu zákazníků ke službě. Má 

souvislost s místním umístěním služby a s volbou případného zprostředkovatele dodávky 
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služby. Služby také mohou souviset s pohybem hmotných prvků, které tvoří součást 

služby. (Vaštíková, 2014) 

1.3.4 Marketingová komunikace 

Mezi nejviditelnější a také nejdiskutovanější nástroje marketingového mixu patří 

marketingová komunikace. Je velmi důležitá jak pro organizace uplatňující služby, tak i 

pro subjekty v klasickém podnikatelském prostředí. Využití vhodných komunikačních 

nástrojů pomáhá organizaci dosahovat jejích cílů. (Vaštíková, 2014) 

Dle Vaštíkové (2014) jsou tradiční nástroje komunikačního mixu rozděleny do těchto 

skupin: 

• Reklama 

• Podpora prodeje 

• Osobní prodej 

• Public relations – vytváření dobrých vztahů s veřejností 

 

Pro společnosti je velmi důležité, když sami zákazníci mluví o jejich službách 

pochvalně. Ústní reklama může vytvořit, ale i poškodit pozitivní image společnosti. 

V současné době si však producenti nevystačí pouze s ústní reklamou. V dnešní době se 

velmi zrychluje vývoj informačních technologií. Dochází k obohacování nástrojů 

marketingové komunikace. (Vaštíková, 2014) 

Mezi nové nástroje marketingové komunikace dle Freye (2011) patří: 

• Přímý marketing 

• Internetová komunikace 

• Komunikace na sociálních sítích 

• Marketing událostí 

• Guerilla marketing 

• Virální marketing 

• Product placement 
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1.3.5 Lidé 

V procesu poskytování služeb dochází ke kontaktu poskytovatele služeb 

(zaměstnanci) se zákazníky. Díky tomu jsou lidé jedním z významných prvků 

marketingového mixu služeb a mají velký vliv na jejich kvalitu. Kvalitu ovlivňuje  

i zákazník, protože je součástí procesu poskytování služeb. Podnik by se měl zaměřovat 

na výběr, motivování a vzdělávání zaměstnanců a určovat určitá pravidla pro chování 

zákazníků. Oba aspekty jsou důležité pro vytváření dobrých vztahů mezi zaměstnanci  

a zákazníky. (Vaštíková, 2014) 

1.3.6 Materiální prostředí 

Zákazník nedokáže dostatečně posoudit službu dřív, než ji spotřebuje, kvůli nehmotné 

povaze služeb. Materiální prostředí může sloužit jako důkaz vlastností služby. Může mít 

mnoho podob: vlastní budovy, kanceláře, brožury, oblečení zaměstnanců atd. (Vaštíková, 

2014) 

1.3.7 Procesy 

Kvůli interakci mezi poskytovatelem služby a zákazníkem během procesu poskytování 

služby je důležité se na tento proces podrobněji zaměřit. Je nutné provádět analýzy 

procesů poskytování služby, vytvářet schémata, klasifikovat (u složitých procesů) a 

zjednodušovat jednotlivé kroky. (Vaštíková, 2014) 
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Obrázek 1: Marketingový mix služeb 

(Zdroj: https://salesprocessblog.files.wordpress.com/2012/09/7p-model.gif) 

1.4 Strategický marketing 

„Strategický marketing je proces sladění silných stránek firmy se skupinami 

zákazníků, kterým firma může sloužit. Jedná se o proces, který ovlivňuje celkový směr a 

budoucnost firmy, proto je pro celý proces nutná znalost makroprostředí, mikroprostředí 

a obsluhovaných trhů.“ (Kotler, 2007) 

 

Díky tomu, že se současný svět neustále mění, musí se měnit i myšlení manažerů a 

změnil se i marketing. Je potřeba, aby se marketingoví manažeři zabývali i strategickými 

úvahami, a ne se jen soustředili na řešení každodenních problémů. Znaky strategického 

marketingu jsou: zaměření na budoucnost, na budoucí potřeby, na budoucí zákazníky a 

na budoucí činnosti firmy. Na charakteristice trhu, velikosti a zaměření podniku závisí 

obsah a šíře strategického marketingu. Strategický marketing pracuje v úzké kooperaci 

se strategickým řízením. (Jakubíková, 2013) 
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Strategické marketingové řízení je kvůli neustálým změnám nepřetržitý proces. Nad 

svou budoucností musí uvažovat každá organizace, ať výrobní, obchodní nebo nezisková. 

Musí vyhledávat své možnosti a cesty budoucího vývoje. Ten, kdo dokáže předvídat 

budoucí vývoj a včas na něj reagovat, dokáže v konkurenčním úsilí zvítězit. Porozumět 

zákazníkům a trhům je nezbytnou součástí strategického marketingového řízení. Pro 

vytváření budoucnosti organizace slouží jako nástroj strategické řízení. Pomáhá stanovit 

cíle a zpracovat strategii k jejich dosažení. (Jakubíková, 2013) 

1.5 Postup marketingového strategického plánování 

Za strategii lze považovat určitý projekt, který říká, jak za stanovených podmínek 

dosáhnout vytyčeného cíle. Hlavním účelem strategie je dosažení perspektivních 

marketingových cílů. (Horáková, 2003) 

Dle Vaštíkové (2014) rozlišujeme tyto nejdůležitější strategie: 

1.5.1 Strategie směřující k dosažení konkurenční výhody 

Základem této strategie je zjištění činností, které představují konkurenční výhodu 

firmy. (Vaštíková, 2014) 

Podle Vaštíkové (2014) můžeme konkurenční strategie dělit na: 

• Výhoda nižších celkových nákladů – tuto strategii můžeme volit za 

předpokladu, že firma je velká, má alespoň regionální nebo spíše celostátní 

působnost. Organizace nemá tolik přímých kontaktů se zákazníky, také může 

využít techniku pro realizace některých operací. Tato strategie může vést 

k zhoršení kvality nabízených služeb a k jejich zjednodušování. 

• Diferenciace – zvýšení kvality poskytované služby ve vztahu k její ceně může 

vést k zvýšení hodnoty nabízené služby. Větší hodnoty můžeme dosáhnout 

nabídkou zcela nové služby, zařazením doplňkových služeb nebo 

zjednodušením přístupu ke službě. 

• Specializace – podnik se v rámci této strategie zaměřuje na menší tržní 

segmenty. V tomto segmentu, který firma dokonale zná, může lépe uspořit 

náklady, také poskytnout diferencované, přesně zaměřené služby šité na míru. 
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U této strategie tkví nebezpečí v tom, že když se sníží poptávka daného 

segmentu, nemá podnik jiný trh, který by mohl nahradit snížení tržeb. 

1.5.2 Růstové strategie 

Pomocí rozvoje trhu a rozvoje produktu můžeme analyzovat růst organizace. 

Kombinaci těchto prvků zachycuje matice tržní hodnoty firmy. Trhy a produkty jsou 

porovnávány na základy jejich novosti pro danou organizaci. (Vaštíková, 2014) 

Dle Vaštíkové (2014) rozlišujeme tyto růstové strategie: 

• Strategie tržní penetrace – snaží se, aby dosáhl růst tím, že podpoří častější 

spotřebu stávajícího produktu mezi současnými spotřebitelskými subjekty. 

Mohou se uplatnit množstevní slevy, abonentní vstupenky apod.  

• Strategie rozvoje trhu – snaží se podpořit prodej stávajících produktů novým 

tržním segmentům. Jedná se především o pronikání různých typů služeb na 

geograficky nové trhy. 

• Strategie rozvoje produktu – jde o prodej nových produktů na stávajících 

trzích.  

• Strategie diverzifikace – jde o vývoj nových produktů i hledání nových trhů. 

Pomocí této strategie lze snížit dlouhodobé riziko omezením závislosti na 

jediný produkt a trh. Tato strategie je ale náročná na lidské a kapitálové zdroje 

a vyžaduje značnou flexibilitu organizace. 

 

 

Obrázek 2: Ansoffova matice 

(Zdroj: https://managementmania.com/cs/ansoffova-matice) 
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1.5.3 Strategie zaměřené na růst portfolia 

Společnosti, poskytující služby, se neustále pohybují v konkurenčním prostředí, kde 

se často mění požadavky spotřebitelů. Může se tedy stát, že se produkty stanou pro 

spotřebitele nezajímavé, dokonce nepotřebné. Proto je dobré si vytvořit portfolio 

produktů a věnovat se jeho řízení. Společnost by měla mít větší sortiment služeb, který 

by nabízela různým tržním segmentům. Znalost hodnoty produkce z hlediska příjmů a 

významnosti jednotlivých složek portfolia je pro manažera velmi důležitá. K jejich 

hodnocení potom slouží metoda ABC. (Vaštíková, 2014) 

Metoda ABC rozděluje služby to tří skupin: 

• Služby A – přinášejí 60-80 % příjmů. Jsou velmi důležité. Tyto služby tvoří 

10-15 % celkového portfolia. 

• Služby B – přinášejí 15-20 % příjmů. Jsou to důležité služby. Tyto služby tvoří 

15-20 % celkového portfolia. 

• Služby C – přinášejí 10-15 % příjmů. Jsou nejméně důležité. Tyto služby 

mohou tvořit 60-80 % portfolia. 

Za nejdůležitější je považováno rozvíjet služby A. (Vaštíková, 2014) 

1.5.4 Strategie positioningu  

Pod pojmem positioning si můžeme představit snahu o odlišení produktu dané 

společnosti od jejich konkurentů. Tímto postupem může firma získat značnou 

konkurenční výhodu. Firma své produkty zaměřuje na určité tržní segmenty a 

subsegmenty pomocí positioningu. Hlavními aspekty strategie jsou kvalita a cena. Cena 

jako první informuje zákazníka o tom, co může od nabízené služby očekávat. S pomocí 

kvality a ceny pak lze vytvořit poziční mapu. (Vaštíková, 2014) 

Pojem repositioning znamená úpravu postavení určité služby na trhu. Stává se tak 

hlavně z důvodů nevhodné strategie positioningu, snahy o získání výnosnějších tržních 

segmentů nebo změny charakteru spotřebitelské poptávky. Chybný positioning můžeme 

vnímat jako: nedostatečný positioning (nedostatek diferenciace konkurenčních 

produktů), přehnaný positioning (příliš velké upozorňování na pouze jediný přínos 

daného produktu) a matoucí positioning (špatná komunikace nebo distribuční kanály). 

(Vaštíková, 2014) 
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1.6 SLEPT analýza 

SLEPT analýza slouží ke strategické analýze vnějšího prostředí společnosti (jedná se 

o makro prostředí).  Používá se, když potřebujeme hodnotit dopad vnějších vlivů na 

vlastní společnost. Firma bere tyto vlivy na vědomí při plánování budoucích kroků, nebo 

když se chystá vstoupit na nový trh, region atd. Název SLEPT napovídá, o které oblasti 

vnějšího prostředí se jedná (sociální, legislativní, ekonomické, politické a technologické) 

(www.edolo.cz) 

Ekonomické subjekty jsou v prostředí, které se rychle a neustále mění. Je velmi 

důležité, aby podnik dobře rozuměl tomu, co se v jeho vnějším prostředí odehrává a jak 

to může ovlivnit jeho činnost. Úspěšná firma by měla reagovat na nové trendy tak, aby si 

byla schopna udržet konkurenční výhodu. (Solomon, 2006)  

Cílem analýzy makroprostředí je najít vhodnou a správnou atraktivní příležitost a 

vyhnout se problémům, které by mohly firmu ohrozit. Ve službách je za nejzávažnější 

hrozbu považována konkurence. (Vaštíková, 2014) 

1.6.1 Sociální prostředí 

Toto prostředí má řadu faktorů, které vyplývají ze zvyků, mínění a hodnot 

obyvatelstva. Obyvatelé vyrůstají a žijí v určité společnosti, prostředí, které vytváří jejich 

hodnoty. (Kotler, 2007)  

Společenské sociální faktory můžeme dále dělit na demografické faktory a kulturní 

faktory. Obyvatelstvo jako celek charakterizují demografické faktory. Zaměřují se 

především na věkovou strukturu obyvatelstva, věk, počet, hustotu osídlení, velikost 

rodiny, zaměstnání, pohlaví a další. Protože trh tvoří lidé, jsou demografické faktory ve 

středu pozornosti marketingu. Velmi důležité je sledování statistiky, a především 

věnování pozornosti budoucímu vývoji, protože změny demografických rysů mají 

většinou velmi vážné marketingové důsledky. Kulturní faktory lze charakterizovat jako 

soubor hodnot, myšlenek a postojů konkrétní skupiny lidí. Kulturní faktory, které 

ovlivňují spotřební chování, by měly mít největší pozornost pracovníků marketingového 

oddělení. Chování spotřebitelů mohou velmi ovlivnit kulturní rozdíly mezi jednotlivými 

skupinami spotřebitelů. (Boučková, 2003) 
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1.6.2 Legislativní prostředí 

Úkolem legislativy je chránit společnost před nekalou konkurencí, chránit spotřebitele 

před nepoctivými praktikami firem, chránit firmy před nespoutanými aktivitami 

podnikatelských subjektů a přenos celkových společenských nákladů výrobků a 

výrobních procesů na firmy. Negativně ovlivnit růst firmy může každý nový zákon. 

Vstupem České republiky do Evropské unie vznikla povinnost dodržovat kromě národní 

legislativy také legislativu stanovenou Evropskou komisí. Byly schváleny zákony, 

upravující konkurenční chování, standardy, které musí výrobky splňovat a mnoho dalších 

náležitosti. (Kotler, Keller, 2013) 

1.6.3 Ekonomické prostředí 

Mezi ekonomické faktory patří vývoj HDP, stav platební bilance státu, fáze 

ekonomického cyklu (deprese, recese, oživení a konjunktura), měnové kurzy, úrokové 

sazby, míra inflace, míra nezaměstnanosti, průměrná výše důchodů, sociální dávky, 

životní minimum, kupní síla, koupěschopnost a další. (Jakubíková, 2013) 

1.6.4 Politické prostředí 

Politické prostředí do značné míry ovlivňuje rozhodování marketingového oddělení. 

