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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je zhodnocení spokojenosti zákazníků vybrané restaurace za pomoci 

Porterovy analýzy, SWOT analýzy, analýzy marketingového mixu, shlukové a regresní 

analýzy, testu kontingence a návrhů na opatření, která povedou ke zlepšení její úrovně. Práce 

se dělí na tři základní části - teoretickou, analytickou a návrhovou. První část popisuje 

teoretická východiska v oblasti spokojenosti zákazníka. Například to, jak se spokojenost měří 

a jak se zákazník chová. Následná analytická část se zaměřuje na vyhodnocení spokojenosti 

zákazníků dané restaurace a interpretaci výsledků. V poslední části práce jsou vzhledem 

k výsledkům analýz navržena nová opatření, která povedou ke zlepšení celkové spokojenosti 

zákazníků restaurace. 

Abstract 

The aim of this master thesis is analysing customer satisfaction of restaurant company 

by Porters analysis, SWOT analysis, marketing mix analysis, cluster and regression analysis 

and contingency test and draft measures which will lead to improvement of her level. 

The thesis consists of three parts - theoretical, analytical and proposal. The first part describes 

theoretical resources in area of customer satisfaction. For example, how satisfaction 

is measured and how the customer behaves. The aim of practical part is to evaluate 

the customer satisfaction in the choosen restaurant and interpretation of calculated results. 

In the last part of this work, there are proposed new disposals in view of results of analysis, 

which will lead to improvement of total customer satisfaction of the restaurant. 

Klíčová slova 

marketing služeb, spokojenost zákazníka, chování zákazníka, marketingový výzkum, dotazník 

Key words 

marketing of services, customer satisfaction, customer behavior, marketing Research, 

questionnaire  
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ÚVOD 

Trendem západoevropské ekonomiky je nyní orientace především na služby. 

Jako důkaz snad postačí fakt, že na toto odvětví připadá více než polovina zisků. Tím pádem 

existuje na trhu velké množství společností, které si navzájem konkurují. Pro nové 

společnosti, ale i ty stávající, je tak velice těžké udržet si své postavení nebo dokonce 

se i posouvat v žebříčku ziskovosti směrem vzhůru. Z těchto důvodů můžeme tvrdit, 

že veškeré marketingové služby nabývají ohromné důležitosti. Každá organizace si chce své 

zákazníky udržet, pečovat o ně a samozřejmě i získávat nové. Pouze marketingová činnosti 

jim k tomu dá odpovědi a návody. 

V dnešní době, kdy starým klasickým restauračním zařízením začala vysoce 

konkurovat rychlá občerstvení a tzv. „fastfoody“ je důležité, aby restaurace dbaly na potřeby 

svých zákazníků a prodávala jim služby a výrobky té kvality, kterou sami konzumenti 

požadují. Proto je nezbytné dbát na spokojenost svých hostů a udržovat silné stránky 

restaurace. A to z několika důvodů. Za prvé, spokojený zákazník se bude vždy rád vracet 

a přinášet tak více peněz. Také spokojený návštěvník je tou nejlepší reklamou pro jakékoli 

restaurační zařízení. Protože jen uspokojený konzument s sebou příště vezme své přátele, 

kamarády a rodinu na dobrý oběd nebo večeři, uspořádá tam svoji oslavu nebo jen tak přijde 

posedět do příjemného kolektivu a prostředí. Samozřejmě se také nebojí svým známým 

podnik doporučit. 

Odstraňování slabých stránek musí jít ruku v ruce s udržením těch pozitivních stránek, 

které si lidé na restauraci cení. Maximální snížení (nejlépe úplné odstranění) chyb 

a nedostatků může pomoci vrátit nerozhodnuté hosty zpět a získat si tak opětovně jejich 

důvěru. Rozšíření portfolia zákazníků je nezbytnou nutností pro ještě lepší chod podniku, 

pro jeho kvalitnější ekonomické a finanční zdraví.   

Z výše zmíněného je patrné, že pro každé restaurační zařízení je nutné provést analýzu 

spokojenosti zákazníka se svými službami. Z té následně zjistí své silné stránky, na nichž 

může stavět do budoucna, ale i své slabiny, jež bude muset co nejrychleji odstranit. A právě 

tímto tématem je inspirována tato diplomová práce. 
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1 CÍLE A METODIKA PRÁCE 

Tato diplomová práce má hlavní cíl na základě analýzy okolí podniku a vlastního 

průzkumu spokojenosti zákazníků navrhnout řešení, která povedou ke zvýšení její úrovně.  

Prvním dílčím cílem je vypracování teoretického podkladu problematiky spokojenosti 

zákazníka, na jehož základech bude moci být vypracována analýza současného stavu 

spokojenosti hostů ve vybraném restauračním zařízení. 

Druhým dílčím cílem je vypracování analýz současného stavu. Pro tyto účely budou 

použity následující modely: 

 Analýza marketingového mixu, 

 PORTERŮV model konkurenčních sil, 

 SWOT analýza a 

 dotazníkový výzkum, který bude vyhodnocen pomocí: 

o shlukové analýzy, 

o regresní analýzy a 

o testu kontingence. 

Dotazníkové šetření bude zaměřeno zejména na analýzu spokojenosti zákazníků 

se současným stavem služeb restaurace Větrník Adamov. Bude hlavním východiskem 

pro poslední krok této diplomové práce, a to tvorbou návrhů, které povedou ke zlepšení 

stávající situace. Dalšími podpůrnými metodami ke tvorbě návrhových závěrů budou výše 

zmíněné analýzy. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této kapitole jsou shrnuty nejdůležitější okruhy k tématu této diplomové práce, 

a to spokojenosti zákazníka. Na úvod je rozebrán marketing a jeho nedílná součást 

marketingový mix se zaměřením na služby. Následují kapitoly o analytických metodách, které 

budou použity v dalších částech práce a chování zákazníka v pohostinství. Závěr je věnovaný 

marketingovému výzkumu, který bude hlavní částí této práce. 

2.1 Marketing 

Marketing zkoumá způsob, jakým se výrobky a služby dostávají k zákazníkovi. Je 

to více než jen prodej. Je to zjišťování skutečných potřeb potencionálních zákazníků 

a uspokojování těchto zjištěných potřeb se ziskem. Spíše než o snahu prodat, co se zrovna 

vyrábí, jde o dodávání produktů, které zákazník koupí. Proto také marketing začíná 

už před výrobou zboží či poskytnutím služby (1). 

Jako organizační pojetí nebo filozofie jde o všeobsáhlou doktrínu. Patří sem jak 

„zákazníci“ všech nevýdělečných organizací (církví, policie, zdravotnictví apod.), tak 

zákazníci společností výdělečných. Jde v podstatě o disciplínu teoretickou, která je 

předmětem vědeckého zkoumání (14). 

Jako podniková záležitost se marketing skládá z řady praktických úkonů jako výzkum 

trhu, plánování výroby, inzerce, propagace, prodej, který jde ruku v ruce se servisem. 

Má stejnou důležitost a vliv jako výroba, financování a personální obsazení (14). 

2.2 Marketingový mix služeb 

Marketingový mix je významným nástrojem prodeje. Sestává se z různých prvků 

marketingového programu, které napomáhají úspěšnému zavádění strategií a umísťování 

podniků na cílových trzích. Integrace těchto prvků zajišťuje konzistenci marketingové 

strategie jako celku (2).  

Většina marketérů tradičně zvažovala čtyři základní prvky marketingového mixu, 

kterými jsou produkt, cena, propagace a místo. V oblasti služeb je však užitečné 

marketingový mix rozšířit o další komponenty. V této diplomové práci si podrobněji 
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rozepíšeme následujících pět faktorů, a to z důvodu jejich užití v následné výzkumné části 

této práce (2). 

2.2.1 Služba jako produkt 

Mluvíme-li o produktech nebo službách, dochází často k záměně v terminologii. 

Produkt je souhrn objektů nebo procesů, které přinášejí zákazníkům určitou hodnotu. Zboží 

a služby jsou dílčí kategorie, jež představují dva typy produktu. Koncoví spotřebitelé 

ve skutečnosti nekupují zboží nebo služby, kupují si konkrétní užitek a celkovou spotřební 

hodnotu nabídky. Nabídka představuje užitek, který zákazníkům plyne z nákupu zboží nebo 

služeb (7). 

Snahou většiny podniků služeb je co nejširší nabídka. Banky běžně poskytují celou 

řadu finančních služeb různým tržním segmentům. Banka, která se orientuje na podnikové 

klienty, bude mít jiný rozsah a strukturu nabídky než banka, která slouží především fyzickým 

osobám. Rozhodnutí o rozsahu služeb musí být vyhovující jak z hlediska strategie umístění 

podniku, tak z hlediska nabídky konkurence. Každá nabídka služeb musí navíc odpovídat 

kapacitě podniku, tedy jeho možnostem a schopnostem tyto služby řádně zabezpečit 

a vykonat (7). 

2.2.2 Určování ceny služeb 

Cena je základním prvkem marketingového mixu služeb. Od cenové politiky se odvíjí 

výše příjmů společnosti. Cenová rozhodnutí jsou důležitá pro vnímání hodnoty a kvality 

služeb zákazníkem a hrají též významnou úlohu při budování image služby a společnosti. 

Vzhledem k již zmíněné nehmatatelné povaze produktu mají cenová rozhodnutí v oblasti 

služeb obzvlášť důležitý význam, protože cena poskytované služby signalizuje zákazníkovi 

kvalitu, kterou nejspíše obdrží (7).  

Cena též odráží některé specifické vlastnosti služeb, kterými jsou např. promptní 

dodávky a dosažitelnost. Cenová politika také často zohledňuje období špičky nebo 

sezónnost. Rozhodnutí úzce souvisejí se značkou produktu. Značení diferencuje homogenní 

nabídku služeb a tato skutečnost se promítá i do cen (7). 
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Cíle cenové politiky 

Alternativní metody k oceňování služeb jsou podobné jako u zboží. Metoda oceňování 

závisí vždy na cílech, kterých chce firma dosáhnout. Mezi takové strategie patří: 

Přežití 

V nepříznivých tržních podmínkách může být cílem oceňování dosažení určité úrovně 

ziskovosti, která zajistí přežití společnosti (7). 

Maximalizace zisku 

Oceňování, jehož cílem je maximalizovat zisk za určité období. Toto období bude 

souviset s životním cyklem služby (7). 

Maximalizace prodeje 

Oceňování směřující k dosažení žádoucího tržního podílu. Prodej může být zpočátku 

ztrátový za účelem získání významného podílu na trhu (7).  

Prestiž 

Podnik může cenu využít k budování určité výjimečné pozice na trhu. Příkladem jsou 

dobré drahé luxusní restaurace (7). 

Návratnost investic 

Oceňování může být zaměřeno na dosažení žádoucí návratnosti investic (7). 

2.2.3 Místo poskytování služby 

Místo a prostředí stejně jako způsob, jakým je služba poskytována, jsou významnou 

součástí vnímané hodnoty a užitku služby zákazníkem. Určit místo služby znamená vybrat 

prostředí, ve kteréM budou služby fyzicky provozovány. Výběr místa vždy závisí na typu 

a stupni interakce, kterou služba vyžaduje. Ty můžeme rozlišit do tří skupin: 

 Zákazník jde k poskytovateli. 

 Poskytovatel jde k zákazníkovi. 
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 Transakce probíhá na dálku (2). 

Výběr místa je nejdůležitější právě tam, kde zákazník přichází k poskytovateli. 

Například pro restauraci je dostupnost místa jedním z rozhodujících faktorů návštěvnosti. 

V tomto případě může poskytovatel nabídnout své služby na více místech a tím zabezpečit 

růst příjmů (2). 

Tam, kde jde prodejce k zákazníkovi, není místo tak závažné za předpokladu, 

že umožňuje poskytnout kvalitní službu. Pokud transakce probíhá na dálku, místo se stává 

irelevantním za předpokladu, že je možná spolehlivá komunikace se zákazníkem (poštou, 

telefonicky nebo elektronicky) (2). 

2.2.4 Propagace a komunikace služeb 

Propagace jako základní prvek marketingového mixu služeb zajišťuje komunikaci 

umístění služby zákazníkům a ostatním klíčovým trhům. Propagace zvyšuje významnost 

služeb a může též přispět k jejich hmatatelnosti. Tím napomáhá spotřebitelům lépe se 

orientovat na trhu a hodnotit celkovou nabídku služeb (2). 

Při komunikaci služeb je důležité dodržovat následující zásady, které identifikovali 

George a Berry. Těchto šest pravidel inzerce služeb můžeme aplikovat u většiny prvků 

komunikačního mixu v celé řadě služeb (2). 

Poskytnout hmatatelné důkazy 

Služba ze své základní podstaty je nehmatatelná. Zákazník tedy nakupuje určitý výkon 

a ne hmotný předmět. Hmatatelné důkazy je možno poskytnout zařazením hmatatelných 

prvků do okolí základního produktu (2). 

Vysvětlit službu tak, aby byla pochopena 

Vzhledem k nehmatatelnému charakteru služby je často obtížné si tento produkt vůbec 

představit. K lepšímu pochopení lze opět použít hmotných atributů služby. Například 

pojišťovna Legal and General používá ve své reklamě deštník, který má symbolizovat úkryt 

a ochranu po uzavření pojistné smlouvy s touto společností (2). 
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Kontinuita komunikace 

Tato zásada je důležitá pro dosažení diferenciace a konzistence činností po celou dobu 

reklamní komunikace cílovým zákazníkům společnosti. Výborným řešením jsou jednotné 

firemní značky, symboly, způsoby balení a reklama. Například firma McDonald’s (Disneyho 

svět) (2). 

Slíbit je to, co je možné splnit 

Podniky služeb prodávají slib. Pokud svůj slib nemohou dodržet, neměly by ho vůbec 

dávat. Kampaň společnosti British Rail s heslem „My to dokážeme“ velmi utrpěla tehdy, když 

vlastní služby nepřinášely očekávaná zlepšení (2). 

Vsadit na ústní podání 

Význam ústního podání stoupá s rozmanitostí služeb. Ústní podání je rovněž 

důležitým nástrojem komunikace ve službách, o čemž svědčí způsob, jakým si zákaznici 

nejčastěji vybírají své právníky, účetní, lékaře, kadeřníky, bankéře, restaurační zařízení apod. 

Je to osobní doporučení (2). 

Přímá komunikace k zaměstnancům 

Ve službách, kde dochází k častému osobnímu kontaktu zaměstnanců se zákazníky, je 

důležité namířit reklamní sdělení i na zaměstnance a tím zvýšit jejich motivaci. Tato zásada 

úzce souvisí s interním marketingem, o kterém se budeme bavit v následující kapitole (2). 

2.2.5 Lidský faktor ve službách 

Úspěch marketingu služeb do značné míry závisí na výběru, školení, motivaci a řízení 

lidí. Význam lidského faktoru vedl k rostoucímu zájmu o interní marketing. Úlohou interního 

marketingu je přilákat, motivovat, školit a udržet kvalitní zaměstnance prostřednictvím 

uspokojování jejich individuálních potřeb. Cílem interního marketingu je zajistit efektivní 

chování zaměstnanců, které se projeví růstem klientely. Je třeba počítat s tím, že čím 

kvalitnější pracovní síla, tím větší nároky na dobrého zaměstnavatele (2). 
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Až donedávna nepovažovala odborná marketingová literatura zaměstnance podniků 

za prvky marketingového mixu služeb. Přestože častěji slýcháme z různých podniků heslo 

„zaměstnanci jsou naším nejcennějším kapitálem“, je zřejmé, že mnohdy tato prohlášení 

nejsou víc než pouhé fráze. Teprve firmy, které si uvědomí význam lidského faktoru 

při získávání a udržení zákazníků a které tuto skutečnost zohlední v rámci marketingového 

mixu, budou plně konkurenceschopné (2). 

Rozdílné role zaměstnanců 

Kromě respektování lidského faktoru jako prvku marketingového mixu si musíme dále 

uvědomit rozdílné role zaměstnanců, ve kterých ovlivňují jak marketingové činnosti, tak styk 

se zákazníkem (2). 

Kontaktní pracovníci 

Jsou v častém nebo pravidelném styku se zákazníky a významně se podílejí 

na marketingových činnostech. V podnicích služeb pokrývají celou řadu funkcí včetně 

prodeje a poskytování služeb. Ať jsou tito pracovníci zapojeni do plánování nebo vlastního 

prosazování marketingové koncepce, musí být zkušení především v oblasti podnikových 

marketingových strategií. Musí být dobře vyškoleni, motivováni a připraveni každý den 

sloužit koncovým zákazníkům a vstřícně reagovat na jejich potřeby a požadavky (2). 

Obsluhující pracovníci 

Těmi jsou například recepční, zaměstnanci na ústředně nebo na přepážce úvěrového 

oddělení. Přestože se tito zaměstnanci nepodílejí přímo na marketingových aktivitách, jsou 

v častém kontaktu se zákazníkem. Proto musí mít jasnou představu o marketingové strategii 

firmy a o své úloze citlivě reagovat na požadavky zákazníků. Tito pracovníci hrají velice 

důležitou úlohu hlavně ve službách (2). 

Koncepční pracovníci 

Ovlivňují tradiční prvky marketingového mixu. Do kontaktu se zákazníkem však 

přicházejí jen zřídka (někdy vůbec). Významně se podílejí na zavádění podnikové strategie. 

