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Abstrakt 
Diplomová práce je zaměřena na komunikační mix společnosti U Badinů, s.r.o. 

V teoretické části diplomové práce jsou vysvětleny nejdůležitější pojmy v marketingu a 

vybrané analýzy. V analytické části jsou informace týkající se společnosti, ale především 

jsou provedeny zvolené analýzy prostředí podniku, segmentace trhu a SWOT analýza, 

vztahující se k popsané teoretické části. Součástí práce je také marketingový výzkum a 

interpretace výsledných hodnot. Poslední část práce obsahuje návrhy ke zlepšení 

komunikačního mixu vybrané společnosti.  

 

Abstract 

The Master thesis is focused on the communication mix of the company U Badinů, s.r.o. 

The theoretical part of the thesis explains the most important concepts in marketing and 

selected analyses. In the analytical part there are information about the company, but 

especially all selected business environment analyses, market segmentation and SWOT 

analysis related to the described theoretical part are made. Part of the thesis is also 

marketing research and interpretation of the resulting values. The last part includes 

suggestins for improving the communication mix of the selected company. 
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ÚVOD 

V současné době se všechny společnosti potýkají s nemalou konkurencí napříč veškerými 

odvětvími. To platí i pro segment gastronomie, kde se na trhu snaží prosadit množství 

pohostinských a restauračních zařízení, proto je nezbytné, aby byla společnost 

konkurenceschopná, jelikož to může markantně ovlivnit úspěšnost společnosti. Bez 

marketingové komunikace se dnes neobejde téměř žádný podnik. Dobře promyšlená 

komunikační strategie ovlivňuje nejen současné, ale především potenciální zákazníky a 

podporuje jejich loajalitu a důvěru vůči společnosti.  

Diplomová práce se zaměřuje na komunikační mix společnosti U Badinů, s.r.o. Jejím 

hlavním cílem je porozumět současné situaci podniku a přinést návrhy na zlepšení 

komunikačního mixu společnosti na základě provedených analýz okolí podniku  

a marketingového výzkumu. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. 

V teoretické části jsou za použití odborné literatury popsány základní pojmy z oblasti 

marketingu a vybrané analýzy vnějšího a vnitřního okolí společnosti, které slouží jako 

podklad při zpracování analytické části diplomové práce. 

Druhou kapitolou práce je analytická část, která je zaměřena na charakteristiku a činnost 

společnosti. Dále je zpracována analýza vnitřního prostředí, kde je využito interní analýzy 

dle metody 7S. Poté je zpracován marketingový mix, který je zaměřený především na 

komunikační mix společnosti. Následuje analýza vnějšího okolí STEPE analýza  

a Porterův model pěti sil. V poslední řadě je realizována SWOT analýza, která shrnuje 

všechny vybrané analýzy. 

V poslední, návrhové, části jsou stanoveny návrhy na zlepšení komunikačního mixu 

společnosti, které vycházejí ze zpracovaných analýz. Návrhy by měly zlepšit 

marketingovou komunikaci společnosti, zvýšit její obchodní příležitosti, povědomí  

o restauraci a v budoucnu navýšit tržby společnosti a případný zisk.   
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Důležitým prvkem při zpracování diplomové práce je na začátku vymezení problému, 

kterým je, že vybraná společnost U Badinů nevěnuje dostatečnou pozornost 

komunikačním nástrojům. Dále stanovení cílů, metod a postupů jejího zpracování. Níže 

jsou uvedeny určité cíle, kterých je možné dosáhnout pomocí vybraných metod a postupů 

zpracování.  

Hlavním cílem diplomové práce je na základě zpracovaných analýz a dotazníkového 

šetření určení návrhů ke zlepšení komunikačního mixu společnosti U Badinů. Dílčím 

cílem je definování teoretických poznatků, které budou následně využity v praktické části 

diplomové práce. Dalším krokem je zjistit důležité informace o podniku a seznámit se 

s jeho hlavní činností. Následujícím dílčím cílem je zpracování strategické analýzy 

vnějšího a vnitřního prostředí podniku a současného stavu marketingového mixu. 

Součástí analytické části je i dotazníkové šetření. Všechny tyto analýzy shrnuje SWOT 

analýza. Na závěr jsou uvedeny návrhy ke zlepšení komunikačního mixu společnosti, 

které jsou založeny na poznatcích z provedených analýz. 

Metody a postupy zpracování byly předem určeny tak, aby byly správně splněny určené 

dílčí a hlavní cíle. Teoretická východiska jsou získána z odborné literatury. Analýza 

vnějšího prostředí společnosti neboli makrookolí, je vypracována za pomocí STEPE 

analýzy. Pro zmapování faktorů odvětví je aplikován Porterův model pěti sil. K analýze 

vnitřního prostředí je využito metody 7S. Další důležitou oblastí je poznání současného 

stavu marketingového mixu a především komunikačního mixu. Všechny uvedené analýzy 

jsou shrnuty ve SWOT analýze, která poukazuje na silné a slabé stránky, příležitosti  

a hrozby.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této kapitole je popsán marketing, makro a mikro prostředí, marketingový mix  

a samostatně marketingová komunikace. Jsou zde popsány analýzy, které budou použity 

při vypracování této diplomové práce, SWOT analýza, STEPE analýza, Porterův model 

5 sil a metoda 7S. 

2.1 Definice marketingu 

Zamazalová říká, že „marketing lze například definovat jako proces, v němž jednotlivci 

a skupiny získávají prostřednictvím tvorby a směny produktů a hodnot to, co požadují.“ 

(1, s. 3) 

Marketing je založen především na vztazích se zákazníky. Není jen prostředkem 

k uspokojování potřeb a přání zákazníka, ale také má za cíl vyvolat nové potřeby,  

o kterých zákazník ještě nemá tušení a přinést mu hodnoty, které mu jiná organizace 

nemůže poskytnout. Zájmem organizace je získávat zákazníky nové a udržovat ty 

stávající (2, s. 11). 

Hodnota pro zákazníka představuje rozdíl mezi tím, co zákazník získá z užívání  

a vlastnictví daného produktu a náklady, které musí vydat na zakoupení daného výrobku 

či služby (3, s. 34). 

Udržování dlouhodobých ziskových vztahů se stávajícími zákazníky CRM (customer 

relationship management), se firmám vyplácí proto, jelikož náklady na získání nového 

zákazníka jsou výrazně vyšší než náklady na udržení stávajícího zákazníka. Tyto náklady 

mohou být až pětinásobně vyšší, podle jiných autorů až sedminásobné (4, s. 21). 

Marketing se výrazně odlišuje od pouhého prodeje zboží. Mezitím, co se prodej snaží 

přimět zákazníky k nákupu zboží, které společnost již vyrobila a má na svých skladech, 

případně na prodejně, marketing usiluje o to, aby podnik vyráběl a prodával to, co má pro 

zákazníka hodnotu. Toho docílí tím, že nejprve zjišťuje jeho potřeby a přání  

a přizpůsobuje jim nejen své produkty, ale i jejich cenu a další složky marketingového 

mixu (5, s. 12). 
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2.2 Marketingové prostředí 

Jedním z předpokladů pro úspěšné řízení organizace je podrobná analýza vnitřního  

a vnějšího prostředí podniku. Je důležité odhadovat trendy, nové příležitosti a potenciální 

ohrožení, rozpoznávat a vyhodnocovat dopady z vnějšího prostředí na vnitřní fungování 

podniku. Výsledné hodnoty analýz se stávají podkladem pro určení marketingových cílů, 

vyjádření marketingových strategií a sestavení marketingových plánů (2, s. 61). 

Marketingové prostředí společnosti tvoří několik faktorů, které se často vzájemně 

ovlivňují. Charakteristické jsou především značným stupněm nejistoty a jsou obvykle 

velice dynamické, co se týče vývoje, ať už probíhá plynule, či ve skocích. Veškeré 

faktory, které ovlivňují společnost, kladou mimořádně vysoké nároky na marketingové 

zaměstnance, i když existují nástroje jako marketingový informační systém  

a marketingový výzkum, které jim do značné míry umožňují lepší orientaci v daném 

marketingovém prostředí (6, s. 81). 

 

Obr. 1: Marketingové prostředí - trh. (Zdroj: Vlastní zpracování dle (4, s. 38) 
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Marketingové prostředí společnosti zahrnuje faktory, které podnik může určitými postupy 

ovlivnit, ale také faktory, na které nemá takřka žádný vliv. Podle měřítka ovlivnitelnosti 

rozeznáváme makroprostředí a mikroprostředí (6, s. 81). 

2.2.1 Makroprostředí 

Marketingové makroprostředí se skládá z pěti skupin faktorů, které ovlivňují společnost 

zvenčí, čímž působí přímo i nepřímo na všechny její činnosti. Na tyto faktory nemá 

podnik téměř žádný vliv a není schopen je ani pořádně kontrolovat, spíše je bere na 

vědomí a snaží se o nich vědět co nejdříve, aby na ně mohl co nejvhodněji reagovat. Mezi 

tyto faktory patří (5, s. 47-48 a 7, s. 49-51): 

• sociální faktory se dělí na demografické a kulturní vlivy. V rámci 

demografického prostředí je zkoumáno obyvatelstvo jako celek, jeho počet, 

hustota, věková struktura, zaměstnání a další. Kultura je charakterizována jako 

člověkem uměle vytvořené životní prostředí. Kultura je soubor domněnek, norem, 

hodnot a zvyků, které slouží k orientaci jednotlivce v podniku. 

• technické a technologické prostředí charakterizuje stále se zrychlující tempo 

inovací, životnost produktů, dopravní infrastrukturu (přístavy, letiště, dálnice, 

železnice), technologickou úroveň výrobních zařízení čí dostupnost internetu, 

• ekonomické prostředí je důležitým faktorem pro vytváření koupěschopné 

poptávky. K ukazatelům vyjadřujícím ekonomické prostředí patří výše a tempo 

růstu mezd, úspory obyvatelstva, dostupnost úvěrů či úroveň cenové hladiny, 

• politické prostředí se zabývá jevy, jako je legislativa na ochranu podnikatele, ale 

také na ochranu spotřebitele, činnost vládních institucí, skupin veřejného zájmu  

a politických stran, 

• přírodní prostředí, kam patří klimatické a geografické podmínky, stejně jako 

surovinové bohatství a ekologické problémy, jako například znečištění vody, 

ovzduší, těžba surovin a s ní spojená devastace životního prostředí. 
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Analýza těchto pěti faktorů by měla společnosti odkrýt zajímavé příležitosti na trhu, ale 

také nebezpečí a nástrahy, které se zde skrývají. Vždy je lepší o nich vědět a počítat 

s nimi, předvídat je a hlavně co nejrychleji na ně zareagovat (5, s. 48). 

2.2.2 Mikroprostředí 

Působení složek mikroprostředí umožňuje podniku uspokojovat potřeby zákazníků. Mezi 

tyto složky patří (7, s. 53): 

• podnik (subjekt) sám, 

• konkurence, 

• dodavatelé, 

• distribuční články a prostředníci, 

• zákazníci. 

2.2.2.1 Podnik (subjekt) sám 

Vnitřní mikroprostředí a jeho faktory se týkají samostatného subjektu z hlediska jeho 

struktury, organizace, stádia vývoje a zdraví. Jakékoli vnitřní problémy či nesouhra se 

mohou projevit navenek. Proto je důležité, aby výroba, výzkum a vývoj, marketing, 

finanční a další oddělení mezi sebou komunikovala a spolupracovala (1, s. 110). 

2.2.2.2 Konkurence 

Firem, které přicházejí na trh s podobnou nabídkou je spousta, ale zákazníků je omezené 

množství. Snahou je tedy udržet se na trhu, v nejlepším případě být lepší než konkurence. 

Je třeba sledovat používané marketingové nástroje u konkurenčních firem. Informace, 

které by měl podnik o konkurenci zjistit, jsou: kdo jsou hlavní konkurenti, jaké jsou jejich 

strategie, jaké jsou jejich cíle, v čem jsou jejich přednosti a slabiny a jakou podobu může 

mít jejich reakce (7, s. 53-54). 

2.2.2.3 Dodavatelé 

Dodavatelé představují důležitou vazbu v systému poskytování hodnoty společnosti. 

Poskytují zdroje, které podnik využívá pro výrobu zboží a služeb. Marketingoví 

pracovníci musí sledovat dostupnost dodávek (jejich nedostatek nebo zpoždění) a cenové 
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trendy klíčových vstupů (zvýšené náklady mohou ovlivnit úroveň cen). Dodavatelé jsou 

považováni za partnery při vytváření a poskytování hodnoty pro spotřebitele (8, s. 131). 

2.2.2.4 Distribuční články a prostředníci 

Nezahrnuje jen samostatné konečné distribuční organizace a případné prostředníky, ale  

i společnosti, které s nimi spolupracují, například přímí zákazníci, tedy velkoobchody  

i obchody, prostředníci prodávající na cizí účet, ale i některé organizace, které jsou jinak 

viděny jako dodavatelské - marketingové a reklamní agentury pomáhající s komunikací, 

umístěním i odbytem, organizace zajišťující distribuci a přepravu či finanční ústavy  

a pojišťovny zajišťující finanční stránku věci (1, s. 111). 

2.2.2.5 Zákazníci 

Organizace musí detailně sledovat trhy svých zákazníků. Spotřebitelské trhy se skládají 

z jednotlivců a domácností kupujících zboží a služby pro osobní spotřebu. Průmyslový 

trh kupuje zboží a služby pro další zpracování, zatímco trh obchodních mezičlánků 

kupuje zboží a služby za účelem prodeje se ziskem. Institucionální trh je tvořen školami, 

nemocnicemi a dalšími institucemi. Trh státních zakázek je naopak tvořen vládními 

institucemi. Poslední trh je mezinárodní, který se skládá z kupujících v jiných zemích 

(8, s. 133). 

Do mikroprostředí lze zařadit i veřejnost, která je součástí užšího okruhu podniku a lze 

ji chápat jako „zájmové skupiny“, které jsou schopny ovlivňovat činnosti dané 

společnosti. Například finanční instituce, média, vládní instituce, široká veřejnost, 

zaměstnanci firmy a další (7, s. 55). 

2.3 STEPE analýza 

Pro lepší pochopení marketingového prostředí je vhodné znát faktory, které nelze příliš 

či vůbec ovlivňovat, tedy makroprostředí. Existují faktory makroprostředí, které firma 

může ovlivňovat, ale jen pomalu a slabě, často s dlouhodobou reakcí, někdy i na hranici 

zákonných norem. Makroprostředí je totiž ovlivňováno vnějšími institucemi, na které má 

společnost velmi omezený či žádný vliv. Základní faktory makroprostředí můžeme 
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rozdělit do čtyř kategorií, z jejichž prvních písmen vytvoříme akronym STEPE, 

k faktorům můžeme přiřadit ještě přírodní a ekologické faktory (1, s. 105-106): 

• Sociální, 

• Technické a technologické, 

• Ekonomické, 

• Politické a právní, 

• Ekologické a přírodní. 

2.3.1 Sociální faktory 

Tyto faktory se dále člení na demografické a kulturní. Demografické faktory se zabývají 

základními ukazateli charakterizující obyvatelstvo jako celek. Sleduje jejich počet, 

hustotu osídlení, věk, pohlaví, zaměstnání a další statické veličiny. Pro využití těchto dat 

v marketingu je potřebný nejen statistický, ale i vývojový pohled (6, s. 84).  

Kulturní faktory jsou charakteristické souborem hodnot, idejí a postojů určité skupiny 

osob. Kultura obsahuje nejen duševní stránky, ale i materiální faktory. Bývá předávána 

mezigeneračně. Pro marketing je důležitý její obsah týkající se základních hodnot  

a spotřebního chování, ale také její vývoj. Například v některých zemích silným vlivem 

víry nelze použít určité druhy reklamy nebo zobrazování (1, s. 106). 

2.3.2 Technické a technologické faktory 

Jsou dnes jednou z nejrychleji se vyvíjejících složek marketingového makroprostředí. 

Příležitosti pro rozvoj firmy vytváří rychlý pokrok ve znalostech a v technických 

možnostech, objevy v různých oblastech či rozvoj komunikačních a informačních 

technologiích. Základem pro investiční aktivity společností do oblasti výzkumu a vývoje 

jsou tlaky konkurenčního prostředí, zvyšující se požadavky zákazníků, ale také „vnitřní“ 

potřeba podniku zdokonalovat výrobu produktů. Technický pokrok se však týká  

i spotřebitelů. Rozvoj komunikačních technologií a především internetu jim umožnil 

rychlou a snadnou informovanost a možnost srovnávat konkurenční nabídky (7, s. 51). 
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2.3.3 Ekonomické faktory 

Jejich součástí jsou jak celková úroveň země vyjádřená ukazateli, jako hrubý domácí 

produkt a tempo jeho růstu, míra nezaměstnanosti, inflace a další, tak ekonomická situace 

domácností a faktory ovlivňující složení jejich výdajů, jako je tempo růstu mezd, úspory 

obyvatelstva, dostupnost úvěrů a úroveň cenové hladiny (7, s. 51). 

2.3.4 Politické a právní faktory 

Legislativní faktory vytvářejí rámec pro podnikatelské činnosti firem, který je nutné 

respektovat. Právní normy týkající se existence firem i trhů, ochrana spotřebitelů, 

životního prostředí a další. Z politického hlediska sem řadíme přístup vládní 

administrativy k firmám a trhům, struktur státních výdajů, daňový systém nebo míru 

korupce. Politické dění ve státě či zahraniční politika může výrazně ovlivnit situaci na 

trhu (7, s. 52). 