Do politického prostředí patří: vládní agentury a nátlakové skupiny, rostoucí význam 

veřejných zájmových skupin, rostoucí důraz na etiku a společenskou zodpovědnost 

Politické prostředí je ovlivňováno zákony na ochranu spotřebitele a investora, činnosti 

vládních a nevládních organizací, politických stran a skupin veřejného zájmu.  

(Kotler, 2007) 

1.6.5 Technologické prostředí 

Trendy ve výzkumu a vývoji, výrobní technologie, dopravní technologie, skladovací 

technologie, objevy, vynálezy, informační technologie, rychlost technologických změn. 

Uvedené faktory jsou pro podnik zdrojem technologického pokroku, který jim umožní 

zvýšit konkurenceschopnost a dosáhnout lepších hospodářských výsledků. Proto velké 

společnosti investují do výzkumu a vývoje hodně finančních prostředků.  

(Kotler, Keller, 2013) 
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1.7 Porterova analýza 

Chování společnosti není ovlivněno pouze konkurencí, ale také chováním dodavatelů 

a odběratelů, potenciálními novými konkurenty a substitučním zbožím. Těchto pět 

uvedených konkurenčních činitelů je zachyceno v Porterově analýze pěti sil.  

(Porter, 1994) 

1.7.1 Ohrožení ze strany nově vstupujících firem 

Nové firmy vstupující na trh přinášejí do odvětví novou kapacitu a snahu získat podíl 

na trhu. Podle Portera tato hrozba závisí na existujících překážkách vstupu do odvětví. 

Jako nejvhodnější trh z hlediska možnosti dosažení zisku je považován ten, ve kterém 

jsou nízké výstupní bariéry a vysoké vstupní bariéry. Tento typ trhu má nízké riziko. V 

případě neúspěchu firmy na daném trhu může firma bez větších problémů trh opustit. 

(Porter, 1994)  

Porter (1994) rozlišuje tyto nejčastější překážky: 

• úspory z rozsahu, 

• diferenciace produktu, 

• kapitálová náročnost, 

• přechodové náklady, 

• přístup k distribučním kanálům, 

• nákladové znevýhodnění závislé na rozsahu. 

1.7.2 Intenzita soupeření mezi stávajícími konkurenty 

Každý konkurent se snaží získat co nejvýhodnější postavení na trhu. K dosažení co 

největšího podílu na trhu firmy používají nástroje jako je poskytování lepších služeb 

zákazníkům, reklamní kampaně nebo nové technologie. Intenzita soupeření je dána 

rozmanitostí konkurence, růstem odvětví, překážkami odchodu z odvětví, vysokými 

fixními náklady a další. (Porter, 1994) 

1.7.3 Vyjednávající vliv odběratelů 

Jejich největší prioritou je nakoupit co nejlevněji, ale zároveň za vysokou kvalitu. Tím 

snižují ziskovost daného odvětví. Pozornost se zaměřuje na koncentraci a strukturu 
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odběratelů (kupujících) na trhu. Odběratelé zvyšují vyjednávající sílu například při 

stejnorodém produktu, kdy nebude těžké přejít k jinému dodavateli. (Porter, 1994) 

Porter (1994) uvádí, že vyjednávající vliv odběratelů je vysoký pokud: 

• jsou nízké přechodové náklady, 

• je jich málo, 

• každý z nich nakupuje velké množství (v poměru k prodeji dodavatele), 

• produkt odvětví je nediferencovaný, 

• produkt odvětví není důležitý z hlediska kvality odběratelovy produkce. 

1.7.4 Vyjednávající vliv dodavatelů 

Pokud jde o dodavatele se silným postavením, mohou uplatnit převahu při vyjednávání 

pomocí hrozeb zvýšení ceny nebo snížení kvality nakupovaných statků a služeb. 

Dohadovací síle dodavatelů se dá předejít především dobře fungujícím marketingovým 

informačním systémem a také dostatečným přehledem o cenách výrobků, jejich dodacích 

podmínkách a zvyklostech. (Porter, 1994) 

Dle Portera (1994) vliv dodavatelů závisí na: 

• počtu dodavatelů, 

• jestli odběratel není důležitým zákazníkem dodavatele, 

• přechodových nákladech, 

• jestli dodavatel nabízí diferencovanou produkci, 

• existenci substitutů. 

1.7.5 Tlak ze strany substitutů 

Ukazuje možnost konkurenčních podniků vyrábět funkčně stejně uspokojivé produkty 

v jiných průmyslových odvětvích za přijatelnější ceny. Tento stav může vést k cenovým 

válkám v odvětvích. Reagovat na tuto potenciální hrozbu lze průběžnými analýzami 

zahrnující přání a požadavky zákazníků, optimalizací nákladů současné produkce, 

vývojem nových výrobků a služeb. Základní faktory náhradních výrobků jsou cena a 

kvalita substitutu, dostupnost substitutu a náklady na přestup od tradičního produktu k 

substitutům. (Porter, 1994) 
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Obrázek 3: Porterův model pěti sil 

(Zdroj: Porter, 1994) 

1.8 Analýza 7S 

McKinseyho model 7S slouží k analýze vnitřního prostředí firmy. Pomocí této analýzy 

lze určit kritické faktory, které ovlivňují společnost. Tyto faktory jsou formulovány tak, 

aby každý z nich začínal na písmeno S. (Smejkal, Rais, 2013) 

Dle Smejkala a Raise (2013) tento model pracuje se 7 na sebe navazujícími faktory: 

• Strategie – jedná se o pokyny, které by měla společnost dodržovat. Vychází 

z vize a poslání podniku. Pokud chce společnost dosáhnout svých cílů, musí se 

strategie pevně držet. 

• Struktura – jde o uspořádání organizace a mechanismus řízení. Rozlišujeme 

několik druhů struktur: liniová, liniově-štábní, funkcionální, maticová  

a divizní. 

• Systém řízení – zahrnuje především informační systémy. Rozlišujeme dva 

stupně: nejvyšší zpracovává neostrá data a nejnižší obsahuje dobře definované 

problémy. 

• Styl řízení – dělíme na: autoritativní (manažer rozhoduje samostatně), 

demokratický (nadřízený dává volnost v rozhodování svým zaměstnancům, 
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avšak ponechává si odpovědnost při rozhodování), liberální (vedoucí zasahuje 

do rozhodování minimálně, svěřuje zodpovědnost zaměstnancům). 

• Spolupracovníci – zahrnují lidské zdroje podniku, jejich rozvoj, školení, 

funkce, vztahy mezi spolupracovníky, chování vůči podniku a motivace. 

• Sdílené hodnoty – jsou obrazem základních faktů, ideí a zásad uznávaných 

zaměstnanci a dalšími skupinami, které mají určitý vztah ke společnosti. 

Sdílené hodnoty přímo souvisí s vizí podniku. 

• Schopnosti – zahrnují zkušenosti, znalosti, dovednosti, výrobní postupy, 

know-how a další. 

 

 

Obrázek 4: Model 7S 

(Zdroj: http://www.valuebasedmanagement.net/methods_7s.html) 

1.9 SWOT analýza 

SWOT analýza shrnuje všechny analýzy a je jedním ze základních strategických 

nástrojů používaných při analýze firemního prostředí. Je to zkratka počátečních písmen 

4 anglických slov. Zaměřuje se na silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky 

organizace, poté na příležitosti (Opportunities), které vypovídají o aktuální situaci a v 
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neposlední řadě se orientuje na hrozby (Threats), kterým musí organizace čelit. Analýza 

by měla být stručná a věcná. Pomocí SWOT analýzy lze zmapovat fungovaní podniku. 

(Kotler, Keller, 2013) 

Výstupem je matice se čtyřmi kvadranty, podle jejich počátečních písmen je analýza 

pojmenována. V horní části nalezneme silné stránky a slabé stránky charakteristické pro 

vnitřní prostředí. V dolní části se nacházejí příležitosti a hrozby vnějšího prostředí. 

(Kotler, Keller, 2013) 

Analýza tedy identifikuje silné a slabé stránky. Ty lze nalézt především ve vnitřním 

prostředí podniku a jeho bezprostředním okolí. Společnost na ně může mít vliv. Silných 

stránek by organizace měla využívat a slabé stránky naopak minimalizovat.  

(Kotler, Keller, 2013) 

Příležitosti a hrozby reprezentují vnější prostředí. Příležitosti jsou tak externí 

skutečnosti, které mohou mít pro společnost přínos, pokud je dokáže identifikovat  

a využívat. Jedná se například o technologický vývoj, módní trendy nebo dotační 

programy a jiné. Hrozby jsou naopak vlivy, které mohou podniku uškodit, jako například 

konkurence, ekonomická recese, živelné pohromy a další. (Kotler, Keller, 2013) 

 

Obrázek 5: Matice SWOT 

(Zdroj: http://www.fucik.cz/publikace/swot-analyza/) 
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1.10 Kvantitativní výzkum 

Kvantitativní výzkum je metoda standardizovaného vědeckého výzkumu, který 

popisuje jevy pomocí proměnných, které jsou vytvořeny tak, aby měřily určité vlastnosti. 

Kvantitativní výzkum se využívává většinou na podíl společnosti na trhu, chování 

zákazníků, frekvence nákupu zákazníků, velikost trhu a další. (Hendl, 2008) 

Metody kvantitativního výzkumu: 

1. Pozorování  

Dříve velmi hojně využíváno v dnešní době bylo nahrazeno dotazováním. Nyní se 

využívá pozorování pomocí kamer. (Hendl, 2008) 

2. Diskusní skupiny  

Diskusní skupina obsahuje asi 10 až 12 respondentů, kteří diskutují na dané téma, jsou 

vedeny výzkumníkem. V Evropě velmi populární. (Hendl, 2008) 

3. Hloubková interview  

Telefonický nebo osobní rozhovor na daný problém. Zákazník se při dojmu, že někdo 

opravdu naslouchá více uvolní a řekne v podstatě cokoliv. Též v Evropě velmi využíván. 

(Zbořil, 1996) 

4. Dotazník  

Posiluje pocit anonymity a může být s respondentem vyplněn osobně nebo mu zaslán k 

vyplnění. (Hendl, 2008) 

5. Experiment  

Sledování toho, jak se bude sledovaná osoba chovat, tvářit, reagovat na experimentální 

situaci. (Hendl, 2008) 

 

1.10.1 Dotazník 

Je to formulář, který nám přesně zaznamenává zjištěné informace, které chceme vědět 

od našich zákazníků. Tvorba dotazníků by měla být vedena systematicky. V praxi není 

důležité dodržovat krok po kroku tuto metodiku, ale můžeme si jí upravit podle svého. 

Dříve než dotazník sestavujeme, tak si musíme určit přesné cíle, které chceme tímto 

formulářem dosáhnout, přesné informace a přesné výstupy, které budeme moci následně 

používat. Otázky, na které chceme znát odpověď, nelze respondentům klást 
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bezprostředně, ale je nutné je rozložit na otázky zjišťovací. Otázky musí být konstruované 

tak, aby klíčová slova definovala přesně to, co potřebujeme od našich respondentů 

zanalyzovat. Klást pouze otázky, které jsou relativní pro náš výzkum. Neustále musíme 

brát v úvahu metody, které budou následně použity na analýzu, pokud by se tak nestalo, 

mohla by sesbíraná data být nepotřebná a nepoužitelná. (Hendl, 2008) 

1.11 Model důležitost-spokojenost 

Model D−S využívá kvadrantovou mapu k označení oblastí vyžadujících zlepšení 

srovnáním úrovní spokojenosti a důležitosti u různorodých měřených kritérií. Zdůrazňuje 

význam znalosti vlastností, které pokládají zákazníci za nejdůležitější, vedle kritérií, ve 

kterých společnost dosahuje špatných výsledků. Akční priority se spíše, než na základě 

vypočtených numerických hodnot určují grafickým znázorněním, kde nejvyšší prioritu 

získávají položky s vysokou důležitostí a nízkou spokojeností. Cílem této metody je 

nalézt vlastnosti nacházející se v druhém kvadrantu − zlepšit. Když se v tomto kvadrantu 

nachází více kritérií a podnik nemá finanční prostředky k tomu, aby je všechny zlepšil, 

měl by vlastnosti seřadit podle priority tím, že se především zaměří na kritéria s vyšším 

stupněm důležitosti a nižší úrovní spokojenosti. (www.eiso.cz) 

1.12 Net promoter score 

Metoda Net Promoter Score (NPS) je metoda pro měření spokojenosti zákazníků a 

zároveň pro získání zpětné vazby a následné zlepšení poskytovaných služeb. Zpětná 

vazba od svých zákazníků je u této metody velmi důležitá a díky této vazbě může 

společnost využívat informace ke zlepšení. (www.netpromotersystem.cz) 

Respondenti tedy odpovídají na jednu otázku, která zní takto: Doporučil/a byste tento 

výrobek nebo službu svým známým a přátelům? Na otázku odpovídají pomocí 

desetibodové škály. Kde jedna znamená určitě bych nedoporučil a deset znamená určitě 

bych doporučil. (www.netpromotersystem.cz) 
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Následně jsou zákazníci podle odpovědi rozčleněni do tří kategorií: 

1. Kritici 

Jsou ti zákazníci, kteří nebyli spokojeni. Na jejich otázku odpověděli možností 1-6 

bodů. Tito zákazníci tedy mohou poškodit dobré jméno podniku, jelikož budou o své 

nespokojenosti mluvit s dalšími lidmi. (www.netpromotersystem.cz) 

2. Pasivní 

Tito zákazníci byli spokojeni a na otázku odpověděli možností 7-8 bodů. Zákazníci 

byli sice spokojeni, ale nebyli už nadšeni. Pokud se naskytne výhodnější nabídka pro tyto 

zákazníky, odejdou za výhodnější nabídkou ke konkurenci. (www.netpromotersystem.cz) 

3. Propagátoři 

Tato skupina zákazníků byla velmi spokojena a na otázku odpověděli možností 9-10 

bodů. Zákazníci jsou spokojeni a současně i nadšeni. Společnost tedy doporučují dále 

svým známým a dělají tak podniku dobré jméno a dobrou reklamu. 