Patří sem pracovníci tržního výzkumu, vývoje nových produktů atd. Při vyhledávání těchto 
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pracovníků mají přednost lidé, kteří jsou schopni se naučit vnímat a zohlednit přání 

spotřebitelů (2). 

Podpůrní pracovníci 

Zajišťují všechny podpůrné funkce. Tito zaměstnanci nemají pravidelný kontakt 

se zákazníkem a ani se příliš nepodílejí na běžných marketingových činnostech. Svou 

podporou však výrazně ovlivňují veškeré činnosti organizace. Patří sem pracovníci 

nákupního, personálního oddělení a útvaru zpracování dat. U těchto pracovníků je důležitá 

vnímavost vůči potřebám interních i externích zákazníků, které musí být průběžně 

uspokojovány. Podpora přitom musí probíhat v souladu s marketingovou strategií podniku 

a tito lidé musí vědět, jakým způsobem jejich funkce přispívají k celkové kvalitě služby 

dodávané koncovému zákazníkovi (2). 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že lidský faktor je důležitou součástí 

diferenciace společnosti služeb, která je zdrojem přidané hodnoty pro zákazníka. Jedině 

podniky, které používají lidský faktor za samostatný prvek marketingového mixu, mohou 

věnovat odpovídající pozornost maximalizaci efektu jeho činností, jeho motivaci 

a odměňování (2). 

2.3 PORTERŮV model 

Tato metoda patří k základním a zároveň k nejvýznamnějším analýzám konkurenčního 

prostředí podniku. Jeho autorem je Michael E. Porter. Je vytvořena jako reakce na SWOT 

analýzu, která podle Portera je příliš obecná a hrubá. Tento model se snaží určit sílu 

konkurenceschopných sil a tím pádem i zjistit ziskovost daného sektoru na trhu. Aby dosáhl 

tohoto cíle, rozebírá pět faktorů, které společnost přímo nebo nepřímo ovlivňují. Těmito 

faktory jsou: 

 stávající konkurenti, 

 potencionální konkurenti, 

 vliv odběratelů (zákazníků), 

 vliv dodavatelů, 

 substituční produkty (8). 



20 

 

2.4 Shluková analýza 

Jedná se o vícerozměrnou statistickou metodu, která se používá ke klasifikaci 

jednotlivých objektů. Slouží k třídění objektů do skupin (shluků) na základě pravidla, aby si 

jednotlivá data náležící do stejné skupiny byly podobnější než zkoumané subjekty z ostatních 

skupin. Shlukovou analýzu lze provádět na dvou skupinách znaků (10). 

 Množina dat, která je popsána prostřednictvím stejného souboru znaků a která 

má smysl tyto zkoumané znaky sledovat (10).  

 Množina dat, jež je charakterizována prostřednictvím určitého shluku objektů, 

které nesou podobné znaky (10). 

2.4.1 Klasifikace shlukové analýzy 

Základní členění shlukové analýzy podle zkoumaného cíle je na hierarchické 

a nehierarchické metody. 

Hierarchické shlukování 

 Vytváří systém podmnožin, kde průnikem dvou podmnožin (shluků) může být buď 

prázdná množina, nebo právě jeden z průniků. Pokud nastane alespoň jednou druhý případ, je 

systém hierarchický. Jde tedy o jakési větvení (zjemňování klasifikace) (10). 

K hierarchickému shlukování můžeme přistupovat dvěma metodami. Rozlišujeme 

přístup divizní (jeden celek -> jeden shluk -> ten se dělí) a aglomerativní (jednotlivé objekty  

-> shluky o jednom členu -> ty spojujeme). Tento typ shlukování nabízí uživatelům více 

alternativních řešení a výsledek shlukování je pak možné vyjádřit dendrogramem. Není 

to však vhodný postup pro velké datové soubory (10). 

Nehierarchické shlukování 

Tato druhá klasifikace shlukování vytváří systém, kde jsou shluky disjunktními 

množinami. Používá se nejčastěji algoritmus k-means (10). 
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2.5 Regresní analýza 

Je to označení pro statistickou metodu, která odhaluje vztah mezi určitou náhodnou 

veličinou (závislá proměnná) na základě znalosti ostatních (nezávisle proměnné). Pomáhá 

nám pochopit, jak se změní závislá proměnná ve vztahu ke změně jedné z nezávislých 

proměnných. Mezitím co ostatní veličiny zůstanou neměnné. Finální odhad je založen 

na regresní funkci. Tato analýza na rozdíl od korelace (zjišťování vztahu a jeho velikosti) 

nám pomáhá predikovat do budoucna (11). 

2.5.1 Lineární regresní funkce 

Při metodě lineární regrese je soubor bodů v grafu proložen přímkou, protože 

předpokládáme, že závislost veličiny y na x lze právě přímkou vyjádřit. Poté při odečítání 

z grafu mezi naměřenou hodnotou Y a hodnotou Y ležící na přímce nastane odchylka. 

Podstatou této regrese je nalézt takovou přímku, aby součet druhých mocnin již zmíněných 

odchylek byl co nejmenší (metoda nejmenších čtverců) (11).  

2.6 Zákaznická spokojenost 

Hodnota vnímaná zákazníky je rozdíl mezi všemi výhodami, náklady nabídky 

a vnímanými alternativami perspektivního zákazníka. Celková hodnota pro spotřebitele je 

vnímána jako peněžní hodnota balíčku ekonomických, funkčních a psychologických výhod, 

které zákazníci očekávají od dané tržní nabídky. Celkové náklady jsou souhrnem nákladů 

vzniklých podle očekávání konzumentů při vyhodnocování, získávání, používání a zbavování 

se dané tržní nabídky, včetně finančních, časových, energetických a psychických. Zákazníky 

vnímaná hodnota je proto založena na rozdílu mezi tím, co zákazník dostane a co by dal 

za různé další možné volby (5). 
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          Obr.  1: Rozhodující faktory poskytování hodnoty zákazníkům. (5) 

2.6.1 Úplná spokojenost zákazníků 

Zda je kupující s koupí spokojený, závisí především na realizaci nabídky ve vztahu 

k jeho očekávání. Obecně lze říci, že spokojenost je pocit radosti nebo zklamání nějaké osoby 

vyvolaný porovnáním vnímaných výkonů (nebo výsledku) k očekávání. Nedojde-li ke splnění 

očekávání, je spotřebitel nespokojený. Naopak, předčí-li produkt jeho očekávání, je zákazník 

vysoce spokojený nebo potěšený (5). 

Přestože se firmy orientované na zákazníky pokoušejí vyvolat ve svém odběrateli 

vysokou spokojenost, není to jejich konečný cíl. Zvedne-li společnost spokojenost zákazníka 

snížením ceny nebo zvýšením svých služeb, mohou být výsledkem nižší zisky. Na výsledcích 

organizace jsou pak zainteresovány další osoby, včetně zaměstnanců, dealerů, dodavatelů 

a akcionářů. Vyšší výdaje na spokojenost konzumentů mohou odčerpat zdroje určené 

ke zvýšení právě jejich spokojenosti. A firma musí v každém případě operovat na základě 

filozofické úvahy, která říká, že pokusí-li se poskytnout vyšší úroveň spokojenosti 
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zákazníkům, musí ji v rámci celkových dostupných zdrojů přinésti jiným zúčastněným 

osobám (5). 

2.6.2 Zjišťování spokojenosti zákazníků 

Mnoho firem systematicky měří spokojenost odběratelů a jednotlivé faktory, které ji 

vytvářejí. Moudrá společnost zjišťuje spokojenost pravidelně, protože jedním z klíčů, jak 

si udržet zákazníka, je jeho spokojenost. Vysoce spokojený spotřebitel zachová déle věrnost, 

kupuje více zároveň s tím, jak podnik dostává nové produkty na trh, zlepšuje již existující, 

hovoří příznivě o společnosti a jejich výrobcích a také věnuje méně pozornosti konkurenčním 

značkám (5). 

Existuje řada metod, kterými se zjišťuje spokojenost zákazníků. Pro účely této 

diplomové práce byly vybrány následující. 

Index důležitost/spokojenost (D/S) 

Metoda, která zkoumá vztah mezi důležitostí a spokojeností u každého zkoumaného 

prvku. Pro lepší pochopení významu zkoumaných dat přiřazujeme ke každému dílci z řetězce 

informací dvě vlastnosti (důležitost a spokojenost). Ke grafickému znázornění výsledků slouží 

tzv. kvadrantová mapa, jejíž osy představují střední hodnoty (6). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  2: Ukázka Indexu důležitost/spokojenost. (6) 
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Společnost pak musí přiřadit všem návrhům na změnu svou hodnotu, protože zaměření 

se na všechny možné varianty je finančně náročné (u některých podniků i nemožné). Cílem 

tohoto modelu je identifikovat změny v kvadrantu 2 – Zlepšit. Zde se nachází, jak je již 

z mapy jasné, data s vysokou důležitostí, ovšem nízkou spokojeností. Právě na tyto by 

se každá organizace měla zaměřit a snažit se je zlepšovat (6). 

Kano model 

Model Kano je teorie o rozvoji produktů a spokojenosti zákazníků. Vymyslel ji 

v 80. letech profesor Noriaki Kano, který klasifikuje preference zákazníků do pěti kategorií 

(15). 

Musí být kvalitní 

Zjednodušeně řečeno jsou to požadavky, které zákazníci očekávají a především jsou 

považovány za samozřejmost. Pokud je vše splněno, zákazník je neutrální. Je-li však něco 

špatně, je velice znepokojen (15).  

Jednorozměrná kvalita 

Tyto atributy, na rozdíl od předešlých, mají za následek spokojenost, pokud jsou 

splněny. Naopak při nesplnění vyvolávají opět u zákazníka znepokojení. Jedná se o vlastnosti, 

které se šíří mluvenou formou a také ty, ve kterých společnost soutěží se svými konkurenty. 

Jako příklad si můžeme uvést balíček mléka, o němž bylo šířeno, že obsahuje o 10 % více 

mléka než produkt konkurenční za stejnou cenu. To by mělo vést k jednoznačné spokojenosti, 

ovšem pokud by obsahovalo pouze 6 %, byla by informace zavádějící a zákazník by byl 

velice nespokojený (15).  

Atraktivní kvalita 

Tyto vlastnosti produktu pokud jsou splněny, vyvolávají obrovské nadšení. Na druhou 

stranu pokud splněny nejsou, nepřináší žádné zklamání. Jedná se například o teploměr 

na krabici mléka, který měří vnitřní teplotu mléka (15). 
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Bezvýznamná kvalita 

 V této oblasti se jedná o atributy, které nejsou ani dobré ani špatné, tedy nevedou 

ke spokojenosti ani nespokojenosti. Například tloušťka voskového nátěru na kartonu 

od mléka. To může být klíčem pro návrh a výrobu, ale samotný konzument si tohoto 

rozlišovacího znaku ani nevšimne. Je vhodné si těchto atributů všímat především ve výrobní 

části, abychom dokázali snížit náklady (15). 

Zpětná kvalita 

Tato kvalita odkazuje na vysoký stupeň úspěchu, který má za následek nespokojenost 

a skutečnost, že ne všichni zákazníci jsou odborní. Někteří totiž preferují produkty 

špičkových technologií, někteří naopak základní modely a jsou nespokojeni, pokud jejich 

zařízení má mnoho přídavných modulů (15). 

Obr.  3: Kano model. (13) 

Dalšími určitě mohou být pozorování, interview nebo metoda Focus group. 
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Kromě sledování očekáváné hodnoty pro zákazníky a jejich spokojenosti, 

by společnosti měly také sledovat výkony svých konkurentů v těchto oblastech. Může se totiž 

stát, že s potěšením zjistíte, že 80 % spotřebitelů je spokojených, ale u konkurence toto číslo 

může dosahovat klidně 95% úroveň (5). 

2.7 Zákaznická věrnost 

Celkem často se setkáváme se zákazníky, kteří jsou věrni několika vybraným 

společnostem a za žádnou cenu by nešli jinam. Navzdory jejich poloze, vyšším cenám 

a konkurenci na ně nedají dopustit a neustále se k nim vracejí (3). 

Tomuto jevu se říká, že podniky své zákazníky „vlastní“. Většina firem si své 

zákazníky pouze „pronajímá“. To znamená, že jejich spotřebitelé jim jsou věrní 

jen do té doby, dokud jim někdo jiný nenabídne stejný produkt nebo službu v jiném kabátě, 

jiným způsobem a s jiným druhem zákaznických služeb (3). 

Společnosti ze stejného odvětví dělají v podstatě totéž co jejich konkurenti. Mají své 

pracovní postupy, které krok za krokem dodržují. Je to způsob, jak tuto práci odlišit od práce 

svých konkurentů. Některé organizace dodržují osvědčené metody a soupeří o zákazníky jako 

každá jiná společnost z jejich odvětví. Jde jim o spokojenost jejich zákazníků, ale spokojení 

zákaznicí nejsou stále věrní, pouze ještě neodešli. Některé podniky však chtějí nabízet 

zákaznické služby na vyšší úrovni. Daly si za cíl své spotřebitele udivit, ohromit nebo 

uchvátit. Tyto firmy své zákazníky „vlastní“ (3). 

2.7.1 Odstranění lhostejnosti  

Lidé se ve vyprávění špatných příběhů vyžívají, a pokud se k nim bude firma chovat 

lhostejně, budou se stejnou chutí hovořit zákaznici o ní. Tom Peters přirovnal vynikající 

zákaznické služby k vůni právě upečeného chleba. Tuto vůni reprezentují hodnoty 

společností. Tudíž když organizace v zákaznických službách nahradí lhostejnost následujícími 

zásadami (3). 
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O jaké zásady se jedná? Jsou to tyto: 

 uctivost, 

 respekt, 

 zdvořilost, 

 vlídnost (3). 

Je také nutné dodržovat závazná pravidla. To znamená, že je nestačí pouze napsat 

na papír, ale je nutné je realizovat, vytvářet s jejich pomocí kulturu vlídnosti a odstranit 

lhostejnost. Níže uvedený seznam nemá žádný předem stanovený pořádek, poněvadž každé 

pravidlo má vlastní hodnotu, ale všechna jsou si naprosto rovnocenná (16). 

 Oslovujte své zákazníky jménem. 

 Udržujte oční kontakt. 

 Zjistěte, co je pro ně důležité. 

 Aktivně naslouchejte. 

 Vždy říkejte „děkuji“ s radostí. 

 Nestavte se na odpor. 

 Zaměřte se na etiku telefonických rozhovorů. 

 Oceňujte rozdíly. 

 Pamatujte si, že každá práce je důležitá. 

 Jednejte podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a dejte ostatním volnost, aby mohli 

dělat totéž. 

 Pokud se setkáte s nějakým problémem, vyřešte ho. 

 Čistota znamená péči. 

 Pokud paříte k managementu, jste stále na očích. 

 Společnost, to jste vy a vaši zaměstnanci. 

 Zjistěte, co si vaši zákaznici myslí. 

 Zaměstnanci to mohou vylepšit. 

 Prověřte, jak vítáte nové zákazníky. 

 Poskytovat skvělé zákaznické služby, rovná se, mít skvělé zákazníky (16).  
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2.8 Chování zákazníka v pohostinství 

Jelikož se tato diplomová práce zaobírá spokojeností zákazníka restauračního zařízení, 

podíváme se v této kapitole na chování zákazníka v pohostinství. 

Všichni zákazníci procházejí několika fázemi rozhodovacího procesu při nákupu 

služeb pohostinství a cestovního ruchu. Je tedy důležité pro obchodníky tento proces 

pochopit. Spotřební chování představuje způsob, jakým konzumenti vybírají a spotřebovávají 

zakoupené služby, i jak se chovají po jejich nákupu. Dva typy faktorů ovlivňující chování 

individuálních zákazníků jsou osobní a mezilidské (17). 

2.8.1 Osobní faktory 

Mezi osobní faktory patří: 

 potřeby, 

 vnímání, 

 poznávání, 

 osobnost, 

 životní styl, 

 sebeúcta (17). 

Potřeba vzniká tam, kde existuje mezera mezi tím, co zákazník má a tím, co by rád 

měl. Nazýváme to „neuspokojenou potřebou“. Zákazníci si často nejsou vědomi svých potřeb. 

Úlohou obchodníka je, aby vyvolal toto vědomí. Potřeby vyplývají ze zákazníkova 

psychického a fyzického stavu. Důvody, které lidé uvádějí v souvislosti se stravováním mimo 

domov, nepostačují. Protože zákazníci si nemusí sami být vědomi pravých příčin svého 

chování nebo je nechtějí prozradit (17). 

Zákazníci využívají pěti smyslů k ohodnocení služeb a propagačních sdělení v našem 

oboru. Tento proces „ohodnocování“ je chápán jako vnímání. Velikost, barva, intenzita, 

pohyb, umístění, kontrast, odloučenost, uspořádání, tvar a okolí mohou být také využity 

k podpoře vnímání (17). 
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a) Mnoho zákazníků spojuje velikost s kvalitou. 

b) Barva má velký význam pro smyslové vnímání (barevné reklamy lepší než 

černobílé). 

c) Intenzita reklamního sdělení může vzbudit nadprůměrnou pozornost 

konzumenta. 

d) Pohybující se předměty upoutají pozornost mnohem pravděpodobněji než věci 

bez pohybu. 

e) Umístění reklamy ovlivňuje jejich vnímání u zákazníků (17). 

Máme sklon vědět vždy alespoň něco o všem, co děláme. Poznávání se realizuje 

prostřednictvím kombinace několika faktorů – potřeb, motivů, předmětů, náhodných podnětů, 

odpovědí a posilování svých znalostí a dovedností (17). 