2.3.5 Ekologické a přírodní faktory 

Aktuálnost těchto faktorů se promítá do vzniku koncepce celkově udržitelného rozvoje, 

vytváření ekologických a jiných norem týkajících se kvality života. Vliv činnosti 

organizací na životní prostředí je sledován díky uvědomění si nevratnosti škodlivých 

zásahů do přírodního prostředí a potenciálního vyčerpání přírodních zdrojů (7, s. 52). 

2.4 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Porterova analýza slouží ke zmapování faktorů, které ovlivňují vyjednávací pozici 

společnosti v odvětví. Mezi analyzované faktory patří vyjednávací síla zákazníků, 

vyjednávací síla dodavatelů, hrozba vstupu nových konkurentů, hrozba substitutů  

a rivalita společností působící na daném trhu (9, s. 109). 

2.4.1 Vyjednávací síla zákazníků 

Velká síla ze strany kupujících může zostřit konkurenční vztahy. Kupující se mnohokrát 

mohou zdát jako hrozba v případě, kdy se snaží tlačit ceny dolů. Zákazníci mohou také 

využít svoji sílu k tomu, aby si vymohli další výhody, přičemž se může jednat o lepší 
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úroveň kvality či výhodnější platební podmínky. Taková situace může zvyšovat výrobní 

náklady. Naopak kupující s nižší vyjednávací silou vytvářejí pro podnik příležitost ceny 

zvýšit a tím získat vyšší zisk (10, s. 22; 11, s. 54). 

2.4.2 Vyjednávací síla dodavatelů 

Dodavatelé s vysokou vyjednávací silou poskytující suroviny, energie či technologie 

mohou snižovat zisky svých odběratelů zvyšováním cen vstupních zdrojů nebo 

snižováním jejich kvality. Naopak dodavatelé s nízkou vyjednávací silou dávají podniku 

možnost snížit cenu a požadovat vyšší kvalitu (10, s. 22; 11, s. 54). 

2.4.3 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Vysoké riziko vstupu nových konkurentů představuje hrozbu pro ziskovost podniků 

uvnitř mikroprostředí. Naopak pokud je riziko vstupu nízké, společnosti mohou využít 

tuto výhodu ke zvyšování cen a tím dosažení vyššího zisku. Vstup nových konkurentů 

záleží na výši bariér vstupu na trh, tedy na faktorech, které brání podniku v prosazení na 

daném trhu. Mezi tři základní bariéry vstupu patří oddanost zákazníků, absolutní 

nákladové výhody a míra hospodárnosti (10, s. 18). 

2.4.4 Hrozba substitutů 

Existence blízkých substitutů k výrobkům společnosti vytváří konkurenční hrozbu 

limitující ceny, za které společnost prodává, a tím také limituje zisk společnosti. Pokud 

mají výrobky společnosti málo blízkých substitutů, mají tyto podniky možnost zvýšit 

ceny a tím i konečný zisk (10, s. 23). 

2.4.5 Rivalita společností působící na daném trhu 

Pokud je rivalita mezi podniky slabá, mají společnosti příležitost zvýšit ceny a tím 

výsledný zisk. Jestliže je tato síla velká, dochází k cenovým válkám. Cenová konkurence 

omezuje ziskovost a snižuje výnosy, kterých by mohlo být dosaženo prodejem. Používané 

konkurenční nástroje zahrnují např. cenu, služby, kvalitu, záruky, reklamní kampaně, 

akce na podporu prodeje, distribuční kanály či nové produkty. Rozsah rivality závisí na 

struktuře mikrookolí, poptávkových podmínkách a výšky výstupních bariér z daného 

mikrookolí (10, s. 19; 11, s. 49). 
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2.5 Segmentace trhu 

Trh se skládá z kupujících, kteří se navzájem liší. Rozdílnost nalezneme v jejich přání, 

prostředcích, bydlišti, vztahu k nakupování a nákupních postupech. Pomocí tržní 

segmentace rozčleňuje velké heterogenní trhy na menší segmenty, které lze efektivněji 

oslovit prostřednictvím výrobků a služeb, jenž odpovídají jejich speciálním potřebám  

(8, s. 458). 

2.5.1 Výběr cílového trhu 

Výběr konečného cílového trhu obsahuje tři hlavní kroky tržní segmentace, kterými jsou 

segmentace trhu, kdy si rozdělíme trh na více skupin, targeting, kdy vyhodnotíme 

atraktivnost jednotlivých segmentů a positioning, kterým je konkrétní zacílení na vybraný 

tržní segment (3, s. 103). 

Segmentace trhu je rozřazení trhu do homogenních skupin, které se vzájemně odlišují 

svými potřebami, chováním a určitými charakteristikami. V okamžiku, kdy firma 

provede segmentaci trhu, může oslovit jeden či více těchto segmentů. „Targeting je 

proces vyhodnocování atraktivnosti jednotlivých segmentů a výběr jednoho či více 

cílových segmentů“. (3, s. 103-104) 

Společnost by si měla zvolit takový segment trhu, jemuž může poskytnout největší 

hodnotu a to neustále. Pravděpodobně každá firma má určitým způsobem limitované 

zdroje, tudíž by měla oslovit pouze jeden či několik málo tržních segmentů (3, s. 104). 

Poté, co se firma rozhodne, který ze segmentů osloví, zvolí si postavení, které chce  

u zákazníka zaujmout. Pozicí výrobku je vnímáno místo, které výrobek zaujme v mysli 

spotřebitele ve vztahu ke konkurenčnímu produktu. Pokud je vnímán stejně jako 

kterýkoliv jiný výrobek na trhu, zákazník nemá žádný důvod vybrat si právě jej  

(3, s. 104-105). 

Kotler a Armstrong říkají, že „positioning vymezuje produkt vůči konkurenci a v myslích 

cílové skupiny spotřebitelů – jde o zaujetí žádoucí pozice na trhu; musí být jasný  

a odlišovat produkt od ostatních produktů nabízených na trhu“ (3, s. 105). 
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2.5.2 Segmentace spotřebních trhů 

Neexistuje jediný správný způsob segmentace trhu. Aby marketingový pracovník našel 

nejlepší způsob zobrazení struktury trhu, musí vyzkoušet různé segmentační proměnné, 

jako geografické, demografické, psychografické, behaviorální a jejich kombinace  

(8, s. 464-472): 

• geografická segmentace vyžaduje rozdělení trhu na různé geografické jednotky, 

jako jsou národy, státy, regiony, země, města či čtvrti, 

• demografická segmentace znamená rozdělení trhu na skupiny podle věku, 

pohlaví, sexuální orientace, velikosti rodiny, příjmu, povolání, vzdělání, 

náboženského vyznání a další, 

• psychografická segmentace rozděluje kupující do skupin dle společenských tříd, 

životního stylu nebo povahových rysů. Lidé ve stejné demografické skupině 

mohou mít rozdílné psychografické charakteristiky, 

• behaviorální segmentace dělí kupující do skupin podle znalostí, postojů, použití 

produktu či odezvy na něj. Mnoho marketérů považuje behaviorální proměnné za 

nejlepší výchozí bod pro tvorbu tržních segmentů. 

2.6 SWOT analýza 

SWOT analýza je jednou z nejpoužívanějších a nejznámějších analýz prostředí. Jejím 

cílem je identifikovat, do jaké míry je současná strategie firmy a její specifická silná  

a slabá místa významná a schopna se vyrovnat se změnami, které v prostředí nastávají 

(12, s 129). 

Analýza silných (Strenghts) a slabých (Weaknesses) stránek, příležitostí (Opportunities) 

a hrozeb (Threats) se původně skládá ze dvou analýz, a to SW analýzy a OT analýzy. OT 

je analýza příležitostí a hrozeb, které přicházejí z vnějšího prostředí společnosti, a to jak 

makroprostředí (ekonomické, právní, technologické a další faktory), tak i mikroprostředí 

(zákazníci, dodavatelé, odběratelé, konkurence, veřejnost). SW je analýza slabých  

a silných stránek, která se týká vnitřního prostředí podniku, jako jsou cíle, systémy, 

firemní zdroje, organizační struktura a další (12, s. 129). 
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Silné stránky zaznamenávají skutečnosti, které přinášejí výhody jak zákazníkům, tak 

společnosti. Slabé stránky naopak zaznamenávají ty věci, které podnik nedělá dobře, nebo 

ty, ve kterých si vedou lépe konkurenti. Příležitosti představují ty skutečnosti, které 

mohou zvýšit poptávku nebo mohou lépe uspokojit zákazníky a přinést společnosti 

úspěch. Naproti tomu hrozby znázorňují trendy, události, které mohou snížit poptávku 

nebo zapříčinit nespokojenost zákazníků (12, s. 129). 

K vyhodnocení externí analýzy OT, tedy faktorů z poznaných příležitostí a hrozeb, které 

mají zásadní vliv na strategický záměr organizace, je možné využít matici hodnocení 

faktorů tzv. matici EFE. 

Postup tvorby matice EFE (2, s. 83): 

• vypracování tabulky významných příležitostí a hrozeb s vlivem na strategický 

záměr, 

• výběr stejného počtu příležitostí a hrozeb z důvodu symetričnosti (např. pět a pět), 

• každému faktoru se přiřadí váhy dle důležitosti (váhy v rozsahu 0,00-1,0 s tím, že 

součet vah O a T se rovná 1,0), 

• ohodnocení jednotlivých faktorů stupněm vlivu ve vztahu ke strategickým 

východiskům bez ohledu na to, zda se jedná o příležitost či hrozbu (4 stupně:  

4 = nejvyšší, 3 = nadprůměrný, 2 = střední, 1 = nízký), na základě vynásobení 

váhy a stupně vlivu u každého faktoru vznikne vážené ohodnocení, 

• určení celkového váženého ohodnocení na základě součtu vážených ohodnocení 

jednotlivých faktorů. 

Celkové ohodnocení vypovídá o celkové citlivosti strategického záměru společnosti na 

vnější prostředí. Nejvyšší citlivost představuje ohodnocení 4, střední citlivost hodnota 2,5 

a nízkou citlivost ohodnocení 1 (2, s. 83).  

Podobně jako u externí analýzy lze pro vyhodnocení interních faktorů využít matici IFE, 

kdy jsou váhou a stupněm vlivu hodnoceny faktory reprezentující silné a slabé stránky. 

Dle výsledků se vyhodnocuje silná interní pozice ohodnocením 4, průměrná interní síla 

nebo také střední síla ohodnocením 2,5 a slabá interní pozice ohodnocením 1 (2, s. 87). 
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Po zhodnocení všech faktorů SWOT analýzy se otevírají základní směry, které je pak 

možné využít v následující strategii (13, s. 83-84): 

• MINI-MINI – minimalizace slabin a minimalizace hrozeb, 

• MAXI-MINI – maximalizace příležitostí a minimalizace slabin, 

• MINI-MAX – minimalizace hrozeb a maximalizace předností, 

• MAXI-MAX – maximalizace příležitostí a maximalizace předností. 

2.7 Metoda 7S 

Tento model ukazuje, že imunitní systém organizace a ostatní související proměnné 

způsobily, že bylo komplikované uplatňovat změny, a vyžaduje, aby při snaze provést 

efektivní změny byly posouzeny všechny faktory najednou. Model je nazýván 7S, podle 

toho, že obsahuje sedm níže uvedených faktorů, jejichž názvy začínají písmenem S  

(14, s. 73-75; 15, s. 43-53): 

2.7.1 Strategie 

Strategie společnosti je charakterizována dlouhodobou orientací podniku, směřováním 

k jednomu cíli či k množině cílů a konkrétními možnostmi společnosti, které pomáhají 

tyto cíle naplňovat. Strategie se často ukrývá v písemných dokumentech firmy nebo je 

také pouze myšlenkou, či směrem, dle něhož majitel společnost řídí. Obecně vyjadřuje, 

jak organizace dosahuje své vize a reaguje na hrozby a příležitosti v daném oboru 

podnikání. 

2.7.2 Struktura 

Struktura je chápána jako obsahová a funkční náplň organizačního uspořádání ve smyslu 

nadřízenosti, podřízenosti, vztahu mezi podnikatelskými jednotkami, kontrolních 

mechanizmů a sdílení informací. V úspěšné firmě nejdříve definujeme strategii a na jejím 

základě definujeme organizační strukturu. 



26 
 

2.7.3 Systémy 

Systémy jsou v tomto případě formální a neformální postupy, které řídí každodenní 

aktivity podniku a zahrnují např. manažerské informační systémy, komunikační systémy, 

kontrolní systémy a inovační systémy. 

2.7.4 Styl vedení práce 

Styl vedení práce zachycuje, jak management přistupuje k řízení a řešení vyskytujících 

se problémů. Klasické členění zahrnuje styl autoritativní, který vylučuje zapojení 

ostatních pracovníků na řízení společnosti, demokratický, který je spojen s vyšší mírou 

účasti pracovníků na řízení a laissez-faire, kdy je pracovníkům ponechána značná volnost. 

Je důležité si uvědomit, že ve většině organizací existují rozdíly mezi formální  

a neformální stránkou řízení, tedy tím, co dělá management ve skutečnosti a co je psáno 

ve směrnicích.  

2.7.5 Spolupracovníci 

Spolupracovníci jsou např. chápani jako lidské zdroje a jejich rozvoj, školení, vztahy 

mezi nimi, motivace a chování vůči firmě. Je potřebné rozlišovat kvantifikovatelné (např. 

formální systém motivace a odměňování či systém zvyšování kvalifikace)  

a nekvantifikovatelné aspekty (např. morální hledisko či loajalita vůči společnosti). 

2.7.6 Schopnosti 

Schopnosti jsou profesionální znalosti a kompetence, které existují uvnitř podniku. 

Nejedná se o obyčejný součet kvalifikace jednotlivých zaměstnanců, ale je důležité brát 

v úvahu (kladné i záporné) synergické efekty dané například úrovní organizace práce  

a řízení. Aby zaměstnanci přijímali nové požadované znalosti či schopnosti, musí být ve 

firmě vytvořeno vhodné prostředí k učení. 

2.7.7 Sdílené hodnoty 

Sdílené hodnoty zrcadlí základní skutečnosti, ideje a principy, které jsou respektovány 

jak pracovníky, tak některými dalšími zainteresovanými skupinami. Charakterizují 

vnitřní atmosféru společnosti, která je výsledkem myšlení lidí v podniku. Tvorba 
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sdílených hodnot souvisí s vizí podniku a je důležitým prvkem při tvorbě ostatních 

aspektů. 

2.8 Marketingový mix 

Marketingový mix je souborem taktických marketingových prostředků, které společnost 

využívá k úpravě nabídky dle cílových trhů. Marketingový mix zahrnuje vše, co 

společnost může udělat, aby ovlivnila poptávku po svém produktu (8, s. 70). 

Marketingový mix zahrnuje vše podstatné, s čím společnost míří na trh, na zákazníky, 

vše co rozhoduje o jejím úspěchu na trhu. Bude se mu věnovat zejména v jeho klasické 

podobě, skládající se ze čtyř následujících prvků 4P (5, s. 97): 

• product (produkt), 

• price (cena), 

• place (místo), 

• promotion (propagace). 

Důležité je si připomenout, že 4P představují pohled na marketingové nástroje ze strany 

prodávajícího dostupné k ovlivnění kupujícího. Z pohledu zákazníka musí každý 

marketingový nástroj přinášet výhodu, tudíž je vhodné, aby organizace vnímaly čtyři 

prvky marketingového mixu 4P jako čtyři faktory ze strany zákazníka 4C (8, s. 71). 

Tab. 1: Složky marketingového mixu 4P a 4C. (Vlastní zpracování dle 8, s. 71). 

4P 4C 

Produkt / product Potřeby a přání zákazníka / customer needs and wants 

Cena / price Náklady na straně zákazníka / cost to the customer 

Distribuce / place Dostupnost / convenience 

Komunikace /promotion Komunikace / communication 
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2.8.1 Produkt 

Produkt definujeme jako cokoli, co může uspokojit touhy, přání nebo potřeby. Produkty 

nezahrnují jen hmotné zboží, v širším smyslu sem patří fyzické předměty, služby, osoby, 

místa, organizace, myšlenky i jejich kombinace. Produktem tedy mohou být i služby, 

které zahrnují aktivity, výhody nebo uspokojení, jsou na prodej, jsou v zásadě nehmotné 

a nepřinášejí žádné vlastnictví (8, s. 615). 

2.8.1.1 Marketing služeb 

Rozdíl mezi zbožím a službami spočívá v tom, že zboží se vyrábí, zatímco služby se 

pouze prodávají. Služby jsou samostatně identifikovatelné, především nehmotné činnosti, 

které poskytují uspokojení potřeb a nemusí být nutně spojovány s prodejem produktu. 

Produkce služeb nemusí nutně vyžadovat využití hmotného zboží, je-li však toto užití 

nutné, nepřechází k přenosu vlastnictví tohoto hmotného zboží na zákazníka (16, s. 16). 