(www.netpromotersystem.cz) 
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2 Analýza současného stavu 

Tato kapitola v první řadě popisuje základní informace o podniku Pizzerie U Kalichu 

v Jihlavě. Dále se zaměří na identifikaci problému a současného stavu marketingových 

aktivit podniku. 

2.1 Popis podnikatelského subjektu 

Základní údaje o společnosti: 

Název:   Pizzerie U Kalichu 

Sídlo:    Křížová 1344/11, 586 01, Jihlava 

IČ:    88354806 

Kontaktní údaje:  Tel. č.:  +420735051051 

    Web:  www.pizzerieukalichu.cz 

    E-mail: info@pizzerieukalichu.cz 

    Facebook: www.facebook.com/pizzerieukalichu 

 

1. Předmět podnikání:  Hostinská činnost 

Druh živnosti:   Ohlašovací řemeslná 

Vznik oprávnění:   3. 6. 2013 

Doba platnosti oprávnění:  na dobu neurčitou 

 

2. Předmět podnikání:  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1  

až 3 živnostenského zákona 

Obory činnosti:  Zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a 

maloobchod, ubytovací služby, provozování 

kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních 

zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, 

výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných 

akcí 

Druh živnosti: Ohlašovací volná 

Vznik oprávnění:  14. 5. 2014 

Doba platnosti oprávnění:  na dobu neurčitou 

http://www.pizzerieukalichu.cz/
mailto:info@pizzerieukalichu.cz
http://www.facebook.com/pizzerieukalichu
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3. Předmět podnikání:  Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 

Druh živnosti:   Koncesovaná 

Vznik oprávnění:  14. 5. 2014 

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou 

 

Kvůli metanolové kauze si musela majitelka zařídit i živnostenské oprávnění na prodej 

kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. V sortimentu totiž nabízí nápoje, které 

obsahují líh, a kdyby oprávnění neměla, hrozily by jí pokuty od úřadů.  

  

 

Obrázek 6: Logo společnosti 

(Zdroj: http://www.pizzerieukalichu.cz/) 

2.1.1 Historie a popis firmy 

Pizzerie U Kalichu se nachází v centru města Jihlavy. Byla založena nevlastním otcem 

nynější majitelky Jolany Staré v roce 2007. Majitelka zde prvně pracovala brigádně jako 

servírka, kuchařka a později i jako rozvozce pizzy. Po maturitě začala vykonávat funkci 

provozní na hlavní pracovní poměr. Roku 2012 byla firma přepsána na majitelku a začala 

podnikat jako OSVČ. Ve vnitřních prostorách je 36 míst pro sezení. Pizzerie připravuje 

každý den jedinečnou pizzu, těstoviny, saláty, smažená jídla a jiné. Pizzerie jako první 

v květnu roku 2007 začala s rozvozem pokrmů po celé Jihlavě zdarma. Roční tržby 

společnosti se pohybují zhruba okolo 2 milionů Kč. 

Provozní doba: 

Po-Čt:  10:00 - 22:00 

Pá:   10:00 - 23:00 

So:   11:00 - 23:00 

Ne:   11:00 - 21:00 
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Produktem společnosti jsou kulinářské pokrmy jejich kuchyně. Pizzerie připravuje 3 

velikosti pizz: malá (24 cm), střední (32 cm) a maxi (45 cm). Dále nabízí těstoviny, rizota, 

saláty (kuřecí, šopský, tuňákový), hamburgery a smažená jídla (sýry, žampiony, květák, 

hranolky, krokety a další). V sortimentu má také nealkoholické nápoje, alkoholické 

nápoje (sudové pivo Ježek, Černá Hora, víno z Habánských sklepů a další) 

Jako službu nabízí rozvoz po Jihlavě zdarma. Minimální cena objednávky však musí 

být 120 Kč. Hamburgery rozváží minimálně od 3 kusů. Dle vytíženosti rozváží i mimo 

Jihlavu, do blízkých obcí. U této možnosti musí zákazník splnit podmínku minimální 

hodnoty objednávky, která se odvíjí od vzdálenosti od Jihlavy. 

2.2 SLEPT analýza 

SLEPT analýza je nástroj, pomocí kterého lze zhodnotit situaci podniku ve vnějším 

prostředí. Každý podnik podléhá vnějšímu prostředí, a proto je vhodné SLEPT analýzu 

realizovat. Tuto analýzu lze využít, když chceme zjistit, jak na firmu působí určité faktory 

a to sociální, ekonomické, politické, legislativní, technologické a ekologické. 

2.2.1 Sociální faktory 

Sociální faktory mají souvislost s postojem společnosti jako celku. Pro podnik je velmi 

důležité vědět, jaké preference a potřeby mají potencionální zákazníci a jak moc jsou 

ochotní utrácet. 

Počet obyvatel v České republice v roce 2017 stoupl na téměř 10,6 mil. Většina 

přírůstku byla zajištěna migrací, více lidí se také narodilo, než zemřelo. V kraji Vysočina 

žilo přibližně 509 tisíc obyvatel a v okrese Jihlava přibližně 113 tisíc obyvatel. 

(www.ceskenoviny.cz) 

Demografický vývoj v okrese Jihlava má co do počtu obyvatel stoupající trend. Vývoj 

počtu obyvatel v letech 2013–2017 je znázorněn na grafu níže. 
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Graf 1: Počet obyvatel v okrese Jihlava 

 (Zdroj: www.czso.cz, vlastní zpracování) 

 

Průměrný věk obyvatel v okrese Jihlava byl k 31. 12. 2016 41,8 let. Jeho hodnota 

neustále narůstá pozvolným tempem, v roce 2010 byl průměrný věk v okrese Jihlava 40,6 

let. Vývoj průměrného věku je znázorněn na grafu níže. 

 

 

Graf 2: Průměrný věk v okrese Jihlava 

(Zdroj: www.czso.cz, vlastní zpracování) 
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Míra nezaměstnanosti má v okrese Jihlava od roku 2013 klesající tendenci. K 31. 

prosinci 2016 měla hodnotu 3,48 %. Pokud by se nezaměstnanost zvýšila, lidé přijdou o 

zaměstnání a nebudou mít peníze na stravování v pizzerii. Vývoj nezaměstnanosti je 

uveden na grafu níže. 

 

 

Graf 3: Nezaměstnanost v okrese Jihlava 

(Zdroj: www.czso.cz, vlastní zpracování) 

 

Průměrná mzda v ČR byla za 3. čtvrtletí roku 2017 29 050 Kč. I tak na ni více než 

polovina zaměstnanců nedosáhla. Za první 3 čtvrtletí činila průměrná mzda 28 761 korun, 

meziročně se tak zvýšila o 6,6 procenta, spotřebitelské ceny se však zvýšily za uvedené 

období o 2,5 procenta, reálný růst mezd byl tedy 4,1 procenta. (www.novinky.cz)  

Na Vysočině dosáhla průměrná měsíční mzda v prvních 9 měsících roku 2017 částky 

26 201 Kč. Výše mzdy na Vysočině zaostává za celorepublikovým průměrem. Stejně jako 

u nezaměstnanosti, tak i při snížení průměrné mzdy, nebudou mít lidé peníze na to, aby 

se chodili stravovat do pizzerie. Vývoj průměrné měsíční mzdy můžete vidět na grafu 

níže. 
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Graf 4: Průměrná měsíční mzda v Kraji Vysočina 

(Zdroj: www.czso.cz, vlastní zpracování) 

2.2.2 Legislativní faktory 

Společnost se nachází na území České republiky, a proto se řídí platnou legislativou 

této země. Pro firmu je důležitý zákon o dani z příjmů, pracovní zákoník a obchodní 

zákoník. Jedním z hlavních legislativních omezení při podávání alkoholických nápojů je 

zákaz konzumace osobám mladším 18 let. 

V České republice jsou 3 základní skupiny živností: řemeslné, vázané a volné. 

K provozu restaurace je nutné mít oprávnění k živnosti řemeslné podle přílohy č.1, k 

zákonu č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona. Konkrétně se jedná o hostinskou činnost. 

Součástí této živnosti je i poskytování ubytování, prodej doplňkového sortimentu či 

provozování her. Protože se jedná o živnost řemeslnou, musí žadatel splnit nejen obecné 

podmínky, ale také doložit doklady o odborné způsobilosti. Za tento doklad je 

považováno například řádně ukončené středoškolské vzdělání s výučním listem v daném 

oboru nebo praxe alespoň 6 let v daném oboru. Obecné podmínky provozování živnosti 

jsou dosažení věku osmnácti let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a 

neexistence překážek k provozování živnosti. K ohlášení živnosti slouží jednotný 

registrační formulář, který žadatele automaticky zaregistruje i u všech důležitých úřadů, 

jako je finanční úřad, zdravotní pojišťovna a mnohé další. (www.haccp.webnode.cz)  

Živnostenský zákon stanovuje pro provozovatele živnosti řadu povinností, které musí 

dodržovat. Především oblast stravovacích služeb je velmi přísně regulována. Provozovna 

musí mít podle §31 živnostenského zákona řádné označení na viditelném místě 

obchodním jménem, IČ a jménem a příjmením odpovědné osoby. Pro provozování 
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restaurací je také důležitá vyhláška č. 137/2004 Sb., ze 17. března 2004 o hygienických 

požadavcích na stravovací služby a o zásadách provozní a osobní hygieny při činnostech 

epidemiologicky závažných. V této vyhlášce jsou uvedeny veškeré povinnosti pro 

provozovatele restaurace, které musí být splněny. Jedná se o podmínky výroby, přípravy 

a uchovávání pokrmů, podmínky rozvozu a přepravy pokrmů, způsob stanovení a 

evidence kritických bodů, chemické a mikrobiologické požadavky na pokrmy, zásady 

osobní a provozní hygieny, hygienické požadavky na umístění, prostorové a dispoziční 

uspořádání, zásobování vodou, osvětlení, vytápění, větrání a odstraňování odpadních vod. 

(www.haccp.webnode.cz)  

Vyhláška taktéž vybízí podnikatele ke zpracování tzv. HACCP (Hazard Analysis and 

Critical Control Point – Systém kritických bodů). Jedná se o preventivní opatření, které 

má za úkol identifikovat a vyhodnocovat potencionální nebezpečí, které by mohlo ohrozit 

zdraví spotřebitele a snaží se mu předcházet. Následně nabádá ke stanovení nápravných 

opatření pro všechny identifikované kritické body. Jednou z podmínek provozování 

restaurace je také povinnost mít alespoň jednu kabinu dámského i pánského WC a zařídit 

ji v souvislosti s využíváním osob s omezenou možností pohybu a orientace. V případě, 

že je toto uspořádání vyloučeno, je možné, aby byla kabina přístupná z oddělení pro ženy. 

(www.haccp.webnode.cz) 

2.2.3 Ekonomické faktory 

Ekonomika v posledních letech v České republice roste. Mezi ekonomické faktory 

patří např. HDP, úrokové sazby, hospodářský růst, fáze hospodářského cyklu, inflace, 

směnné kurzy a další. 

Spolu s růstem HDP roste i ochota lidí utrácet a sektoru služeb se tedy daří. Růst HDP 

je znázorněn na následujícím grafu. 
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Graf 5: HDP České republiky 

(Zdroj: www.kurzy.cz, vlastní zpracování) 

 

Dalším důležitým ekonomickým faktorem je míra inflace. Obecně inflace znamená 

všeobecný růst cenové hladiny v čase. Je vyjádřena přírůstkem průměrného ročního 

indexu spotřebitelských cen, vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny za 12 posledních 

měsíců proti 12 předchozím měsícům. Vývoj míry inflace v letech 2013-2017 je vyjádřen 

na grafu níže. 

 

 

Graf 6: Míra inflace v České republice 

(Zdroj: www.kurzy.cz, vlastní zpracování) 
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Průměrná míra inflace za celý rok 2017 byla 2,5 %, což je nejvyšší hodnota za 

posledních 5 let. Toto zvýšení ovlivnil zejména růst cen v oddíle potraviny a 

nealkoholické nápoje. (www.kurzy.cz) 

Dalším faktorem je sazba daně z příjmu fyzických osob. Ta se ale od roku 2008 

nezměnila, její hodnota činí 15 procent. Mezi ekonomická rizika také patří zvyšování cen 

energií a pohonných hmot. 

2.2.4 Politické faktory 

Současnou politickou situaci v České republice nelze označit za stabilní. Dlouhodobě 

probíhá boj mezi politickými stranami, který má za následek časté novelizace zákonů a 

také vznik nových, které se stále upravují. Nejistota v politickém vývoji je nyní ještě větší 

díky výsledkům voleb do Poslanecké sněmovny, které proběhly v říjnu 2017. Proti vítězi 

voleb, kterým se stalo politické hnutí ANO, se postavily ostatní strany a hrozí, že se 

nepodaří sestavit životaschopná vláda. 

Společnost také v roce 2016 zasáhla nová zákonná povinnost se zavedením EET 

(Elektronická evidence tržeb). Počáteční náklady na EET činily 8 000 Kč. Z toho  

6 500 Kč pořizovací cena pokladny a 1500 Kč instalace a základní nastavení. Měsíční 

provoz pokladny vyjde na 500 Kč plus papírové účtenky. Podnik má ale výhodu v tom, 

že elektronicky musí zaznamenávat pouze tržby přijaté přímo v místě restaurace. Tržby 

nemusí zaznamenávat, když se jedná o rozvoz jídla. 