Zákazníkova osobnost je kombinací většiny faktorů, o kterých jsme se výše zmínili. 

V podstatě představuje všechny prvky, které vytvářejí jedinečnost člověka, rozdílný způsob 

myšlení a jednání (17). 

Zákazníci nakupují věci, které považují za odpovídající jejich představě o sobě 

samých. Ve stejném časovém horizontu probíhají současně dva psychologické procesy – 

vnímání a sebeúcta. Sebeúcta představuje mentální obraz o sobě samém, sestavený ze čtyř 

rozdílných prvků (skutečné já, ideální já, já podle společenské třídy, vlastní představa) (17). 

2.8.2 Mezilidské faktory 

Mezilidské faktory vyplývají z kultury a subkultury, referenčních skupin, sociálních 

skupin, mínění vůdců a rodiny. Zákazníci přisuzují větší váhu doporučením, která získávají 

od svých přátel a spolupracovníků, než informacím poskytovaným dodavateli služeb 

pohostinství a cestovního ruchu. Proto je nejmocnější zbrání v tomto odvětví tzv. „ústní 

reklama“ (17). 
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2.9 Marketingový výzkum 

Marketingový výzkum spočívá ve specifikaci, shromažďování, analýze a interpretaci 

výsledků, které umožňují: 

1) porozumět trhu, na němž firma působí nebo na kterém hodlá podnikat, 

2) identifikovat problémy spojené s podnikáním na daném trhu a identifikovat 

příležitosti, které se na něm pro společnost nachází nebo mohou vyskytnout, 

3) formulovat směry marketingové činnosti, 

4) hodnotit její výsledky (18). 

Uvedená definice vcelku dobře vystihuje úlohu marketingového výzkumu jako souhrn 

aktivit, které se uskutečňují na podporu marketingového rozhodování. Rozsah těchto aktivit 

marketingového výzkumu je dán povahou rozhodování, přičemž každá situace klade 

specifické požadavky na informace (18). 

Možnosti marketingového výzkumu jsou v různé míře omezovány faktory, z nichž 

některé působí obecně. Jiné mají spíše specifický charakter, vyplývající především 

z podmínek, které existují v daném marketingovém prostředí. K těmto faktorům patří 

zejména: 

a) možnosti metod a technik, které jsou aplikovány, 

b) působení času (při sběru dat), 

c) kvalifikace pracovníků výzkumu a respondentů, 

d) disponibilní finanční prostředky (ovlivňují rozsah a výběr metod výzkumu) 

(18). 

Marketingový výzkum se uplatňuje v řadě aplikací. Pro lepší dokreslení situace 

poslouží následující příklady. 

 Výzkum trhu – zabývá se zkoumáním rozsahu, umístění a charakteristik trhu, 

analýzou trhu a prognózováním vývoje trhu, specificky pak také identifikací 

hlavních konkurentů a charakteristik, které umožňují specifikovat jejich 

relevantní postavení na daném trhu. 



31 

 

 Výrobkový výzkum – se zaměřuje na otázky spotřebitelské akceptace 

existujících nebo nových výrobků, na specifikaci charakteristik výrobků, 

kterými by se měly vyznačovat z hlediska potřeb a požadavků spotřebitelů. 

 Výzkum propagace – se soustřeďuje jednak na výběr nejvhodnějších 

propagačních médií a zvláště pak na hodnocení a měření účinnosti propagace. 

 Výzkum marketingových cest – zabezpečuje informace nezbytné 

pro stanovení racionálních cest a účinných metod prodeje. 

 Výzkum cen – poskytuje podklady pro řešení otázek cenové politiky 

a pro cenovou tvorbu (18). 

Určité rozdíly v přístupech marketingového výzkumu existují při výzkumech na trhu 

výrobků určených pro výrobní spotřebu, na trhu spotřebního zboží nebo na trhu služeb. 

Specifika vyplývají především z podstaty produktů, zvláštnosti poptávky charakteristik 

zákazníků (18). 

2.9.1 Proces marketingového výzkumu 

Každý proces marketingového výzkumu se vyznačuje řadou zvláštností, které 

vyplývají z jedinečné povahy řešených problémů. Obecně probíhá v následujících několik 

krocích: 

1) definování problému, který má být řešen, 

2) specifikace potřebných informací, 

3) identifikace zdrojů informací, 

4) stanovení metod sběru informací, 

5) shromáždění informací, 

6) zpracování a analýza informací, 

7) interpretace a prezentace výsledků výzkumu (4). 

První čtyři kroky výzkumu představují etapu přípravy, zbylé kroky pak etapu samotné 

realizace (4). 
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Definování problému 

Definování problému spočívá ve všestranném osvětlení účelu a přesném vymezení 

cílů. Cíle výzkumu, které jsou dány účelem výzkumu, jsou vyjadřovány tzv. programovými 

otázkami. Ty by měly precisně vyjadřovat, co přesně má výzkum zjistit (4). 

Pokud je to možné, formulují se i hypotézy možného řešení problému. Tedy možné 

alternativní odpovědi na otázky výzkumu. Formulování hypotéz pomáhá výzkumu lépe 

specifikovat a precizovat otázky (4). 

Hypotézy 

Testování statistických hypotéz nám umožňuje posoudit, zda testováním získaná data 

odpovídají předpokladu, který jsme před začátkem samotného testování učinili. Statistickou 

hypotézu můžeme pochopit jako určitou předpověď o rozdělení náhodných veličin 

(parametrické hypotézy). V opačném případě se jedná o neparametrické hypotézy (12).  

Při testování hypotéz vždy porovnáváme dvě určené hypotézy. První nazýváme 

nulovou a je to taková, kterou ve skutečnosti testujeme (značí se H0). Druhá je 

pak alternativní a značíme ji H1 (12).   

Samotné testování je založeno na následujícím: 

 Předpokládáme, že H0 platí. 

 Rozhodneme se, kterým náhodným způsobem hypotézu ověříme. 

 Stanovíme si hladinu spolehlivosti. 

 Určíme část možných hodnot (kritický obor). 

 Pokud hodnota veličiny spadá do oboru, přijímáme H1, protože jev, 

který nastane v H0 by měl velmi nízkou pravděpodobnost (výskyt svědčí proti 

pravděpodobnosti platnosti nulové hypotézy) (12). 

Specifikace informací 

Informace, které jsou nezbytné k zodpovězení programových otázek a které jsou 

shromažďovány a zkoumány v procesu marketingového výzkumu, je možné klasifikovat 

podle různých kritérií. Obecně jsou členěny na: 
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 primární – získané prostřednictvím vlastního výzkumu a slouží především 

potřebám výzkumu, nebyly v takové formě nikdy publikovány, 

 sekundární – shromážděny původně zpravidla někým jiným k jinému účelu, 

 interní – získané od pracovníků nebo ze záznamů a písemností podniku, 

 externí – čerpané ze zdrojů mimo vlastní podnik, 

 kvantitativní – vyjadřují určité množství, velikost, objem, úroveň 

nebo intenzitu zkoumaných jevů, 

 kvalitativní – charakterizují zkoumané jevy pomocí pojmů, nejsou přímo 

měřitelné (4). 

Každá informace získaná výzkumem, může být klasifikována všemi uvedenými 

způsoby (4). 

Zdroje informací 

Informačních zdrojů je velké množství a na nejobecnější rovině je lze rozdělit 

na zdroje sekundární a primární. 

 Zdroje sekundárních údajů je třeba vždy brát na vědomí jako první. Dělí 

se dále na interní (evidenční záznamy společností) a externí (veškerá 

literatura a dokumentace, ze které lze čerpat informace významné pro výzkum, 

např. statistické publikace, výzkumné zprávy, periodika počítačové databanky 

apod.). 

 Zdroje primárních údajů, mezi něž patří jednotlivci nebo organizace. 

Ty se rovněž dělí na interní (kompetentní pracovníci) a externí (pracovníci 

hospodářských orgánů, experti, konsultanti a hlavně spotřebitelé) (18). 

Metody sběru informací 

Výběr metod sběru informací, které by byly použitelné v jednotlivých konkrétních 

případech, je ovlivněn především 
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 účelem a cíli výzkumu, na kterých závisí kvantita a kvalita požadovaných 

vstupních informací, stupeň přesnosti zkoumání, míra požadované 

zobecnitelnosti závěrů apod., 

 charakterem zkoumaných skutečností, na kterém závisí zejména dostupnost 

informací o těchto faktech (4).  

Metody sběru informací jsou velmi rozmanité a bývají také různě klasifikovány. 

My si je pro účely této diplomové práce rozdělíme následovně. 

 Metody sběru sekundárních údajů. 

 Metody sběru primárních údajů. 

o Metody pozorování. 

o Metody šetření. 

o Metody experimentální. 

o Metody kvalitativní (4). 

Shromáždění informací 

O tomto tématu bude podrobněji rozepsáno v následujících kapitolách Techniky 

šetření a především pak Dotazník. 

Zpracování a analýza informací 

Každá výzkumná akce se vyznačuje specifickými problémy při zpracování získaných 

údajů, nicméně je vždy nutno informace po shromáždění upravit, určitým způsobem 

klasifikovat, často i kódovat a především technicky zpracovat vhodnou formou pro následnou 

analýzu (4). 

Úprava dat spočívá v jejich prověrce z hlediska úplnosti a přesnosti, v doplnění 

chybějících článků informativního řetězce a ve vyloučení údajů zjevně nesprávných. 

Nezbytné je především prověřit jejich validitu, zda skutečně vyjadřují to, co vyjadřovat mají. 

V této souvislosti je nutné prověřit možné zdroje chyb při aplikaci metod sběru sekundárních 

a primárních dat (4). 
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K nejobvyklejším chybám, které si vyžadují úpravu, patří následující. 

 Chyby způsobené tazatelem. Ten mohl klást respondentům otázky 

nesprávným způsobem. 

 Neadekvátní odpovědi. Odpovědi mohou být neúplné, nejasné či víceznačné. 

Pakliže respondent ponechá otázku bez odpovědi, není zřejmé, jestli 

ji přeskočil omylem nebo záměrně, a v tomto případě také zda odpověď neznal 

nebo jí pouze odmítl. 

 Různé odpovědi mohou být logicky nekonzistentní, některé z nich nemohou 

být pravdivé. 

 Irelevantní odpovědi jsou takové, které se netýkají kladené otázky. 

 Chyby způsobené špatnou spoluprací respondenta. Pokud není respondent 

ochoten náležitě spolupracovat, může zaškrtat odpovědi zcela náhodně. 

 Nezřetelné odpovědi na otevřené otázky (nečitelný pravopis, nezřetelnost, 

která z alternativních odpovědí je zaznamenána) (4). 

K zmírnění těchto chyb existuje několik přístupů. 

 Respondent je znovu kontaktován s žádostí o objasnění odpovědi. 

Tuto metodiku, je-li prakticky vůbec možné, je třeba preferovat. Při rozsáhlém 

výzkumu však může být značně nákladná. 

 Správná odpověď je odvozena z ostatních. Pakliže jsou ostatní údaje 

v dotazníku správně, je z nich někdy možné odvodit správnou odpověď. Tento 

přístup je však velice riskantní. Dedukovaná odpověď proto musí být logicky 

zdůvodněna a musí se zakládat na faktech daného předmětu zkoumání. 

 Odpověď nebo celý dotazník se vyřadí. Vyřadit nepoužitelný dotazník je 

vhodné tehdy, pokud je zřejmé, že respondent buď šetření neporozuměl, nebo 

náležitě nespolupracoval. Vyřadit pouze problematické odpovědi lze v případě, 

kdy dotázaný na převážnou většinu otázek odpověděl správně. 

 Nečitelné odpovědi se zahrnou do kategorie neutrální odpovědi („nevím“, 

„nemám názor“) (4). 
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Při klasifikaci dat je nezbytně musíme rozdělit do tříd a kategorií. Jen tehdy s nimi lze 

manipulovat. Správná klasifikace předpokládá především přesné definování třídních znaků, 

jednoznačné vymezení tříd, které se musí vzájemně vylučovat. Třídy musí být stanoveny tak, 

aby obsáhly veškeré prvky zkoumaného souboru (4). 

Při třídění kvalitativních znaků má prvotní důležitost precizní definování pojmů. 

Při třídění znaků kvantitativních je zásadní otázkou správné stanovení intervalů tříd. To je 

obvykle věcí vlastní úvahy. Z hlediska statistického zpracování je však žádoucí, aby délka 

intervalů byla pokud možno stejná (4). 

Kódováním údajů ve fázi zpracování se rozumí převedení slovních výrazů nebo 

klasifikování skupin informací do symbolů (numerických nebo písemných) tak, aby mohla 

být při zpracování použita vyšší výpočetní technika. Kódy totiž umožňují převést údaje 

na formu přijatelnou pro počítač (4). 

Zatímco kódování uzavřených otázek je poměrně snadné, otevřené otázky se kódují 

problematičtěji. Obvykle se postupuje tak, že se sestaví seznam všech možných odpovědí 

a pak se každé odpovědi v dotazníku přiřadí kód na seznamu. Kategorizace je velmi nesnadná 

(4). 

Sestavení tabulek a grafů, kterými jsou vyjadřovány výsledku marketingového 

výzkumu. Účelem je podat názorný a srozumitelný, především pak logicky uspořádaný obraz 

o zkoumaných jevech, jejich vývoji, struktuře a závislostech (18). 

K numerické analýze údajů existuje řada přístupů. Zpravidla se vychází z rozdělení 

četností zjištěných hodnot znaků, dále bývá charakterizována úroveň a variabilita 

zkoumaných znaků a posléze bývají zkoumány závislosti mezi jednotlivými jevy (18). 

Četností se pak rozumí počet výskytu jednotlivých variant znaku. Je-li definován 

soubor, jednotka a znak, vyjadřující jev, který má být zkoumán, zjišťuje se zpravidla, u kolika 

jednotek se vyskytly jednotlivé varianty daného znaku. Toto nazýváme rozdělení četností 

(18). 

Střední hodnoty charakterizují úroveň pozorovaných jevů v daném souboru jedním 

číslem. Jejich hlavní význam tkví v tom, že umožňuje jednoduše a přehledně srovnávat 
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úroveň zkoumaných jevů u dvou či více souborů. Mezi nejužívanější střední hodnoty patří 

průměry (zejména aritmetický), modus a medián (18). 

Míry variace charakterizují vzájemnou diferencovanost jednotlivých hodnot 

kvantitativního znaku. Rychlý předběžný odhad variability lze uskutečnit pomocí variačního 

rozpěti. K hlubšímu a přesnějšímu zkoumání se v praxi nejčastěji využívá směrodatná 

odchylka. Ke srovnání variability dvou a více znaků (v různých jednotkách) nebo téhož znaku 

ve dvou a více souborech (výrazně se liší úrovní sledovaného znaku) slouží variační 

koeficient (18). 

Zkoumání závislosti mezi kvantitativními (popř. kvalitativními) znaky se uskutečňuje 

v procesu regresní a korelační analýzy, faktorové analýzy, shlukové analýzy nebo v procesu 

multidimenzionálního škálování. V některých případech je žádoucí zhodnotit spolehlivost 

získaných výsledků pomocí testů hypotéz (18). 

Interpretace výsledků marketingového výzkumu 

Na analýzu získaných dat úzce navazuje interpretace výsledků výzkumu. 

Při interpretaci je především nezbytné: 

 dodržovat objektivitu (přikládat správnou váhu jednotlivým skutečnostem), 

 opatrně zobecňovat výsledky výzkumu (uskutečňuje se vždy určitým 

způsobem, v určitém čase a prostoru), 

 věnovat pozornost i zdánlivě méně významným souvislostem (mohou ukazovat 

na dříve neuvažované vztahy), 

 rozlišovat mezi míněním a fakty, 

 hledat příčiny (nezaměňovat je s následky), 

 specifikovat, pro jaký čas a jaké podmínky závěr platí (4). 

Interpretace vede k závěrům, které jsou zobecněním analytických a interpretačních 

výsledků. Jsou stručným a jasným konstatováním zjištěných skutečností, bez dalších 

statistických údajů, tabulek a grafů. Tudíž jsou snadno a rychle srozumitelné. Závěry 

(podepřené výsledky výzkumu) bývají často převáděny na doporučení nejvhodnějšího řešení 

zkoumaného problému. Spočívají v návrzích na určité směry činností (4). 
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Interpretaci výsledků a doporučení nemusí nutně dělat pracovníci marketingového 

výzkumu, ale mohou být tvořena manažery, kteří budou odpovědni za realizaci 

doporučovaných akcí. V zájmu objektivity je však vhodné, aby se interpretace a formulování 

návrhů účastnili i pracovníci marketingového týmu, kteří jsou se zkoumanou problematikou 

nejvíce obeznámeni (4). 

2.9.2 Techniky marketingového šetření 

Šetření dotazováním se uskutečňuje v podstatě třemi technikami: 

1) písemným dotazováním, 

2) osobním dotazováním, 

3) telefonickým dotazováním (18). 

Výběr vhodné techniky závisí pouze na povaze zjišťovaných informací a jejich 

potřebném rozsahu, charakteru respondentů, časových a finančních možnostech, kvalifikaci 

pracovníků, kteří provádějí šetření a popřípadě i na jiných okolnostech (18). 

Pro účely marketingového výzkumu v této diplomové práci bude využita metoda 

písemného dotazování. Proto bude podrobněji rozebrána pouze tato varianta. 