Mezi nejběžnější charakteristiky služeb patří nehmotnost, neoddělitelnost, proměnlivost, 

pomíjivost a absence vlastnictví (16, s. 16-20; 8, s. 712-716): 

• nehmotnost znamená, že služby nelze jednoduše vystavit, ani je před zakoupením 

prohlédnout, poslechnout, ochutnat či se jich nějak dotknout. Protože nabídka 

služeb nemá hmotné charakteristiky, které by mohl zákazník před nákupem 

posoudit, převažuje zde určitá nejistota. Aby tuto nejistotu snížili, hledají kupující 

známky kvality služeb. Prvky kvality služeb představuje například spolehlivost, 

osobní přístup poskytovatele služby, jistota či důvěryhodnost, to však lze ověřit 

až po nákupu a spotřebě dané služby, 

• neoddělitelnost spočívá v tom, že na rozdíl od zboží je služba produkována 

v přítomnosti zákazníka. Zákazník se tedy účastní produkce služby a je tedy její 

neoddělitelnou součástí. Poskytovatel služby a zákazník se setkají v daném místě 

a čase tak, aby výhoda, kterou zákazník získá využitím služby, mohla být 

uskutečněna. Zákazník obyčejně nemusí být přítomen po celou dobu poskytování 

služby, například jídlo v restauraci je uvařeno bez jeho osobní přítomnosti, 
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• proměnlivost služeb závisí na tom, kým jsou služby poskytovány a také na tom, 

kdy, kde a jak jsou poskytovány. Kvalitu služeb lze jen obtížně řídit. Některé 

hotely například dosáhly pověsti, že poskytují lepší služby než ostatní. Ale 

v rámci jednoho hotelu může být jeden recepční schopný a milý, zatímco druhý 

je nepříjemný a pomalý, 

• pomíjivost znamená, že služby nemohou být uskladněny pro pozdější použití či 

prodej. Někteří zubaři a lékaři účtují pacientům poplatky za zmeškané schůzky, 

jelikož hodnota služby existovala pouze v daném okamžiku a poté zmizela, 

• absence vlastnictví souvisí s nehmotností a pomíjivostí služeb. Při nákupu zboží 

přechází na kupujícího právo na vlastnictví zboží. Při nákupu služby si zákazník 

kupuje pouze právo na poskytnutí služby. 

Základní klasifikace služeb se dělí na tři skupiny (2, s. 189): 

• terciální služby – služby dříve vykonávané doma, např. stravovací, ubytovací, 

kosmetické a další služby, 

• kvartérní služby – služby, které usnadňují a zefektivňují rozdělení práce, např. 

doprava, obchod, finanční služby a další, 

• kvintérní služby – služby měnící a zdokonalující příjemce, např. zdravotní péče, 

vzdělávání či rekreace.  

2.8.1.2 Úrovně produktu 

V marketingu rozlišujeme tři základní úrovně produktu, jádro produktu, reálný (vlastní) 

produkt a rozšířený produkt (5, s. 101): 

• jádro produktu představuje hlavní užitek, je přínosem, jenž pomáhá řešit 

problémy, je tím, kvůli čemu si zákazník produkt zakoupí, 

• reálný produkt jsou zákazníci schopni si uvědomovat a sledovat. Jedná se 

například o kvalitu produktu, která je hlavním z nástrojů v budování pozice na 

trhu. Zákazníci definují kvalitu jako kombinaci snadné dostupnosti, snadného 

ovládání, přijatelné ceny a důvěryhodnosti značky s vysokou užitnou hodnotou, 
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• rozšířený produkt obsahuje rozšiřující prvky, které poskytují vnímanou 

hodnotu. Jedná se o služby spojené se zakoupeným produktem, jako například 

doprava k zákazníkovi, instalace, uvedení do provozu, poradentství, opravy  

a údržba.  

 

Obr. 2: Tři úrovně produktu. (Zdroj: Vlastní zpracování dle 8, s. 616) 

2.8.1.3 Klasifikace produktu 

Produkty bývají zpravidla klasifikovány podle trvanlivosti, hmatatelnosti a způsobu 

využití (2, s. 171): 

• netrvanlivé zboží, kdy ke spotřebě dochází během jednoho nebo několika málo 

použití (jídlo, nápoje, kosmetické produkty a další.), vhodnou strategií je 

dostupnost na mnoha místech, 

• trvanlivé zboží je určeno pro mnoho použití (pračky, ledničky apod.), 

• služby, obvykle požadují větší kontrolu kvality, důvěryhodnost či přizpůsobivost 

zákazníkovi. 

2.8.2 Cena 

Její pozice je dána tím, že jako jediný prvek z marketingového mixu vytváří příjmy 

nezbytné pro podnik. Tři zbývající nástroje marketingového mixu prostředky čerpají  
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a spotřebovávají. Cena je velmi důležitá pro zákazníky, jelikož udává množství peněžních 

prostředků, jichž se musí zříct (17, s. 160). 

Cena plní určité funkce, k nejčastěji uváděným patří funkce alokační a informační  

(2, s. 193): 

• alokační funkce napomáhá rozhodování zákazníka, jak rozdělit finanční 

prostředky k dosažení maximálního užitku z koupi produktu, 

• informační funkce říká, že cena je určitým typem sdělení, které informuje 

kupující o pozici produktu na trhu. 

Z hlediska marketingového řízení vyniká cena mimořádnou flexibilitou. Lze ji okamžitě 

změnit, stačí se operativně domluvit se zákazníkem. K základním způsobům stanovení 

ceny patří (5, s. 111-112): 

• cena založená na nákladech (nákladově orientovaná cena) je jednou 

z nejběžnějších a nejčastěji využívaných způsobů stanovení ceny. Za pomocí 

kalkulačních postupů vyčíslí náklady na výrobu a distribuci produktu. 

Jednoduchost a relativně snadná dostupnost podkladových údajů je jedním 

z hlavních důvodů využití pro její výpočet, 

• cena na základě poptávky (poptávkově orientovaná cena) vychází z odhadu 

objemu prodeje v závislosti na různé výši ceny a především z toho, jaký bude mít 

vliv změny ceny na velikost poptávky, 

• cena na základě cen konkurence (konkurenčně orientovaná cena), jestliže má 

společnost podobné produkty jako konkurence, může zvažovat také  

o srovnatelných cenách. Tento způsob se užívá především při vstupu na nové 

zahraniční trhy, 

• cena podle marketingových cílů firmy, podle toho, čeho chce na trhu dosáhnout 

a co chce získat. Nastavovat nižší ceny bude podnik při maximalizaci objemu 

prodeje a podílu na trhu. Vyšší ceny bude společnost využívat při maximalizaci 

zisku. Dalším cílem může být likvidace konkurence, v tomto případě vyvolá nízká 

cena tzv. cenovou válku, 
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• cena podle vnímané hodnoty produktu zákazníkem se opírá o znalost hodnoty, 

kterou zákazník přikládá produktu. Obvykle se zde využívá marketingového 

výzkumu. Cenu stanovíme tak, aby maximálně odpovídala výši hodnoty, jakou 

představuje produkt pro zákazníka. 

2.8.3 Distribuce 

Jakubíková říká, že „cílem distribuce je správným způsobem doručit produkt na místo, 

které je pro zákazníky nejvýhodnější, v čase, ve kterém chtějí mít produkty k dispozici, 

v množství, které potřebují, i v kvalitě, kterou požadují“ (12, s. 240). 

Distribuce v tradičním marketingovém pojetí znamená, že organizace dodávají 

zákazníkům hodnotu v podobě produktů. V novém marketingovém pojetí se podniky 

soustředí na vytvoření takového vztahu se zákazníky, ve kterém distribuce hodnoty bude 

povýšena na tvorbu hodnot (12, s. 240). 

V marketingovém pojetí je celý proces distribuce chápán komplexněji než jenom jako 

pohyb zboží z místa na místo, tvoří následující tři kroky (5, s. 119): 

• fyzická distribuce, která zahrnuje přepravu zboží, jeho skladování a řízení zásob 

tak, aby prodávající byl schopen vždy uspokojit požadavky zákazníka, 

• změna vlastnických vztahů, kdy směna umožňuje zákazníkům využívat 

předměty, které chtějí vlastnit nebo je potřebují, 

• doprovodné a podpůrné činnosti, ke kterým patří např. organizace 

marketingového výzkumu, zajištění propagace zboží, poradenská činnost, 

poskytování úvěrů a pojištění. 

Všem distribučním cestám je podobné to, že na jejich začátku jsou producenti a na jejich 

konci zákazníci, případně spotřebitelé. Distribuci lze dělit na přímou a nepřímou. Přímá 

distribuce se obejde bez mezičlánků. Dochází zde k přímému kontaktu mezi 

producentem a koncovým zákazníkem. Naopak při nepřímé distribuci mezi ně vstupuje 

jeden či více zprostředkujících mezičlánků (5, s. 120). 
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2.8.4 Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace je prostředkem, kterým se organizace pokouší informovat, 

přesvědčovat, podněcovat a upomínat zákazníky, ať přímo či nepřímo, o značkách, které 

prodávají. Pravděpodobně žádná z oblastí marketingu neprošla tolika dramatickými 

změnami během let jako marketingová komunikace. Výsledkem jsou výzvy, jimž čelí 

marketéři, v designu, implementaci a vyhodnocování marketingové komunikace  

(18, s. 819). 

V určitém smyslu je marketingová komunikace hlasem společnosti a jejích značek. Za 

pomocí posilování věrnosti zákazníků může marketingová komunikace přispívat 

k hodnotě zákazníka. Marketingová komunikace funguje také tehdy, pokud zákazníkovi 

představuje, jak a proč je výrobek používán, kým, kde a kdy. Spotřebitelé si mohou 

zapamatovat, kdo produkt vyrábí a co společnost a značka vlastně představuje, a možná 

v nich komunikace vzbudí touhu výrobek vyzkoušet nebo ho začít používat (19, s. 516). 

2.9 Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace je charakteristická informováním a přesvědčováním cílových 

skupin, pomocí kterého společnosti a další instituce naplňují své marketingové cíle. 

Stejně jako ostatní nástroje marketingového mixu musí i komunikační mix vycházet 

z celkové marketingové strategie. Propagační kampaň musí také odpovídat zvoleným 

komunikačním cílům, ať už je jimi zvýšení povědomí o značce či produktu, ovlivnění 

postojů ke značce, zvyšování loajality ke značce, vyzkoušení produktu, nebo třeba 

bezprostřední zvýšení prodeje (4, s. 193). 

Komunikační mix je souborem prostředků složených z reklamy, osobního prodeje, 

podpory prodeje, přímého marketingu a public relations, který společnost používá pro 

přesvědčivou komunikaci se zákazníky a splnění marketingových cílů (2, s. 204). 

2.9.1 Obecná komunikace 

Obecně je komunikace předávání určitého sdělení nebo informací od zdroje k příjemci. 

Důvody, metody a cíle takového sdělení jsou rozdílné. Marketingová komunikace je 

spojená s pojmem komunikační proces, což znamená přenos sdělení od jeho odesílatele 
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k příjemci. Tento proces se odehrává mezi prodávajícím a kupujícím, organizací a jejími 

možnými budoucími i současnými zákazníky, ale také mezi podnikem a jejími dalšími 

zájmovými skupinami. K nim patří všechny subjekty, na které mají organizace a jejich 

aktivity vliv a které je naopak také mohou ovlivňovat. Patří k nim především 

zaměstnanci, dodavatelé a obchodní partneři, akcionáři, média, orgány veřejné správy, 

investoři, oborové a profesní asociace, občanská sdružení, neziskové organizace, 

nátlakové skupiny a v neposlední řadě také místní komunity (20, s. 21). 

Intergrovaná marketingová komunikace (IMK), prostřednictvím IMK marketingoví 

pracovníci plánují a následně realizují programy marketingové komunikace, jejich smysl 

nalezneme ve vytváření a udržování dlouhodobého vztahu se zákazníkem založeného na 

naplňování jeho potřeb. To znamená, že propagační prvky jsou používány tak, aby 

zajistily trvalou loajalitu zákazníků či jiných subjektů, místo jednorázového nákupu zboží 

(21, s. 368). 

Dle zastánců IMK vnímají spotřebitelé odlišná sdělení jedné společnosti (televizní 

reklama, slevový kupón apod.) jako celek; jako jednu organizaci, která k nim hovoří 

pouze na různých místech, různými způsoby. Vzájemně nepropojené typy komunikace 

mohou vysílat rozporuplná sdělení, která zákazníka matou a znejasňují firemní identitu. 

Pomocí IMK se marketingoví pracovníci snaží pochopit, jaké informace spotřebitele 

zajímají a jak, kdy a kde se k nim chtějí dostat (21, s. 359). 

2.9.2 Obecné komunikační modely 

Při vytváření komunikační strategie se můžeme setkat s různými typy komunikačních 

modelů. Mezi nejznámější patří model AIDA a DAGMAR. 

2.9.2.1 AIDA 

Co je úkolem marketingové komunikace, je vyjádřeno modelem AIDA, který ukazuje, 

jak kupující prochází stádii pozornosti, zájmu, přání a činu (12, s. 297; 22): 

• A (attention) – nejprve je potřebné u člověka vzbudit pozornost, 

• I (interest) – informace dále musí vzbudit zájem, např. chtít zjistit více informací, 

• D (desire) – další krokem je vyvolání touhy po produktu (musím ho mít), 
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• A (action) – člověk si produkt zakoupí. 

Někteří marketingoví pracovníci nyní pojem rozšiřují na AIDAS (22): 

• S (satisfaction) – zákazník je s produktem spokojen, nakupuje ho znovu  

a doporučuje ostatním. 

2.9.2.2 DAGMAR 

Model Dagmar je akronymem z anglického „Defining Advertisement Goals for 

Measured Advertising Results“ – neboli definice cílů reklamy k měření jejich výsledků.  

 

Obr. 3: Model DAGMAR. (Zdroj: Vlastní zpracování dle 23, s. 158) 

Model obsahuje devět hierarchických efektů, které obvykle slouží jako rámec pro 

definování komunikačních cílů. Podstata modelu spočívá v tom, že místo cílů prodeje, 

které je obtížné vztáhnout k nákladům na komunikaci, jsou používána jiná měřitelná 

kritéria, jako úroveň povědomí či pověst (23, s. 158-165). 
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2.9.3 Nástroje marketingové komunikace 

V komunikačním mixu se v současné době používají kromě reklamy nástroje, jako je 

podpora prodeje, public relations, osobní prodej a direct marketing. Všechny nástroje 

propagace se dělí na dvě základní kategorie (5, s. 129): 

• nadlinkové, které jsou zatíženy finančními částkami, které se platí majitelům 

sdělovacích prostředků za pronájem prostor, například reklama v televizi, 

• podlinkové se obejdou bez tradičních sdělovacích prostředků, tím také šetří 

finance za jejich používání, například podpora prodeje, osobní prodej apod.  

2.9.3.1 Reklama 

Reklama představuje zjevně nejvýznamnější způsob, jak může značka posílit svoji 

pověst. Za pomoci reklamy se značka spojuje s určitými znaky, které zvyšují její 

přitažlivost, pokud jsou tedy správně zvoleny. Reklama je navíc spojena s tzv. efektem 

falešné popularity. To znamená, že má zákazník větší tendenci vnímat produkt 

propagovaný reklamou jako všeobecně populární (24, s. 49). 

Reklama je nejstarším a zároveň nejznámějším prvkem propagace. Jako placená, 

neplacená a jednosměrná forma komunikace představuje ve své podstatě vždy účelově 

(prodat produkt) zpracované sdělení, které společnost adresuje stávajícím i potenciálním 

zákazníkům, a to za pomocí různých sdělovacích prostředků (5, s. 130). 

Z toho, že reklamu si platí organizace, která s její pomocí chce prodat svůj produkt, 

vyplývá důležitá charakteristika obsahu jejího sdělení, a to, že sotva kdy bude pravdivá 

či objektivní. Pravděpodobněji vyzdvihuje a nadsazuje klady produktu a nezmiňuje se  

o jeho záporech (5, s. 130). 

Na šíření reklamních sdělení si podnik může vybrat několik typů médií. Například 

televizní reklama, rozhlasová reklama, tisková reklama, venkovní reklama, reklama 

v kině, ve filmech či jiných audiovizuálních dílech či reklamu na internetu. Jednotlivá 

reklamní média se především liší profilem svých diváků, čtenářů, či posluchačů, 

rozsahem informací apod. (24, s. 52). 
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2.9.3.2 Podpora prodeje 

Podporu prodeje definujeme jako soubor marketingových aktivit, které přímo podporují 

kupní chování zákazníka, zvyšují efektivnost obchodních mezičlánků nebo motivují 

prodejní zaměstnance. Řadíme sem předvádění produktu, veletrhy a výstavy, ochutnávky, 

soutěže, kupony, prémie, vzorky, zvýhodněné ceny a další (20, s. 88). 

Obecně platí, že akcí na podporu prodeje by se mělo využívat rozumně. Neustálé slevy, 

výhodné nabídky, dárky či kupóny by mohly značku v očích spotřebitele znehodnotit. 

Mohou je přimět k tomu, že zákazník čeká, jestli nepřijde nějaká mimořádná nabídka, 

místo toho aby si zboží koupil ihned (25, s. 90). 

2.9.3.3 Public relations (vztahy s veřejností) 

Hlavním úkolem vztahů s veřejností je soustavné budování dobrého jména společnosti, 

vytváření pozitivních vztahů a komunikace s veřejností. Především ve větších podnicích 

jsou public relations (zkráceně PR) obvykle zajišťovány specializovanými útvary, které 

jsou zastoupeny funkcí tiskového mluvčího (5, s. 131). 

Public relations představuje komunikaci s veřejností, tzn. s jakoukoli skupinou, která má 

opravdový či potenciální zájem na společnosti nebo vliv na schopnost podniku naplňovat 

vlastní cíle. K hlavním nástrojům PR patří publikace (výroční zprávy, brožury, články, 

firemní newslettery, časopisy a další), události, sponzoring, proslovy, zprávy pro média 

či vizuální identita jako logo, vizitky, uniformy, dress code apod. (2, s. 228-229). 