2.2.5 Technologické faktory 

Kvalitní a moderní vybavení je nedílnou součástí dobře fungující restaurace. 

Samozřejmě je nutné na tyto spotřebiče vynaložit velké finanční prostředky. Výhodou 

však je rychlejší příprava pokrmů, které potom obsluha nebo rozvozce servíruje 

zákazníkům. Tím se zkracuje doba čekání zákazníků restaurace, což je v tomto případě 

jeden z nejzásadnějších a nejsledovanějších faktorů. Čas je v pohostinství jednou 

z nejhlavnějších veličin. Pro výběr spotřebičů a ostatního vybavení restaurace musí 

majitelka myslet na spotřebu, výkon a úsporu energií. Pro pizzerii je důležité vlastnit 

kvalitní pec, která také stála nejvíce peněz a má vysokou spotřebu energie. 
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V následující tabulce je zobrazen souhrn SLEPT analýzy. 

 

Tabulka 1: Souhrn SLEPT analýzy 

Oblasti Charakteristika příležitostí Charakteristika rizik 

Sociální 
faktory 

Zvyšující se počet obyvatel okresu Jihlava. 
Zvyšující se průměrná měsíční mzda, a tím 
větší ochota utrácet. 

Stárnutí populace. Menší 
procento ekonomicky 
aktivního obyvatelstva. 

Legislativní 
faktory 

Stejné podmínky pro podnikatelské 
subjekty.  

Měnící se zákony a legislativa. 
Pokuty za nedodržovaní 
hygieny.  

Ekonomické 
faktory Snižující se nezaměstnanost. 

Zvyšování cen energií a 
pohonných hmot. 

Politické 
faktory Stejné podmínky pro všechny podnikatele. 

Nestabilní politická situace. 
Nové zákony a povinnosti pro 
podnikatele (EET). 

Technologické 
faktory Nové a moderní vybavení. Selhání techniky. 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

2.3 Porterova analýza 

Porterova analýza zahrnuje pět sil, které prognózují budoucí vývoj konkurenčního 

prostředí v daném odvětví. Jedná se o odhad možného chování subjektů a objektů na trhu 

a rizik, které by z jejich strany mohly podniku vzniknout. 

2.3.1 Vliv odběratelů 

Odběrateli pro Pizzerii U Kalichu jsou zákazníci jak přímo v místě restaurace, tak i 

zákazníci, kteří si přejí jídlo dovézt na dané místo. Zákazníci jsou lidé všech věkových 

kategorií, od mladých dětí (cca 15 let) po důchodce. Ve všední dny se jedná především o 

pracující lidi, kteří chtějí dovést jídlo na místo, kde pracují. V centru Jihlavy, kde se 

společnost nachází, je spoustu pizzerií a dalších restaurací, ve kterých se lidé můžou 

najíst. Odběratelé mají tedy velký výběr, a tudíž je jejich vyjednávací vliv poměrně 

vysoký. 

2.3.2 Vliv dodavatelů 

Hlavními dodavateli pro podnik jsou: 
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• ABUS, s. r. o. – kde nakupuje především papírové krabice na pizzy, plastové 

stojánky do krabic, plastové obaly na jídlo, igelitové sáčky, hygienické potřeby 

a jiné. 

• Vrtal, s. r. o. – velkoobchod s nápoji, kde nakupuje především nealkoholické 

nápoje, vody, limonády a jiné. Také zde nakupuje různé přídavky na pizzu, 

jako například feferonky, olivy, špenát, zelí, kečup, hořčice a další. 

• Pivovar Jihlava, a. s. – kde nakupuje pivo v sudu Ježek, Černou Horu a také 

nealkoholické pivo Lobkowicz v láhvích. 

• NOBA Řeznictví & NOBA Zdravíčko – zde nakupuje kvalitní maso a uzeniny. 

• Kittler Zdeněk – v prodejně na náměstí v centru Jihlavy, nakupuje čerstvé 

žampiony, zeleninu a ovoce. 

 

Další ingredience na pizzu, jako je především mouka, koření, sýry, mléčné výrobky, 

fazole, kukuřice a mořské plody, kupuje ve velkoobchodních řetězcích jako jsou Albert, 

Tesco, Lidl a Billa. Když ve skladu nějaká ingredience dojde a je potřeba vyřídit co 

nejrychleji objednávka, tak občas také nakupuje v malé prodejně Žabka, která je blízko u 

Pizzerie. 

Firma by mohla dodavatele vyměnit za jiné. Většinu ingrediencí k přípravě pizzy může 

nakoupit v dalších velkoobchodech. V centru Jihlavy je také mnoho dalších řeznictví. 

Dodavatelé mají tedy malý vyjednávací vliv. 

2.3.3 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Zatím poslední pizzerie, která vstoupila na trh v Jihlavě, je pobočka Turbo pizzy v roce 

2015. A před ní, v roce 2013 v Jihlavě otevřela pobočku Peťanova pizza. Vždy, když se 

ve městě objeví nová pizzerie, tak získá určitý tržní podíl, protože obyvatelé rádi 

vyzkoušejí něco nového. Po čase se ale část zákazníků může vrátit ke své oblíbené 

pizzerii. Majitelka uvedla, že když se tyto dvě zmíněné pizzerie otevřely, zaznamenala 

úbytek zákazníků, ale po čase (cca půl roku) se jejich počet vrátil do normálu. V Jihlavě 

je nyní šest pizzerií, což na cca 50 tisícové město je poměrně dost, když vezmeme 

v úvahu, že se lidé mohou jít stravovat do dalších různých restaurací, hospod, jídelen, 

rychlého občerstvení a podobně.  
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Aby byl nový podnik na trhu konkurenceschopný, potřebuje poměrně dost finančních 

prostředků na vybavení jako je pec, chladící nástavby, lednice, mrazáky. Aby měl 

dostatek zákazníků, je výhodné mít provozovnu v centru města, kde je ale nájemné vyšší 

než v jiných částech města. V dnešní době by se mělo také myslet na rozvoz, a tedy na 

pořízení auta. Vzhledem k tomu, že počáteční náklady pro otevření pizzerie jsou poměrně 

vysoké a pizzerií je v Jihlavě dost, hrozbu vstupu nových konkurentů vnímám jako 

poměrně nízkou. 

2.3.4 Hrozba vstupu nových substitutů 

Substitutem k pizze může být téměř jakékoliv další jídlo, jako například hamburger, 

kebab, gyros, asijské jídlo, indické jídlo, těstoviny, saláty, rizota a mnoho dalších. Lidé 

si pizzu mohou připravit i po domácku, když budou mít ty správné ingredience. Pizzu je 

také možno zakoupit i předpečenou a zmraženou a potom ji rozmrazit a dopéct. 

Společnost bude mít výhodu, když bude mít širší sortiment pokrmů a zákazníci budou tak 

mít možnosti pro větší výběr.  

Nicméně pizza je jeden z nejoblíbenějších pokrmů na světě. Lidé ji mají opravdu rádi. 

Z těchto důvodu bych viděl hrozbu nových substitutů jako malou. 

2.3.5 Rivalita společností na daném trhu 

V současnosti je v Jihlavě 6 pizzerií: Pizzerie U Kalichu, Pizzerie Rosa, Pizzerie 

Venezia, Pizzerie Del Monte, Peťanova pizza a Turbo pizza. Pizzerie Madeira zavřela 

koncem roku 2017. Podniky se od sebe liší svým zaměřením, buďto na klasickou italskou 

přípravu (tenké těsto, cca půl centimetru, oregano, rajčatová omáčka, mozzarella), 

americkou přípravu (tlustější těsto, cca 2 centimetry, majoránka) nebo kombinací obojího 

(různé ingredience na pizzu, přípravy těsta). Naše pizzerie využívá právě kombinace 

těchto stylů. V jídelních lístcích některých českých restaurací můžeme najít i pikantnosti 

jako pizza s hermelínem a brusinkami nebo s olomouckým tvarůžky a cibulí.  

Firmy svádí boj o zákazníky běžnými prostředky, jako je reklama. Využívají různých 

akcí, jako je například pizza tři plus jedna zdarma nebo ke každé pizze pití zdarma. Nejsou 

známy žádné případy vyhrocené rivality mezi jednotlivými podniky na trhu, proto se 

úroveň rivality dá označit za průměrnou. 
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Majitelka pizzerie mi sdělila, že pizzy šunková, sýrová a hawai jdou nejvíce na odbyt. 

Pokusil jsem se tyto pokrmy porovnat s ostatními společnostmi. Je to poměrně složité, 

protože každá pizzerie má jiné výrobní postupy, jiné velikosti a přidává rozdílné 

ingredience. Italsky zaměřené pizzerie používají například rajčatový základ sugo a šunku 

prosciutto. Do tabulky jsem zahrnul střední velikost pizzy, která je průměrně 32 cm. 

Turbo pizza vyrábí jedinou velikost o průměru 40 cm. Nejvyšší cena pizz je u Peťanovy 

pizzy. Dalším parametrem je vzdálenost provozovny od centra. Dvě pizzerie se nacházejí 

více než 3 kilometry od centra města, je to tedy pro ně nevýhodné. Otevírací doba od 

čtvrtka do pátku je u všech společností víceméně stejná, jen Del Monte otevírá už od 7:00. 

Rozvoz nenabízí také jen Del Monte. A venkovní posezení mají jen společnosti Rosa a 

Venezia. Všechny pizzerie nabízejí vnitřní posezení. 

Za největšího konkurenta bych označil Turbo pizzu. Hlavní výhodou je průměrná cena 

120 Kč za pizzu o velikosti 40 cm. Pro srovnání Pizzerie U Kalichu nabízí velikost maxi, 

tedy 45 cm za průměrnou cenu 220 Kč. Turbo pizza vstoupila na trh v Jihlavě jako 

poslední. Má několik poboček po České republice a bylo pro tuto společnost tedy 

poměrně jednoduché se zde uchytit, protože už měla dostatečné know-how. V nabídce 

má ovšem jen pizzy, což je pro naši společnost výhoda, protože má širší sortiment. 

V následující tabulce je zobrazeno porovnání pizzerií. 

 

Tabulka 2: Porovnání pizzerií 

 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V následující tabulce je zobrazen souhrn Porterovy analýzy pěti sil. 

 

 

Pizzerie Šunková Sýrová Hawai Vzdálenost od centra Otevírací doba Rozvoz Venkovní posezení

U Kalichu 115 Kč       135 Kč       120 Kč       V centru 10:00 - 22:00 Ano Ne

Rosa 119 Kč       127 Kč       x V centru 10:00 - 22:00 Ano Ano

Venezia 120 Kč       155 Kč       130 Kč       V centru 10:30 - 22:00 Ano Ano

Del Monte 132 Kč       132 Kč       132 Kč       3,2 km 7:00 - 20:00 Ne Ne

Peťanova 129 Kč       149 Kč       139 Kč       3,7 km 10:30 - 22:30 Ano Ne

Turbo 120 Kč       120 Kč       120 Kč       V centru 11:00 - 22:00 Ano Ne



45 

 

Tabulka 3: Souhrn Porterovy analýzy pěti sil 

Oblasti Vliv Charakteristika příležitostí Charakteristika rizik 

Vliv odběratelů 
Vysoký 

Stávající zákazníci, zisk nových 
zákazníků. 

Přechod ke konkurenci, 
nespokojenost. 

Vliv dodavatelů 
Nízký 

Možnost výběru jiných 
dodavatelů. Výpadky dodávek zásob. 

Hrozba vstupu nových 
konkurentů 

Nízký 
V Jihlavě je dost pizzerií. Pizza je 
oblíbený pokrm. 

Hrozba vstupu 
konkurence. 

Hrozba vstupu nových 
substitutů 

Nízký 
Rozšíření sortimentu - více 
druhů pizz. 

Levnější konkurence - 
fast foody. 

Rivalita společností na 
daném trhu 

Střední 
Pozice na trhu, historie, 
rozšíření nabídky. 

Zvyšování konkurenčního 
boje. 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 

2.4 Analýza 7S 

Tento model se zabývá především analýzou vnitřního prostředí. Pomocí této analýzy 

lze určit klíčové faktory, které ovlivňují podnik. Využíváme sedm na sebe navazujících 

faktorů. 

2.4.1 Strategie 

Pizzerie U Kalichu je malý podnik, který je tvořen majitelkou, která zároveň zastává 

funkci manažerky a provozní. Dále podnik tvoří zaměstnanci, kterými jsou: kuchařka, 

servírka, rozvozce a účetní. Společnost nemá přesně specifikovanou strategii v podnikové 

dokumentaci. Podniková strategie vyplývá postupně z představ majitelky. Jako primární 

cíl lze například uvést udržení stávajícího podílu na trhu. 

2.4.2 Struktura 

Společnost má v současné době 2 zaměstnance v pracovním poměru a další 

zaměstnance s dohodou o provedení práce (většinou studenty). Pracovníci s dohodou o 

provedení práce se poměrně často obměňují, když dokončí studia v Jihlavě, tak si 

většinou najdou práci ve svém oboru. Na jednu směnu je většinou potřeba 3 lidí: kuchař, 

servírka, rozvozce. Často jednu z funkcí zastává sama majitelka. Podle vytíženosti v daný 

den může zastat i funkce dvě. K dispozici má také účetní, ke které majitelka jednou za 

měsíc vozí veškeré dokumenty, faktury, výpisy z účtů a jiné. Jedná se tedy o mikro 

podnik, který má do 5 zaměstnanců, kde má veškerou rozhodovací pravomoc majitelka. 
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Obrázek 7: Organizační struktura společnosti Pizzerie U Kalichu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

2.4.3 Systém řízení 

Investice do informačního systému není vzhledem k velikosti podniku potřeba. 