Písemné dotazování patří k relativně často užívaným technikám dotazováním. Nyní si 

shrneme výhody a nevýhody tohoto přístupu (4). 

Výhody 

 Výběr může být uskutečněn ze souboru širokého územního rozložení. 

 Dotazovaný může věnovat zodpovězení otázek dostatek času a péče. 

 Nepřichází v úvahu možnost ovlivnění dotazovaného. 

 Nepřítomnost tazatele může vést k větší upřímnosti odpovědí. 

 Vyžaduje méně organizačních příprav. 

 Náklady jsou oproti ostatním technikám rovněž relativně nižší. 

 Při šetření konečných spotřebitelů jsou tímto způsobem snadněji dosažitelné 

některé vrstvy obyvatelstva (4). 
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Nevýhody 

 Šetření probíhá zpravidla v delším časovém horizontu (čekaní na návrat 

velkého množství dotazníků). 

 Možnosti formulace otázek jsou omezeny (jednoduchá formulace, snadné 

odpovědi, krátký dotazník). 

 Narušení reprezentativnosti výběru (vrácené dotazníky nekorespondují se 

strukturou základního souboru, nelze kontrolovat identitu respondenta). 

 Nezískání dat, které umožňuje získat přímé pozorování. 

 Nelze zkontrolovat, jestli dotazovaný porozuměl otázkám. 

 Přečtení celého dotazníku jako první činnost (ovlivnění dřívějších otázek 

pozdějšími) (4). 

Při písemném dotazování je důležité zabezpečit vysokou míru návratnosti. Teoreticky 

by měla být návratnost 90 %, aby nebyl ohrožen výzkumný záměr. Za příznivých okolností 

lze této hranice dosáhnout. V praxi bývá návratnost dotazníků obvykle nižší, především 

v situacích, kdy je šetření špatně připraveno a předmět výzkumu není příliš zajímavý (4). 

2.9.3 Dotazník 

Dotazník je formulář, určený k pokud možno přesnému a úplnému zaznamenávání 

zjišťovaných informací. Dobrý dotazník je mnohem více než jen soubor otázek (usměrňuje 

proces dotazování). Při jeho tvorbě je účelné postupovat systematicky v postupných krocích. 

V praxi není nutné sekci kroků dodržovat. Jejich vzájemná závislost totiž vede k tomu, 

že rozhodnutí přijatá v jednom kroku mohou zpětně ovlivnit přístup v ostatních částech (18). 

Dříve než začne být dotazník formován, je nezbytné: 

1) znát účel a cíle výzkumu, 

2) vypracovat seznam informací, které musí být zjištěny a 

3) mít koncepci plánu analýzy (18). 

Východiskem při sestavování jsou úkoly a cíle výzkumu. Tyto otázky nelze 

dotazovaným klást bezprostředně. Je nutné je rozložit na otázky zjišťovací, které jsou pak 

uvedeny v dotazníku. Při písemném šetření jsou požadavky na dotazník největší, protože 
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dotazovaný musí zvládnout jeho vyplňování sám, bez pomoci tazatele. Otázky musí být 

formulovány tak, aby bylo respondentovi zcela jasné, co se od něj požaduje. K dotazníku 

musí být přiložen průvodní dopis, který bude splňovat všechny dříve zmíněné požadavky 

na obsah (18). 

Stanovení typu otázek 

Při tvorbě otázky musí být současně uvažována i povaha očekávané odpovědi. 

Z hlediska získávaných údajů představují otázka a odpověď dva neoddělitelné prvky. Otázky 

je možné klasifikovat do dvou základních skupin (4). 

Otevřené otázky 

Při aplikaci této skupiny otázek jsou dotazy zpravidla standardizovány, ovšem 

odpovědi standardizovány nejsou. Dotazovaný odpovídá podle vlastního uvážení (4). 

Výhodami těchto otázek jsou, že umožňují získat nepředpokládanou odpověď 

a věrnější pohled respondenta na danou věc. Jsou užitečné, když je příliš mnoho možných 

odpovědí a bylo by těžké je prezentovat uzavřenými otázkami. Jsou vhodné jako úvodní 

otázky k vytvoření příznivého vztahu s respondentem (4). 

Nevýhody spočívají v tom, že vytváří často problémy při interpretaci odpovědí. Jejich 

zpracování je časově náročné a zvyšuje náklady. Zřetelnost a hloubka odpovědí závisí 

ve značné míře na respondentových schopnostech (4). 

Uzavřené otázky 

Při aplikování všech typů uzavřených otázek jsou otázky i odpovědi standardizovány. 

Možné odpovědi jsou v dotazníku vyznačeny a dotazovaný jeho vyplňování zvolenou 

možnost pouze zatrhává. Uzavřený typ dotazů může mít různou podobu (4). 

Dichotomické otázky 

Umožňují pouze jednu ze dvou možných odpovědí (ano x ne, mám x nemám). 

Obvykle jde o prostou otázku i o snadnou odpověď. Neposkytují mnoho informací, ovšem 
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umožňují klasifikovat dotazované a slouží tazateli jako vodítko k otázkám, na které je 

respondent kvalifikován odpovědět (4). 

Trichotomické otázky 

Kvůli dotazovaným, kteří neznají přesnou odpověď na žádnou z nabízených alternativ, 

se výše zmíněná dichotomická otázka mění v trichotomickou. Ta nabízí třetí kategorii 

odpovědi, např. „nevím“, „nejsem si jist“ apod. (4).  

Polytomické otázky 

Poskytují větší výběr předem stanovených odpovědí. V mnoha případech usnadňují 

a upřesňují pochopení otázky, usnadňují nepříjemné odpovědi a také usnadňují rozpomínání. 

Na druhé straně však mohou vést k určitému zkreslení tím, že odpovědi jsou již přímo 

klasifikovány a jejich počet je omezen. Takže někdy mohou být jen přibližné. Tento typ 

dotazů může ovlivnit odpověď sugestivně, protože respondentovi svým způsobem napovídají 

a mohou u něj vyprovokovat odpověď, na kterou by sám nepřišel, protože je mimo oblast jeho 

zkušeností (4). 

Škály 

Slouží k vyjádření názorů a postojů. Umožňují především převod kvalitativních 

informací na kvantitativní formu. Dotaz, který vyžaduje škálovanou odpověď, se snaží 

respondentovo mínění přímo změřit (4). 

Formulace otázek 

Špatně formulovaná otázka je jedním z hlavních zdrojů nepřesných nebo jinak 

chybných odpovědí. Při formulaci dotazů je proto třeba dbát následujících pravidel: 

 Používat jednoduchý jazyk (otázku musí pochopit každý). 

 Používat známý slovník (zaměření na obecnou veřejnost znamená vyloučení 

odborných termínů). 

 Vyloučit dlouhé otázky (dlouhá otázka s sebou nese nesrozumitelnost). 

 Dotaz musí být co nejvíce specifický (obecná otázka = bezvýznamná 

odpověď). 
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 Vyloučit vágní nebo víceznačná slova. 

 Vyloučit dvojité otázky (otázka se nesmí ptát na dvě či více věcí). 

 Vyloučit sugestivní otázky (takové, které sami vyvolávají odpověď). 

 Vyloučit zavádějící otázky (favorizují určitý typ odpovědi). 

 Vyloučit nepříjemné otázky (bez nevhodných narážek, předsudků apod.). 

 Vyloučit odhady (respondent nesmí dělat odhady) (18). 

Formální úprava dotazníku 

Správně vytvořený dotazník musí vyhovovat řadě požadavků. Měl by být vzhledově 

atraktivní a otázky musí být uspořádány přehledně. Pro otevřené otázky platí fakt, že je 

nutnost ponechat větší prostor na odpověď (čím více prostoru, tím rozsáhlejší odpověď). Měl 

by být vypracován tak, aby nevypadal jako příliš rozsáhlý. Jsou-li v dotazníku vzorce 

přeskakování otázek, musí instrukce jasně vyjadřovat, jak má dotazovaný postupovat (18).  
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3 ANALYTICKÁ ČÁST PRÁCE 

V analytické části této diplomové práce si nejprve představíme analyzovanou 

společnost, zhodnotíme její marketingový mix (rozšířený o lidi) a použijeme Porterův model. 

Z těchto analýz vyplyne SWOT analýza. Následovat bude samotný marketingový průzkum se 

všemi náležitostmi. 

3.1 Představení společnosti 

Jako analyzovanou společnost pro tuto diplomovou práci jsem si vybral restauraci 

Větrník Adamov. Majitelem tohoto restauračního zařízení je Pivovar Černá Hora, a.s., který je 

v současné době součástí koncernu Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Ten však prostory pouze 

pronajímá. Veškerou rozhodovací činnost, zodpovědnost a vedení přenechává provozovateli, 

který si zařízení pronajímá. 

Provozovatel:   HAPPYGASTRO s. r. o. 

    Herbenova 874/21 

    628 00 BRNO 

Restaurace Větrník Adamov se nachází ve městě Adamov, ulice Opletalova 345/22. 

Zařízení ve svých prostorách nabízí 140 míst pro hosty. V letních měsících je k dispozici 

i letní zahrádka s kapacitou přibližně 180 míst. Provozovatel se také zaměřuje na pořádání 

svatebních hostin, rodinných oslav, rautů, školení apod. K dispozici je pro rodiny s dětmi 

dětský koutek se spoustou hraček (20).  

Podnik je situován do budovy Městského kulturního střediska. Tato stavba je 

vlastněna Městem Adamov. To přináší pro restauraci značné pozitiva. Zastupitelstvo města se 

například v roce 2016 rozhodlo započít celkovou revitalizaci kulturního střediska. To přineslo 

Větrníku zbrusu nový plášť budovy, který evokuje zpříjemnění podmínek pro hosty a vytváří 

kvalitní celkový obraz o restauraci. V budově se také nachází veškeré městské sály a Kulturní 

oddělení Adamov. Tudíž veškeré pořádané akce se úzce dotýkají i restaurace Větrník 

Adamov. 

Provozovatel, HAPPYGASTRO s. r. o., v tomto restauračním zařízení zaměstnává 

11 zaměstnanců. Přesněji se pak jedná o provozního, 2 vrchní číšníky, 4 pracovníky obsluhy, 
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Majitel 

Provozovatel 

Provozní 

Kuchyň 

Pomocná síla 

Obsluha Úklid 

2 kuchaře, pomocnou pracovní sílu v kuchyni a zaměstnance úklidu. Pro určení vztahů mezi 

těmito profesemi slouží následující diagram struktury v restauraci Větrník Adamov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  4: Zaměstnanecká struktura restaurace Větrník Adamov. (vlastní zpracování) 

3.2 Analýza marketingového mixu 

V této kapitole si vyhodnotíme analýzu marketingové mixu rozšířeného o položku 

„people“ (lidi). Oblasti produkt a cena jsou sloučeny z důvodu prezentace nejprodávanějších 

produktů společně s jejich cenami. 

3.2.1 Produkt a jeho cena 

V této kapitole je sloučen produkt a cena z toho důvodu, že si přestavíme 

nejprodávanější sortiment v oblasti jídla i nápojů společně s jejich cenou. Je nutné 

poznamenat, že se restaurace v oblasti stálých pokrmů zaměřuje i na pečení pizzy. 
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Nejprodávanějším (nejoblíbenějším) sortimentem nabízených nápojů v restauraci 

Větrník Adamov nalezneme v této tabulce: 

Sortiment Množství [v litrech] Cena [v Kč] 

Pivo Černá Hora 10
° 0,5 

0,3 

26 

20 

Pivo Černá Hora 11° 
0,5 

0,3 

29 

24 

Pivo Černá Hora 12° 
0,5 

0,3 

33 

25 

Pivo Černá Hora 14° 
0,5 

0,3 

35 

27 

Rum Božkov 0,004 25 

Vodka Amundsen 0,004 31 

Božkov zelená 0,004 20 

Bílé víno - Veltlínské 0,2 29 

Červené víno – Cabernet 

Sauvignon 
0,2 29 

Točená kofola 
0,5 

0,3 

22 

15 

Černá Hora - malinovka 0,5 15 

Černá Hora - koala 0,5 15 

Tab. 1: Nejprodávanější sortiment restaurace Větrník Adamov v oblasti nápojů. (vlastní zpracování) 

Hlavních deset nejprodávanějších pokrmů ze stálé nabídky i s cenou nalezneme 

v následující tabulce. Pořadí je sestaveno od nejprodávanějších po ty méně servírované. 

Název pokrmu Cena [v Kč] 

Pizza – šunka a žampiony 139 

Smažený eidam s hranolkami 110 

Kuřecí steak s fazolkami 125 

Pizza – Margherita 120 

Pečené koleno s chlebem 118 

Těstoviny se smetanou a špenátem 130 

Vepřová panenka s pepřovou omáčkou 140 

Kuřecí kung – pao se zeleninou 110 

Smažené žampiony s hranolkami 125 

Pizza se špenátem a kuřecím masem 150 

Tab. 2: Nejprodávanější sortiment restaurace Větrník Adamov v oblasti pokrmů. (vlastní zpracování) 
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Kromě stále nabídky restaurace Větrník Adamov nabízí svým klientům i týdenní 

odpolední menu. To vždy zahrnuje nabídku dvou jídel společně s polévkou v ceně. Příklad 

tohoto menu můžeme vidět v následujícím obrázku. 

Obr.  5: Týdenní nabídka restaurace Větrník Adamov. (fotografie z menu restaurace) 
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3.2.2 Propagace 

Propagace restaurace Větrník Adamov je velice slabá. Podnik disponuje pouze 

webovými stránkami, které jsou již roky neudržované. Tyto stránky také nesplňují absolutně 

žádná základní pravidla tvorby internetových stránek. Web je nepřehledný a grafická stránka 

je naprosto nevyhovující. Základní informace se potencionální zákazník dozví, pokud je 

ochoten číst obsah na první pohled odrazujících stránek. Web obsahuje alespoň řadu 

podstatných údajů jako telefonní kontakt (navozuje pocit pravosti), adresu, nabízené služby 

a ukázku vnitřních prostorů. Pro lepší představu, jak stránky podniku vypadají, slouží 

následující odkaz http://www.vetrnik.kvalitne.cz/. 

V propagační činnosti restaurační zařízení využívá pouze dva základní typy reklamy 

pro šíření potřebných sdělení. Prvním jsou vystavená polední menu ve vitríně u vchodu 

do zařízení (point of sale). Druhým typem je reklama šířená vlastními zákazníky, kteří 

předávají své zkušenosti dalším potencionálním zákazníkům ve svém okolí (word of 

mounth). 

Co se týče propagace pomocí sponzoringu, nabízí se zde pouze jediný partner, 

a to fotbalový klub Větrník Adamov, který hraje 2. blanenskou ligu malého fotbalu. Ten se 

však neúčastní žádných velkých soutěží a jméno svého sponzora nedokáže šířit ve velkém 

měřítku. V této oblasti by bylo pro podnik výhodné začít spolupracovat s Městem Adamov. 

To by mohlo restauraci propagovat v regionálních mediích (Adamovský zpravodaj, 

Adamovský TV infokanál), ale především na svých webových stránkách v sekci informací 

pro turisty. 

3.2.3 Místo 

Restaurace Větrník Adamov se nachází v kulturním středisku Města Adamov. 

Pro lepší orientaci poslouží výřez mapy níže. Plášť budovy byl v roce 2017 kompletně 

zrekonstruován společně s výměnou oken. Sociální zařízení bylo rovněž revitalizováno 

a nabízí zákazníkům vysoký komfort. Samotná restaurace nabízí svým hostům 70 míst. 

V letních měsících je tato kapacita navýšena o 180 míst (zahrádka). Pivnice pak obsáhne 

až 50 míst a salónek pro soukromé akce 20 míst. Parkovací místa u tohoto zařízení zajišťuje 

parkoviště sousedícího panelového domu na ulici Neumannova, které je však obsazeno 
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obyvateli panelového domu a nenabízí tak zákazníkům příliš volného parkovacího prostoru. 

V prostorách se nachází i dětský koutek, kde rodiče mohou zabavit své potomky a užít si tak 

příjemný večer. Pro návštěvníky tohoto zařízení je zřízeno i bezplatné pokrytí Wi-Fi 

internetovým signálem. 

Obr.  6: Výřez mapy s vyznačenou restaurací Větrník Adamov. (vlastní zpracování) 

Jak již bylo výše zmíněno, ve stejné budově se nachází i veškeré městské sály 

a kancelář Kulturního oddělení Adamov. Veškeré akce, které tato kancelář nebo samotné 

město pořádá, se tedy restaurace velice úzce dotýkají. Samotné kulturní středisko neprovozuje 

pohostinské zařízení a všichni návštěvníci (pakliže mají chuť) musí navštívit Větrník 

Adamov. V této oblasti se tak nabízí několik forem spolupráce, ať už s kanceláří Kulturního 

oddělení Adamov nebo samotným Městem Adamov. I samostatně pořádané akce pro turisty 

a návštěvníky akcí, mohou výrazně pomoci podniku. A to nejen z finančního hlediska, 

ale především z důvodu následného šíření ústní propagace od hostů do celého okolí Adamova. 