Základní nástroje PR se dají shrnout do akronymu PENCILS (2, s. 229-230): 

• P (publications) – výroční zprávy, firemní časopisy, tiskoviny pro zákazníky 

apod., 

• E (events) – veřejné akce, veletrhy, výstavy, sponzoring, organizované události 

apod., 

• N (new) – novinářské zprávy, podklady pro tiskové konference apod., 

• C (community involvement acitivities) – naplňování potřeb místních společenství, 

• I (identity media) – hlavičkové papíry, navštívenky, pravidla pro oblékání apod., 

• L (lobbying aktivity) – ovlivňování legislativních opatření apod., 

• S (social responsibility activities) – dobrá pověst v oblasti sociální odpovědnosti  
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2.9.3.4 Osobní prodej 

Osobní prodej je nejstarším nástrojem komunikačního mixu, který si i přes rozvoj nových 

komunikačních médií a technologií udržuje významnou pozici v marketingové propagaci 

mnoha organizací. Výhodou, oproti ostatním nástrojům komunikačního mixu, je přímý 

kontakt mezi organizací a zákazníkem, což přináší výhody jako okamžitá zpětná vazba, 

individualizovaná komunikace a v konečném důsledku i vyšší loajalita zákazníků  

(24, s. 159). 

2.9.3.5 Direct marketing 

Přímým marketingem označujeme jakoukoli přímou komunikaci se spotřebitelem nebo 

firemním zákazníkem, která má za cíl vyvolat reakci v podobě objednávky, žádosti o další 

informace nebo návštěvy prodejny či jiného místa podnikání za účelem zakoupení 

produktu (21, s. 413). 

Direct marketing se původně vyvinul jako výrazně levnější alternativa osobního prodeje. 

Obchodní zástupci již nemuseli navštěvovat každého případného zákazníka osobně. 

Stačilo rozeslat nabídku poštou a tím radikálně snížit náklady. Nástroje direct marketingu 

lze rozdělit do tří částí, první jsou marketingová sdělení zasílaná poštou či kurýrní službou 

(direct maily, katalogy a neadresná roznáška), dále sdělení předávaná pomocí telefonu 

(telemarketing a mobilní marketing) a sdělení využívající internet (e-maily a e-mailové 

newslettery). Můžeme sem zahrnout i sdělení předávaná prostřednictvím sociálních médií 

(24, s. 73). 

Přímý marketing může mít dvě formy (5, s. 134): 

• adresný přímý marketing, kdy jsou nabídky adresovány jmenovitě konkrétním 

osobám, které jsou obvykle získány z firemních databází, 

• neadresný přímý marketing, který oslovuje vybraný segment trhu, ale ne 

jmenovitě konkrétní osoby. Například letáky a katalogy vhazované do schránek  

2.9.4 Nové nástroje marketingové komunikace 

Technologické změny v oblasti telekomunikací a výpočetní techniky staví zákazníka do 

pozice rozhodovatele. Právě on se může rozhodnout, kterou informaci přijme a zda tak 
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vůbec učiní, přečte-li si webovou stránku či se nechá oslovit jiným komunikačním 

nástrojem. Zákazníci přestali být objektem marketingové komunikace, ale stali se jejím 

subjektem. Vzhledem ke zvyšujícím se možnostem výběru komunikace, rozdělování 

médií a narůstající immunosti spotřebitelů vůči klasické reklamě, hledají organizace nové 

komunikační způsoby, jako například product placement, guerillová, mobilní a virální 

komunikace, word-of-mouth WOM (20, s. 254-255). 

2.9.4.1 Product placement 

Je definován použitím reálného značkového výrobku či služby nejčastěji 

v audiovizuálním díle (film, televizní pořad a seriály), v živém vysílání či představení 

nebo knihách, které samy o sobě nemají reklamní charakter, a to za jasně smluvně 

dohodnutých pravidel. Na rozdíl od klasické reklamy jde o nenásilnou formu propagace, 

kterou sice divák vnímá, ale nepokládá ji za rušivou, v ideálním případě u něj může 

dokonce vyvolat touhu pořídit si značkový produkt používaný hlavním představitelem 

filmu (20, s. 255). 

2.9.4.2 Guerillová komunikace 

Guerilla je nekonvenční marketingová kampaň, jejímž cílem je dosažení maximálního 

efektu s minimálním využití zdrojů. Jejím prvotním cílem je upoutat pozornost, nikoli 

vyvolat dojem reklamní kampaně. Organizace ji využívají zejména tehdy, když nemohou 

porazit konkurenci nebo nemají dostatek finanční prostředků na klasikou reklamní 

kampaň. Guerillová komunikace se zaměřuje na média ambientní, tj. nestandartní, 

zejména outdoorové, která mohou přilákat pozornost, vzbudit zájem či vytvořit rozruch 

kolem produktu či značky. Taková média jsou v praxi např. prostředky městské hromadné 

dopravy, lavičky, autobusové zastávky, odpadkové koše, sloupy veřejného osvětlení 

apod. (20, s. 258-259; 26, s. 45). 

V zásadě lze říci, že nejlepší taktikou je (26, s. 47): 

• udeřit na neočekávaném místě, 

• zaměřit se na přesně vytipované cíle, 

• ihned se stáhnout zpět. 
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2.9.4.3 Mobilní komunikace 

Základním prostředkem mobilní komunikace je mobilní telefon. Mobilní marketing lze 

chápat jako jakoukoli formu marketingu, reklamy či aktivit na podporu prodeje, mířené 

na zákazníky a uskutečněné prostřednictvím mobilní komunikace. Propagace nevyužívá 

hlavního účelu mobilu, kterým je telefonování, ale nejčastěji využívá krátké zprávy 

prezentované formou SMS, MMS apod. (20, s. 260). 

2.9.4.4 Virální komunikace 

Za virální zprávu lze považovat reklamní sdělení, které je natolik zajímavé, že je osoby, 

které s ním přijdou do kontaktu samovolně a vlastními prostředky šíří dál. Virální zpráva 

je šířena mediálním prostorem bez kontroly jejího iniciátora, tudíž ji lze přirovnat 

k virové epidemii. Tímto netradičním způsobem se organizace snaží ovlivnit chování 

spotřebitelů, zvýšit prodej svých produktů či povědomí o značce (20, s. 265). 

2.9.4.5 WOM marketing 

WOM je forma osobní komunikace, která zahrnuje výměnu informací o produktu mezi 

cílovými zákazníky a sousedy, přáteli, příbuznými nebo kolegy. Jedná se o jednu 

z nejúčinnějších a v současné době především nejdůvěryhodnější formu komunikace. 

Proces WOM je obvykle výsledkem spokojenosti či nespokojenosti zákazníků s kvalitou 

výrobku či služby. Osobní doporučení má často větší vliv na rozhodování zákazníků  

o koupi než jiné nástroje marketingové komunikace. Současná WOM komunikace je však 

ovlivněna zejména rozvojem moderních informačních technologií a internetu, v jehož 

prostředí vznikají rozsáhlé sociální sítě, diskuzní fóra, on-line chaty, blogy, zákaznické 

recenze apod. (20, s. 267). 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÁ SITUACE 

V této části diplomové práce je popsána analyzovaná společnost U Badinů, s. r. o., její 

charakteristika a údaje. Analytická část je především věnována analýze vnějšího  

a vnitřního prostředí, jako jsou metoda 7S, Porterův model pěti sil či STEPE analýza. 

Další částí je marketingový mix společnosti, kde je popsán produkt, cena, distribuce  

a podrobně propagace společnosti. Následuje segmentace daného trhu, na kterou navazuje 

výzkumná část, která je zaměřena na zjištění preferencí zákazníků a potenciálních 

zákazníků na komunikaci. Na konci analytické části je vypracována SWOT analýza, která 

shrnuje silné a slabé stránky společnosti, příležitosti a hrozby prostředí. 

3.1 Charakteristika společnosti 

Pro zpracování diplomové práce na téma komunikační mix podniku byla vybrána 

restaurace U Badinů, která se zaměřuje převážně na tradiční českou kuchyni. Jídelní lístek 

je také tvořen z části tak, aby se svým složením hodil ke zlatavému moku, obsahuje 

například chuťovky k pivu, pečené či grilované speciality a další. Nabídka také obsahuje 

i pokrmy zaměřené na moderní gastronomii, jako grilované steaky, ryby, saláty a dezerty. 

Pivnice U Badinů byla slavnostně otevřena dne 28. května 2009 a nachází se v domě na 

adrese Tomáškova 2, 615 00 Brno, kde má restaurace tradici již od roku 1905 (27), (28). 

Současný majitel převzal provozování restaurace v roce 2014. Interiér restaurace je 

jednoduchý, čistý a vybaven tmavým dřevěným nábytkem s kombinací tmavého kovu, 

což může působit útulným dojmem. Restaurace disponuje také venkovní zahrádkou 

situovanou do vnitrobloku domu, využívanou zákazníky především v letních měsících, 

ale také dětským koutkem určeným pro nejmenší návštěvníky (30). 

 

Obr. 4: Logo společnosti U Badinů, s. r. o. (Zdroj: 30) 
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K příjemnému posezení nabízí pivnice své pivo Badinovo skoro – světlé výčepní.  

Dále pivnice na výčepu nabízí příležitostní pivní speciály při různých výročích jako je 

např. Zelené pivo, Svatováclavské pivo, Jantarové pivo, Dožínkové pivo a další.  

U Badinů také nalezneme nealkoholické nápoje, jako je domácí limonáda Badinovka, 

která je namíchána z vlastních ovocných sirupů. Každý první víkend v měsíci připravuje 

pivnice pečené kačeny na medovém zelí s karlovarským knedlíkem, dále také nabízí 

pravidelné sezónní akce typu Zvěřinové hody, Zabíjačka, Rybí speciality, Svatomartinské 

hody a další (27), (28). 

3.1.1  Základní údaje o společnosti 

V následující tabulce jsou uvedeny základní údaje o společnosti U Badinů, s. r. o. 

Tab. 2: Základní údaje o společnosti. (Zdroj: Vlastní zpracování dle 29) 

3.2 Metoda 7S 

V této části je vypracována interní analýza společnosti dle modelu 7S, která obsahuje 

sedm prvků. Mezi ně patří strategie, struktura, systémy, styl vedení práce, 

spolupracovníci, schopnosti a sdílené hodnoty. 

Datum vzniku a zápisu: 15. září 2014 

Obchodní firma: U Badinů s. r. o. 

Sídlo: Tomáškova 653/2, Zábrdovice, 615 00 Brno 

Identifikační číslo: 034 01 197 

Předmět podnikání: 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 
3 živnostenského zákona 

Hostinská činnost 

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 

Statutární orgán, společníci: Marcel Ullman 

Základní kapitál: 1 000,- Kč 
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3.2.1 Strategie 

Strategie restaurace U Badinů se především zaměřuje na lokální tradici a českou kuchyni. 

Restaurace nese stejný název již 113 let a aktuální majitel se snaží zachovat silnou tradici, 

která je tu od roku 1905. Pořádají se zde typické akce, dle českých zvyků, jako je 

například zabíjačka, Svatomartinská husa či zvěřinové hody (30). 

Pro společnost je důležité zachování některých původních tradičních receptur, které 

získala od majitele domu, pana Badina. Společnost si zakládá na loajalitě zákazníků, 

proto se snaží dbát na kvalitu provedených výrobků a služeb, případně zjišťovat potřeby 

a očekávání zákazníků a zajistit tak jejich spokojenost. Pro podnik je důležité mít dobré 

jméno, jelikož v současné době se případné negativní zkušenosti nějakého zákazníka šíří 

velmi rychle, což má vliv i na další potenciální zákazníky. Společnost se v současnosti 

zaměřuje především na zkvalitnění prostředí restaurace, ale také vylepšení technického 

vybavení. Jedná se například o zprovoznění udírny, která prozatím není využívaná a 

vybudování nové zahrádky (30). 

3.2.2 Struktura 

Struktura společnosti se dá označit za liniovou, centralizovanou a plochou organizační 

strukturu. Organizace má právní formu společnost s ručením omezeným, její statutární 

orgán tvoří jeden jednatel Marcel Ullman. Restaurace zaměstnává 19 pracovníků. 

Z hlediska řízení je nejdůležitější majitel, který zabezpečuje chod restaurace a má na 

starosti určité činnosti, například cenotvorbu. Na nižší úrovni se nachází dva provozní, 

kteří společně s majitelem řídí nejdůležitější činnosti. Dále společnost zaměstnává 

šéfkuchaře, dva vedoucí směny servisu, šest kuchařů, tři pomocné kuchaře a pět 

pracovníků v servisu. Organizační struktura je znázorněna na obrázku níže (30). 
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Obr. 5: Organizační struktura restaurace U Badinů. (Zdroj: Vlastní zpracování dle 30) 

3.2.3 Systémy 

Restaurace využívá pokladní a informační systém AWIS, který obsahuje systém pro 

řízení vztahů se zákazníky a podnikový informační systém. Informační systém sjednocuje 

a centralizuje firemní data a informace přehledně na jednom místě online pomocí 

internetu a formou cloudového řešení. Podnikový informační systém také nabízí 

vyhodnocování úspěšnosti firmy či jejích marketingových kampaní a obchodních 

strategií. Mezi používané funkce v systému patří evidence a správa zákazníků a služeb, 

vytváření nabídek a smluv, evidence a správa dodavatelů, objednávek, faktur, dodacích 

listů ke zboží či evidence a správa skladu. Restaurace má také zavedený kontrolní systém 

formou inventur, kdy se ke stanovenému datu zjišťuje fyzický stav hospodářských 

prostředků a porovnává se se stavem v informačním systému. Komunikace ve společnosti 

probíhá nejčastěji ústní formou konverzace, ale především vedoucí pracovníci a majitel 

mezi sebou komunikují pomocí mobilních telefonů či prostřednictvím elektronické pošty. 

Od prosince 2016 také společnost využívá systém EET neboli elektronickou evidenci 

tržeb, kdy je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a pomocí internetu 

zaevidovat přijaté tržby u správce daně (30). 
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3.2.4 Styl vedení práce 

Styl řízení společnosti se dá označit za demokratický, kdy je brán ohled na připomínky 

podřízených. Naslouchání názorům zaměstnanců má pozitivní vliv na celkový rozvoj 

společnosti, ale konečné rozhodnutí o důležitých věcech je v pravomoci majitele 

restaurace. Majitel, který je zároveň i jediným jednatelem společnosti, komunikuje se 

všemi zaměstnanci, především se dvěma provozními restaurace, kteří mu poskytují 

zpětnou vazbu o chodu v organizaci. Záležitosti týkající se provozu se komunikují na 

firemních poradách, které se konají pravidelně v pondělí. Každý zaměstnanec má jasně 

definované pravomoci a odpovědnosti (30). 

3.2.5 Spolupracovníci 

V restauraci pracuje 19 zaměstnanců, kteří jsou především vyučeni v oboru gastronomie 

či hotelnictví. Společnost se vyznačuje stabilním pracovním prostředím, jelikož téměř 

nedochází k fluktuaci zaměstnanců. Většina zaměstnanců pracuje v restauraci mnoho let, 

tudíž jsou na ně zákazníci zvyklí a vidí stabilní pracovní prostředí. Společnost se snaží 

udržovat se zaměstnanci vřelé vztahy. Největší motivací pro úsek obsluhy je spropitné, 

pro úsek výroby je to potom určité procento z navýšených plánovaných tržeb, které je 

vyplaceno ke mzdě (30). 

3.2.6 Schopnosti 

Odpovídající odbornost pracovníků je při poskytování restauračních služeb důležitou 

součástí, proto je potřebné, aby byli zaměstnanci kvalifikovaní. Od pracovníků je 

vyžadována profesionalita, znalost nabízeného sortimentu, spolehlivost, flexibilita a 

především reprezentativní vystupování a přátelská komunikace se zákazníkem. 

Zaměstnanci absolvují různá školení při zařazování nových technologií, nabídce nových 

jídel, nápojů apod. (30). 

3.2.7 Sdílené hodnoty 

Společnost U Badinů preferuje vřelé vztahy mezi zaměstnanci a také stabilní pracovní 

prostředí, což je podpořeno stálým pracovním kolektivem. Rovněž si zakládá na dobrých 

vztazích s dodavateli, kteří přináší oboustranně výhodné obchody. Sdílenými hodnotami 
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ve společnosti jsou především orientace na zákazníka a s tím spojená jeho spokojenost, 

loajalita a dodržování lokální tradice (30). 

3.3 Marketingový mix 

V této části diplomové práce se nachází marketingový mix společnosti U Badinů, s. r. o., 

který je tvořen čtyřmi prvky. Mezi ně patří produkt, cena, distribuce a marketingová 

komunikace neboli propagace.  

3.3.1 Produkt 

V rámci produktu se Restaurace U Badinů zaměřuje především na službu spojenou 

s výrobky. Společnost nabízí široký sortiment produktů, například se jedná o polévky, 

hlavní chody, saláty, dezerty, nealkoholické nápoje či pivo, víno a jiný alkohol. 

Společnost se zaměřuje především na tradiční českou kuchyni. Restaurace nabízí také 

pochutiny a chuťovky k pivu či pečené a grilované speciality. V pivnici je nabízeno také 

vlastní pivo Badinovo skoro, které je distribuováno pivovarem Moravia. Společnost 

rozděluje své výrobky na stálou nabídku, tedy jídelní lístek, denní menu, které je nabízeno 

od pondělí do neděle (30). 

3.3.1.1 Stálá nabídka 

Mezi stálou nabídku patří polévky, jako je silný vývar s játrovým knedlíčkem  

a těstovinovými řezanci nebo chalupářská kapustnice z kysaného zelí s mírně pikantní 

klobásou. Mezi hlavní chody patří grilované kuřecí prso s restovanou zeleninou, kuřecí 

smažené v kukuřičné strouhance a bramborové pyré, tradiční smažená vepřová krkovička 

s vídeňským bramborovým salátem, vepřová krkovička v hořčičné marinádě s pečenými 

brambory na kmíně, vepřový vrabec na smetanovém listovém špenátu s grilovaným 

bramborovým knedlíkem, svíčková na smetaně s karlovarským knedlíkem, brusinkami  

a šlehačkou, vepřová panenka a kuřecí prso v bramboráku, vepřová panenka v parmské 

šunce s cuketovým pyré a steak z lososa norského a teplým salátem z červené čočky (31). 