Společnost si vede svoji evidenci skladu, především aby měla přehled a mohla včas 

zásoby objednat. Společnost musí evidovat tržby pomocí EET (Elektronická evidence 

tržeb). Eviduje však jen tržby přijaté přímo v místě pizzerie, ne při rozvozu. 

2.4.4 Styl řízení 

Styl řízení společnosti by se dal označit jako demokratický s prvky autoritativního 

stylu. To znamená, že všichni zaměstnanci mohou přispívat svými nápady, které po 

skupinovém projednání schválí nebo zamítne majitelka. Zaměstnanci mají jasně 

nastavené povinnosti, které musí plnit. Společnost je vedená v rodinném a přátelském 

duchu. Mezi zaměstnanci se buduje přátelská atmosféra a všichni si mezi sebou tykají. 

2.4.5 Spolupracovníci 

Spolupracovníci jsou důležitý faktor pro dobře fungující podnik. Majitelka podniku si 

to uvědomuje, a proto neustále nabádá obsluhu, jak se má správně chovat. Díky rodinným 

Majitelka

Servírka Kuchař Rozvozce

Účetní
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vztahům v podniku vládne především vzájemná důvěra a loajalita. Z hlediska věkového 

složení se jedná vesměs o mladé lidi do 30 let. Mzdy zaměstnanců jsou stanoveny fixně. 

Servírka a rozvozce si ale může nechat spropitné. V případě nadprůměrných tržeb 

dochází k udělování odměn, dle uvážení majitelky. 

2.4.6 Sdílené hodnoty 

   Všichni zaměstnanci společnosti mají stejný cíl. Mezi sdílené hodnoty společnosti 

lze zařadit zejména orientaci na zákazníka a jeho spokojenost. Cílem pizzerie není jen 

jednorázový prodej, ale navázání trvalých vztahů se zákazníkem, aby se neustále vracel. 

2.4.7 Schopnosti 

Majitelka dbá na to, aby pracovníci měli dostatečné znalosti a schopnosti na 

vykonávání svých funkcí. V podniku se zaměřují jak na soft skills tak i na hard skills. 

Mezi soft skills zahrnujeme sociální oblast. Jedná se o to, jak se daní zaměstnanci umějí 

chovat k zákazníkům. Hard skills jsou schopnosti odborné. Řadíme sem především 

kuchařské schopnosti, řízení auta a znalost vedení celého podniku. 

V následující tabulce je zobrazen souhrn analýzy 7S. 

 

Tabulka 4: Souhrn analýzy 7S 

Oblasti Silné stránky Slabé stránky 

Strategie Stabilní okruh zákazníků, udržování kvality. 
Nepřesně definovaná 
strategie podniku. 

Struktura Majitelka má veškeré rozhodovací pravomoci. 
Majitelka vede podnik 
sama. 

Systém řízení 
Možnost zavedení informačního systému a 
objednávkového systému. Chybí informační systém. 

Styl řízení 
Demokratický styl s prvky autoritativního. 
Přátelská atmosféra.   

Spolupracovníci 
Vzájemná důvěra a loajalita. Odměny. 
Profesionální přístup.   

Sdílené hodnoty Spokojenost zákazníků.   

Schopnosti 
Dostatečné schopnosti a znalosti (soft, hard 
skills)   

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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2.5 Marketingový mix společnosti 

Rozbor komunikačního mixu pomáhá odhalit, zda zvolená společnost efektivně 

využívá všechny své nástroje, a zároveň identifikuje jeho nedostatky a umožňuje prostor 

pro zlepšení. 

2.5.1 Produkt 

Společnost poskytuje kvalitní a chutné pokrmy pro zákazníky. Produkt společnosti 

tvoří pizzy, těstoviny, saláty, hamburgery, smažená jídla, alkoholické nápoje, 

nealkoholické nápoje a doplňkový sortiment. 

• Pizzy – společnost připravuje 3 velikosti pizz, které se liší podle průměru  

(24 cm, 32 cm a 45 cm). Dle ingrediencí lze pizzy rozdělit až na 46 druhů. Mají 

vskutku zajímavé názvy jako například čert, chalupář, čundrák, pašerák, 

kapsář, ďáblův hněv nebo třeba valach. Všech 46 druhů se připravuje 

obdobným způsobem, jen se podle názvů přidávají příslušné ingredience. 

• Těstoviny – v nabídce těstovin se nachází sýrové penne, špenátové penne, 

zeleninové penne, zeleninové rizoto a kuřecí rizoto. 

• Saláty – nabídka salátů se skládá z míchaných salátů, kuřecích salátů, 

šopských salátů, tuňákových salátů a těstovinových salátů. 

• Hamburgery – v nabídce hamburgerů jsou klasické hamburgery, cheese, 

pikant, bacon, double a double cheese. 

• Smažená jídla – nabídka smažených jídel se skládá ze smažených sýrů, 

hermelínů, žampionů, květáků, hranolek, kroket, amerických brambor a sýrů 

v housce. 

• Alkoholické nápoje – nabídka alkoholických nápojů se skládá ze sudového 

piva Ježek a Černá Hora, láhvových piv Plzeňský Prazdroj a Starobrno, vín 

z Habánských sklepů a různých destilátů. 

• Nealkoholické nápoje – nabídka nealkoholických nápojů zahrnuje různé 

druhy limonád, různé druhy džusů, voda perlivá, neperlivá atd. V nabídce jsou 

také teplé nápoje – italská káva Corsini, čaj, grog, svařené víno, horká griotka, 

horká čokoláda atd. 
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• Doplňkový sortiment – v této nabídce jsou brambůrky, slané tyčinky, krekry, 

arašídy, žvýkačky a drobné sladkosti pro děti. 

V nabídce nejsou žádné dezerty a relativně zdravější druhy pizz například z celozrnné 

mouky. 

2.5.2 Místo 

Distribuce společnosti můžeme rozdělit do dvou částí. První část je prodej v sídle 

společnosti a druhá část je rozvoz. Společnost se nachází v centru města Jihlavy na ulici 

Křížová. Je to několik desítek metrů od Masarykova náměstí, které je křižovatkou všech 

spojů MHD (městské hromadné dopravy), pro zákazníky je tedy relativně jednoduché se 

do pizzerie dostat. Nevýhodou je, že přímo před sídlem společnosti není parkoviště pro 

auta. V okolí je ale několik placených parkovišť. Prostory pizzerie jsou ve druhém patře 

budovy, což je obtížné pro lidi se zdravotním postižením. Prostory pizzerie jsou příjemné 

a moderně zařízené. Vnitřní posezení má kapacitu 36 míst a je zde možné pořádat různé 

oslavy. Nevýhodou pro zákazníky je, že v pizzerii nemohou platit platební kartou. 

Společnost také nemá pro letní měsíce venkovní posezení.  

Pizzerie také rozváží autem své produkty po celé Jihlavě zdarma. Minimální cena 

objednávky musí být 120 Kč. Zákazník může zjistit kontakt do pizzerie na webových 

stránkách nebo Facebooku společnosti. Rozváží také do okolí Jihlavy, kde je minimální 

hodnota objednávky vyšší. V letních měsících za příznivého počasí rozvozci také občas 

rozvážejí pokrmy do bližších destinací na kole. 

Na webových stránkách společnosti můžeme nalézt telefonní kontakt, ale pro větší 

pohodlí chybí objednávkový systém. 

Na následujícím obrázku je zachyceno umístění podniku na mapě. 
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Obrázek 8: Umístění společnosti na mapě 

(Zdroj: https://mapy.cz/) 

2.5.3 Cena 

Majitelka společnosti rozhoduje o cenách a snaží se je udržovat stálé. Snaží se také 

udržovat vyvážený poměr kvality a ceny. Ceny pokrmů, nápojů a doplňkového 

sortimentu jsou stanoveny v závislosti především na:  

• nákupní ceně stanovené dodavateli 

• náklady na provoz pizzerie 

• náklady na marketingovou komunikaci 

Majitelka podniku mi sdělila, že náklady na jednu pizzu o velikosti 32 cm jsou 

průměrně 60 Kč a prodejní cena je zhruba 125 Kč. Podle vzorce na výpočet  

marže = (prodejní cena – nákupní cena) / prodejní cena x 100 (v %), je tedy marže u této 

velikosti pizzy zhruba 50 %. V současnosti je využívaná akce 2 + 1 Coca-Cola zdarma. 

Zákazníci také mohou platit stravenkami. Pizzerie Turbo má nižší ceny než Pizzerie U 

Kalichu, což může být pro naši společnost jistou hrozbou v podobě ztráty zákazníků.  



51 

 

2.5.4 Propagace 

V této kapitole budou rozebrány veškeré marketingové nástroje a kanály, které podnik 

využívá ke komunikaci s koncovým zákazníkem. Společnost Pizzerie U Kalichu 

využívala ke svému zviditelnění doposud jen několik nástrojů komunikačního mixu. Pro 

získání více zákazníků by měla využít více možností, protože stávající působení těchto 

nástrojů je dle mého názoru nedostačující. 

• Reklama -  důležitým druhem reklamy je pro podnikatele venkovní reklama, 

protože právě ta rozhoduje, zda si náhodný kolemjdoucí člověk společnosti 

všimne. Podnik má u vchodu jen jednu větší a jednu menší ceduli s nápisem 

„Pizzerie“, což je poměrně nedostačující. Lidé si těžko všimnou, že zde nějaká 

pizzerie je. 

Na následujícím obrázku je sídlo společnosti. 

 

 

Obrázek 9: Exteriér Pizzerie U Kalichu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Dalším propagačním materiálnem, který lze využít především při osobním styku s 

hosty jsou letáky. Jsou k dostání přímo v pizzerii a zákazníci je dostávají ke každé 

objednávce na rozvoz. Leták je jeden z nejdůležitějších komunikačních prostředků, 

jelikož obsahuje veškeré potřebné informace, které zákazník potřebuje vědět. Na letáku 

níže je uvedena adresa podniku, název podniku, telefonní kontakt, adresa webových 

stránek, Facebooku a otevírací doba. Z druhé strany je pak uveden kompletní jídelní 

lístek. 

 

 

Obrázek 10: Letáček Pizzerie U Kalichu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

K oslovení nových zákazníků společnost využívá také nástroje internetu. Prvním z 

nich jsou webové stránky, které zákazníky informují o nabídce a nabízí také fotogalerii 

podniku. Dalším on-line nástrojem sloužícím k propagaci je Facebook. Na této sociální 

síti je možné najít profil Pizzerie U Kalichu, který odběratelům umožňuje sdílet své 

poznatky a vyjádřit také svůj názor na společnost. 

Společnost také využívala služby portálu Dáme jídlo, ale začátkem roku 2018 

rozvázala smlouvu s touto společností. Dáme jídlo si bralo 15% provizi za každou 
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objednávku, která prošla tímto internetovým portálem. Majitelce pizzerie nepřišlo, že by 

získávala díky této platformě více zákazníků, a proto se rozhodla s touto společností 

přerušit spolupráci. Dáme jídlo je jedničkou na českém trhu v rozvozu jídla. Přes Dáme 

jídlo si objednalo už více než 1 milion lidí. Používají různou reklamu na internetu, 

televizi, rádiu. Mají mnoho billboardů po celé České republice. Z těchto důvodů považuji 

rozhodnutí majitelky za nešťastné. 

V následující tabulce je zobrazen souhrn marketingového mixu 4P. 

 

Tabulka 5: Souhrn marketingového mixu 4P 

Oblasti Silné stránky Slabé stránky 

Produkt 
Originální receptury, mnoho druhů 
pizz. Absence dezertů a zdravějších druhů pizz. 

Místo 
Umístění v centru města. Tradice 11 
let. Možnost rozvozu zdarma. 

Absence objednávkového systému na 
webových stránkách. 

Cena 
Vyvážený poměr kvalita/cena. 
Možnost platit stravenkami. 

Pizzerie Turbo má nižší ceny - může to 
naše potencionální zákazníky přilákat. 

Propagace Letáky - propagační materiál. 
Nedostatečná propagace. Zrušení 
spolupráce s Dáme jídlo. 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

2.6 Analýza dat z výzkumu spokojenosti a profilu zákazníků 

Dotazníkové šetření probíhalo od 7. 4. 2017 do 14. 4. 2017. Dotazník byl umístěn na 

webové a Facebookové stránky podniku. Personál a rozvozci žádali zákazníky o vyplnění 

dotazníku na těchto stránkách. Výsledky jsou prezentovány pomocí tabulek a grafů, které 

byly vytvořeny v programu Excel. Byly použity matematicko-statistické metody. 

(Šperlík, 2017) 

2.6.1 Metodologie výzkumu  

Metoda výzkumu: Kvantitativní výzkum formou standardizovaného písemného 

dotazníku. 

Obsah dotazníku: Celkem 19 otázek, z toho 11 otázek ohodnocení v rozmezí 1-5 bodů 

1 je nejhorší odhodnocení, 5 nejlepší ohodnocení. 2 otázky s 6-5 možnostmi odpovědí. 

Jedna otázka hodnocená škálou od 1-10, kde 1 značí nejhorší ohodnocení a 10 nejlepší. 

Jedna otázka na návrhy a připomínky a 4 otázky na osobní údaje. (Šperlík, 2017) 



54 

 

Otázky se zaměřují na spokojenost zákazníků, relativně na kvalitu produktů a služeb 

společnosti Pizzerie U Kalichu. Před výzkumem mi od majitelky bylo sděleno, že by bylo 

plnohodnotné a použitelné, kdyby výzkum byl proveden na vzorku 50 respondentů. 

Podařilo se nashromáždit 73 odpovědí, takže tento počet je dostačující. (Šperlík, 2017) 

2.6.2 Profil zákazníka 

1. Jakým způsobem jste se dozvěděl/a o této pizzerii? 

 

Nejčastější odpovědí (33 %) bylo, že respondenti získali povědomí o pizzerii díky 

osobní známosti v tomto podniku. 29 % tázaných získalo povědomí na internetu a 27 % 

odpovědělo, že doporučením z okolí. Následují možnosti jinak (7 %) a v tisku (4 %). 