Pro lepší ilustraci jak prostory restaurace Větrník Adamov vypadají, poslouží následující 

fotografie. 
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Obr.  7: Prostory restaurace Větrník Adamov. (20) 

Obr.  8: Prostory výčepu restaurace Větrník Adamov. (20) 
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Obr.  9: Prostory salónku restaurace Větrník Adamov. (20) 

3.2.4 Lidé 

Provozovatel v tomto restauračním zařízení, jak již bylo výše zmíněno, zaměstnává 

11 zaměstnanců. Jedná se o provozního, 2 vrchní číšníky, 4 pracovníky obsluhy, 2 kuchaře, 

kteří vždy vaří na směny proti sobě, pomocnou sílu do kuchyně a jednu zaměstnankyni 

na úklid. Jak jsou zaměstnanci v restauraci Větrník Adamov ohodnoceni, se dozvíme 

z následující tabulky. Hodinová hrubá mzda je stanovena podílem hrubé mzdy a 160 

odpracovanými hodinami měsíčně (zaokrouhleno na jednotky nahoru). 

Pracovní pozice 
Typ pracovního 

poměru 
Hrubá mzda [v Kč] 

Hodinová hrubá 

mzda [v Kč] 

Provozní restaurace Hlavní pracovní poměr 26 000 163 

Vrchní restaurace Hlavní pracovní poměr 22 500 141 

Pracovník obsluhy Hlavní pracovní poměr 19 000 119 

Kuchař Hlavní pracovní poměr 20 500 129 

Pomocná síla v 

kuchyni 
Hlavní pracovní poměr 17 900 112 

Uklízečka 
Poloviční pracovní 

úvazek 
7 500 94 

Tab. 3: Typy pracovní poměrů a hrubá mzda zaměstnanců restaurace Větrník Adamov. (vlastní zpracování) 
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Obrovskou nevýhodou v tomto podniku je vysoká fluktuace zaměstnanců. To s sebou 

přináší i fakt, že na pracovišti nepanuje vždy dobrá atmosféra (nelze navázat přátelské 

vztahy). Tento problém pak nejvíce odnáší hosté v restauraci. Personál „na place“ si pak 

frustraci vybíjí na zákaznících (arogantnost, nepříjemnost, drzost). Pokud se podíváme 

na určitou zaměstnaneckou firemní kulturu, nalezneme zde pouze jediný prvek. Tím je 

stejnokroj, který musí veškerý obsluhující personál povinně nosit.  

Vzdělanost aktuálních zaměstnanců restaurace Větrník Adamov je nestejnoměrná. 

Pro dokreslení této informace poslouží nadcházející tabulka. 

Pracovní pozice Typ školy (zaměření) 
Typ ukončení 

studia 

Vrchní restaurace Hotelová škola - obsluha maturita 

Obsluha č. 1 Hotelová škola – obsluha maturita 

Obsluha č. 2 Ekonomická škola – ekonomika podniku maturita 

Obsluha č. 3 Odborné učiliště – číšník výuční list 

Obsluha č. 4 Odborné učiliště – cukrářka výuční list 

Kuchař č. 1 Hotelová škola – kuchyň maturita 

Kuchař č. 2 Odborné učiliště – kuchař výuční list 

Pomocná síla v kuchyni Odborné učiliště – číšník výuční list 

Uklízečka Odborné učiliště – prodavačka výuční list 

Tab. 4: Dosažené vzdělání jednotlivých zaměstnanců restaurace Větrník Adamov. (vlastní zpracování) 
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Vařící 
konkurenti 

Polední menu 

Cafe and Wine 

Na Růžku 

Na Jevišti 

Stálé menu 

Cafe and Wine 

Na Jevišti 

3.3 Porterův model 

V této kapitole bude vypracována analýza okolí společnosti (atraktivnosti trhu), a to 

Porterův model. 

3.3.1 Stávající konkurenti 

Stávající konkurenti v lokalitě Adamov III (Ptačina) pro oblast teplé kuchyně takřka 

neexistují. Větrník Adamov je jedinou vařící restaurací v sídlišti pro cirka 2 700 obyvatel 

města (více než 50 % celého města). Jedinými třemi konkurenty v oblasti gastronomie jsou tři 

podniky v druhé části Adamova, Cafe and Wine, restaurace Na Růžku a Na Jevišti. U prvně 

zmíněného se jedná pouze o gastronomii se sklonem k italské kuchyni, klasických jídel se zde 

zákazníci nedočkají. Shodují se s Větrníkem pouze v nabídce poledních „meníček“. Ty má 

ovšem podnik Cafe and Wine na mnohem lepší úrovni, nejen co se týče surovin, ale také 

počtu nabízených jídel. Jedinou nevýhodou je poměrně vysoká cena. U druhého jmenovaného 

jsou v provozu pouze polední menu ve srovnatelné ceně i kvalitě jako Větrník. Restaurace 

Na Jevišti nabízí svým zákazníkům také obě varianty. Pokrmy má srovnatelně zaměřené jako 

Větrník, ovšem disponuje vyššími cenami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  10: Schéma konkurentů v oblasti gastronomie na místním trhu. (vlastní zpracování) 
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Nápojoví konkurenti 

Kluby 

Šipkový klub 

Sportbar 
Masna 

Restaurační zařízení 

Oáza 

Limetka 

Cafe and Wine 

Na Růžku 

Na Jevišti 

Farinka 

U Hotelu 

U Baťáka 

Obchodní dům 

V oblasti pohostinství (nápoje) je konkurence na území města Adamova poměrně 

široká (obrovská). Jen v části, kde je restaurace situována se nachází další podniky, jako např. 

Oáza, Limetka, Šipkový klub a Sportbar Masna. Posledně dva jmenované podniky 

se po zavedení zákazu kouření a systému EET staly kluby a navštěvují je jen členové klubů. 

Na druhé straně města se nacházejí již zmíněné Cafe and Wine, restaurace Na Růžku 

a Na Jevišti, ale také Farinka, hospoda Obchodní dům, bar U Hotelu a restaurace U Baťáka. 

Proto je zapotřebí se v této oblasti zaměřit na vhodný výběr alkoholických i nealkoholických 

nápojů. Protože jen spokojený zákazník se bude vracet. Je také třeba brát zřetel na ceny 

konkurence, ovšem v tomto bodu má Větrník Adamov výhodu, že do ceny svých produktů 

může započítat příjemné prostředí a především nově opravený venkovní plášť budovy, který 

již při vstupu do zařízení nabízí nadstandartní podmínky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  11: Schéma konkurentů v oblasti nápojů na místním trhu. (vlastní zpracování) 
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3.3.2 Potencionální konkurenti 

Jak u kuchyně, tak pivnice žádní noví potencionální konkurenti nehrozí. Sídliště ani 

samotné město, již nedisponuje žádnými volnými nebytovými prostory, které by byly vhodné 

pro přestavbu na restaurační zařízení. Dále je nutné při přestavbě dodržet územní plán, který 

schvaluje zastupitelstvo města. Stávající volené orgány v žádném případě nedovolují změnu 

tohoto plánu. Další volební období je na podzim roku 2018. V Adamově se ovšem 

nepředpokládá přílišná obměna křesel. Tedy můžeme tvrdit, že ke změně územního plánu 

po dobu 5 let určitě nedojde. Ani nová stavba takového zařízení není rovněž možná, jelikož 

Město Adamov nedisponuje žádnými volnými pozemky, na nichž je možno postavit bytové 

či nebytové prostory. 

3.3.3 Dodavatelé 

Restaurace Větrník Adamov momentálně nevyužívá služeb žádných dodavatelů, 

kromě dodávek piva a lihovin od majitele (pivovaru). Veškeré suroviny nakupují 

ve velkoobchodě Makro. V případě slev v supermarketech nakupuje suroviny do kuchyně, 

pochutiny nebo tvrdý alkohol zde.   

Ovlivnitelnost cen a nabízeného množství je velmi vysoká v oblasti dodavatelů. 

Restaurace nikdy bez nákupu surovin do kuchyně a nápojů do výčepu nemůže fungovat. 

Záleží tedy na výšce cen za tyto vstupy, protože ta se promítá do cenové kalkulace. Může tím 

pádem i ovlivnit nabízené množství, protože za vysoké ceny si restaurace zboží kupovat 

nebude nebo pouze v omezeném množství (aby se zavděčila věrným zákazníkům) a omezí tak 

množství. 

Proto je důležité se zaměřit na drobné regionální dodavatele, kteří poskytují výbornou 

kvalitu za příznivou cenu. Nákupní cena alkoholických i nealkoholických nápojů je zhruba 

na stejné cenové relaci u všech dodavatelských subjektů. Proto je zapotřebí volit jen nápoje 

oblíbené (nejprodávanější) a chutné. Pokusit se tak navázat se stálými dodavateli dobré 

obchodní vztahy, ze kterých mohou pramenit množstevní slevy a zisky restauračního zařízení 

mohou stoupat. 
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3.3.4 Kupující 

Možnost kupujících ovlivnit cenu a množství nabízených pokrmů je takřka nulová. 

Pokud bude restauraci navštěvovat málo lidí, ceny musí za všech okolností zůstat 

dle stanovených kalkulací, protože kuchyňská síla se zaplatit musí. Naopak, kdyby byl 

po jídle z dané kuchyně obrovský zájem a kuchař by produkoval jeden výrobek za druhým, 

tak se jeho hodinová mzda (samozřejmě včetně odvodů) dá rozpočítat do více uvařeného jídla 

a pak může dojít k opravdu nepatrnému snížení ceny nebo drobným dárkům pro hosty 

(drobná sladkost po jídle zdarma). 

Co se týče nápojového sortimentu, vlastníka (pivovar) jedna restaurace z mnoha 

dalších, v ziskovosti opravdu neposune (ať už dolů nebo nahoru). Z toho vyplývá, že s cenou 

alkoholického a nealkoholického sortimentu toho kupující moc neudělají. Ovšem při vysoké 

poptávce hostinský logicky vytočí více nápojů a dostává od pivovaru bonusy. Ty se pak dají 

vrátit zákazníkům v podobě dárkových předmětů apod. Tento fakt pak slouží jako důkaz, 

že si podnik svých stálých hostů váží a ti se na oplátku rádi vrací a utrácejí své peníze. 

Rozvrstvení návštěvnost tohoto restauračního zařízení s ohledem na věkové 

uspořádání konzumentů je následující: 

Pořadí Věkové rozmezí 

1 19 až 39 

2 40 až 60 

3 nad 60 

4 pod 18 

Tab. 5: Věkové rozložení návštěvníků restaurace Větrník Adamov. (vlastní zpracování) 

3.3.5 Substituty 

Dobře natočené pivo za žádných okolností nelze nahradit i dobře vychlazeným pivem 

lahvovým. Stejně tomu tak je i u dobrého jídla. V domácím prostředí mnoho lidí dokáže 

uvařit srovnatelné nebo i lepší pokrmy než v restauraci, ovšem musíme k tomu připočítat 

náklady, především časové v podobě nákupu surovin, přípravě jídla a závěrečném úklidu 
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(nádobí). Pokud by tak byl pokrm v rozumné a dosažitelné cenové relaci, lze si společně 

s příjemným prostředím evokujícím diskuzi představit, že substituty jsou značně potlačeny. 

Ovšem ne každá domácnost disponuje takovými finančními prostředky. 

Zde už opravdu záleží na názoru každého strávníka. Někdo raději jde na točené pivo, 

někdo si raději přidá práci s nákupem, ale vypije si levnější pivo nebo sní vlastnoručně 

připravený oběd nebo večeři v pohodlí domova. Jedinými substituty, které se v této oblasti 

nachází, jsou dovozy jídla přímo domů a tzv. krabicové balení jídla domů. Pokud se zaměříme 

na konkurenty v oblasti jídla, tak pouze restaurace Cafe and Wine nabízí svým zákazníkům 

rozvoz jídel a možnost zabalení pokrmu do krabice. Restaurace Větrník nabízí svým 

konzumentům pouze „krabičková“ jídla. Na požádání zabalí návštěvníkům objednané jídlo 

domů za poplatek 10 Kč. U konkurence je rozvoz po městě zdarma a zabalení do přenosných 

boxů je zpoplatněno ve výši 15 Kč. 

3.4 SWOT analýza 

V této části bude sestavena SWOT analýza vyplývající z předchozích modelů. 

Každému členu v jednotlivých kategoriích bude přiřazena bodová hodnota důležitosti 

od 0 (nedůležité) do 5 (velmi důležité). 

Silné stránky Slabé stránky 
 Zrekonstruovaná budova restaurace. 

(3) 

 Revitalizované sociální zařízení 

restaurace. (2) 

 Budova kulturních akcí – možnost 

navázaní spolupráce s MKS. (4) 

 Vysoká fluktuace zaměstnanců => 

horší atmosféra => špatné chování 

k hostům. (5) 

 Propagace restaurace. (4) 

 Parkovací místa. (2) 

Příležitosti Hrozby 
 Malá konkurence v oblasti 

gastronomie na místním trhu. (4) 

 Nemožnost vstoupení nových 

konkurentů. (5) 

 Rozvoz jídla. (2) 

 Velká konkurence v oblasti nápojů 

na místním trhu. (5) 

 Zákazníci nemohou ovlivnit cenu => 

neochota platit vysoké částky. (3) 

 Síla dodavatelů ovlivnit cenu => 

vysoké ceny. (4) 

 

Tab. 6: SWOT analýza. (vlastní zpracování) 
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3.5 Marketingový průzkum 

V této části práce se budeme zabývat samotným marketingovým průzkumem. Nejprve 

si pomocí popisné statistiky představíme zkoumaný vzorek z pohledu pohlaví, sociálního 

statusu a důvodu návštěvy. Dále celý zkoumaný vzorek podrobíme shlukové analýze, 

abychom veškeré testy prováděli na nejrelevantnější skupině zákazníků, kteří přináší 

do restaurace měsíčně nejvíce finančních prostředků. Následně vyhodnotíme index 

spokojenosti a důležitosti, abychom zjistili faktory, které jsou pro další zkoumání relevantní. 

Toto zjištění bude dále podpořeno regresní analýzou. Na analýzami vybrané faktory budou 

stanoveny hypotézy a pomocí statistických testů bude opět ověřena jejich závislost. Pokud 

bude existovat, bude vypočtena i síla závislosti. 

Shluková a regresní analýza bude vymodelována pomocí programu STATISTICA. 

3.5.1 Dotazník 

Dotazníkové šetření obsahuje 27 otázek. Harmonogram činností byl následující: 

1) Focus group, 

2) sestavení dotazníků, 

3) dotazníkové šetření, 

4) vyhodnocení dotazníků. 

Výběr otázek byl z velké části tvořen za pomoci metody Focus group. V první části 

byly osloveny dvě skupiny zákazníků, přičemž první čítala 9 členů a druhá 7 členů. Otázky 

směřovaly především k tomu, co je pro ně při návštěvě v podniku nejdůležitější a co naopak 

nehraje roli a vůbec je v restauraci nezajímá. V druhé části této metody byl osloven provozní 

restaurace, aby i on vyjádřil svůj názor a dotazník mohl obsahovat otázky ohledně provozu 

restauračního zařízení, aby mohl zjistit nejdůležitější chyby. Po sloučení vznikly duplicitní 

odpovědi, které se následně objevily v dotazníku. Počáteční otázky slouží pouze 

pro statistické uspořádání a rozdělení dotazovaných. Samotný dotazník se nachází v přílohové 

části této práce. 
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3.5.2 Sběr dat a definice vzorku 

Sběr dat dotazníkového šetření probíhal od 15. ledna 2018 do 15. března 2018. 

Dotazování probíhalo formou písemného šetření, kdy za pomoci personálu a vedení 

restaurace byly dotazníky rozdávány mezi zákazníky. Důležité bylo, aby nedošlo k duplicitě 

a proto byl každý návštěvník nejprve dotázán, zdali už dotazník vyplňoval nebo nikoliv. 

Pro definování vzorku respondentů byla použita technika kvótního výběru. Vzorek 

dotazovaných je specifikovaný následujícími charakteristikami: 

 pohlaví, 

 sociální status, 

 věk. 

Vybráno bylo 366 dotazníků. Po kontrole platnosti a pravosti bylo 9 dotazníků 

vyloučeno z dalších šetření. Celkový vzorek tedy čítá 357 respondentů.  

3.5.3 Spolehlivost a platnost dotazníku 

Spolehlivost a platnost dotazníku je zaručena hned několika opatřeními. Prvním je 

osvědčený způsob opakované otázky. V dotazníku se významově shodují otázka číslo 

5 a číslo 25. Ty jsou však položeny jinak, aby v respondentovi nevyvolali nesrovnalosti. 

Ovšem jejich odpovědi nám dají jasný důkaz o spolehlivosti odpovědí. 

 Druhým opatřením je otázka číslo 26. Jedná se o tzv. „otázku faktu“. Aby byla 

zajištěna platnost dotazníku a dotazovaní ho nevyplňovali pouze náhodným výběrem 

možností, je v této části dotazníku zapotřebí vyplnit příslušný den, ve kterém tento písemný 

dokument vyplňují. 
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3.5.4 Základní popisná statistika 

 

Graf 1: Rozložení respondentů dle pohlaví. (vlastní zpracování) 

Graf 2: Rozložení žen a mužů dle jejich sociálního statusu. (vlastní zpracování) 
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Z grafu č. 1 je patrné, že restauraci Větrník Adamov navštěvují především muži, kteří 

mají takřka dvou třetinové (63%) zastoupení. Dle sociálního zastoupení z grafu č. 2 je pak 

zřejmé, že nejvíce restaurační zařízení navštěvují zaměstnaní muži i ženy. Druhou 

nejpočetnější skupinou u obou pohlaví jsou důchodci. Nejméně početnými jsou pak u mužů 

nezaměstnaní, osoby sami výdělečně činné a studenti, kteří mají podobné zastoupení. U žen 

jsou to pouze dvě skupiny, a to nezaměstnaní a OSVČ ve stejné hodnotové hladině deset. 