Mezi bezmasá jídla se řadí špagety bez lepku se smetanovým listovým špenátem  

a parmazánovými hoblinkami, špagety bez lepku s drcenými rajčaty a parmazánem  

a smažený sýr s farmářskými hranolky a tatarskou omáčkou. Jako steaková masa jsou 
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nabízena vepřová krkovička marinovaná v chilli s cibulovým chutney, hovězí steak 

z vyzrálé nízké roštěné s teplým salátem z červené čočky a hovězí steak z vyzrálého 

vysokého roštěnce s tukovým očkem, fazolovými lusky na slanině a česneku. Restaurace 

dále nabízí obědové saláty jako Badinův šopský salát s cherry rajčaty, paprikou, okurkem, 

balkánským sýrem a nakládanými hrušky, salát z červené čočky, nakládané řepy s kozím 

sýrem a další (31). 

Mezi pochutiny nejen k pivu patří nivové koule, Badinovy bramboráky, belgické 

hranolky se studenou česnekovou nebo sýrovou omáčkou, olomoucké tvarůžky na teplém 

selském chlebu sypané jarní cibulkou, topinky s jemně pikantní masovou směsí sypané 

sýrem Chedar a strouhaným křenem, plátky nakládané červené řepy, kozí sýr s olivovým 

olejem, rukolou a bagetkou, hovězí tatarák s topinkami ve variantě 100 g a 500 g (31).  

3.3.1.2 Denní nabídka 

Denní nabídka je sestavována na každý pracovní den a tvoří specifické pokrmy. Denně je 

nabízena jedna polévka, která je v ceně menu, dále dvě hlavní jídla, která se mění každý 

den a tři hlavní jídla, která se dají označit za týdenní nabídku poledního menu. Restaurace 

nabízí také víkendové polední menu, které je oproti polednímu menu v pracovní dny  

o přibližně 10 Kč dražší, ale zákazník navíc dostane dezert v ceně menu (30).  

Produktem restaurace jsou zejména také služby, ke kterým se řadí individuální přístup 

k zákazníkům, jako jsou soukromé akce typu narozeninové oslavy, promoce, svatební 

hostiny, vánoční večírky v sídle restaurace, či poskytovaný catering na objednávku. 

Restaurace také rozváží obědy ve větším množství do firem jako je Porsche Brno či 

ordinace MUDr. Markéty Stupkové (30). 

3.3.2 Cena 

O cenotvorbě rozhoduje sám majitel restaurace, který tak činí na základě podkladů 

nákladové kalkulace od šéfkuchaře, tudíž je uplatňována metoda stanovení ceny 

orientovanou na náklady. Jednotlivé pokrmy jsou oceněné dle nákladů na vstupní přímý 

materiál a dále dle režijních nákladů na celkový chod restaurace. K těmto nákladům je 

připočtena určitá marže a tím je sestavena konečná cena, která je účtována konečnému 

zákazníkovi. Cena za catering je individuální, jelikož záleží na druhu a termínu akce, 
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počtu osob a dalších faktorech. Restaurace si drží poměrně nízké a přijatelné ceny, jelikož 

je schopná při vyšších odběrech surovin snížit cenu vstupních nákladů. Ceny za polední 

menu s polévkou se pohybují od 92 do 109 Kč. Zákazníci mají možnost v restauraci platit 

hotově, kartou či poukazy na stravování (30). 

3.3.3 Distribuce 

Pivnice U Badinů se nachází na okraji městských části Židenice, Zábrdovice. Přesně na 

adrese Tomáškova 2, 615 00 Brno. Návštěvníci využívající městskou hromadnou dopravu 

mohou využít nejbližší zastávku Tomáškova, vzdálenou přibližně 10 metrů od pivnice, 

avšak autobusový spoj zde není dostatečně frekventovaný. Nejbližší zastávkou při cestě 

z centra je Tkalcovská, která je vzdálená přibližně 550 metrů od pivnice. Pro návštěvníky 

využívající automobily je u restaurace parkoviště, kde je možné zaparkovat (30). 

 

Obr. 6: Mapa polohy pivnice U Badinů. (Zdroj: 32) 

Společnost nabízí pohostinské služby, tudíž jsou tyto služby poskytovány přímo 

v prostorách restaurace. Jedná se tedy o přímou distribuci, kdy je produkt distribuován 

přímo od výrobce (kuchaře) a je servírován konečnému spotřebiteli prostřednictvím 

obsluhy. Výhodou je přímý kontakt se zákazníkem a tím možnost získat okamžitou 

zpětnou vazbu o jeho spokojenosti s kvalitou poskytovaných výrobků a služeb. Další 

možnou distribucí je rozvoz obědů do firem, což je individuálně domluvená distribuce. 
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Restaurace nerozváží jídla jednotlivým zákazníkům, ale pouze ve větším množství a 

ideálně při každodenním nebo častém odběru. Společnost distribuuje obědy za pomoci 

firemního auta, které není polepeno logem ani kontaktem na restauraci (30). 

Restaurace je nejvíce navštěvována v poledních hodinách, kdy jejími zákazníky jsou 

především zaměstnanci okolních firem, kteří ji využívají ke konzumaci svého oblíbeného 

poledního menu. Také je vypozorována vyšší návštěvnost od 18 hodiny přibližně do 21 

hodiny. V rámci roku jsou frekventovanějšími měsíci červen, září a prosinec, především 

kvůli vánočním večírkům a setkáním. V tabulce níže je zobrazena otevírací doba pivnice 

(30). 

Tab. 3: Otevírací doba restaurace U Badinů. (Zdroj: Vlastní zpracování dle 32) 

DEN OTEVÍRACÍ DOBA 

PONDĚLÍ 11:00-23:00 

ÚTERÝ 11:00-23:00 

STŘEDA 11:00-23:00 

ČTVRTEK 11:00-23:00 

PÁTEK 11:00-24:00 

SOBOTA 11:00-24:00 

NEDĚLE 11:00-22:00 

3.3.4 Marketingová komunikace 

Marketingová propagace je v dnešní době a především v oboru gastronomie jednou 

z důležitých činností společnosti. Restaurace využívá některé podlinkové nástroje 

propagace, jelikož jsou levnější a dostupnější. Důraz je kladen na referenci stávajících 

zákazníků, dobré jméno restaurace a tradiční českou kuchyni. Celková marketingová 

komunikace společnosti je na nižší úrovni, tudíž je zde prostor pro zlepšení (30).  

Reklamu v rozhlase, televizi či tisku společnost nevyužívá, jelikož se snaží především 

cílit na lokální zákazníky městských částí Židenice a Zábrdovice, případně blízkých 

okolních částí jako je Juliánov či Vinohrady. Navíc finanční výdaje na takový druh 

masové propagace jsou vysoké a společnost by raději investovala do jiných činností. 
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Společnost ovšem využívá polohovou reklamu na Googlu, kdy zákazník, který je 

v určitém okruhu od restaurace, vyhledá klíčové slovo například restaurace či polední 

menu a stránka Google mu nabídne Pivnici U Badinů. Dále jsou využívány portály jako 

menicka.cz, zomato.cz či restu.cz (30). 

Restaurace U Badinů nevyužívá žádných slev, ovšem věrnostní program například na 

polední menu v podobě nějakých slev by mohl být pro zákazníky vhodný. V rámci 

propagačních materiálů pivnice využívá zejména půllitry s logem vlastního piva. Za 

podporu prodeje se dají označit události, které restaurace pořádá po celý rok a každý 

první víkend v měsíci je víkend pečených kachen na medovém zelí. V tabulce níže jsou 

vyjmenovány události na každý měsíc (30). 

Tab. 4: Kalendář událostí. (Zdroj: Vlastní zpracování dle 33) 

MĚSÍC SEZÓNNÍ UDÁLOSTI 

LEDEN  Tříkrálovské zabíjačkové hody 

ÚNOR  Valentýnské menu 

BŘEZEN Masopustní hodování 

DUBEN  Velikonoce U Badinů 

KVĚTEN Chřest a medvědí česnek 

ČERVEN Svatojánská noc 

ČERVENEC Jahody a meruňky 

SRPEN Rajčata a papriky pokaždé jinak 

ZÁŘÍ Svatováclavské dýňové pochoutky 

ŘÍJEN Oktoberfest 

LISTOPAD Svatomartinská husa a vína 

PROSINEC Zvěřinové speciality 

Restaurace také zakoupila signál kabelové televize O2 TV, která jako jediná vysílá 

fotbalové přenosy Ligy mistrů, takže zákazníci, kteří takovouto možnost nemají u sebe 

doma, chodí do pivnice na pivo Badinovo skoro a fotbalový zápas. V pivnici se vysílají 

veškeré velké či důležité sportovní přenosy, jako hokejové mistrovství světa, Wimbledon, 

Australian open, Olympiáda a mnoho dalších. Další podporou prodeje jsou festivaly, kdy 
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se restaurace již zúčastnila Židenického pivního festivalu dne 15. září 2018 v areálu 

Bzzzukot. Pivnice zde především nabízela svoje pivo Badinovo skoro, které pro ni vyrábí 

Pivovar Moravia (30). 

 

Obr. 7: Leták na 2. židenický pivní festival. (Zdroj: 34) 

V rámci public relations neboli vztahů s veřejností využívá restaurace svoje vlastní logo, 

které je jednoduché a výstižné. Dále je využíván dress code neboli předepsané oblečení 

zaměstnanců, kdy především obsluha nosí stejné košile s vyšitým logem restaurace, černé 

kalhoty, boty a zástěru. Společnost se v menší míře také zaměřuje na sponzoring domova 

důchodců (30).  
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Restaurace využívá také komunikaci formou facebookových stránek, kde zveřejňuje 

informace o nadcházejících událostech, fotografie proběhlých událostí a zejména denní 

polední menu. Ke dni 22. dubna 2019 je zde přesně 897 sledujících. V menší míře je také 

využíván instagramový profil, kde jsou občas publikovány fotografie jídel a proběhlých 

či plánovaných událostí. Počet sledujících je na Instagramu ke dni 22. dubna 2019 přesně 

88 sledujících. Důležité informace restaurace také zveřejňuje na svých webových 

stránkách, které je možné najít na adrese www.ubadinu.cz. Uvádí se zde informace jako 

jídelní lístek, polední menu, kontakt, adresa, otevírací doba či rezervační systém.  

U webových stránek je prostor pro modernizaci a celkové zlepšení (30).  

Osobní prodej je typický pro obor gastronomie, ve kterém působí restaurace U Badinů. 

V restauraci přichází obsluha do přímého kontaktu se zákazníkem. Pracovníci poskytují 

informace o produktech, jejich složení, alergenech, pomáhají s výběrem jídel či nápojů 

nebo řeší individuální potřeby zákazníka v místě pivnice. Důležitým faktorem jsou proto 

komunikační schopnosti zaměstnanců, jejich vystupování, vzhled, upravenost a celkové 

chování k zákazníkům. Důraz je kladen na to, aby pracovníci znali nabídku, byli schopni 

zákazníkům zodpovědět možné dotazy a případně individuálně reagovali. Osobní prodej 

má výhodu v okamžité zpětné vazbě o spokojenosti zákazníků (30).  

Přímého marketingu společnost využívá pouze formou newsletterů, ke kterým se 

zákazníci mohou přihlásit prostřednictvím webových stránek. Na e-mailovou adresu je 

zákazníkům rozesílána nabídka na polední menu na každý nový týden, případně různé 

informace, jako data konání různých akcí v restauraci, např. Svatomartinská husa, 

zvěřinové hody apod. (30).  

3.4 Segmentace trhu 

Jak již bylo zmíněno v teoretické části, trh se skládá z kupujících, kteří se navzájem liší. 

Jejich rozdílnost spočívá v odlišných přáních, prostředcích, bydlišti, vzdělanosti, 

pracovního zařazení, stravovacích návyků, vztahu k nakupování a nákupních postupech. 
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V rámci segmentace se zákazníci restaurace U Badinů dají rozdělit do třech základních 

kategorií (30): 

• pracující lidé a studenti, 

• rodiny s dětmi, 

• „štamgasti“. 

První skupina zákazníků navštěvuje pivnici celoročně, ovšem její nejvyšší koncentrace je 

přes obědové pauzy.  Zaměstnanci firem v okolí restaurace chodí v pracovních dnech již 

od 11. hodiny dopoledne na denní menu, jejich očekávání spočívá v časově nenáročné 

návštěvě a poměru kvality a kvantity za přijatelné ceny. V městské části Brno-Židenice  

a Zábrdovice jsou i studenti středních a vysokých škol, kteří také navštěvují restauraci 

přes polední menu, avšak jejich návštěva není každodenním pravidlem. Tato skupina 

zákazníků dochází do pivnice také ve večerních hodinách, kdy se zde setkávají skupiny 

kamarádů ať už na večeři či posezení u drobných pokrmů, piva, vína či dalších nápojů 

(30).  

Druhá skupina návštěvníků přichází do restaurace většinou v pracovní dny kolem  

16. – 17. hodiny odpoledne, kdy se zde nenachází velké množství zákazníků, tudíž mohou 

s dětmi v klidu zkonzumovat objednané pokrmy. Ovšem jejich největší koncentrace je 

v nepracovní dny od 11. do 16. hodiny. Za restaurací se nachází fotbalové hřiště, 

fotbalového klubu ČAFC Židenice 2011, kde se o víkendech konají zápasy juniorů, které 

chodí podporovat jejich rodiče. Společně potom s ostatními hráči a jejich rodinami 

přicházejí do restaurace na jídlo (30).  

Poslední skupinou segmentace zákazníků jsou tzv. „štamgasti“ restaurace. Rozdíl mezi 

štamgastem a stálým hostem je zásadní. Štamgast chodí pravidelně, třeba i každý den, 

dokonce může mít i svoji vlastní sklenici a velmi si potrpí na svoji židli. Má rád přívětivé 

chování, rád se nechá oslovovat křestním jménem, buduje si s výčepním či obsluhou 

určitý vztah a velmi těžce nese změny zaměstnanců podniku (35).  

Štamgasty pivnice U Badinů jsou převážně muži středního až vyššího věku, kteří bydlí 

v blízkosti provozu a pivnici navštěvují několik let, někteří z nich již přes 20 let. 
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S obsluhou se znají velmi dobře, pivnici navštěvují převážně od 17. hodiny večer a chodí 

zejména na pivo a něco drobného k pivu (30).  

3.5 STEPE analýza 

K analýze makroprostředí je využita STEPE analýza. Jsou zde popsány faktory, které by 

mohly ovlivňovat společnost v oboru gastronomie a pohostinství. STEPE analýza 

obsahuje pět základních faktorů. Jedná se o sociální, technické a technologické, 

ekonomické, politické a právní a přírodní faktory.  

3.5.1 Sociální faktory 

Sociální faktory souvisí především s demografickými faktory, které ovlivňují zejména 

pracovní sílu a zákazníky. Blízko restaurace se staví nový bytový dům „Rezidence 

Koperník“, což by mohlo zvýšit množství potencionálních zákazníků. Důležitý je také 

počet obyvatel zaměřen na město Brno a především na části Brno-Židenice a Brno-

Zábrdovice, kritéria výběru restaurace či trendy ve stravování (30). 

• Počet obyvatel 

Důležitým sociálním faktorem je i počet obyvatel v dané lokalitě. Jelikož se pivnice  

U Badinů nachází v Brně, je vývoj počtu obyvatel v tabulce níže zaměřen právě na toto 

město. V tabulce číslo 5 lze vidět, že počet obyvatel Brna od roku 2013 mírně klesal, 

přesto se pořád jeho hodnota pohybovala na čísle 377 tisíc. V roce 2017 již hodnota počtu 

obyvatel vzrostla oproti roku 2016 přesně o 1 554 obyvatel (36). 

Tab. 5: Počet obyvatel města Brna. (Zdroj: Vlastní zpracování dle 36) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet obyvatel 377 508 377 440 377 028 377 973 379 527 

Jelikož se společnost nachází mezi městskými částmi Brno-Židenice a Brno-Zábrdovice, 

je důležité se zaměřit na počet obyvatel v těchto lokalitách, protože se zde nachází nejvíce 

stálých či potenciálních zákazníků. 
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Tab. 6: Počet obyvatel městské části Brno-Židenice. (Zdroj: Vlastní zpracování dle 37) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet obyvatel 19 330 19 373 19 219 19 368 19 439 

V tabulce číslo 6 lze vidět vývoj počtu obyvatel v městské části Brno-Židenice, je zde 

patrné, že počet obyvatel se pohybuje od roku 2013 kolem hodnoty 19 300. Mezi lety se 

hodnoty měnily pouze mírně, nejsou zde patrnější výkyvy (37).  

Tab. 7: Počet obyvatel Brno-Zábrdovice. (Zdroj: Vlastní zpracování dle 38) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet obyvatel 83 689 83 274 82 878 82 874 82 660 

V tabulce číslo 7 se nachází počet obyvatel Brno-Zábrdovice, jelikož tato městská část je 

v blízkosti lokality pivnice U Badinů. Od roku 2013 hodnota počtu obyvatel klesá, mezi 

roky 2013 a 2017 činí pokles 1 029 obyvatel (38). 

Město Brno je považováno za studentské město. V akademickém roce 2017-2018 bylo 

v městě Brně přibližně 65 tisíc studentů vysokých škol. Studenti tráví značnou část svého 

volného času právě v pohostinských a restauračních zařízeních, což pro místní podniky 

přináší určitou část potenciálních zákazníků (39). 