(Šperlík, 2017) 

 

Graf 7: Získání povědomí o pizzerii 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

2. Jak často se stravujete/objednáváte si jídlo v této pizzerii? 

 

Nejvíce (29 %) respondentů odpovědělo, že se v pizzerii stravuje několikrát ročně. 

Následují 2 odpovědi shodně (18 %) několikrát ročně a jednou za měsíc. 14 % tázaných 

odpovědělo, že v podniku byli jednou. Poté jednou týdně (13 %) a naposled několikrát 

týdně (8 %). (Šperlík, 2017) 
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Graf 8: Četnost objednávek v podniku 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

3. Otázka: Vaše pohlaví? 

 

V této části zjišťujeme profil zákazníků. 53 % tázaných bylo žen a 47 % respondentů 

bylo mužů. (Šperlík, 2017) 

 

Graf 9: Pohlaví respondentů 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

4. Otázka: Váš věk? 

 

55 % tázaných bylo ve věku 21–30 let. Následuje shodně (11 %) 2 skupiny 

respondentů ve věku méně než 20 let a ve věku 31-40 let. Dále 9 % respondentů bylo ve 
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věku 41-50 let. Poslední dvě skupiny byly shodně (7 %) ve věku 51-60 let a 60 a více let. 

(Šperlík, 2017) 

 

Graf 10: Věk respondentů 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

5. Otázka: Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 

Nejvíce (36 %) respondentů mělo nejvyšší dosažené vzdělání střední s maturitou. 

Následuje 27 % s výučním listem. Dále vysokoškolské (23 %), základní (8 %) a vyšší 

odborné (6 %). (Šperlík, 2017) 

 

Graf 11: Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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6. Otázka: Jaký je Váš sociální status? 

 

Nejvíce respondentů (49 %) bylo zaměstnaných. 26 % respondentů studovalo. 11 % 

tázaných podnikalo. Následují 2 skupiny shodně (7 %) důchodce a na mateřské.  

(Šperlík, 2017) 

 

Graf 12: Sociální status respondentů 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

V otázce, kde respondenti mohli sdělit nějaké návrhy a připomínky, odpovědělo 12 

tázaných. Nejčastěji se zmiňovali, že jim chybí venkovní posezení, možnost platit kartou, 

konkretizace nabídky na webových stránkách a lepší propagace pizzerie. 

2.6.3 Net promoter score 

Otázka: Doporučil/a byste Pizzerii U Kalichu svým přátelům? 

Škála (1- určitě nedoporučil/a, 10- určitě doporučil) 
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      Tabulka 6: Net promoter score 

 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Výpočet NPS: procento propagátorů – procento kritiků 

Výpočet NPS: 44-27 = 17 

Mezi zákazníky je o 17 % více nadšenců než nespokojenců. Uvádí se, že záporné 

hodnoty značí, že je na tom podnik špatně. Hodnoty nad 50 značí, že je na tom podnik 

výborně. Výsledek 17 je tedy slabší průměr. (Šperlík, 2017) 

Po vyhodnocení této metody je hlavním cílem pokusit se přeměnit skupinu zákazníků 

„Pasivní“ a „Kritici“ na skupinu zákazníků „Propagátoři“. Cílem každé společnosti je 

tedy mít co největší procento zákazníků – Propagátorů, jelikož tyto zákazníci jsou 

spokojení a budou doporučovat pizzerii svým známých, což je v tak malém městě jako je 

Jihlava velmi důležité. (Šperlík, 2017) 

2.6.4 Model důležitost-spokojenost 

V dotazníku jsem položil 2 otázky: 

• Jaká je Vaše SPOKOJENOST s následujícími kritérii? 

• Jak jsou pro Vás předchozí kritéria DŮLEŽITÁ? 
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Respondenti hodnotili 11 kritérií: 

• Kvalita jídla 

• Pestrost nabídky jídel 

• Obsluha 

• Cena 

• Celkový vzhled podniku 

• Čistota prostředí 

• Čistota toalet 

• Umístění podniku 

• Otevírací doba 

• Rychlost rozvozu 

• Vzhled webových stránek 

 

Respondenti hodnotili ve škále 1 – vůbec, 5 – velmi. (Šperlík, 2017) 

 

Z odpovědí jsem spočítal aritmetické průměry, které jsou zachyceny v následující 

tabulce:  

 

Tabulka 7: Aritmetické průměry modelu důležitost-spokojenost 

Kritéria Spokojenost Důležitost 

Kvalita jídla 3,74 4,45 

Pestrost nabídky jídel 3,70 3,95 

Obsluha 3,60 4,04 

Cena 3,26 3,99 

Celkový vzhled podniku 2,81 3,66 

Čistota prostředí 3,63 3,92 

Čistota toalet 3,60 3,78 

Umístění podniku 3,66 3,11 

Otevírací doba 3,67 2,82 

Rychlost rozvozu 3,05 3,51 

Vzhled webových stránek 3,19 2,64 

Průměrná hodnota 3,45 3,62 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Z těchto hodnot jsem vytvořil následující model důležitost-spokojenost: 
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Graf 13: Model důležitost-spokojenost 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Z tohoto modelu vzešly následující výsledky: 

 

1. V kvadrantu „VYNIKAJÍCÍ“ se nachází kritéria čistota toalet, čistota prostředí, 

pestrost nabídky jídel, obsluha a kvalita jídla. Pro zákazníky je zde vysoká míra 

spokojenosti i důležitosti. 

2. V kvadrantu „ZLEPŠIT“ se nachází kritéria celkový vzhled podniku a cena. Pro 

zákazníky je zde vysoká míra důležitosti, ale nízká míra spokojenosti. 

3. V kvadrantu „BEZ STAROSTÍ“ se nachází kritéria vzhled webových stránek  

a rychlost rozvozu. Pro zákazníky je zde nízká míra důležitosti i spokojenosti. 

4. V kvadrantu „NADBYTEK“ se nachází kritéria otevírací doba a umístění 

podniku. Pro zákazníky je zde nízká míra důležitosti a vysoká míra spokojenosti.  

(Šperlík, 2017) 

2.6.5 Shrnutí dotazníkového šetření 

V kvadrantu „ZLEPŠIT“ se vyskytnuly 2 kritéria celkový vzhled podniku a cena. 

Majitelce bych doporučil, aby zkusila změnit barvu nátěru budovy, ve které pizzerie sídlí 

a celkově ji zkrášlit. Je mnoho možností, jak zlepšit spokojenost zákazníků v tomto 
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kritériu. U kritéria cena bych byl shovívavější. Zákazníci jsou všeobecně náchylní  

k prudkým výkyvům cen. Pokud by majitelka měla dostatek finančních prostředků, mohla 

by se vypořádat s kritérii v kvadrantu „BEZ STAROSTÍ“, kterými jsou vzhled webových 

stránek a rychlost rozvozu. U vzhledu webových stránek by se mohl kompletně změnit 

design a přidat objednávkový systém. Rychlost rozvozu by se mohla vyřešit pořízením 

dalšího auta. To bych majitelce doporučil až v delším časovém horizontu. (Šperlík, 2017) 

Net promoter score vyšlo 17. Je to slabší průměr, což není moc dobré. Majitelka by se 

měla zaměřit na přetváření kritiků na propagátory, právě tím, že bude zvyšovat jejich 

spokojenost. (Šperlík, 2017) 

2.7 SWOT analýza 

Poslední provedenou analýzou je SWOT analýza, díky ní můžeme identifikovat slabé 

a silné stránky, příležitosti a hrozby podniku. Tato analýza je nástroj sloužící pro 

komplexní shrnutí informací získaných z předešlých analýz. Využijeme zde tedy 

informace, které vychází z vnějšího a vnitřního prostředí společnosti. Hlavním úkolem je 

využití možných příležitostí a eliminace možných hrozeb. 

2.7.1 Silné stránky 

Za hlavní silnou stránku společnosti považuji geografické umístění společnosti. 

Podnik se nachází v centru města Jihlavy. Pro zákazníky je lehké se do pizzerie dostat. 

Majitelka převzala několik receptur na pizzy od bývalého majitele a velkou část také 

vytvořila sama. Koncept těchto produktů by se dal nazvat jako „česká“ pizza. Má vlastní 

tajnou recepturu na těsto a přidává zajímavé ingredience z kvalitních a čerstvých surovin. 

Pizzy mají také zajímavé originální názvy. Pizzerie byla založena roku 2007 a jako první 

začala rozvážet pokrmy po celém městě zdarma. Díky dlouholetým zkušenostem 

majitelka a rozvozci znají Jihlavu téměř nazpaměť. Otevírací doba podniku je ve všední 

dny od 10 hodin a o víkendu od 11 hodin do pozdních večerních hodin. Je to výhodné, 

protože nejvíc objednávek je kolem oběda a o víkendech. V pizzerii je také možné se 

připojit k Wi-Fi zdarma. Toho mohou využít například lidé, kteří rádi pracují na počítači 

v restauracích. 
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2.7.2 Slabé stránky 

Z rozhovorů s majitelkou a z předešlých analýz považuji za nejvýznamnější slabou 

stránku nedostatečnou propagaci společnosti. Podnik má poměrně velký marketingový 

potenciál, který nevyužívá. Majitelka tyto možnosti moc neřeší. S tím souvisí i zrušení 

spolupráce s portálem Dáme jídlo, což považuji za nešťastné. Pec na pizzu má vysokou 

spotřebu elektrické energie. S touto skutečností je těžké něco udělat, jedině koupit 

modernější pec. Zákazníci nemohou v podniku provést platbu platební kartou, což je 

v dnešní době na pováženou. Přímo před pizzerií není parkoviště pro auta. V okolí je však 

několik placených parkovišť, jejich cena se pohybuje okolo 20 Kč za hodinu. V letních 

měsících není pro zákazníky možné si sednout na venkovní posezení, což považuji za 

velkou nevýhodu. 

2.7.3 Příležitosti 

Jako největší příležitost pro společnost vnímám investice do marketingových aktivit. 

V této oblasti je velký prostor pro zlepšení. Majitelka může více zviditelnit sídlo své 

společnosti, automobil na rozvoz, navrhnout vlastní krabice na pizzu, využít reklamu 

v novinách i nástrojů online marketingu. Mohla by vylepšit grafické zpracování svých 

webových stránek, systematicky přidávat fotky na sociální sítě a další. Více zákazníků 

osloví tím, že rozšíří svůj sortiment. Podnik může nabízet dezerty, více pizz italského 

stylu (rajčatový základ pomodoro, prosciutto, capricciosa, plněná pizza calzone a jiné). 

Doporučil bych jí se zaměřit na současný trend zdravého životního stylu. Do nabídky se 

mohou přidat vegetariánské a veganské pizzy, bezlepkové pizzy a raw (mnoho druhů 

semínek) pizzy. Nutnost koupě dalšího automobilu na rozvoz nastane v případě, že se 

společnosti v budoucnu bude nadměrně dařit a nebude stíhat své objednávky doručovat 

včas.  

2.7.4 Hrozby 

Jako hrozbu pro podnik vnímám zvyšování cen energií. Pec na pizzu nyní 

spotřebovává mnoho elektrické energie, a pokud by cena elektřiny ještě stoupala, 

znamenalo by to pro podnik vysoké fixní náklady. Kurz ceny pohonných hmot neustále 

kolísá. Kdyby se ceny pohonných hmot trvale zvyšovaly, mělo by to pro podnik neblahé 
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důsledky, protože náklady na pohonné hmoty tvoří značnou část nákladu společnosti. 

Dochází ke stárnutí obyvatelstva, což může mít z dlouhodobého hlediska neblahý dopad 

na společnost, protože obyvatelé nebudou mít z důchodů dostatek finančních prostředků 

na utrácení v pizzerii. Jihlava má cca 50 000 obyvatel a je v ní 6 pizzerií, což je dle mého 

názoru dost. Může se ale stát, že se v budoucnu otevře nová pizzerie, a to by mohlo 

ohrozit naši společnost, protože by mohla přijít o část zákazníků. 

 

Tabulka 8: SWOT analýza společnosti 

Silné stránky Slabé stránky 

Umístění podniku Nedostatečná propagace 

Originální receptury Vysoká náročnost na energii 

Kvalitní a čerstvé suroviny Nelze platit platební kartou 

Možnost rozvozu Nemá parkoviště 

Historie Nemá venkovní posezení 

Dlouhá otevírací doba 
Přerušení spolupráce s Dáme 
jídlo 

Wi-Fi připojení   

    

Příležitosti Hrozby 

Investice do marketingových 
aktivit Zvyšování cen energií 

Rozšíření sortimentu Zvýšení cen pohonných hmot 

Zdravý životní styl Stárnutí obyvatel 

  Nová konkurence 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

2.7.5 Shrnutí SWOT analýzy 

SWOT analýza nám pomohla si utvořit obraz o silných a slabých stránkách společnosti 

a poukázat na možné hrozby a příležitosti, které mohou přijít zvenčí. Největší vliv na 

společnost má její geografické umístění v centru města, originální recepty z kvalitních a 

čerstvých surovin a možnost rozvozu po celém městě zdarma. 

Nejslabší stránkou podniku je nevyužívaní marketingových kanálů a komunikace. 

Společnost se kvůli těmto faktorům připravuje o potencionální zákazníky a tržby. 