Graf 3: Rozložení respondentů podle důvodu návštěvy restauračního zařízení. (vlastní zpracování) 

O důvodu návštěvnosti nám podává informace graf č. 3. Zásadní skupinou 

návštěvníků jsou ti, kteří mají restauraci Větrník v místě bydliště. Ostatní návštěvníci jsou 

zastoupeni takřka v podobně velkých celcích od 12% do 16%. Celkově pak zákazníci, kteří 

nejsou občany Adamova, tvoří 42 % návštěvnosti. Můžeme konstatovat, že tento vzorek má 

tedy velkou váhu a restaurace Větrník by se měl zaměřit i na uspokojování potřeb těchto 

konzumentů. 
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Graf 4: Rozložení respondentů podle jejich věku. (vlastní zpracování) 

Z tohoto grafu můžeme vyčíst věkové rozložení zákazníků restauračního zařízení 

Větrník Adamov. Nejpočetnější skupinou jsou návštěvníci ve věku 19 až 39 let, kteří tvoří 

skoro polovinu všech hostů. Dalším velice početným segmentem jsou lidé ve věku 40 až 60 

let. Tato skupina má třetinové zastoupení. Nejméně restauraci navštěvují osoby s věkem 

pod 18 let. 

Z předešlých grafů je tedy patrné, že typickým zákazníkem Větrníku Adamov je 

zaměstnaný muž z Adamova ve věku 19 až 39 let. 

3.5.5 Shluková analýza 

Shluková analýza je použita proto, abychom z celkového vzorku respondentů 

vyselektovali ty, kteří nosí do restaurace měsíčně nejvíce peněz. Pomocí shlukové analýzy 

jsme si zkoumaný vzorek rozdělili do tří skupin dle věku a průměrné měsíční útraty 

v restauraci. Nejdůležitějším shlukem je shluk č. 1, ve kterém se nachází zákazníci, jež přináší 

restauraci měsíčně nejvíce peněz. Ten také dále podrobíme ostatním, výše zmíněným testům.  
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Proměnná Shluk č. 1 Shluk č. 2 Shluk č. 3 

Věk 41,87 37,84 43,60 

Průměrná měsíční 

útrata 
1679,71 794,78 339,41 

Tab. 7: Základní charakteristiky shluků. (vlastní zpracování) 

O shluku č. 1 můžeme tedy tvrdit, že jeho typický reprezentant má 41,87 let a měsíčně 

v restauraci Větrník utratí 1680 Kč. Shluk č. 1 obsahuje 69 reprezentantů a nachází se v něm 

lidé, kteří restauraci navštěvují pravidelně a také si pravidelně dávají jídlo.  

Shluk č. 2 obsahuje především pravidelné hosty v oblasti nápojů. Jsou zde také 

zahrnuti návštěvníci, kteří nejsou z Adamova, ale městem projíždí a zastavují se zde občas 

na jídlo. 

Ve shluku č. 3 jsou nejvíce zastoupeni důchodci, kteří do města přijeli na kulturní 

akci, a jejich návštěva je tak ojedinělá. Další skupinou jsou nezaměstnaní občané Adamova. 

Ti chodí do restaurace pouze na pití. 

3.5.6 Index spokojenost/důležitost 

Index spokojenost/důležitost je vytvořen pomocí dotazníkových otázek. U všech 

faktorů, které vyšly z metody Focus group, je přidána i otázka na jejich důležitost. 

Pro vyhodnocování použijeme pouze 69 nejideálnějších zástupců a jejich odpovědi budou 

zprůměrovány, aby mohly být zaneseny do následujícího grafu. 

Pro přesnější hranice určení spokojenosti a důležitosti nebude použita střední hodnota 

z dotazníkové stupnice, ale střední hodnota mezi minimem a maximem na dané stupnici. 

Na ose x (spokojenost) je hranice stanovena na 5,35 a na ose y (důležitost) hranice činí 5,98. 
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Obr.  12: Index spokojenost/důležitost. (vlastní zpracování) 

Po vyhodnocení indexu spokojenosti a důležitosti můžeme konstatovat, že je zapotřebí 

se v první řadě zaměřit na obsluhu a jídlo. Nachází se totiž v levém horním kvadrantu, 

kde se nachází velice důležité faktory pro zákazníky, se kterými však nejsou spokojeni. 

Na hraně důležitosti se ovšem v kvadrantu nespokojenosti nachází mezní veličina propagace. 

Spokojení jsou návštěvníci s cenou, čistotou a čistotou sociálního zařízení. 

Tyto atributy konzumenti také hodnotí jako velice důležité. Proto můžeme konstatovat, 

že s těmito položkami nemá Větrník Adamov žádný problém. Spokojeni jsou také s šíří 

sortimentu, která ovšem pro návštěvníky není důležitá. Nespokojenost pak vyvolává 

parkování u restaurace, ovšem to pro hosty zařízení není důležitá položka. 

3.5.7 Regresní analýza 

Po výpočtu regresní analýzy nám jako statisticky významné proměnné zůstaly 

obsluha, jídlo a propagace. Všechny tyto aspekty mají p hodnotu menší než 0,05. Což je 

patrné z následujícího obrázku. 
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Obr.  13: Výsledky regresní analýzy. (program STATISTICA) 

Rovnici této regresní analýzy pak můžeme formulovat následovně: 

Celková spokojenost = 0,423 * obsluha + 0,464 * jídlo + 0,161 * propagace 

Spolehlivost tohoto testu je 99,4 %. Můžeme tedy tvrdit, že se tato analýza maximálně 

přiblížila a kopíruje reálný aktuální stav. 

Důležité pro naši práci je, že se výsledky shodují s předchozím indexem 

spokojenost/důležitost. 

3.5.8 Stanovené hypotézy 

Následující tři hypotézy byly zvoleny z důvodu dalšího ověření, zdali mají faktory 

kvalita jídla, kvalita obsluhy a propagace vliv na celkovou spokojenost s restaurací Větrník. 

Zvolené hypotézy jsou následující: 

1) Znaky kvalita servírovaných pokrmů a celková spokojenost 

zákazníka jsou nezávislé. 

2) Znaky chování obsluhujícího personálu podniku a celková 

spokojenost zákazníka jsou nezávislé. 

3) Znaky kvalita propagační činnosti a celková spokojenost 

zákazníka jsou nezávislé. 
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3.5.9 Vyhodnocení hypotéz 

Pro vyhodnocení závislosti dvou proměnných nám poslouží test kontingence. 

Aby bylo možné tento test aplikovat, musíme si odpovědi od respondentů sloučit do dvou 

kategorií. Celkovou spokojenost sloučíme na SPOKOJEN (hodnoty 6 až 10) a nespokojen 

(1 až 5). To stejné vždy uděláme s proměnnými jídlo, obsluha a propagace. U všech testů 

budeme mít stanoven koeficient spolehlivosti na úrovni 0,95. 

Pokud bude mezi zkoumanými veličinami existovat vazba, bude podrobena dalšímu 

testu (Craméruv koeficient kontingence), abychom zjistili, jak moc na sobě jsou závislé. 

Hypotéza č. 1 : Znaky kvalita servírovaných pokrmů a celková spokojenost 

zákazníka jsou nezávislé. 

Kontingenční 

tabulka četností 
Špatné jídlo Dobré jídlo Mar. rel. četnosti 

Spokojen 9 19 28 

Nespokojen 29 12 41 

Mar. rel. četnosti 38 31 69 

Tab. 8: Kontingenční tabulka četností k hypotéze č. 1. (vlastní zpracování) 

Kontingenční 

tabulka relevantních 

četností 
Špatné jídlo Dobré jídlo Mar. rel. četnosti 

Spokojen 0,130 0,275 0,406 

Nespokojen 0,420 0,174 0,594 

Mar. rel. četnosti 0,551 0,449 1 

Tab. 9: Kontingenční tabulka relativních četností k hypotéze č. 1. (vlastní zpracování) 

Hodnota testového kritéria: 10,013 

Kritická hodnota: 3,841 

Hodnota testového kritéria je větší než kritická hodnota a proto hypotézu zamítáme. 

Tedy můžeme tvrdit, že znaky kvalita pokrmů a celková spokojenost jsou na sobě závislé. 
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Craméruv koeficient kontingence v tomto případě vyšel 0,381. Závislost mezi těmito znaky 

se tak blíží ke střední síle závislosti. 

Hypotéza č. 2 : Znaky chování obsluhujícího personálu a celková spokojenost 

zákazníka jsou nezávislé. 

Kontingenční 

tabulka četností 
Špatná obsluha Dobrá obsluha Mar. rel. četnosti 

Spokojen 18 10 28 

Nespokojen 37 4 41 

Mar. rel. četnosti 55 14 69 

Tab. 10: Kontingenční tabulka četností k hypotéze č. 2. (vlastní zpracování) 

Kontingenční 

tabulka relevantních 

četností 
Špatná obsluha Dobrá obsluha Mar. rel. četnosti 

Spokojen 0,261 0,145 0,406 

Nespokojen 0,536 0,058 0,594 

Mar. rel. četnosti 0,797 0,203 1 

Tab. 11: Kontingenční tabulka relevantních četností k hypotéze č. 2. (vlastní zpracování) 

Hodnota testového kritéria: 6,932 

Kritická hodnota: 3,841 

Hodnota testového kritéria je větší než kritická hodnota a proto hypotézu zamítáme. 

Tedy můžeme tvrdit, že znaky kvalita servisu a celková spokojenost jsou na sobě závislé. 

Craméruv koeficient kontingence v tomto případě vyšel 0,317, což je závislost slabá. 

 

 

 



67 

 

Hypotéza č. 3 : Znaky kvalita propagační činnosti a celková spokojenost 

zákazníka jsou nezávislé. 

Kontingenční 

tabulka četností 
Špatná propagace Dobrá propagace Mar. rel. četnosti 

Spokojen 25 3 28 

Nespokojen 41 0 41 

Mar. rel. četnosti 66 3 69 

.Tab. 12: Kontingenční tabulka četností k hypotéze č. 3. (vlastní zpracování) 

Kontingenční 

tabulka relevantních 

četností 
Špatná propagace Dobrá propagace Mar. rel. četnosti 

Spokojen 0,362 0,043 0,406 

Nespokojen 0,594 0,000 0,594 

Mar. rel. četnosti 0,957 0,043 1 

Tab. 13: Kontingenční tabulka relevantních četností k hypotéze č. 3. (vlastní zpracování) 

Hodnota testového kritéria: 4,593 

Kritická hodnota: 3,841 

Hodnota testového kritéria je větší než kritická hodnota a proto hypotézu zamítáme. 

Tedy můžeme tvrdit, že znaky kvalita propagace a celková spokojenost jsou na sobě 

závislé. Craméruv koeficient kontingence v tomto případě vyšel 0,258. Tento výsledek značí 

velice slabou závislost mezi těmito znaky. 

3.5.10 Sumarizace výsledků 

Z celkového počtu 357 respondentů jsme pomocí shlukové analýzy vybrali 

69 reprezentantů, kteří mají vysokou měsíční útratu. Pouze tyto relevantní členy jsme 

podrobili dalším testům. 

Index spokojenost/důležitost nám podal informace o proměnných, které jsou 

zapotřebí zlepšit, aby vzrostla celková spokojenost zákazníků restaurace Větrník Adamov. 
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Jsou jimi kvalita servírovaných pokrmů, kvalita servisu a na hranici se nachází kvalita 

propagace. 

Pro potvrzení těchto veličin jsme zvolili další metodu, a to regresní analýzu. Ta nám 

potvrdila předešlé výsledky, které můžeme interpretovat rovnicí „Celková spokojenost = 

0,423 * obsluha + 0,464 * jídlo + 0,161 * propagace“. Opět vidíme, že váha obsluhy a jídla 

je na mnohem vyšší úrovni než propagace. 

Posledním testem potvrzení správnosti výběru proměnných byl test kontingence, 

kde jsme si stanovili tři hypotézy, které jsme následně testovali. Výsledky nám opět podaly 

stejnou odpověď jako předešlé varianty. Všechny veličiny (kvalita pokrmů, kvalita obsluhy, 

kvalita propagace) jsou ZÁVISLÉ na celkové spokojenosti hosta restauračního zařízení 

Větrník Adamov. Jejich váha byla také potvrzena, stejně jako u regresní analýzy, 

tak i Craméruv koeficient ukázal, že nejsilnější vazbu na celkovou spokojenost 

má servírované jídlo. Následuje kvalita obsluhy restaurace a nejslabší vazbu má propagace. 

Pro lepší identifikaci chybných míst v těchto třech vybraných oblastech poslouží 

následující tři grafy. Ty vyplynuly z dotazníkového šetření, kde v otevřených otázkách mohli 

respondenti vyjádřit svůj názor a sdělit chyby, které jsou pro ně markantní a způsobují tedy 

zákaznickou nespokojenost. Z těchto sloupcových grafů absolutních četností také budou 

vycházet některé z následujících návrhů ke zlepšení stávající situace.  

Graf 5: Absolutní četnosti chyb u obsluhy restaurace Větrník Adamov. (vlastní zpracování) 
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Graf 6: Absolutní četnosti chyb u servírovaného jídla v restauraci Větrník Adamov. (vlastní zpracování) 

Graf 7: Absolutní četnosti chyb v propagaci restaurace Větrník Adamov. (vlastní zpracování)  
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4 NÁVRHOVÁ ČÁST PRÁCE 

V této části diplomové práce se zaměříme na návrhy, které povedou ke změně stávající 

spokojenosti zákazníků restaurace Větrník Adamov.  

Návrhová část práce bude vypracována na základě předešlých analýz (shluková 

analýza, index spokojenost/důležitost, regresní analýza, test kontingence a SWOT analýza) 

a na základě logiky Kano modelu. Proto je rozdělena do následujících částí, ostatní pro nás 

nejsou signifikantní: 

 oblast obsluhy restaurace, 

 oblast servírovaných pokrmů, 

 oblast propagační činnosti, 

 oblast návrhů nespadajících do předešlých kategorií. 

U všech návrhů budou stanoveny náklady na pořízení. Všechny ceny jsou uvedeny 

včetně DPH. Rovněž budou uvedeny i náklady na zaměstnance v hrubé mzdě, který bude 

danou činnost vykonávat. Každý projekt bude mít také zodpovědnou osobu. 

4.1 Oblast obsluhy restaurace 

V této kapitole se zaměříme na návrhy, které povedou ke zlepšení současného stavu 

u servisu restauračního zařízení Větrník Adamov. 

4.1.1 Nábor nového personálu 

Každému restauračnímu zařízení generuje největší část příjmu personál. Ten je 

v našem případě velice špatně hodnocen. Jednou z variant je nábor nového zaměstnaneckého 

týmu. Jednalo by se o nábor čtyř nových pracovních sil na pozici obsluhujícího personálu. 

Zaměstnáni by byli na hlavní pracovní poměr s hrubou mzdou ve výši 19 000 Kč. 

Tento proces je však velice zdlouhavý a pracný. Na druhou stranu s sebou nenese obrovské 

pořizovací náklady, pouze náklady na zaměstnance, kteří vedou pohovory a připravují 

podklady pro realizaci a na inzerci. Tu bychom prováděli na portále www.chcipraci.cz. 

Kde umístění našeho inzerátu bude stát 1 990 Kč a bude probíhat jeden kalendářní měsíc. 

Celý tento návrh bude probíhat po dobu 2 měsíců. 
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Přípravnou fázi, která se uskuteční v prvním měsíci, tohoto řešení bude mít na starosti 

provozní restaurace. Ten vytvoří profil ideálního kandidáta se všemi požadavky a následně 

rozmístí několik inzerátů. Ty mohou být vyvěšeny i na sociálních sítích a webu restaurace. 

O těchto možnostech se ještě budeme bavit v nadcházející kapitole 4.3 Oblast propagační 

činnosti. Následovat bude shromažďování a vyhodnocování přijatých životopisů. 

Na tyto práce bude vyhrazeno 10 hodin. 

Ve druhém měsíci budou probíhat osobní pohovory se zájemci o volná pracovní místa. 

Na těchto jednání bude přítomný i vrchní číšník, který bude posuzovat odbornost zájemců. 

Na tuto část je pro každého zaměstnance vyhrazeno 15 hodin. Z výše uvedeného je patrné, 

že zodpovědnost za vybrané zaměstnance přejímá provozní, ale i vrchní číšník restaurace 

Větrník Adamov. 

Pro sumarizaci nákladů použijeme následující tabulku. Roční interval je uveden 

z důvodu vysoké fluktuace zaměstnanců v tomto oboru podnikání a je dosti možné, 

že tato situace může nastat každý rok. 

Zodpovědná osoba: 

provozní a vrchní 

číšník restaurace 

Hodinová hrubá 

mzda 

zaměstnanců 

[v Kč] 

Měsíční interval 

[v Kč] 

Roční interval 

[v Kč] 

Náklady 

na provozního 

restaurace 

163 
1. měsíc: 1 630 

2. měsíc: 2 445 
4 075 

Náklady na vrchního 

číšníka 
141 

1. měsíc: 0 

2. měsíc: 2 115 
2 115 

Náklady na inzerci - 
1. měsíc: 1 990 

2. měsíc: 0 
1 990 

Celkové náklady - 
1. měsíc: 3 620 

2. měsíc: 4 560 
8 180 

Tab. 14: Sumarizace nákladů na nábor nového personálu. (vlastní zpracování) 
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4.1.2 Firemní školení zaměstnanců 

Protože velká část respondentů v dotazníkovém šetření uvedla, že obsluhující personál 

restaurace Větrník Adamov trpí neznalostí pravidel servisu je zapotřebí, aby byl řádně 

proškolen. Toto školení bude prováděno vnitropodnikově pod vedení vrchního číšníka 

restaurace. Bude se jednat o 2 kurzy, přičemž jeden bude vždy trvat 3 hodiny. Konat 

se budou vždy v ranních hodinách, kdy je Větrník Adamov uzavřen, aby nebyl narušen 

provoz. 