• Kritéria výběru restaurace 

Restauraci nejméně jednou týdně navštíví 28 % populace, více než polovina Čechů si 

návštěvu dopřeje minimálně dvakrát do měsíce. Pivnice či hospody potom navštěvuje 

skoro třetina lidí nejméně jednou za týden. Z průzkumu agentury STEM/Mark pro Air 

Bank vyplynulo, že pro 86 % dotazovaných je při výběru podniku důležitá kvalita jídla. 

Pro 56 % lidí je rozhodně důležitá také cena a obsluha. V žebříčku nejdůležitějších kritérií 

dále následuje prostředí podniku se 47 %, typ kuchyně se 41 % a vzdálenost od domova 

či zaměstnání se 40 % (40). 
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• Trendy ve stravování 

Jedním z trendů ve stravování je momentálně rostlinná strava, kterou vyhledává zejména 

mladá generace, protože mnoho z nich jsou vegetariáni a vegani. Na jídelních lístcích 

mnoha restaurací má svoji stálou pozici maso, u něhož se v poslední době čím dál více 

dbá na jeho kvalitu a původ, zákazníci totiž chtějí vědět, co jedí, tedy informace odkud 

maso pochází, jak bylo vyprodukováno a připraveno. Získávání surovin od místního 

farmáře je trend, který se úspěšně drží již několik let a zákazníkům se tato spolupráce 

restaurací a farmářů líbí. Nadále platí, že domácí je vždycky lepší, tedy co si restaurace 

sama nevyrobí, jako by nebylo. V tomto ohledu jde zejména o koření, omáčky a jiná 

dochucovadla, řemeslné chleby a další druhy pečiva. Dalšími trendy jsou například 

zdravější alternativy k běžnému cukru, využívání avokáda či jídla smažená za vysokých 

teplot (41). 

3.5.2 Technické a technologické faktory 

V současné době je pociťován velmi rychlý technický a technologický rozvoj, tudíž je 

důležité, aby společnost tento rozvoj neustále sledovala a snažila se mu přizpůsobit. 

Konkurenceschopnost restauračních podniků spočívá především v moderní technické 

výbavě nejen kuchyně, ale celkových prostor restaurace. Pokrmy jsou díky modernějšímu 

vybavení restaurace připravována rychleji a jednodušeji, to znamená zkrácení čekací 

doby zákazníka na vyřízení jeho objednávky. Mezi technologie určené pro gastronomii 

mohou být pánve, kuchyňské roboty, konvektomaty, profesionální myčky nádobí či 

lednice. Nedílnou součástí technologií pro společnost je především internet, který dává 

hostovi možnost prohlédnout si pomocí webových stránek denní menu, jídelní lístek, 

nápojový lístek, data akcí či udělat si rezervaci pomocí rezervačního systému. Nevýhodou 

tohoto technologického pokroku je možnost zákazníka porovnat vybraný podnik 

s podnikem konkurenčním či téměř okamžitě se podělit o případnou nespokojenost se 

službami společnosti. Od 1. prosince roku 2016 bylo v České republice zavedeno zákonné 

používání registračních pokladen (30). 
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3.5.3 Ekonomické faktory 

Mezi ekonomické faktory ovlivňující vybranou společnost patří, míra nezaměstnanosti, 

míra inflace, průměrná výše hrubé měsíční mzdy či výdaje domácností na stravovací 

služby. 

• Míra nezaměstnanosti 

Důležitým ekonomickým faktorem ovlivňující společnost je míra nezaměstnanosti. 

Celková míra nezaměstnanosti České republiky dosahuje k měsíci říjnu 2018 hodnoty  

2,8 %. Míra nezaměstnanosti Jihomoravského kraje k tomu datu dosahuje hodnoty 3,5 % 

a hodnota míry nezaměstnanosti Brno-město je na úrovni 4,2 %. V grafu číslo 1 lze 

spatřit, že hodnoty míry nezaměstnanosti České republiky, Jihomoravského kraje a Brna-

města od roku 2014 neustále klesají. Z nejvyšší hodnoty Brna-města 8,8 % spadla 

hodnota až na 4,2 % (42). 

 

Graf 1: Vývoj nezaměstnanosti. (Zdroj: Vlastni zpracování dle 42)  

• Míra inflace 

Dalším důležitým ekonomickým faktorem je míra inflace, která je vyjádřená přírůstkem 

průměrného ročního indexu spotřebitelských cen. V roce 2013 dosahovala míra inflace 

hodnoty 1,4 %. V letech 2013 až 2015 se hodnota míry inflace postupně snižovala až na 

7,1%

5,9%
5,0%

3,6%
2,8%

7,7%

6,5%
5,7%

4,3%
3,5%

8,8%

7,6%
6,8%

5,1%
4,2%

0,0%

1,5%

3,0%

4,5%

6,0%

7,5%

9,0%

2014 2015 2016 2017 2018

Vývoj nezaměstnanosti

Česká republika Jihomoravská kraj Brno-město



58 
 

úroveň 0,3 %. V roce 2016 byl zaznamenán nárůst na hodnotu 0,7 % a v roce 2017 došlo 

k výraznému zvýšení míry inflace a to na hodnotu 2,5 % (43).  

 

Graf 2: Vývoj míry inflace. (Zdroj: Vlastní zpracování dle 43) 

Vyšší míra inflace do určité míry snižuje kupní sílu obyvatelstva, respektive znehodnocují 

se jejich příjmy. Jestliže do budoucna nadále poroste míra inflace, může to výrazněji 

ovlivnit spotřebitelské ceny, tudíž se zvýší vstupní náklady restaurace. Pro zachování 

požadovaných marží by bylo nutné zdražení produktů restaurace, což by významně 

mohlo ovlivnit návštěvnost podniku. 

• Daňové sazby 

V souvislosti s novelou zákona o DPH se od 1. prosince 2016 v případě stravovacích 

služeb a podávání nápojů uplatňuje první snížená sazba 15 %. Tato sazba se ovšem 

nevztahuje na podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků, kde nadále platí 

základní sazba 21 % (44). Další daní je spotřební daň, zejména tedy daň z piva, kdy 

základní daň činí 32 Kč za hektolitr (45). Pokud by se sazba měla zvýšit, vzrostly by ceny 

piva, což by mohlo ohrozit podstatnou část tržeb restaurace. Daň z příjmu fyzických osob 

může určitým způsobem ovlivňovat restauraci. Pokud by se sazba ze současných 15 % 

zvýšila, pracující lidé by museli na dani odvádět více peněz, tudíž by jejich disponibilní 

příjem byl nižší. Čistý zisk by mohlo ohrozit zvýšení sazby daně z příjmu právnických 

osob, která je v současné době 19 %. 
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• Průměrná výše hrubé měsíční mzdy 

Dalším z ekonomických ukazatelů ovlivňující společnost je průměrná výše hrubé měsíční 

mzdy obyvatel. V následujících tabulkách je znázorněn vývoj hrubé měsíční mzdy 

v rámci Jihomoravského kraje a Brna zvlášť. 

Tab. 8: Průměrná výše hrubé měsíční mzdy v Jihomoravském kraji. (Zdroj: Vlastní zpracování dle 46; 47) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Průměrná hrubá 
měsíční mzda v Kč 24 211 24 770 25 625 26 752 28 549 30 778 

Průměrná hrubá měsíční mzda Jihomoravského kraje od roku 2013 neustále stoupá. 

Nejvyšší meziroční nárůst byl zaznamenán v letech 2017-2018, kdy hodnota hrubé mzdy 

vzrostla o 2 229 Kč. Během pěti let vzrostla hodnota průměrné hrubé měsíční mzdy  

o více než 6,5 tisíce Kč (46; 47). 

Tab. 9: Průměrná výše hrubé měsíční mzdy v Brně. (Zdroj: Vlastní zpracování dle 48) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Průměrná hrubá 
měsíční mzda v Kč 26 871 24 647 26 818 30 038 33 135 35 715 

V tabulce výše lze spatřit, že hrubá mzda ve městě Brně se také navyšuje od roku 2013. 

Průměrná hodnota hrubé měsíční mzdy v Brně za sledovaná období je o více než  

2 700 Kč vyšší než průměrná hrubá měsíční mzda za tato období v Jihomoravském kraji. 

V roce 2018 byla tato výše hrubé mzdy dokonce 35 715 Kč (48). 
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Graf 3: Vývoj průměrné mzdy. (Zdroj: Vlastní zpracování dle 46; 47; 48) 

V grafu číslo 3 je znázorněno porovnání vývoje průměrné výše mzdy v Jihomoravském 

kraji a ve městě Brně za sledované roky 2013-2018. 

Na průměrnou mzdu v České republice dosáhne přibližně jen třetina obyvatelstva, tudíž 

lepší vypovídající schopnost má střední hodnota neboli medián. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 

2018 měl medián mezd hodnotu 29 247 Kč. Hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel 

Sobíšek říká, že si zřejmě polepšili zaměstnanci v dolní polovině mzdové škály, což může 

být výsledkem růstu minimální mzdy, ale vývoj také naznačuje, že největší poptávka je 

po méně kvalifikovaných pracovnících (49). 

• Výdaje domácností na stravovací služby 

Jelikož vybraná společnost podniká v oboru gastronomie, respektive v pohostinských či 

stravovacích služeb, je dobré uvědomit si, kolik procent celkových výdajů domácností 

připadá na výdaje na stravovací služby. V tabulce číslo 10 jsou zpracovaná data výdajů 

na stravovací služby a podíl výdajů na stravovací služby na celkových výdajích 

domácností v národním pojetí ve sledovaných letech 2013-2017. 

 

 

24 211 24 770 25 625 26 752
28 549 3078826 871 24 647 26 818

30 038
33 135

35715

0

10 000

20 000

30 000

40 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Průměrná hrubá měsíční mzda [v Kč]

Jihomoravský kraj Brno



61 
 

Tab. 10: Výdaje domácností na stravovací služby – domácí pojetí. (Zdroj: Vlastní zpracování dle 50) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Výdaje na stravovací 
služby v mil. Kč 127 500 133 267 139 516 147 879 160 892 

Celkové výdaje 
domácností v mil. Kč 2 082 442 2 124 733 2 206 438 2 296 450 2 448 401 

Podíl výdajů na 
stravovací služby na 
celkových výdajích 
domácností 

6,12 % 6,27 % 6,32 % 6,44 % 6,57 % 

V tabulce výše lze vidět, že podíl výdajů na stravovací služby na celkových výdajích 

domácností je ve sledovaných letech nad 6 %, také můžeme vidět rostoucí trend těchto 

výdajů, což je pro restauraci příhodné (50). 

3.5.4 Politické a právní faktory 

Důležitým faktorem je politická situace, pozice a stabilita vlády. V historii České 

republiky se často střídala pravicová a levicová vláda. V červnu roku 2018 byla zvolena 

vláda České republiky, která je složena z hnutí ANO a ČSSD v čele s premiérem 

Andrejem Babišem. Důležité je také zmínit, že Česká republika dosáhla schodku rozpočtu 

6,2 mld. Kč za rok 2017. Od roku 1997 je to druhý nejlepší výsledek, v roce 2016 dokonce 

státní rozpočet dosáhl přebytku 61,8 mld. Kč (51). 

V říjnu 2018 proběhly komunální volby do zastupitelstev obcí. Volby vyhrálo hnutí ANO 

2011, kde konečný výsledek je 18 zastupitelů této strany v Brně, ale v rámci koaličního 

vyjednávání se do vládnoucí koalice neprosadilo a skončilo v opozici. Jelikož se 

restaurace nachází mezi částmi Židenice a Brno-střed (Zábrdovice), je také nutné zmínit, 

že volby v části Židenice vyhrálo opět hnutí ANO 2011, ale v městské části Brno-střed 

se utvořila koalice stran OSD a Svobodní (52). 

Od 22. října 2018 je na rok uzavřen zábrdovický most kvůli jeho rekonstrukci, tudíž není 

možné se z centra města dostat na zastávku Vojenské nemocnice, ze které je nejblíže do 

restaurace. Novou nejbližší zastávkou městské hromadné dopravy je Tkalcovská, 

vzdálená přibližně 550 metrů od pivnice či z druhé strany zastávka Stará osada, vzdálená 
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přibližně 1,1 km. Což pro některé návštěvníky cestující městskou hromadnou dopravou  

může být odrazující (30).  

Společnost je ovlivňována mnoha právními či legislativními faktory, proto je nezbytné 

sledovat a rychle reagovat na změny v zákonech, vyhláškách či nařízeních. Obecně pro 

všechny společnosti platí dodržování následujících zákonů a nařízení: 

• občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., 

• zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., 

• zákon o obchodních korporacích, č. 90/2012 Sb., 

• zákon o regulaci reklamy, č. 40/1995 Sb., 

• zákon o účetnictví, č. 563/1991 Sb., 

• zákon o daních z příjmu, č. 586/1992 Sb., 

• zákon o dani z přidané hodnoty, č. 235/2004 Sb., 

• zákon o ochraně spotřebitele, č. 634/1992 Sb. 

• obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů,  

č. 679/2016. 

V oboru gastronomie je důležité respektovat vyhlášku č. 137/2004 Sb. o hygienických 

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

epidemiologicky závažných, případně její novelizaci. Dále zákon o ochraně veřejného 

zdraví č. 258/200 Sb., zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, 

nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací  

o potravinách spotřebitelům, respektive povinnost sdělit spotřebitelům informace  

o výskytu alergenních látek v jídle a nařízení Evropského parlamentu a Rady EU  

č. 852/2004 o hygieně potravin neboli HACCP (53). 

Od prosince roku 2016 platí zákon č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb, který měl velký vliv 

na vybranou společnost. Společnost musela zakoupit registrační pokladnu určenou 

k okamžitému nahlášení tržeb. Na již zmíněný zákon o elektronické evidenci tržeb (EET) 

navazuje zákon č. 113/2016 Sb., který například pro stravovací služby snižuje daň 

z přidané hodnoty (DPH) z 21 na 15 procent (54). 
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V květnu 2017 nabyl na účinnosti zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými 

účinky návykových látek neboli protikuřácký zákon. Tento zákon zakazuje kouření 

v restauračních podnicích, barech a dalších místech. Restaurace U Badinů byla před tímto 

zákonem rozdělena na kuřáckou a nekuřáckou část. Nejvíce tento zákon ovlivňuje podnik 

v zimních měsících, kdy zákazníci nemohou pobývat na zahrádce, a tudíž se musí, pokud 

chtějí při návštěvě restaurace kouřit, přesunout před pivnici (30).  

3.5.5 Ekologické a přírodní faktory 

Přírodní faktory souvisí především s klimatickými a ekologickými podmínkami, na které 

se v poslední letech klade velký důraz. Klimatické podmínky ovlivňují dostupnost 

některých potravin, zejména tedy ovoce a zeleniny. Jelikož společnost vlastní malou 

zahrádku ve vnitrobloku, úzce s těmito podmínkami souvisí roční období. V letních 

měsících restaurace pěstuje vlastní rajčata, cibulku, některé ovoce a další druhy zeleniny, 

či mnoho druhů bylinek. V zimních měsících tedy přichází o úrodu a tyto vstupy musí 

začít opět ve větší míře nakupovat, tudíž se společnosti zvedají náklady. Každý podnik 

v oboru gastronomie má povinnost dodržovat určitá pravidla v nakládání s odpady 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. zákona o odpadech. Společnost se snaží oddělovat 

rostlinné zbytky, jako jsou slupky, odkrojky, natě a různé zbytky zeleniny či ovoce, které 

potom úspěšně kompostuje na již zmíněné zahrádce (30). 

3.6 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Porterova analýza slouží ke zmapování faktorů, které ovlivňují vyjednávací pozici 

organizace v určitém odvětví. V rámci této analýzy je následně popsáno pět faktorů. 

3.6.1 Vyjednávací síla zákazníků 

Mezi zákazníky společnosti U Badinů patří lidé napříč všemi věkovými kategoriemi, 

nicméně podstatnější část tvoří právě pracující obyvatelé, kteří využívají restauraci 

především v době poledních pauz. Jelikož se restaurace nachází v domě, kde má 

restaurace tradici již přes 113 let, snaží se zachovávat tradici lokality a soustředí se 

především na českou kuchyni a české zvyky, jako jsou Svatomartinská husa, zvěřinové 

hody, chřestové slavnosti a spoustu dalších. Společnost se snaží naslouchat přáním  
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a požadavkům svých zákazníků, jak nejlépe umí, i přes tuto skutečnost není vyjednávací 

síla zákazníků příliš vysoká. Výraznější vyjednávací síla může nastat při poskytování 

cateringových služeb, či rozvozu většího množství poledních menu do firem, jako je 

například Porsche Brno (30).  

3.6.2 Vyjednávací síla dodavatelů 

Společnost se snaží vyrábět své pokrmy z kvalitních surovin, celkově se dá říct, že je 

podnik na svých dodavatelích závislý. U dodavatelů, od kterých restaurace odebírá velké 

množství produktů, je vyjednávací síla poměrně vysoká, jelikož na jejich produktech je 

restaurace závislá. Ovšem u některých dodavatelů má společnost při vysokých odběrech 

zajištěné výhodnější ceny. Mezi klíčové partnery restaurace patří společnost MAKRO 

Cash & Carry ČR, s. r. o., kde společnost nakupuje maso a masné i mléčné výrobky.  

U tohoto dodavatele lze získat zpětný bonus na základě plnění určitých hranic obratu 

v rámci bonusového programu zlaté karty. Ovoce a zeleniny restauraci dodává společnost 

Hortim-International, spol. s r. o. Mezi dodavatele piva patří především pivovar Moravia 

(Czech Craft Beers, a. s.), který pivnici vyrábí pivo Badinovo skoro. U tohoto dodavatele 

je vyjednávací síla poměrně vysoká, jelikož si zákazníci již zvykli na specifickou chuť 

piva a změna dodavatele by v tomto směru mohla uškodit. Dále pivo dodává společnost 

HEINEKEN Česká republika, a. s., od které pivnice odebírá značky piv jako Starobrno, 

Louny či Krušovice. Destiláty a slané pochutiny dodává společnost MANEO, s. r. o. 