Nevyužíváním marketingových aktivit oslabuje svoji konkurenceschopnost na trhu. Mezi 

další slabé stránky patří absence platebního terminálu a venkovního posezení. Tyto 

faktory by se měli v budoucnu vyřešit. 
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Největší příležitostí pro společnost je investice a využívání marketingových aktivit, 

které jak už bylo zmíněno, nejsou dostatečně rozvinuté. Dalším příležitostí je rozšíření 

sortimentu a s tím i spojení současného trendu zdravého životního stylu. Mezi největší 

hrozby patří možné zvýšení cen energií a pohonných hmot. Pec na pizzu spotřebovává 

velké množství elektrické energie a automobil na rozvoz nemůže jezdit bez pohonných 

hmot.  
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3 Vlastní návrhy řešení 

Návrhová část má především za cíl navrhnout marketingovou strategii, která posílí 

konkurenceschopnost podniku, získá nové zákazníky, zvýší tržní podíl, a celkově zlepší 

situaci společnosti na trhu. Návrhy vlastních řešení jsou prováděny především 

z předešlých analýz a z nastudovaných teoretických poznatků. 

Z proběhlých analýz vzešlo, že marketingová komunikace ve společnosti je na malé 

úrovni. Majitelka využívá jen několik nástrojů komunikačního mixu a zajišťuje pouze 

minimální propagaci. Pro podnik tedy neexistuje ucelená marketingová strategie. 

Základní pohnutkou každé společnosti je vytváření zisku, a ani náš podnik není 

výjimkou. Aby společnost mohla generovat požadovaný zisk, je nutné dosáhnout nízkých 

nákladů a vysoký tržeb. Všechny provedené analýzy byly vypracovány a konzultovány s 

majitelkou podniku. Návrhy na zlepšení jsou vypracovány tak, aby byly pro společnost 

realistické a dostižitelné ze strategického i finančního hlediska. 

 Konkrétní strategické cíle jsou:  

• růst tržeb o 15 % 

• zvýšení povědomí o firmě o 25 %  

• nárůst nových zákazníků o 20 % 

• zvýšení zákaznické věrnosti o 20 % 

• zvýšení návštěvnosti webových stránek o 15 % 

• zvýšení návštěvnosti účtů na sociálních sítích o 15% 

3.1 Produktová strategie 

Produktová strategie společnosti je jasně daná, největší zastoupení mají pizzy. Podnik 

vyrábí 42 druhů pizz ve 3 velikostech. V nabídce jsou také těstoviny, saláty, hamburgery, 

smažená jídla, nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje a doplňkový sortiment. 

Majitelce podniku navrhuji rozšířit sortiment o další pizzy italského stylu, dezerty, vlastní 

krabice na pizzu a různé akce pro zákazníky. 

 

Rozšíření sortimentu 

Aby podnik oslovil více zákazníků, navrhuji majitelce rozšířit stávající sortiment pizz 

o další pizzy italského směru. Jednalo by se především o celosvětově známé druhy pizz 
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s rajčatovým základem pomodoro: prosciutto, capricciosa a plněná pizza calzone. Dále 

bych doporučil, na základě dnešního trendu zdravého životního stylu, zařadit do nabídky 

vegetariánské a veganské pizzy, bezlepkové pizzy a raw pizzy. Do sortimentu bych také 

doporučil přidat čtvrtky pizz, které by sloužily jako rychlá svačina pro zákazníky. 

Majitelka by měla sledovat trendy a neoblíbené pizzy nahrazovat novými. Myslím si, že 

je v tomto případě na místě provádět pravidelný výzkum oblíbenosti nabízených pokrmů. 

Dle daných výzkumů poté obměňovat nabídku. Může se jednat nejen o pizzy, ale i o další 

pokrmy. 

V nabídce podniku nejsou žádné dezerty a jelikož podnik nabízí kvalitní kávu, je to 

dle mého názoru chyba. Otec majitelky vlastní kavárnu, kde by majitelka mohla odebírat 

kvalitní dezerty a nabízet je ve svém podniku. 

Recepty na další druhy pizz je možné najít na internetu. Dezerty by majitelka mohla 

odebírat za zvýhodněnou cenu. Mohlo by se například jednat o oblíbené medovníky, 

cheesecaky a ovocné dezerty. Hrubá kalkulace je znázorněna na tabulce níže. 

 

Tabulka 9: Kalkulace navržené změny, rozšíření sortimentu 

Dodavatel Činnost Cena za ks Počet ks Celková cena 

Kavárna U 
Františka 

Medovník 30 10 300 Kč 

Kavárna U 
Františka 

Cheesecake 25 10 250 Kč 

Kavárna U 
Františka 

Ovocný dezert 20 10 200 Kč 

Celková cena 750 Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Krabice na pizzu s logem společnosti 

V současné době společnost kupuje krabice pro střední pizzy za 5 Kč za kus. Na této 

krabici nejsou žádné údaje o společnosti. Jelikož je mnoho objednávek na rozvoz a 

spoustu lidí si bere pizzu v obalu z pizzerie rovnou domů, navrhuji majitelce krabice 

s vlastním potiskem. Současná krabice je na obrázku níže. 
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Obrázek 11: Součásná krabice na pizzu 

(Zdroj: vlastní zpracování)  

 

Převážně z důvodu lepšího vzhledu a jasného prvního dojmu, že se jedná o krabici 

z Pizzerie U Kalichu, jsem navrhl novou krabici, která je na obrázku níže.  

 

Obrázek 12: Nová krabice na pizzu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Cena za 1 kus by se pohybovala přibližně okolo 7 Kč a jednorázový náklad při první 

výrobě by byl 750 Kč. Jedná se o hrubý odhad dle internetových stránek 

www.mujobal.cz. Minimální objednávka je 100 ks. 

 

Tabulka 10: Kalkulace navržené změny, krabice na pizzu s vlastním potiskem 

Dodavatel Činnost Cena za ks Počet ks Celková cena 

Mujobal.cz Výroba krabice 7 100 700 Kč 

Mujobal.cz 
Poplatek za první 

výrobu 
- - 750 Kč 

Celková cena 1450 Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování)   

3.2 Cenová strategie 

Cenu stávajícího prodávaného sortimentu bych navrhoval zanechat stejnou, jaká je 

nyní, jelikož si myslím, že je stanovena dobře a odpovídá kvalitě produktů. V současné 

době je velmi rozšířeným trendem tvorba věrnostních programů, které mohou zajistit, že 

se stálí zákazníci vrátí. Vzhledem k atraktivitě věrnostního programu, a že díky tomu 

existuje možnost získat něco zdarma, působí na potenciální nové zákazníky jako lákadlo. 

Věrnostní program v pizzerii zcela chybí. 

Dále bych majitelce navrhl využít akce 3 + 1 pizza zdarma. Tato akce by byla určena 

především pro rodiny s dětmi, pro které by byla určitě lákavá. 

 

Věrnostní program 

Pro Pizzerii U Kalichu navrhuji tvorbu papírových kartiček menšího formátu například 

o velikosti vizitky, kde je 10 prázdných políček. Za každou objednávku nad 250 Kč 

zákazník dostane jedno razítko ve tvaru kalichu. Při nasbírání 10 razítek si zákazník bude 

moci vybrat jakoukoliv pizzu střední velikosti zdarma. Před zavedením věrnostního 

programu bych majitelce navrhl informovat zákazníky přes internetové stránky, sociální 

sítě a letáky. Využil bych také možnosti e-mailingu s provázáním s věrnostním 

programem. Je nutné získat souhlas od zákazníků se zasílám informací o pořádaných akcí 

prostřednictvím e-mailu. Na kartičce věrnostního programu zákazník vyplní své jméno, 

příjmení a svoji emailovou adresu. V políčku e-mailová adresa bude vodoznakem 

napsáno, že zákazník souhlasí se zasíláním e-mailů. Vyplněná kartička se všemi deseti 
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razítky se poté odevzdá v pizzerii. To je podmínkou pro uplatnění nároku na pizzu 

zdarma. Jak by možná kartička mohla vypadat vidíte na obrázku níže. 

 

 

Obrázek 13: Návrh kartičky věrnostního programu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Společnost bude potřebovat 2 razítka, jedno pro servírku a jedno pro rozvozce. Cena 

za jedno razítko se dle ceníku jihlavské firmy Vipospol pohybuje okolo 350 Kč. Pro 

tisknutí kartiček bych využil služeb společnosti Scori z Jihlavy, kde cena jednoho kusu 

tvrdého papíru o velikosti A4 je 16 Kč. Na jednu A4 se vejde 10 kartiček, proto bych pro 

začátek zadal objednávku na 50 kusů. 

 

Tabulka 11: Kalkulace navržené změny, věrnostní program 

Dodavatel Činnost Cena za ks Počet ks Celková cena 

Vipospol Razítko 350 2 700 Kč 

Scori Tisk 16 50 800 Kč 

Celková cena 1500 Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

3.3 Distribuční strategie 

V rámci zlepšení přístupových cest zákazníků k nabízeným produktům společnosti 

bych doporučil především zařídit venkovní posezení u vchodu do pizzerie, pořídit si 
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terminál na platební karty, znovu navázat spolupráci se společností Dáme jídlo a účast na 

největším festivalu v Jihlavě – Vysočina Fest. 

 

Venkovní posezení 

V krásných letních dnech je velmi oblíbené si sednout ve venkovních restauračních 

zahrádkách. Majitelce bych prozatím doporučil koupi dvou zahradních sestav s kapacitou 

pro osm osob. Když kapacita nebude dostačující, může majitelka v budoucnu dokoupit 

další nábytek. I když bude na zahrádce plno, ostatní kolemjdoucí lidé uvidí, že pizzerie 

má zákazníky a může je to nalákat i do vnitřních prostor. K venkovnímu posezení se také 

hodí slunečník, který majitelka už vlastní.  

 

Obrázek 14: Zahradní sestava 

(Zdroj: https://www.ajprodukty.cz/restaurace-a-jidelny/zahradni-nabytek/sestavy-

zahradniho-nabytku/aj_pn9393/26107289-25656497.wf?productId=25656498) 

 

Doporučil bych objednat dvě sestavy od firmy AJ Produkty při ceně 6 690 Kč za 

sestavu. Po konzultaci s majitelkou jsem zjistil, že je nutné pro venkovní posezení mít 

povolení od Magistrátu města Jihlavy a nájemné by bylo přibližně 1 500 Kč po dobu 3 

měsíců.  
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Tabulka 12: Kalkulace navržené změny, venkovní posezení 

Dodavatel Činnost Cena za ks Počet ks Celková cena 

AJ Produkty Zahradní sestava 6690 2 13 380 Kč 

Magistrát města 
Jihlavy 

Měsíční nájemné - -       1 500 Kč 

Celková cena 15 880 Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Terminály na platební karty 

V dnešní době stále více lidí upřednostňuje platební karty před hotovostí. Z tohoto 

důvodu je pro společnost nezbytné si pořídit platební terminály, jak přímo do sídla 

společnosti, tak i pro rozvozce. Na internetových stránkách www.mobilniterminal.cz 

bych majitelce doporučil koupit dva přenosné terminály 5 940 Kč za kus. Doporučuji jí 

koupit raději dva přenosné místo jednoho stacionárního a jednoho přenosného, kdyby se 

jeden porouchal a rozvozce ho potřeboval pro objednávku. Ze stejných webových stránek 

bych také zakoupil termo kotoučky do terminálů v ceně 300 Kč za 50 kusů. 

 

Tabulka 13: Kalkulace navržené změny, terminály na platební karty 

Dodavatel Činnost Cena za ks Počet ks Celková cena 

Mobilniterminal.cz Platební terminál 5940 2 11 880 Kč 

Mobilniterminal.cz Termo kotoučky 6 50      300 Kč 

Celková cena 12 180 Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Znovunavázání spolupráce s portálem Dáme jídlo 

Majitelka se počátkem roku 2018 rozhodla přerušit spolupráci s portálem Dáme jídlo. 

Po konzultaci s ní mi řekla, že jí přišlo, že to není výhodné, a že díky této spolupráci 

nezískává dostatek nových zákazníků, jak by si přála. Dle mého názoru je to chyba. 

Žijeme v době internetu a zákazníci možnost objednávky z internetu často využívají. Na 

vině bylo možná hodnocení uživatelů na stránkách Dáme jídlo. Celkové hodnocení 

pizzerie bylo 89 %, tedy dle serveru dobré. Nicméně majitelce bych rozhodně doporučil 

znovu navázat spolupráci s touto společností s tím, že by do sortimentu přidala další 

druhy pizz a postupně odebrala málo oblíbené, jak už jsem se zmínil v kapitole 
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Produktová strategie. Společnost Dáme Jídlo si bere 15% provizi z každé 

zprostředkované objednávky. 

 

Účast na Vysočina Festu 

První ročník Vysočina Festu se konal v roce 2013. Je to jedna z největších akcí svého 

druhu na Vysočině. Každý rok je vyprodáno. Do areálu jihlavského amfiteátru se vejde 

zhruba 11 tisíc návštěvníků. Je to obrovská příležitost pro majitelku pizzerie, jak se 

zviditelnit a získat velké tržby. Po konzultaci s majitelkou, která se zná s jedním 

z pořadatelů festivalu, mi bylo sděleno, že pronajmutí plochy pro stánek po celé tři dny 

konání festivalu by vyšlo na zhruba 30 tisíc Kč. Je to poměrně vysoká částka, ale dle 

mého se to vyplatí vzhledem k vysokému počtu návštěvníků festivalu. Majitelka by 

musela zařídit převoz pece na pizzu, vybavení a ingrediencí nezbytných pro přípravu pizz. 

Doporučil bych jí připravovat jen několik druhů pizz a prodávat je po čtvrtkách. 

 

Tabulka 14: Kalkulace navržené změny, účast na Vysočina Festu 

Dodavatel Činnost Cena za ks Počet ks Celková cena 

Vysočina Fest Nájemné za 3 dny - - 30 000 Kč 

Celková cena 30 000 Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

3.4 Komunikační strategie 

Jednou z nejdůležitějších oblastí, ke které je nezbytně nutné věnovat velkou pozornost, 

je komunikační strategie. Zahrnuje všechny nástroje, jejichž cílem je zviditelnit 

společnost a aby se produkt dostal do povědomí širší veřejnosti. Pro podnik je tedy 

nezbytné zajistit, aby výše popsaná komunikace, kterou společnost provádí ve svém 

okolí, byla co nejvíce originální, nápaditá a kreativní. Do budoucna navrhuji rozšířit 

stávající komunikační strategii, aby zasáhla co nejvíce potencionálních zákazníků. 