Z důvodu velké fluktuace zaměstnanců je zapotřebí školení provádět alespoň dvakrát 

za rok. Náplní kurzů jsou následující činnosti. 

 Kurz č. 1 

o Seznámení se s jídelníčkem (co z čeho se vaří) – 1,5 hod. 

o Seznámení se s nápojovým sortimentem (především informace 

o točeném pivu) – 0,5 hod. 

o Seznámení se s cenovou politikou restaurace (kalkulace) – 1 hod. 

 Kurz č. 2 

o Technika servírování pokrmů – 1 hod. 

o Zásady správného stolování (jak nachystat stůl, jaký příbor donést, kam 

pokládat nápoje) – 1 hod. 

o Komunikace s hosty (přivítání, příjem objednávek, jak prodat produkt, 

vyřízení reklamací) – 1 hod. 

Protože se školení konají mimo pracovní dobu, nenesou s sebou žádné zaměstnanecké 

náklady v podobě mezd. Jediným nákladem zde bude jednorázová odměna pro školitele 

(vrchního číšníka) ve výši 1 500 Kč za jeden odvedený kurz. Ten také ponese veškerou 

zodpovědnost za personál a jeho vystupování vůči zákazníkům. 

Pro lepší dokreslení nákladové situace u tohoto projektu je vypracována následující 

tabulka. 
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Zodpovědná osoba: 

vrchní číšník restaurace 
Náklad na 1 kurz [v Kč] 

Náklady na 4 kurzy ročně 

[v Kč] 

Náklady na vrchního 

číšníka restaurace 
1 500 6 000 

Celkové náklady 1 500 6 000 

Tab. 15: Sumarizace nákladů na firemní školení zaměstnanců. (vlastní zpracování) 

4.1.3 Ranní porady 

Dalšími položkami v oblasti chyb obsluhujícího personálu byly neznalost toho, 

co prodávají a pomalost servisu. Tyto problémy se lehce, levně a efektivně dají odstranit 

zavedením ranních porad personálu s vrchním číšníkem restaurace. Každý den se obsluha 

po příchodu do práce sejde na ranním půlhodinovém meetingu. Zde jim bude od vrchního 

číšníka sděleno: 

 jaká bude v daný den nabídka pokrmů, 

 popřípadě jaké akce se v tento den konají, 

 rozdělení servírovacího prostoru, 

 rozdělení úloh při obsluhování hostů. 

Tímto by se mělo zamezit veškerým nežádoucím prostojům a pomalosti. Servis by tak 

měl fungovat efektivně. Dalším sdělením může být informace o zvláštní návštěvě, rezervacích 

nebo velkých skupinkách návštěvníků, aby i v těchto situacích nedocházelo k chaosu 

a veškerý provoz byl neustále kontinuální s co nejmenšími výkyvy. 

Z výše zmíněného je jasné, že zodpovědnou osobou této činnosti je vrchní číšník. 

Pokud se budeme bavit o nákladech na toto řešení, jsou jimi pouze náklady na mzdy. Obsluhu 

zákazníků provádí vždy 2 osoby z obsluhujícího personálu a vrchní číšník. Proto jsou náklady 

na ranní porady následující. 
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Zodpovědná osoba: 

vrchní číšník 

restaurace 

Hodinová hrubá 

mzda 

zaměstnanců 

[v Kč] 

Měsíční interval 

(30 dní) [v Kč] 

Roční interval 

[v Kč] 

Náklady na vrchního 

číšníka restaurace 
141 2 115 25 380 

Náklady na 

obsluhující personál 

(2 osoby) 

119 3 570 42 840 

Celkové náklady - 5 685 68 220 

Tab. 16: Sumarizace nákladů na ranní porady zaměstnanců. (vlastní zpracování) 

4.1.4 Motivování zaměstnanců 

Problémem, který je také u zaměstnanců servisu restaurace Větrník Adamov zapotřebí 

vyřešit, je jejich arogantnost a nezájem o práci. Je jasné, že žádný pracovník nevykonává svou 

práci lépe, než dobře motivovaný zaměstnanec. K základnímu platu by byla přidána složka 

odměny, která by se odvíjela od velikosti měsíčních obratů, ale také od samotné spokojenosti 

návštěvníků. Prémie by byla stanovena ve výši 1 000 Kč za měsíc. 

Kontrolní a zodpovědnou osobou by byl vždy přítomný vrchní číšník, který by 

kontroloval kvalitu, rychlost servisu a samozřejmě by osobně kontaktoval všechny 

již obsloužené hosty a dotazoval se jich na spokojenost s restaurací Větrník Adamov. 

Dle zjištěných informací by pak sám stanovil konečnou výši odměny (maximálně 1 000 Kč). 

Velikost odměny by zároveň sloužila jako zpětná vazba zaměstnancům.  

Rozložení nákladů pro tuto variantu nalezneme v této tabulce. 

Zodpovědná osoba: 

vrchní číšník restaurace 
Měsíční interval [v Kč] Roční interval [v Kč] 

Náklady na obsluhující 

personál (4 osoby) 
4 000 48 000 

Celkové náklady 4 000 48 000 

Tab. 17: Sumarizace nákladů na motivaci zaměstnanců. (vlastní zpracování) 



75 

 

4.2 Oblast servírovaných pokrmů 

Tato kapitola popisuje návrhy na zlepšení v oblasti servírovaných pokrmů v restauraci. 

4.2.1 Malá porce 

Jednou z chyb u servírovaných pokrmů v restauraci Větrník Adamov, kterou odhalilo 

dotazníkové šetření, jsou malé porce. Tento problém se dá vyřešit pouze navýšením 

stávajících porcí. Pro toto rozhodnutí je zde určitý manévrovací prostor. Samozřejmostí je, 

že pokud restaurace bude servírovat větší porce, zvýší se náklady na jeden pokrm a tudíž 

i cena. Z veřejného průzkumu však vyšlo, že ceny hosté považují za nižší a byli by ochotni 

zaplatit více. Z tohoto důvodu můžeme tento návrh realizovat. 

Na každém pokrmu by bylo přidáno 10 % nákladů ze vstupních surovin. Nákladovost 

jednotlivých pokrmů je určena jako polovina z prodejní ceny, protože podniková kalkulace 

všechny pokrmy prodává s běžnou 100% marží. Pochopitelně bude zapotřebí vytvořit novou 

kalkulaci jídelníčku dle nových nákladů. Jak by vypadala nová kalkulace u desítky 

nejoblíbenějších jídel ze stálé nabídky, můžeme vidět v následující tabulce. 

Název pokrmu 

Průměrný 

počet 

prodejů 

denně 

Nákladovost 

pokrmu 

před změnou 

[v Kč] 

Nákladovost 

pokrmu 

po změně 

[v Kč] 

Nová cena 

pokrmů 

[v Kč] 

Pizza – šunka a žampiony 6 69,5 76,45 153 

Smažený eidam s hranolkami 6 55 60,5 125 

Kuřecí steak s fazolkami 5 62,5 67,75 136 

Pizza – Margherita 4 60 66 132 

Pečené koleno s chlebem 3 90 99 198 

Těstoviny se smetanou, 

špenátem a kuřecí masem 
3 65 71,5 143 

Vepřová panenka s pepřovou 

omáčkou 
2 70 77 154 

Kuřecí kung – pao se zeleninou 2 55 60,5 121 

Smažené žampiony s hranolkami 2 62,5 68,75 138 

Pizza se špenátem a kuřecím 

masem 
2 75 82,5 165 

Tab. 18: Nová kalkulace pro 10 nejprodávanějších jídel restaurace Větrník Adamov. (vlastní zpracování) 
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Kalkulaci nových jídel by prováděli oba kuchaři společně. Na tuto činnost by měli 

vymezeno 20 hodin. Následně by provozní restaurace musel přepsat veškerá nabídková menu. 

Tuto práci musí vykonat za 10 hodin. Dalšími náklady budou přidané suroviny do pokrmů. 

Ty vyjádříme pro deset nejprodávanějších jídel. Zodpovědnými osobami v tomto projektu 

budou oba kuchaři, kteří celou kalkulaci připravovali. 

Nákladová stránka tohoto řešení je shrnuta v tabulce níže. 

Zodpovědná osoba: 

kuchaři restaurace 

Jednicové náklady 

[v Kč] 

Měsíční interval 

[v Kč] 

Roční interval 

[v Kč] 

Náklady na 2 kuchaře 

restaurace 
129 5 160 5 160 

Náklady na provozního 

restaurace 
163 1 630 1 630 

Náklady na suroviny 

(10 nejprodávanějších 

jídel) 

Denní náklady: 

223,95 
6 718,5 80 622 

Celkové náklady - 13 508,5 87 412 

Tab. 19: Sumarizace nákladů pro novou kalkulaci pokrmů restaurace Větrník Adamov. (vlastní zpracování) 

4.2.2 Nové skladovací technologie 

Jelikož restaurace Větrník Adamov má podle marketingového průzkumu problémy 

se servírováním pokrmů v čerstvém a teplém stavu, je jednou z možností jak vyřešit tento 

problém, nákup nové skladovací technologie na suroviny určené pro přípravu pokrmů 

a na jídla již hotová. Jednalo by se o dva pultové mrazáky a deset gastronádob, které 

dokáží uchovat teplotu uvařených pokrmů. 

Pořizovací cena jednoho proskleného pultového mrazáku, kapacitně dostačujícího 

pro potřeby Větrníku Adamov se na českém trhu pohybuje okolo 13 000 Kč. Jedna nerezová 

gastronádoba stojí 90 Kč. Výběr a zodpovědnost za funkčnost nového zařízení by měl kuchař, 

který by svůj výběr měl provést v časovém horizontu 3 hodin. Samotné sjednání a vyřízení 

koupě bude mít na starost provozní restaurace v rozmezí také 3 hodin. 
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Sumarizaci nákladů na tento návrh představuje následující tabulka.  

Zodpovědná osoba: 

kuchař a provozní restaurace 

Hodinová hrubá mzda 

zaměstnanců [v Kč] 
Náklady [v Kč] 

Náklady na kuchaře 

restaurace 
129 387 

Náklady na provozního 

restaurace 
163 489 

Náklady na pořízení chladicích 

boxů (2 ks) 
- 26 000 

Náklady na pořízení 

gastronádob (10 ks) 
- 900 

Celkové náklady - 27 776 

Tab. 20: Sumarizace nákladů pro nákup nové skladovací technologie. (vlastní zpracování) 

4.3 Oblast propagační činnosti 

V této kapitole budou navrhnuta řešení ke zlepšení stávajícího stavu v oblasti 

propagační činnosti restaurace Větrník Adamov. 

4.3.1 Městský zpravodaj 

Tato forma propagační činnosti by sloužila k přivedení nových nebo pravidelnějším 

návštěvám stávajících zákazníků z řad občanů města Adamov. Tento komunikační kanál by 

sloužil jako informační prvek pro konzumenty.  

Jednalo by se o menší, restaurací vyrobený plakát, který by obsahoval důležité 

základní informace (kontakt, otevírací doba, místo), ale především by informoval 

potencionální zákazníky o akcích pořádaných Větrníkem Adamov v daném měsíci. Ty by 

spočívaly např. ve víkendových speciálních nabídkách pokrmů (zabijačkové pochoutky, rybí 

víkend, sladký víkend), speciálních nabídkách nápojového sortimentu (letní drinky 

na zahrádce, teplé nápoje přes zimu), ale také různých slevových akcích pro určité sociální 

skupiny lidí (akce pro studenty). Restaurace má totiž nízkou návštěvnost v této oblasti. 
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Než samotná akce nastane, musí společnost vytvořit jednoduchou šablonu letáku, 

ve které by pouze měnila každý měsíc sdílená dat. Tvorbu letáku by měl na starosti provozní 

restaurace, který by byl rovněž za celý projekt zodpovědný. Na tu činnost byl vyčleněn 

časový horizont 5 hodin. Vyřízení na MěÚ Adamov je stanoveno na 30 minut, tedy za celý 

rok 5,5 hodiny (zpravodaj vychází pouze 11 měsíců v roce). Aktualizace dat zabere 1 hodinu 

měsíčně, ročně pak 11 hodin. Barevná plošná inzerce na polovinu strany A5 ve zpravodaji 

stojí 1 452 Kč za měsíc. Zodpovědnou osobou by v celém tomto projektu byl provozní 

restaurace. 

Souhrn nákladů na toto řešení je prezentován v následující tabulce. 

Zodpovědná osoba: 

provozní restaurace 

Hodinová 

hrubá mzda 

zaměstnance 

[v Kč] 

Měsíční interval [v Kč] 
Roční interval [v 

Kč] 

Náklady 

na zaměstnance 
163 

1. měsíc: 897 

každý další měsíc: 245 
3 347 

Náklady 

na zpravodaj 
- 1 452 15 972 

Celkové náklady - 
1. měsíc: 2 349 

každý další měsíc: 1 697 
19 319 

Tab. 21: Sumarizace nákladů na propagaci pomocí zpravodaje města. (vlastní zpracování) 

4.3.2 Značení ve městě 

Jak vyplynulo z dotazníkového šetření, mimo městským návštěvníkům chybí ve městě 

značení, kudy se k restauraci dostanou. Tento problém se dá velice snadno vyřešit pomocí 

směrových cedulí na důležitých komunikacích a odbočkách v Adamově. Opět by se jednalo 

o spolupráci s MěÚ Adamov, protože by tento navigační systém byl instalován 

ve speciálních rámečcích na osvětlení veřejných komunikací, které společně s rámečky jsou 

v majetku Města Adamov. 

Výroba samotných štítků by byla zadána společnosti Megapress. Vytvoření těchto 

směrovek o rozměru 50 cm x 50 cm (oboustranných) stojí 550 Kč. Pro potřeby restaurace 

bude vyrobeno 5 směrovek, které budou umístěny na třech příjezdových cestách do města 
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a dvou nejdůležitějších křižovatkách na hlavních komunikacích. Jak již bylo zmíněno, místo 

umístění pronajímá Město Adamov, a to za 1 000 Kč za jeden kalendářní rok. 

Zodpovědnou osobou bude ustanoven opět provozní restaurace. Náplní jeho práce 

bude vyřízení objednávky s tiskárnou Megapress, diskutování grafického vzhledu a zajištění 

spolupráce s Městem Adamov. Časový horizont pro tyto činnosti je stanoven na 15 hodin. 

Souhrn všech nákladů je zobrazen v následující tabulce. 

Zodpovědná osoba: 

provozní restaurace 
Jednicové náklady [v Kč] Náklady [v Kč] 

Náklady na zaměstnance 163 2 445 

Náklady na pořízení 

značek (5ks) 
1 značka: 550 2 750 

Náklady na pronájem 

značek (5ks) 
1 značka: 1 000 5 000 

Celkové náklady - 10 195 

Tab. 22: Sumarizace nákladů na nové značení ve městě. (vlastní zpracování) 

4.3.3 Webové stránky 

Z analýzy marketingového mixu i dotazníkového průzkumu vyšly špatné reference 

pro webové stránky restaurace Větrník Adamov. Proto dalším navrhovaným řešením v oblasti 

propagační činnosti bude revitalizace webových stránek. Je jasné, že tento projekt by musel 

být zadán externí firmě, která by nové stránky namodelovala. 

Pro naši koncepci je vhodnou společností GRADIAM DIGITAL, která se zaměřuje 

na tvorbu webových stránek pro malé a střední podniky. V této oblasti svým zákazníkům 

nabízí dva balíčky. Pro restauraci Větrník si vybereme balíček PLUS. Ten nabízí větší 

množství funkcí než jeho konkurent balíček DOBRÝ START. Rozhodujícími pro náš případ 

byly především nabídky integrace se sociálními sítěmi, které taktéž budou součástí této 
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návrhové části a možnost tvorby rezervačního formuláře. Cena vytvoření internetových 

stránek v této kategorii je 9 990 Kč. Měsíční náklad na údržbu a správu těchto stránek je 

ve výši 1 000 Kč. 

Tento návrh bude mít na starost a projektovou zodpovědnost ponese provozní 

restaurace. Jeho náplní práce bude sjednání objednávky ve společnosti GRADIAM DIGITAL, 

připravení potřebných podkladů pro tvorbu webu (údaje o restauraci, fotografie, 

zdigitalizování jídelního menu a celkovou koncepci stránek), konzultace a závěrečné 

odsouhlasení finálního výtvoru. Na všechny tyto činnosti bude mít vymezeno 20 hodin. 

Na komunikaci o měsíční správě bude mít provozní 2 hodiny. 

V následující tabulce můžeme naleznout nákladové rozložení pro tuto variantu. 