Gastronomické vybavení kuchyně a restaurace zajišťuje firma MB – SVING, s. r. o. 

Restaurace U Badinů dále spolupracuje se společností Queens Store, s. r. o., která pivnici 

zajišťuje dress code (30). 

 

Obr. 8: Logo pivovaru Moravia. (Zdroj: 55) 
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3.6.3 Hrozba vstupu nových konkurentů 

V oboru stravovacích a pohostinských služeb je vstup nových konkurentů poměrně častý. 

Restaurace U Badinů sídlí v městské části Brno-Židenice, kde se nenachází příliš mnoho 

konkurenčních restaurací, tudíž hrozba vstupu nových konkurentů je poměrně vysoká. 

Mezi nejzásadnější bariéry vstupu do oboru gastronomie patří zejména vysoké počáteční 

náklady na vybavení prostorů k provozování restaurace. Dále to může být zajištění 

kvalifikovaného personálu v potřebném počtu. Pokud by měl být dodržen podobný rozsah 

a koncept restaurace, byla by hrozba nových konkurentů znatelně nižší, jelikož vstupní 

náklady společnosti se pohybují v řádech milionů korun českých (30). 

3.6.4 Hrozba substitutů 

Hrozba substitučních produktů v oblasti pohostinských a stravovacích služeb je značná a 

poměrně významná. Nejčastějším příkladem substitučních výrobků bývá konzumace 

jídla a pití ve fast foodech, kde je zákazníkům nabízena možnost rychlého výběru, prodeje 

a konzumace jídla. V Brně se těchto podniků nachází mnoho, zejména v centru města  

a nákupních centrech. Vzhledem k poloze restaurace U Badinů je tato hrozba nižší, 

jelikož se v její blízkosti nenachází mnoho rychlých občerstvení, výjimkou může být Don 

Antonio Pizza and Burger na ulici Táborská (30). 

Pokud je konzument orientován spíše na nízkou cenu než na kvalitu, možnou hrozbou 

substitutu je nákup potravin v supermarketech, kde lze najít velké množství 

potravinářského zboží. Zákazník zde může nakoupit polotovary hotových jídel, či studené 

potraviny jako různé pomazánky a pečivo. V blízkosti vybrané restaurace se nachází 

supermarket Kaufland a Albert. Produkty jako káva či dezerty mohou být nahrazovány 

ve specializovaných podnicích jako kavárny či cukrárny (30).   

3.6.5 Rivalita společností působící na daném trhu 

Konkurence v gastronomickém oboru je velmi silná, především v městě Brně, kde se 

nachází velké množství pohostinských podniků. Kdy jsou nabízeny podobné produkty za 

téměř srovnatelné ceny. Zákazník se rozhoduje podle ceny, kvality či rychlosti 

připravovaných pokrmů, ale také velmi záleží na lokalitě podniku, zaměstnancích, 

interiéru a dalších faktorech. Konkurenčních restaurací v oblasti Brno-Židenice  
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a Brno-Zábrdovice je dle odhadu přibližně dvacet. Po konzultaci s vedením byly za hlavní 

konkurenty společnosti vybráni především ti z blízkého okolí, tedy městské části Brno-

Židenice, a také bylo bráno v potaz produktové složení a jejich ceny. Jedná se o tyto 

podniky (30): 

• Restaurace Pastouška – Jílkova 219, Brno, 

• Styl Pub – Bubeníčkova 24, Brno, 

• Steak House K1 – Bubeníčkova 11, Brno, 

• Pohostinství Jílkova – Jílkova 165, Brno. 

 

Obr. 9: Rádius konkurentů. (Zdroj: Vlastní zpracování dle 56) 

Restaurace Pastouška se nachází přibližně 450 m od pivnice U Badinů. Je považována 

za největšího konkurenta, co se týče vybavení restaurace a zejména nabízených pokrmů. 

Oproti analyzované společnosti nabízí restaurace Pastouška pizzu a žebra, kolena a kuřata 

grilovaná před očima zákazníků. Pastouška nabízí týdenní menu, kde má každý den šest 
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jiných jídel, pět základních a jedno VIP, ke kterému je dezert zdarma. V ceně menu je 

polévka stejně jako U Badinů, ale navíc Pastouška nabízí zdarma nápoj 0,2 l a dezert za 

15,- Kč. Pastouška nabízí různé slevy, například při útratě nad 2 000,- Kč je poskytnuta 

10 % sleva, či v den narozenin zákazníka je poskytnuta 15 % sleva (57). Restaurace 

Pastouška je následně porovnána s vybranou společností.  

Styl Pub se nachází v docházkové vzdálenosti 600 m od restaurace U Badinů. Nabízí 

českou i mezinárodní kuchyni. Webové stránky společnosti jsou v katastrofálním stavu, 

jak z hlediska funkčnosti, tak z hlediska obsahu informací. Dle facebookových stránek 

nabízejí 5 denních menu. Počet sledujících na facebookové stránce je ke dni 9. března 

2019 celkem 480. Styl Pub nemá založený instagramový profil. Existenci věrnostních 

programů nelze z dostupných informací zjistit.  

Steak House K1 se nachází přibližně 550 m od restaurace U Badinů. Oproti analyzované 

společnosti má Steak House K1 mnohem rozmanitější jídelní lístek, který obsahuje 

mnoho druhů steaků, jak hovězích, vepřových, tak kuřecích. V nabídce má i více burgerů, 

těstovin či dezertů. Steak Housek K1 má pouze týdenní menu, kdy má celých pět dní 

v týdnu čtyři stejná hlavní jídla a dva steaky. Restaurace U Badinů má na každý den dvě 

jiná jídla a tři stejná pro celý týden. Stejně jako analyzovaná restaurace, pořádá Steak 

House K1 sezónní akce, momentálně nabízí jarní menu (58). Steak House K1 je v rámci 

konkurenčního srovnání nejúspěšnější na facebookovém profilu, jelikož má 1994 

sledujících ke dni 9. března 2019. Úroveň webových stránek se dá označit za průměrné, 

ale i přesto je vyšší než u webových stránek vybrané společnosti. 

Pohostinství na Jílkové má tradici od roku 1931 a nabízí převážně českou kuchyni. 

Každý den nabízí polední menu, které obsahuje šest hotových jídel, dvě bezmasá jídla, 

jeden speciál, osm minutek a tři obědové saláty. Pohostinství má také stálý jídelní lístek, 

který není tak rozmanitý jako v restauraci U Badinů (59). Z uvedených konkurentů má 

tato společnost webové stránky na velmi dobré úrovni a analyzovaná společnost by se 

nimi mohla inspirovat. Totéž platí v případě příspěvků na facebookové stránce, kde ke 

dni 9. března 2019 má pohostinství celkem 249 sledujících. 
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3.6.5.1 Srovnání s restaurací Pastouška 

V tabulce níže lze vidět určité aspekty, u kterých je restaurace U Badinů porovnána 

s největším konkurentem restaurací Pastouška.  

Tab. 11: Srovnání s restaurací Pastouška. (Zdroj: Vlastní zpracování 30; 57) 

Aspekty restaurace U Badinů restaurace Pastouška 

Jídelní a nápojový lístek vlastní pivo, burgery pizza, grilovaná masa 

Dětské menu ano ano 

Speciální menu sezónní akce ne 

Týdenní menu ano (5 jídel celkem) ano (6 jídel celkem) 

Ceny přibližně stejné přibližně stejné 

Rozvoz jídla individuální ne 

Internetové stránky www.ubadinu.cz www.pastouska.cz 

Facebook ano (812 sledujících k 
27.11.2018) 

ano (213 sledujících k 
27.11.2018) 

Instagram ano (71 sledujících k 
27.11.2018) ne 

Prostory zahrádka před restaurací i ve 
vnitrobloku bez zahrádky, větší salónek 

Interiér tmavě dřevěný nábytek tmavě dřevěný nábytek 

Věrnostní program nenabízí věrnostní program pro stálé 
zákazníky 5 % sleva 

Platba kartou ano ano 

Platba stravenkami ano ano 

Otevírací doba 
po-pá 10-23 h po-čt 11-23 h 
sobota 11-23 h pá-so 11-24 h 
neděle 11-22 h neděle 11-22 h 

Z tabulky lze vidět, že vybraná společnost nabízí své vlastní pivo a burgery, kdežto 

restaurace Pastouška má v nabídce naopak pizzu. U Badinů se pořádají sezónní akce, 

v restauraci Pastouška nikoliv. Vybraný konkurent ovšem nabízí věrnostní program, což 

restaurace U Badinů v současné době nenabízí.  



69 
 

3.7 Výzkumná část 

Součástí této diplomové práce je zpracovaný marketingový výzkum formou anonymního 

dotazníkového šetření. Pomocí dotazníku bylo potřeba zjistit preference respondentů 

v oblasti marketingové komunikace obecně a dalé zjistit jejich vztah k restauraci  

U Badinů. Dotazníkové šetření probíhalo dvěma formami. První formou byla papírová 

podoba dotazníku, kterou rozdávala obsluha společnosti v prostorách restaurace. Dle 

žádosti vedení bylo celkem vytvořeno 50 kopií papírového dotazníku, z nichž vyplněných 

se vrátilo 34. Úspěšnost vyplnění je tedy 68 %. Druhou formou bylo zpracování dotazníku 

v online podobě prostřednictvím serveru Survio.cz. Získávání odpovědí pomocí 

dotázníku obou forem probíhalo od 26.11.2018 do 10.12.2018. Online dotazník byl sdílen 

na facebookových stránkách restaurace U Badinů a v popisu byla vyjádřena prosba  

o sdílení dotazníku mezi známé a příbuzné respondentů. Z tohoto důvodu není možné 

zjistit celkový počet oslovených lidí online dotazníkem, proto se nedá vypočítat úspěšnost 

vyplnění. Celkem vyplnilo online dotazník 64 respondentů. Celkový počet všech 

respondentů dotazníku je tedy 98.  

Dotazník obsahoval celkem 18 otázek, kdy první čtyři byly indentifikační a další otázky 

byly zaměřeny na restauraci U Badinů a marketingovou komunikaci. U celkem 16ti 

otázek bylo možné vybrat pouze jednu odpověď, u dvou otázek bylo možné vybrat jednu 

a více odpovědí. Dvě otázky v dotazníku byly nepovinné, kdy pokud respondent uvedl 

v předcházející otázce odpověď „nenavštěvuji“, neodpovídal na následující otázku. 

Celkem bylo nedokončeno 18 návštěv dotazníku. Celkem 55 % respondentů trvalo 

vyplňování dotazníku 1-2 minuty, 33 % respondentů vyplnění trvalo 2-5 minut.  

1. Jste? 

 První otázka dotazníku směřovala na rozdělení pohlaví respondentů. Celkem z 98 

odpovídajících bylo 55 % mužů a 45 % žen.  

2. Jaký je Váš věk? 

Druhá otázka byla položena za účelem rozdělení respondentů do věkových kategorií. 

Přibližně 8 % respondentů je ve věku do 20 let, největší skupinou jsou odpovídající ve 
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věku 21-40 let s podílem 57 %. Další věkovou kategorií s necelými 31 % je rozmezí  

41-60 let. Celkem 4,08 % respondentů bylo ve věku nad 60 let. 

 

Graf 4: Jaký je Váš věk? (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3. Jaký je Váš ekonomický status? 

Další otázkou byl ekonomický status respondentů. Velkou převahu mají zaměstnaní 

respondenti, a to s celkovým podílem 42,86 %. Další kategorií jsou studenti s 20,41 %  

a podnikatelé s více než 14 %. Celkem 12 % respondentů jsou živnostníci. Další odpovědi 

jsou téměř zanedbatelné s hodnotami 2,04 % až 4,08 %. 

 

Graf 5: Jaký je Váš ekonomický status? (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4. Vaše bydliště? 

Dále byli respondenti tázáni na jejich bydliště. Nejvyšší koncentrace odpovídajících je 

z městské části Brno-Židenice, kde také sídlí restaurace U Badinů. Jejich celkový podíl 

je 24,5 %. Druhou nejvyšší odpovědí byla městská část Zábrdovice, Brno-střed a jiná 

odpověď, kde se objevila městská část Brno-Lesná, Brno-Žabovřesky či Brno-Královo 

pole. Na každou z těchto odpovědí připadá celkem 16 respondentů, tedy 16,33 % 

z celkového počtu odpovědí. Dalšími zmiňovanými brněnskými částmi jsou Juliánov, 

Líšeň či Vinohrady. 

 

Graf 6: Vaše bydliště? (Zdroj: Vlastní zpracování) 

5. Jak jste se dozvěděl/a o restauraci U Badinů? 

Další graf znázorňuje otázku jak se respondenti dozvěděli o analyzované restauraci. 

Z celkem 53 % je nejpočetnější odpovědí „od známého, příbuzného“. Ze sociálních sítí 

se o restauraci dozvědělo celkem 28,57 % respondentů. Z uvedených jiných odpovědí se 

zde vyskytla například odpověď „bydlím zde, tak vím“ či „bydlím kousek od restaurace“.  
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Graf 7: Jak jste se dozvěděl/a o restauraci U Badinů? (Zdroj: Vlastní zpracování) 

6. Jak často navštěvujete restauraci U Badinů? 

Restauraci nejvíce respondenti navštěvují více než 1x měsíčně a to celkem více než 26 % 

odpovídajících. Jedenkrát ročně odpovědělo 18,37 % respondentů. Dohromady 16,33 % 

respondentů přichází do restaurace 1x měsíčně. Více než 1x týdně společnost navštěvuje 

14,29 % odpovídajících a 10,2 % respondentů odpovědělo, že restauraci navštěvují  

1x týdně. 

 

Graf 8: Jak často navštěvujete restauraci U Badinů? (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

53,06%28,57%

12,24%

6,12%

Jak jste se dozvěděl/a o restauraci U Badinů?

Od známého, příbuzného Internetový vyhledávač Sociální sítě Jiná odpověď

8,16%

10,20%

14,29%

16,33%
26,53%

2,04%

18,37%

4,08%

Jak často navštěvujete restauraci U Badinů?

Denně

1x týdně

Více než 1x týdně

1x měsíčně

Více než 1x měsíčně

1x ročně

Více než 1x ročně

Nenavštěvuji restauraci



73 
 

7. S kým obvykle navštěvujete restauraci U Badinů? 

Respondenti nejčastěji navštěvují restauraci s kamarády, celkem tak odpovědělo 36 %. 

Druhou nejčastější odpovědí dotazovaných bylo „s rodinou“, celkem tak odpovědělo  

23,40 % respondentů. Odpovědi s podílem necelých 15 % jsou „s partnerem/partnerkou“  

a „s kolegy“, celkem tedy 14 odpovědí na každou možnost výběru. 

 

Graf 9: S kým obvykle navštěvujete restauraci U Badinů? (Zdroj: Vlastní zpracování) 

8. Kolik průměrně je Vaše útrata v restauracích? 

Otázka číslo 8 byla obecně zaměřená na útratu v restauracích. Obrovskou převahu měla 

odpověď „200-500 Kč“, kdy takto odpovědělo 53 % dotazovaných. S 18,37 % se umístily 

odpovědi „do 200 Kč“ a „500-1.000 Kč“. Více než 10 % respondentů utratí v restauracích 

více než 1.000 Kč. 
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Graf 10: Kolik je průměrně Vaše útrata v restauracích? (Zdroj: Vlastní zpracování) 

9. Jakým způsobem zjišťujete informace o denních menu restaurace U Badinů? 

Další otázka se zaměřovala na to, jak dotazovaní zjišťují informace o denních menu 

v restauraci U Badinů. Největší podíl v grafu má odpověď „nezjišťuji denní menu“, a to 

celkem s necelými 33 %. Další odpovědí byly webové stránky, takto odpovědělo  

26,53 % respondentů. Dalším způsobem pro zjišťování informací o denních menu je 

newsletter s celkem 14,29 % odpovědmi, ke kterému se dá přihlásit na internetových 

stránkách společnosti.  

 

Graf 11: Jaký způsobem zjišťujete informace o denních menu restaurace U Badinů? (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 
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10. Jak často navštěvujete inernetové stránky restaurace U Badinů? 

Desátou otázkou v dotazníku byla návštěvnost internetových stránek společnosti. 

Webové stránky nenavštěvuje necelých 39 % respondentů. Jedenkrát měsíčně internetové 

stránky navštěvuje 36,73 % dotazovaných. Více než 1x měsíčně odpovědělo  

10,20 % respondentů a více než 1x týdně celkem 8,16 % z dotazovaných. 

 

Graf 12: Jak často navštěvujete internetové stránky restaurace U Badinů? (Zdroj: Vlastní zpracování) 

11. Jak jste spokojen/a s webovými stránkami restaurace U Badinů? 

Otázka č. 11 zjišťovala, jak jsou dotazovaní spokojeni s webovými stránkami společnosti. 

Nespokojeno je necelých 44 % dotazovaných. Neutrální názor má celkem 26,67 % 

respondentů a přesně 20 % odpovídajích je spokojeno s internetovými stránkami. Velmi 

nespokojeni bylo 6,67 % respondentů. 
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Graf 13: Jak jste spokojen/a s webovými stránkami restaurace U Badinů? (Zdroj: Vlastní zpracování) 

12. Na jaké sociální síti sledujete restauraci U Badinů? 

Na jaké sociální síti sledujete restauraci U Badinů? Na tuto otázku mohli dotazovaní 

odpovídat následovně. Buď restauraci nesledují na žádné sociální síti, celkem více než  

18 % dotazovaných, nebo ji mohou sledovat na facebooku či instagramu. Celkem  

22 respondentů sledují restauraci na obou zmíněných sociálních sítích. Nejvíce 

sledujících má potom facebooková stránka společnosti. 