 

Nový vzhled budovy 

Majitelce bych rozhodně doporučil zviditelnit sídlo společnosti. Dle mého názoru je 

pro kolemjdoucí těžké si všimnout, že v budově se nachází pizzerie. U vchodu do podniku 
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se nachází dvě cedule, ale to je dle mě nedostačující. Na obrázcích níže můžete vidět dvě 

alternativy nové podoby budovy. 

 

 

Obrázek 15: První alternativa nového vzhledu sídla společnosti 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Obrázek 16: Druhá alternativa nového vzhledu sídla společnosti 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Po konzultaci s majitelkou, která se zná s panem Jaroslavem Parůžkem, který provádí 

malířské a natěračské práce, jsem zjistil že cena u první alternativy by se pohybovala 

přibližně okolo 5 000 Kč. U této alternativy by šlo především o malbu loga společnosti 

nad vchodem a název „Pizzerie“ na dvěma spodními okny. Nicméně já bych majitelce 

doporučil druhou variantu, která budovu více zvýrazní a bude více vyčnívat. Majitelka 

pizzerie by se prvně musela dohodnout s majitelem domu, zda by s touto změnou 

souhlasil. Cena druhé varianty by byla vyšší, pohybovala by se zhruba okolo 40 000 Kč. 

 

Tabulka 15: Kalkulace navržené změny, nový vzhled budovy 

Dodavatel Činnost Cena za ks Počet ks Celková cena 

Jaroslav Parůžek Nátěr budovy - - 40 000 Kč 

Celková cena 40 000 Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Reklama v Jihlavském expressu 

Měsíčník Jihlavský express vychází každý měsíc v nákladu 25 000 kusů. Vzhledem  

k počtu obyvatel (cca 50 000 obyvatel) vychází v přepočtu jeden výtisk na jednu 

domácnost. Tím se zajistí, že se reklama pizzerie dostane opravdu do každého domu či 

bytu. Inzerce by měla obsahovat název podniku, adresu, kontaktní údaje, aktuální nabídku 

sortimentu a informace o otevírací době. Dle internetových stránek  

www.jihlavsky-express.cz doporučuji majitelce reklamu na ¼ strany při šířce 89 mm  

a výšce 136 mm. Tato inzerce by stála 14 526 Kč za 6 měsíců. 

 

Tabulka 16: Kalkulace navržené změny, reklama v Jihlavském expressu 

Dodavatel Činnost Cena za ks Počet ks Celková cena 

Jihlavský express Měsíční inzerce - - 14 526 Kč 

Celková cena 14 526 Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Polep auta 

Majitelka již měla reklamou polepené staré rozvozové auto, které ale z technických 

důvodů muselo být odstaveno. Reklamní polep automobilu je další krok, ke zlepšení 

povědomí o podniku. Mělo by hlavně výrazně vyčnívat logo společnosti, adresa a 

telefonní číslo. Na obrázku níže je stav, jak firemní automobil vypadá nyní, a na druhém 

je možný nový stav reklamního polepu. 
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Obrázek 17: Rozvozový automobil 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

  

 

Obrázek 18: Možná podoba reklamního polepu na automobil 

(Zdroj: vlastní zpracování) 



77 

 

Při konzultaci mi majitelka sdělila, že minulé auto si nechala polepit u pana Jiřího 

Pýchy a stálo to 3 000 Kč. Tato cena by odpovídala i nyní.  

 

Tabulka 17: Kalkulace navržené změny, polep auta 

Dodavatel Činnost Cena za ks Počet ks Celková cena 

Jiří Pýcha Polep auta - - 3 000 Kč 

Celková cena 3 000 Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Modernizace webových stránek 

Je potřeba držet krok s neustále se měnícími trendy a podmínkám v oblasti propagace. 

Co se týče webových stránek, doporučil bych majitelce jejich modernizaci. Je zapotřebí, 

aby úvodní stránka na první pohled zapůsobila. Napsat něco jedinečného o společnosti. 

Pod to dát telefonní číslo a objednávkové tlačítko pro zákazníky, kteří nemohou nebo 

nechtějí telefonovat. Akce a jídelní lístky by byly ihned pod tím. A až dole informace o 

společnosti, její historie a fotografie. Dále také reference zákazníků, co o společnosti 

říkají. Obrázek úvodní stránky současných webových stránek a novou alternativu můžete 

vidět níže.   

 

 

Obrázek 19: Současné webové stránky společnosti 

(Zdroj: http://www.pizzerieukalichu.cz/) 
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Obrázek 20: Možná podoba nových webových stránek společnosti 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Po konzultaci s programátorem Jakubem Brnickým mi bylo sděleno, že hrubá 

kalkulace modernizace webových stránek, a hlavně zavedení objednávkového systému 

by byla zhruba 20 000 Kč. 

 

Tabulka 18: Kalkulace navržené změny, modernizace webových stránek 

Dodavatel Činnost Cena za ks Počet ks Celková cena 

Jakub Brnický 
Modernizace webových 

stránek 
- - 20 000 Kč 

Celková cena 20 000 Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Sociální sítě 

Jedním z nejrozšířenějších a bezplatných možných způsobů propagace je umístění  

a šíření reklamy pomocí sociálních sítí. Sociální sítě navrhuji z toho důvodu, že lze 
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snadno, rychle a zdarma propojit uživatele po celé České republice. Stačí založit profil na 

jedné sociální síti a automaticky se propojí s dalšími sociálními sítěmi.  

V dnešní době je velice moderní sdílení fotografií a příspěvků na Facebooku. Dle mého 

je to efektivní způsob, jak propagovat společnost. Flexibilita a operativnost je výhodou 

této reklamy. Reklamu na internetu můžeme rychle měnit a pohodlně aktualizovat. V 

tomto případě nám odpadá čas potřebný na fyzickou distribuci. Majitelka pizzerie má 

založený účet na Facebooku, na kterém má 249 odběratelů. Doporučil bych jí 

systematicky přidávat příspěvky a kvalitnější fotografie. Příspěvky a fotografie celkově 

by měly v uživatelích vzbudit touhu. Samotná komunikace s uživateli musí být co 

nejrychlejší a zaměřená na konkrétní řešení daných problémů.  

 

Založení profilu na Instagramu 

Samotný Instagram neslouží k přímému prodeji, ale jeho návštěvnost každým 

měsícem roste, a může tedy být důležitým komunikačním kanálem, který bude sloužit 

k budování povědomí o společnosti. Velkou výhodou je zaměření portálu, protože obecně 

jídlo patří mezi nejsledovanější témata fotek na Instagramu. Majitelce bych doporučil, 

aby fotografie přidávala dle pevného konceptu a stylu, který bude jasný a ucelený. 

3.5 Shrnutí a ekonomické zhodnocení návrhů  

Návrhy byly tvořeny tak, aby byly pro společnost dostupné a prakticky využitelné. Byl 

brán ohled na splnění vytyčených cílů. Všechny náklady byly spočítány na základě 

konzultací s majitelkou společnosti, dodavateli nebo zjištěním na internetových 

stránkách. V první tabulce je zachycen přehledný obsah a záměr změn. V druhé tabulce 

jsou zobrazeny předpokládané náklady návrhů a jejich celková suma. 
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Tabulka 19: Shrnutí návrhů na zlepšení 

Shrnutí návrhů na zlepšení 

Návrh Souhrn 

Rozšíření sortimentu Další druhy pizz, čtvrtky pizz, dezerty 

Nové krabice na pizzu Krabice s vlastním potiskem 

Akce 3 + 1 Při objednávce 3 + 1 pizza zdarma 

Věrnostní program Při objednávce nad 250 Kč - razítko, za 10 razítek pizza zdarma 

Venkovní posezení Zařídit venkovní posezení pro zákazníky u vchodu do společnosti 

Terminály na platební 
karty Koupě dvou platebních terminálů 

Portál Dáme jídlo Znovu navázat spolupráci s portálem Dáme jídlo 

Vysočina Fest Mít stánek na Vysočina Festu 

Vzhled sídla 
společnosti Zařídit nový nátěr budovy 

Reklama v měsíčníku Zařídit inzerci v měsíčníku Jihlavský express 

Polep auta Polepit rozvozový automobil reklamním materiálem 

Modernizace 
webových stránek 

Modernizovat stránky společnosti, objednávkový systém 

Sociální sítě 
Aktualizovat Facebook, založit Instagram, pravidelně přidávat 
příspěvky a kvalitní fotografie 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Tabulka 20: Předpokládané jednorázové náklady na realizace návrhů 

Předpokládané jednorázové náklady 

Návrh Náklady 

Rozšíření sortimentu 750 Kč 

Nové krabice na pizzu 1 450 Kč 

Věrnostní program 1 500 Kč 

Venkovní posezení 14 880 Kč 

Terminály na platební karty 12 180 Kč 

Vysočina Fest 30 000 Kč 

Vzhled sídla společnosti 40 000 Kč 

Reklama v měsíčníku 14 526 Kč 

Polep auta 3 000 Kč 

Modernizace webových stránek 20 000 Kč 

Celkové jednorázové náklady 138 286 Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Uvedené náklady rozhodně nejsou konečné. V návrzích najdeme několik doporučení, 

které jsou finančně i časově těžko odhadnutelné. V tabulce je zařazena objednávka jen na 

30 kusů dezertů a 100 kusů krabic s vlastním potiskem. Provedená navrhovaná strategie 

bude efektivní v případě, že bude dosaženo stanovených marketingových cílů, a to: růst 

tržeb o 15 %, zvýšení povědomí o firmě o 25 %, nárůst nových zákazníků o 20 %, zvýšení 

zákaznické věrnosti o 20 %, zvýšení návštěvnosti webových stránek o 15 % a zvýšení 

návštěvnosti účtů na sociálních sítích o 15 %. Majitelce společnosti doporučuji 

dodržování navrhovaných opatření. 

Pro lepší přehlednost jsem vytvořil časový harmonogram pro realizaci navržených 

změn. Tabulka zobrazuje začátek a konec jednotlivých návrhů počet dnů pro realizaci 

jednotlivých činností. Tabulka je zobrazena níže. 

 

Tabulka 21: Časový harmonogram pro realizaci navržených změn 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

  

Navržená změna Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Start Konec Počet dní

Rozšíření sortimentu 01.08.2018 15.08.2018 14

Nové krabice na pizzu 03.09.2018 17.09.2018 14

Akce 3 + 1 16.07.2018 31.12.2018 168

Věrnostní program 01.08.2018 31.12.2018 152

Venkovní posezení 02.07.2018 30.09.2018 90

Terminály na platební karty 01.10.2018 15.10.2018 14

Portál Dáme jídlo 01.08.2018 31.12.2018 152

Vysočina Fest 05.07.2018 07.07.2018 2

Vzhled sídla společnosti 17.09.2018 08.10.2018 21

Reklama v měsíčníku 02.07.2018 31.12.2018 182

Polep auta 09.07.2018 13.07.2018 4

Modernizace webových stránek 15.10.2018 19.11.2018 35

Sociální sítě 13.08.2018 17.08.2018 4

Časový harmonogram pro realizaci navržených změn

2018
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout komplexní a reálnou marketingovou strategii 

společnosti Pizzerie U Kalichu za účelem zvýšení konkurenceschopnosti, rozšíření 

marketingových aktivit restaurace, zvýšení spokojenosti zákazníků a celkové posílení 

stability podniku na trhu. Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí, které na 

sebe plynule navazují a jsou vzájemně propojeny. 

V první teoretické části jsem podrobně popsal teoretické poznatky z marketingového 

odvětví, jeho prvky a využití v praxi. Zaměřil jsem se na definici marketingu a popis 

jednotlivých marketingových strategií. Dále jsem teoreticky popsal analýzy potřebné pro 

analytickou část. 

Analytická část obsahuje informace o společnosti. Zaměřuje se na provádění analýz 

vnějšího i vnitřního prostředí.  Pro analýzu společnosti jsem použil následující metody: 

SLEPT, Porterova analýza pěti sil, 7S, marketingový mix 4P a SWOT. Po vyhodnocení 

všech skutečností jsem dospěl k návrhům marketingových aktivit, které by v budoucnu 

mohly zlepšit stávající situaci pizzerie. 

Na základě analýz byly zjištěny určité nedostatky. Vyzdvihl bych především 

nedostatky v marketingových aktivitách, absenci terminálu na platební karty a 

nepřítomnost venkovního posezení. Z analytické části také vyplynula celá řada silných 

stránek a příležitostí, jako geografické umístění podniku, originální receptury pokrmů, 

trend zdravého životního stylu a následná možnost rozšíření sortimentu. 

Návrhová část obsahuje široké spektrum činností, které lze využít v rámci produktové, 

cenové, distribuční, a především komunikační strategie. Mezi klíčové návrhy bych zařadil 

inovaci balení v podobě nových krabic pro pizzu, reklamní polep na automobil, 

modernizace webových stránek, věrnostní program pro zákazníky a nový vzhled sídla 

společnosti. 

Jestliže majitelka pizzerie přijme doporučené návrhy, může do konce roku 2018 

očekávat splnění vytyčených cílů – růst tržeb o 15 %, zvýšení povědomí o firmě o 25 %, 

nárůst nových zákazníků o 20 %, zvýšení zákaznické věrnosti o 20 %, zvýšení 

návštěvnosti webových stránek o 15 % a zvýšení návštěvnosti účtů na sociálních sítích o 

15 %. Cíl diplomové práce byl dle mého názoru splněn a myslím si, že mnou uvedené 

návrhy jsou reálné, prakticky využitelné a daná práce je tedy pro společnost přínosná. 
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