Zodpovědná osoba: 

provozní restaurace 

Hodinová 

hrubá mzda 

zaměstnance 

[v Kč] 

Měsíční interval [v Kč] Roční interval [v Kč] 

Náklady na 

zaměstnance 
163 

1. měsíc: 3 260 

každý další měsíc: 326  
6 846 

Náklady na pořízení - 9 990 9 990 

Náklady na správu - 1 000 11 000 

Celkové náklady - 
1. měsíc: 13 250 

každý další měsíc: 1 326 
27 836 

Tab. 23: Sumarizace nákladů pro tvorbu nových webových stránek. (vlastní zpracování) 

4.3.4 Sociální sítě 

Jednou z nejčastějších odpovědí na otázku chyb v propagaci restaurace Větrník je fakt, 

že nepoužívá sociální sítě. Proto se v tomto oddílu zaměříme na jejich tvorbu a účel, 

ke kterému budou zprovozněny. 



81 

 

Hlavní výhodou, kterou tato varianta přináší, je její pořizovací cena. Vytvoření 

Facebookového profilu restaurace je zdarma. I následné šíření, které ve většině případů je 

samovolné, nestojí žádné finanční prostředky. Výhodou zde budou i nové webové stránky, 

které umožňují integraci se sociálními sítěmi. Jediným nákladem zde bude mzda 

zaměstnance, který bude stránku vytvářet, aktualizovat a spravovat. Tímto zaměstnancem, 

který ponese i veškerou zodpovědnost, bude opět provozní restaurace. Na přípravu a tvorbu 

profilu bude stanoveno časové rozmezí 4 hodin. Poté bude v pravidelných intervalech tento 

komunikační kanál spravovat a aktualizovat. Tato činnost si vyžádá 5 hodin týdně. 

Toto řešení by mělo především působit na potencionální zákazníky mimo Adamov. 

Pomocí tohoto informačního kanálu by se měli lidé dozvědět veškeré potřebné informace 

(místo, otevírací doba, vzhled restaurace). Měl by také sloužit podobně jako první varianta 

v tomto okruhu (leták ve zpravodaji) a informovat o nadcházejících akcích v podniku. Díky 

tomu se tak tyto informace dostanou nejen k občanům Adamova, ale i potencionálním 

konzumentům mimo město. Bude to i určitá forma zpětné vazby pro restauraci, kdy hosté 

budou moci zanechat na stránce recenzi o tom, jak byli s návštěvou spokojeni. Toto poslouží 

zároveň i jako reklama, protože není lepší reklamy než té, od spokojeného zákazníka. 

Samozřejmostí pak bude možnost komunikace pomocí zpráv. 

Nákladová kalkulace pro toto řešení je shrnuta v této tabulce. 

Zodpovědná osoba: 

provozní restaurace 

Hodinová hrubá 

mzda zaměstnance 

[v Kč] 

Měsíční interval [v Kč] 

Roční 

interval 

[v Kč] 

Náklady na 

zaměstnance – tvorba 

(4 hod.) 

163 
1. měsíc: 652 

každý další měsíc: 0 
652 

Náklady na 

zaměstnance – správa 

(5 hod./týd.) 

163 3 260 39 120 

Celkové náklady - 
1. měsíc: 3 912 

každý další měsíc: 3 260 
39 772 

Tab. 24: Sumarizace nákladů na propagaci pomocí sociálních sítí. (vlastní zpracování) 
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4.4 Oblast ostatních návrhů 

V oblasti ostatních návrhů se zaměříme především na řešení, která s sebou nenesou 

žádné pořizovací náklady (pouze zaměstnanecké) a mohly by představovat pro restauraci 

Větrník Adamov další zajímavý segment zisku. 

4.4.1 Spolupráce s Městským kulturním střediskem 

Jednou z možností je spolupráce s Městským kulturním střediskem Adamov. Prostory 

restaurace se nachází ve společné budově jako kulturní středisko, které měsíčně pořádá 

několik akcí. Zde je prostor pro navázání spolupráce. Hosté navštěvující kulturní akce by 

mohli mít v rámci vstupného zaplacenu také večeři nebo oběd (záleželo by na čase konání) 

v restauraci Větrník Adamov. 

Provozní restaurace by v prvé řadě musel zahájit jednání s ředitelkou MKS Adamov 

a případně se domluvit na podmínkách spolupráce. Na tuto činnost mu bude vyhrazeno 

10 hodin. V každém měsíci by pak věnoval dalších 15 hodin komunikaci s kulturním 

střediskem. Jednalo by se o zjišťování informací. Kolik a jaké akce se budou v daném měsíci 

konat, kolik bylo prodáno vstupenek opravňujících držitele k návštěvě restaurace, aby bylo 

možné zabezpečit v pravý čas dostatečný počet zásob, a pro jakou věkovou skupinu je akce 

pořádána, aby mohlo být sestaveno odpovídající menu. 

 Zaměstnanecké náklady na provozního restaurace jsou shrnuty v této tabulce. 

Zodpovědná osoba: 

provozní restaurace 

Hodinová 

hrubá mzda 

zaměstnance 

[v Kč] 

Měsíční interval [v Kč] 
Roční interval 

[v Kč] 

Náklady na zaměstnance – 

jednání s MKS 
163 1 630 1 630 

Náklady na zaměstnance – 

měsíční komunikace s MKS 
163 2 445 29 340 

Celkové náklady - 
1. měsíc: 4 075 

každý další měsíc: 2 445 
30 970 

Tab. 25: Sumarizace nákladů na spolupráci s MKS Adamov. (vlastní zpracování) 
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4.4.2 Spolupráce s Městem Adamov 

Další možností je spolupráce s Městem Adamov, které pořádá přes celý rok několik 

akcí, na kterých by restaurace mohla prodávat nápoje a pochutiny. Tato forma prodeje 

a podpory akcí by také sloužila jako reklama pro společnost. MěÚ v Adamově pořádá 

12 fotbalových utkání (na domácím fotbalovém hřišti nebo v místí hale) a každý měsíc jednu 

společenskou akci pro veřejnost (plesy, pálení čarodějnic, dětský den, vánoční trhy). 

Jednání se zástupci Města Adamov by měl na starosti provozní restaurace a z důvodu 

dlouhého schvalovacího procesu ze strany města by na tuto činnost měl vyhrazeno 25 hodin. 

Byl by také zodpovědný za veškeré chyby v jednání, které by vedly k nenaplnění spolupráce. 

Na fotbalových akcích by byli přítomni dva zaměstnanci obsluhy, kteří nemají službu 

v restauraci, aby normální provoz Větrníku Adamov nebyl narušen. Zodpovědnost zde 

přebírají oba dva zaměstnanci obsluhy. Na každém zápase by strávili i s přípravami 3 hodiny. 

Na ostatních městských akcích, kterých se účastní větší počet občanů, by byl přítomen 

s obsluhou také vrchní číšník. Průměrný časový horizont včetně příprav je na každou akci 

12 hodin. Zde by zodpovědnou osobou za řádně připravenou a zorganizovanou akci vrchní 

číšník restaurace. 

Zodpovědná osoba: 

provozní restaurace, 

vrchní číšník a 

zaměstnanci obsluhy 

Hodinová 

hrubá mzda 

zaměstnance 

[v Kč] 

Měsíční interval [v Kč] 
Roční interval [v 

Kč] 

Náklady 

na provozního 

restaurace 

163 1. měsíc: 4 075 4 075 

Náklady na vrchního 

číšníka restaurace 
141 1 692 20 304 

Náklady na 

zaměstnance obsluhy 

restaurace 

119 3 570 42 840 

Celkové náklady - 
1. měsíc: 9 337 

každý další měsíc: 5 262 
67 219 

Tab. 26: Sumarizace nákladů na spolupráci s Městem Adamov. (vlastní zpracování)
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4.5 Časový harmonogram realizace návrhů 

Tato kapitola je zaměřena na časový harmonogram realizace předešlých návrhů. Časový horizont je stanoven od června 2018 

do května 2019. Každý měsíc je rozdělen do 4 týdnů. 

 
Činnosti 

1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 

Červen 2018 

 Přípravná fáze náboru 

zaměstnanců 

 Příprava a podání 

zpravodaje 

 Zahájení komunikace 

s Městem Adamov 

 Provedení kalkulace 

(kuchaři) 

 Příprava soc. sítě 

 Zahájení spolupráce na 

tvorbě webových stránek 

 Dokončení kalkulace 

(provozní) 

 Správa soc. sítě 

 Zahájení projektu značky 

 Zahájení jednání s MKS 

 Správa soc. sítě 

 Konzultace – webové 

stránky 

 Městská akce 

 Fotbalové utkání 

Červenec 2018 

 Výběrové řízení  

 Správa soc. sítě 

 Výběr nových 

technologií (kuchaři) 

 Aktualizace a podání 

zpravodaje 

 Konzultace s MKS 

 Správa soc. sítě 

 Spuštění webových 

stránek 

 Městská akce 

 Školení kurz č. 1 

 Koupě nových 

technologií 

 Správa soc. sítě 

 Rozmístění značek po 

městě 

 Školení kurz č. 2 

 Správa soc. sítě 

 Fotbalové utkání 

Srpen 2018 
 Správa soc. sítě 

 Fotbalové utkání 

 Konzultace s MKS 

 Správa soc. sítě 

 Správa webových stránek 

 Správa soc. sítě 

 Správa soc. sítě 

 Městská akce 

Září 2018 

 Správa soc. sítě 

 Aktualizace a podání 

zpravodaje 

 Konzultace s MKS 

 Správa soc. sítě 

 Správa webových stránek 

 Správa soc. sítě 

 Fotbalové utkání 

 Správa soc. sítě 

 Městská akce 
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Říjen 2018 

 Správa soc. sítě 

 Aktualizace a podání 

zpravodaje 

 Konzultace s MKS 

 Správa soc. sítě 

 Městská akce 

 Správa webových stránek 

 Správa soc. sítě 

 Správa soc. sítě 

 Fotbalové utkání 

Listopad 2018 

 Správa soc. sítě 

 Aktualizace a podání 

zpravodaje 

 Konzultace s MKS 

 Správa soc. sítě 

 Městská akce 

 Správa webových stránek 

 Správa soc. sítě 

 Správa soc. sítě 

 Fotbalové utkání 

Prosinec 2018 

 Správa soc. sítě 

 Aktualizace a podání 

zpravodaje 

 Konzultace s MKS 

 Správa soc. sítě 

 Správa webových stránek 

 Správa soc. sítě 

 Fotbalové utkání 

 Správa soc. sítě 

 Městská akce 

Leden 2019 

 Správa soc. sítě 

 Aktualizace a podání 

zpravodaje 

 Konzultace s MKS 

 Správa soc. sítě 

 Městská akce 

 Správa webových stránek 

 Správa soc. sítě 

 Školení kurz č. 1 

 Správa soc. sítě 

 Školení kurz č. 2 

 Fotbalové utkání 

Únor 2019 

 Správa soc. sítě 

 Aktualizace a podání 

zpravodaje 

 Konzultace s MKS 

 Správa soc. sítě 

 Fotbalové utkání 

 Správa webových stránek 

 Správa soc. sítě 

 Správa soc. sítě 

 Městská akce 

Březen 2019 

 Správa soc. sítě 

 Aktualizace a podání 

zpravodaje 

 Konzultace s MKS 

 Správa soc. sítě 

 Fotbalové utkání 

 Správa webových stránek 

 Správa soc. sítě 

 Správa soc. sítě 

 Městská akce 

Duben 2019 

 Správa soc. sítě 

 Aktualizace a podání 

zpravodaje 

 Konzultace s MKS 

 Správa soc. sítě 

 Městská akce 

 Správa webových stránek 

 Správa soc. sítě 

 Správa soc. sítě 

 Fotbalové utkání 

Květen 2019 

 Správa soc. sítě 

 Aktualizace a podání 

zpravodaje 

 Konzultace s MKS 

 Správa soc. sítě 

 Fotbalové utkání 

 Správa webových stránek 

 Správa soc. sítě 

 Správa soc. sítě 

 Městská akce 

Tab. 27: Časový harmonogram zavádění nových návrhů. (vlastní zpracování)
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5 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo zhodnocení celkové spokojenosti zákazníků 

restaurace Větrník Adamov a návrh opatření, které povedou ke zlepšení její stávající úrovně.  

V první části je rozebrán teoretický pohled na celé téma, kde za pomoci knižních 

a internetových zdrojů byla popsána teoretická východiska v oblasti zákaznické spokojenosti, 

jako např. marketingový mix služeb, chování zákazníka v pohostinství, spokojenost 

zákazníka, marketingový výzkum spolu s dotazníkovým šetřením a metody, které byly 

pro vyhodnocování použity v analytické části.  

V následující části diplomové práce byla provedena analýza současného stavu 

spokojenosti zákazníků restaurace Větrník Adamov. Restaurace byla na začátku tohoto oddílu 

představena společně s její organizační strukturou. Nejprve byla sestavena Porterova analýza 

a analýza marketingového mixu. Z těchto pak byla sestavena SWOT analýza. Poté již 

následovalo vyhodnocení odpovědí od respondentů v dotazníkovém šetření. Pro definování 

vzorku respondentů byla použita technika kvótního výběru. Vzorek dotazovaných byl 

specifikovaný pomocí charakteristik pohlaví, věku a sociálního statusu. Zde vyšlo, že typický 

zákazník je zaměstnaný muž z Adamova ve věku 19 až 39 let. Následně byl celkový vzorek 

pomocí shlukové analýzy rozdělen, abychom zjistili, která skupina lidí do restaurace přináší 

měsíčně nejvíce peněz. Tato vyselektovaná skupina nám pak pomocí Indexu spokojenosti 

a důležitosti řekla, v jakých činnostech restaurace zaostává. Byla to kvalita obsluhy, kvalita 

servírovaných pokrmů a kvalita propagace. Pro ověření, zdali tyto proměnné ovlivňují 

celkovou spokojenost, byly použity další testy, a to regresní analýza a test kontingence. I tyto 

metody nám správnost výběru potvrdily.  

Poslední oddíl této diplomové práce byl věnován vlastním návrhům, které povedou 

ke zlepšení celkové spokojenosti zákazníků s restaurací Větrník Adamov. Hlavní oblasti, 

ve kterých bylo nutné provést určitá opatření, vyplynuly z předchozích analýz. Jednalo se 

především o oblast obsluhy restaurace, servírovaných pokrmů a propagace. V oddílu ostatních 

návrhů byly také přidány návrhy, které s sebou nenesou žádné pořizovací náklady. Mohou tak 

výrazně zlepšit ziskovou stránku podniku, ale také se dají klasifikovat jako částečná forma 

propagace a zviditelnění se. Veškeré navrhované činnosti pak byly vloženy do ročního 

časového harmonogramu.  
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1: Dotazník. 



I 

 

Příloha č. 1: Dotazník. 

DOTAZNÍK 

Vážená respondentko, Vážený respondente, 

dovolte mi, abych Vás touto cestou poprosil o vyplnění následujícího krátkého 

anonymního dotazníku. Toto marketingové šetření se zaobírá spokojeností zákazníků 

restaurace Větrník Adamov. Z Vámi vyplněných otázek budou sestaveny výsledky, které 

povedou ke zlepšení stávající situace v podniku.  

Při hodnocení na škále od 1 do 10 je 1 nejhorší (nedůležitá) a 10 nejlepší 

(nejdůležitější). 

Předem děkuji a přeji příjemně strávený čas v restauraci.  

 

1) Jaké je Vaše pohlaví? 

a) MUŽ b) ŽENA 

 
2) Jaký je Váš přesný věk?           3) Jak vysoká je Vaše měsíční útrata v této restauraci? 

 

………………            …………………………. 

 
4) Jaký je Váš sociální status? 

a) student    b) zaměstnaný    c) nezaměstnaný    d) OSVČ    e) důchodce    f) jiný 

 
5) Restauraci jsem navštívil(a) z důvodu: 

a) je v místě bydliště  b) turistka v okolí c) kulturní akce d) pouze projíždím 

 
6) Obsluhu v restauraci Větrník Adamov bych ohodnotil(a): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
7) Co byste u obsluhy nejvíce vytkli za chyby (pomalost, neznalost, arogance apod.): 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 
8) Důležitost obsluhy restaurace hodnotím: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

9) Servírované jídlo hodnotím:   



II 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jídlo jsem neměl 

 
10) Pokud jsem si jídlo objednal, co jsem na něm shledal špatného (chuť, malá porce, 

jídlo neodpovídalo popisu, nečerstvé suroviny apod.): 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 
11) Jak moc si považujete důležitost jídla: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   
12) Ceny v restauraci Větrník Adamov mi přijdou (1=zbytečně nízké, 10=příliš vysoké): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
13) Důležitost cenového faktoru hodnotím: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
14) Na jaké úrovni si myslíte, že se nachází propagační činnosti restaurace: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
15) Jak důležitá je pro Vás propagace restaurace Větrníku Adamov: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
16) Jaké jsou dle Vašeho názoru chyby v propagaci: 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 
17) Čistotu v tomto restauračním zařízení hodnotím: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
18) Čistota je pro mě důležitá: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
19) Parkování u této restaurace hodnotím: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
20) Jak je parkování pro Vás důležité: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
21) Kvalitu a čistotu sociálního zařízení v restauraci hodnotím: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
22) Kvalita a čistota sociálního zařízení je pro mou spokojenost důležitá: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

23) Šíře nabízeného sortimentu mi přijde (1=velice úzká, 10=zbytečně široká): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



III 

 

 
24) Důležitost šíře nabízeného sortimentu je pro mě: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
25) V Adamově (Adamovem): 

a) bydlím b) jsem na kulturní akci c) projíždím    d) jsem na turistické výpravě 

 
26) Jaký je dnes den: 

 

………………………………… 

 
27) Po zkušenosti s restaurací Větrník Adamov hodnotím moji celkovou spokojenost: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 