 

Graf 14: Na jaké sociální síti sledujete restauraci U Badinů? (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3,33%

20,00%

26,67%

43,33%

6,67%

Jak jste spokojen/a s webovými stránkami 
restaurace U Badinů?

Velmi spokojen/a Spokojen/a Neutrální Nespokojen/a Velmi nespokojen/a

45,00%

18,33%

36,67%

Na jaké sociální síti sledujete restauraci U 
Badinů?

Facebook Instagram Nesleduji



77 
 

13. Které nástroje podpory prodeje byste uvítal/a? 

Otázka č. 13 zjišťovala, jakou podporu prodeje by dotazovaní uvítali. U této otázky mohli 

vybrat jednu až všechny odpovědi. Celkem proto bylo 120 responzí, kdy 58 dotazovaných 

zvolilo více než jednu odpověď. Nejvíce se respondentům líbila možnost věrnostního 

programu, celkem tuto odpověď zvolilo necelých 40 % dotazovaných. Dále potom  

23,86 % odpovídajících zvolilo „novou akci (událost uzení)“. Dalšími odpovědmi jsou 

postupně reklamní dárky, hospodský kvíz a soutěže. 

 

Graf 15: Které nástroje podpory prodeje byste uvítal/a? (Zdroj: Vlastní zpracování) 

14. Jaký druh marketingové komunikace Vás nejvíce osloví? 

Další otázka směřovala na pochopení preferencí v marketingové komunikaci. Nejvíce 

respondentů osloví reklama, a to celkem 44,90 % z dotazovaných. Podpora prodeje 

získala 34,69 % hlasů a osobní prodej má podíl necelých 21 %. 
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Graf 16: Jaký druh marketingové komunikace Vás nejvíce osloví? (Zdroj: Vlastní zpracování) 

15. Jaký věrnostní program byste uvítal/a? 

Nejčastější odpovědí na otázku č. 15 bylo „procentuální sleva na další návštěvu => útrata 

nad 2000 Kč = 10 % sleva, 4000 Kč = 15 % sleva, 6000 Kč = 20 % sleva“, která získala 

52 hlasů, celkem tedy více než 53 % z respondentů. Dále by dotazovaní uvítali „4 menu 

+ 1 menu za 50% cenu“, kdy takto odpovědělo 22,45 % respondentů. Připisování bodů 

na kartu by uvítalo 14,29 % z dotazovaných. 

 

Graf 17: Jaký věrnostní program byste uvítal/a? (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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16. Jak často využíváte sezónních akcí v restauraci U Badinů? 

Restaurace U Badinů pořádá každý měsíc sezónní akce, proto otázka číslo 16 směřovala 

právě k nim. Jedenkrát ročně využívá akcí necelých 33 % dotazovaných. Odpověď více 

než 1x za půl roku získala celkem 20,41 % hlasů. Akcí nevyužívá necelých 23 % 

respondentů. Celkem 16 % dotazovaných využívá sezónních akcí 1x za půl roku. 

 

Graf 18: Jak často využíváte sezónních akcí U Badinů? (Zdroj: Vlastní zpracování) 

17. Jaký vztah máte k uzenému masu? 

Jelikož má společnost k dispozici udírnu, která se nachází ve vnitrobloku, kde je také 

zahrádka, otázka číslo 17 směřuje k rozpoznání oblíbenosti uzeného masa u respondentů. 

Velmi kladný vztah k uzenému masu má necelých 43 %. Kladný vztah má potom celkem 

24 z dotazovaných, tedy necelých 25 %. Záporný vztah označilo celkem 10,2 % 

odpovídajících, tedy 10 respondentů. 
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Graf 19: Jaký vztah máte k uzenému masu? (Zdroj: Vlastní zpracování) 

18. Doporučil/a byste restauraci U Badinů? 

Poslední otázkou bylo doporučení restaurace dále. Více než 55 % by restauraci U Badinů 

doporučilo dál. Spíše ano zvolilo necelých 33 %, tedy 32 respondentů. Odpověď „ne“ 

získala dva hlasy, stejně jako odpověď „spíše ne“. 

 

Graf 20: Doporučil/a byste restauraci U Badinů? (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.8 SWOT analýza 

SWOT analýza slouží k objevení silných a slabých stránek společnosti a zjištění 

příležitostí a hrozeb vnějšího prostředí. Je sestavena na základě předchozích provedených 

analýz jako jejich shrnutí. V následující tabulce jsou zpracovány silné a slabé stránky 

společnosti U Badinů. 

Tab. 12: Silné a slabé stránky restaurace U Badinů. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

Tradice od roku 1905 Nepříliš dobrá úroveň podpory prodeje 

Česká kuchyně a tradiční recepty Nedostatečná úroveň webových stránek 

Jednoduchý a čistý interiér Nevyužívaná udírna ve vnitrobloku 

Dobré vztahy mezi zaměstnanci Neefektivní využití sociálních sítí 

Pěstování vlastní zeleniny, ovoce a bylinek Rozvoz jídla není určený pro kohokoliv 

Zahrádka s posezením ve vnitrobloku Chybějící polep automobilu 

Sezónní akce Málo využívané reklamní prostředky 

Mezi silné stránky lze zařadit tradici „U Badinů“ již od roku 1905, s tím je spojená také 

česká kuchyně a tradiční recepty, na které se snaží restaurace U Badinů a její současný 

majitel zaměřit. Pro zákazníky je velmi důležité, v jakých prostorách se stravují, proto je 

jednou ze silných stránek společnosti jednoduchý a čistý interiér, který je vybaven 

tmavým dřevěným nábytkem s kombinací kovu, což může působit útulně. Jelikož někteří 

zaměstnanci v restauraci pracují několik let a mají mezi sebou dobré vztahy, lze tento 

faktor také považovat za silnou stránku společnosti. Ve vnitrobloku restaurace se nachází 

nejen zahrádka se stoly a lavicemi pro zákazníky, ale také zahrádka, kde restaurace 

pěstuje zeleninu, ovoce a bylinky. V restauraci U Badinů se také každý měsíc pořádají 

sezónní akce.  

Jednou ze slabých stránek je nepříliš dobrá úroveň využití podpory prodeje. Společnost 

této komunikace téměř nevyužívá, především jí chybí věrnostní program. Restaurace má 

také nedostatečné webové stránky, kde jsou sice informace o denních menu, otevírací 

době či sezónních akcích, ale stránky nejsou dostatečně zpracované, přehledné a moderní. 
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Další slabou stránkou může být doposud nevyužívaná vystavěná udírna ve vnitrobloku 

restaurace. Společnost vlastní dva profily na sociálních sítích Facebook a Instagram, ale 

nedostatečně jich využívá. Příspěvky nejsou pravidelné a zajímavé, na Instagramu má 

společnost ke dni 22. dubna 2019 přesně 88 sledujících. Společnost rozváží polední menu 

do velkých firem, a to po individuální domluvě a větších odběrech, rozvor restaurace 

neposkytuje jednotlivých zákazníkům. Denní menu rozváží ve firemním autě, které 

ovšem není opatřeno polepem s logem a kontaktem na restauraci. Další slabou stránkou 

je slabé, téměř nulové využití reklamních prostředků. 

Tab. 13: Příležitosti a hrozby restaurace U Badinů. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příležitosti Hrozby 

Rozvoj technologií zvyšující efektivitu Zvyšování provozních nákladů 

Zvyšující se výdaje domácností na stravovací služby Nepříznivé legislativní změny 

Růst průměrné hrubé měsíční mzdy v JMK Vstup nové konkurence v okolí 

Výstavba nových bytových domů v okolí Substituční produkty 

Jednou z příležitostí pro podnik je rozvoj technologií v gastronomickém oboru, které by 

znamenaly pro podnik zvýšení efektivity či urychlení přípravy pokrmů. Pozitivním 

ekonomickým faktorem jsou zvyšující se výdaje domácností na stravovací služby, což je 

pro společnost přínosné a mohla by tak získat nové zákazníky anebo ti stávající mohou 

v restauraci utratit více peněz. Další příležitostí je rostoucí trend průměrné hrubé měsíční 

mzdy Jihomoravském kraji. V okolí restaurace probíhá výstavba nového bytového domu 

„Rezidence Koperník“, tím by mohla společnost získat nové zákazníky.  

Mezi hrozby bylo zařazeno zvyšování provozních nákladů, například zvýšení nájmu za 

prostory restaurace, zvyšování cen energií, zvyšování mezd zaměstnancům či rostoucí 

náklady na materiální zdroje. Dále byly mezi hrozby zařazeny nepříznivé legislativní 

změny, kterými by mohlo být zvyšování daňových sazeb či nové, pro podnik nepříznivé 

zákony. Vstup nové konkurence v okolí a substituční produkty by do jisté míry mohly 

negativně ovlivnit podnik. 

K vyhodnocení SWOT analýzy byla zvolena metoda IFE a EFE, která spočívá v přiřazení 

váhy a bodů jednotlivým znakům. Celkové hodnoty S, W, O a T znaků jsou porovnány  
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a dále je určena strategie SWOT analýzy. V následující tabulce jsou určeny váhy a body 

silných a slabých stránek, kdy ty slabé představují pro společnost větší důležitost.  

Tab. 14: Určení váhy a bodů silných a slabých stránek. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky Váha Body Celkem 

Tradice od roku 1905 0,17 4 0,68 

Česká kuchyně a tradiční recepty 0,22 4 0,88 

Útulný a čistý interiér 0,14 3 0,42 

Dobré vztahy mezi zaměstnanci 0,15 4 0,60 

Pěstování vlastní zeleniny, ovoce a bylinek 0,11 2 0,22 

Zahrádka ve vnitrobloku 0,12 3 0,36 

Sezónní akce 0,09 2 0,18 

Celkem 1  - 3,34 

Slabé stránky Váha Body Celkem 

Nepříliš dobrá úroveň podpory prodeje 0,19 4 0,76 

Nedostatečná úroveň webových stránek 0,21 4 0,84 

Nevyužívaná udírna ve vnitrobloku 0,15 3 0,45 

Neefektivní využití sociálních sítí 0,14 4 0,56 

Rozvoz jídla není určený pro kohokoliv 0,07 1 0,09 

Chybějící polep automobilu 0,11 2 0,22 

Málo využívané reklamní prostředky 0,13 4 0,52 

Celkem 1  - 3,44 

V následující tabulce jsou určeny váhy a body příležitostí a hrozeb. Z tabulky vyplývá, 

že příležitosti značí vyšší důležitost v rámci OT analýzy.  
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Tab. 15: Určení váhy a bodů příležitostí a hrozeb. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příležitosti Váha Body Celkem 

Rozvoj technologií zvyšující efektivitu 0,21 3 0,63 

Zvyšující se výdaje domácností na stravovací služby 0,24 3 0,72 

Růst průměrné hrubé měsíční mzdy v JMK 0,36 4 1,44 

Výstavba nových bytových domů v okolí 0,19 3 0,57 

Celkem 1  - 3,36 

Hrozby Váha Body Celkem 

Zvyšování provozních nákladů 0,30 4 1,20 

Nepříznivé legislativní změny 0,19 2 0,38 

Vstup nové konkurence v okolí 0,34 4 1,36 

Substituční produkty 0,17 2 0,34 

Celkem 1  - 3,28 

Celková důležitost silných stránek dosahuje hodnoty 3,34. U slabých stránek je tato 

hodnota rovna číslu 3,44. U příležitostí nabývá celková důležitost hodnoty 3,36, u hrozeb 

je tato hodnota nižší, a to přesně 3,28. Na základě celkových hodnot SWOT analýzy je 

vybrána strategie, za pomocí níž budou realizovány návrhy na zlepšení komunikačního 

mixu, kdy bude usilováno o redukci slabých stránek a využití příležitostí.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ 

ŘEŠENÍ 

Hlavní cílem diplomové práce je vytvořit návrhy na zlepšení komunikačního mixu 

společnosti U Badinů. Uvedené návrhy by měly přispět ke zvýšení návštěvnosti 

restaurace, zvýšení spokojenosti zákazníků, rozšíření povědomí o restauraci a také 

zvýšení tržeb a následně tak konečného zisku společnosti. Tyto návrhy vycházejí 

z provedených analýz vnějšího a vnitřního prostředí společnosti, popisu současného stavu 

společnosti, dotazníkového šetření a následného shrnutí analýz ve SWOT analýze. Také 

na základě uvážení a znalostí majitele a provozního společnosti. Následující návrhy byly 

vytvořeny s ohledem na současnou finanční situaci společnosti. Pro zjištění následných 

finančních přínosů byly stanoveny tři odhady – optimistický, reálný a pesimistický, které 

byly současně s veškerými průměrnými náklady na útratu a kalkulovanými cenami 

stanoveny na základě konzultace s majitelem a provozními společnosti.  

4.1 Vytvoření nových webových stránek 

Webové stránky společnosti podávají zákazníkům určitou představu o činnosti podniku. 

Pokud je prezentace na internetu zpracována kvalitně, obsahuje dostatek informací, které 

jsou aktuální, má moderní design a je poutavá, může přilákat potenciální zákazníky, 

popřípadě zvýšit spokojenost těch stálých. Ze SWOT analýzy a dotazníkového šetření lze 

spatřit určitý problém se současným zpracováním webových stránek restaurace U Badinů, 

kdy nespokojeno je necelých 44 % respondentů. 

Na základě osobních zkušeností s tvorbou webových stránek by autorka diplomové práce 

vytvořila nové webové stránky restaurace. Zvoleným řešením by byl Wordpress, což je 

svobodný open source redakční publikační systém, který je dostupný zdarma. Avšak je 

nutné zakoupit doménu www.ubadinu.cz na další rok, jelikož tato doména je zaplacená 

jen do června roku 2019. S nákupem domény souvisí i zaplacení webhostingu společnosti 

WEDOS pro výše uvedenou doménu. Aby byla internetová stránka bezpečná, jelikož zde 

bude možnost přihlášení se do uživatelského účtu, je vhodné zakoupit i certifikát SSL. 
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Pro implementaci certifikátu SSL je nutné webhostingu uhradit příplatkovou službu 

HTTPS na doméně (SNI). V rámci systému Wordpress bude využito bezplatné šablony. 

Internetové stránky restaurace by měly obsahovat aktuální informace o nabízených 

produktech či pořádaných událostech. V současnosti je také velmi důležité, aby webové 

stránky podporovaly tzv. responzivní design, protože čím dál více uživatelů internetu 

používá pro připojení mobilní telefon či tablet. Návrhem je vhodné zvolit tyto záložky: 

• o nás, zde bude popsána restaurace, její historie, zaměření a fotografie restaurace, 

• menu, zde lze zvolit denní menu, kde se bude nacházet denní nabídka jídel pro 

jednotlivé dny v týdnu, či jídelní a nápojový lístek, kde bude možno zvolit PDF 

formu jídelního a zvlášť nápojového lístku, 

• sezónní události, zde budou vypsané připravované sezónní akce, 

• fotogalerie, kde se budou nacházet fotografie interiéru, exteriéru, vybraných jídel 

a pořádaných akcí, 

• kontakt, zde bude k dispozici mapa lokalizace restaurace, informace o otevírací 

době a kontaktní údaje, 

• rezervace online, uživatel zde může provést rezervaci stolu na určité datum a čas, 

• můj účet, zde se uživatel bude moci přihlásit ke svému účtu z věrnostního 

programu (návrh 4.2), kde budou informace o stavu konta a podmínky 

věrnostního programu. 

Na následujícím obrázku lze vidět starý vzhled webových stránek, které jsou v provozu 

od původního otevření restaurace v roce 2009. Nový majitel Marcel Ullman, který 

restauraci převzal v roce 2014, design webových stránek neměnil. Na stránkách jsou i 

některé staré fotografie, kdy restaurace byla ještě „Kozlovnou“ a sponzoroval ji pivovar 

Velkopopovický Kozel, což je již minulostí. 
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Obr. 10: Starý vzhled webových stránek U Badinů. (Zdroj: 28) 

Na dalším obrázku lze vidět design nových webových stránek. Na úvodní stránce by se 

nacházely obecné informace o restauraci, to, že pivnice nabízí své vlastní pivo Badinovo 

skoro či informace o aktuálních nadcházejících událostech. Do záhlaví je vhodné přidat 

ikony sociálních sítí, které by odkazovaly na facebookový a instagramový profil 

společnosti. V zápatí by bylo napsáno, že v restauraci lze platit kartou, stravenkami a lze 

se přihlásit do věrnostního programu a jeho podmínky. Úvodní stránka by obsahovala 

také „slider“ s fotkami jídel či restaurace.  
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Obr. 11: Grafický návrh nových webových stránek. (Zdroj: Vlastní zpracování dle 30; 60(60)) 

V následující tabulce jsou rozepsány jednotlivé položky důležité pro realizaci nových 

webových stránek. U každé položky je dále stanoven náklad, který se musí hradit každý 

rok, aby se webové stránky mohly dále provozovat. 

Tab. 16: Roční náklady webových stránek. (Zdroj: Vlastní zpracování dle 61; 62) 

Položky pro provoz internetových stránek Roční náklady 

Doména www.ubadinu.cz 176 Kč 

Webhosting WEDOS NoLimit 363 Kč 

Příplatková služba webhostingu HTTPS na doméně (SNI) 145 Kč 

SSL certifikát AlpiroSSL 241 Kč 

Celkem 925 Kč 



89 
 

Dle tabulky lze vidět, že náklady na zprovoznění webových stránek jsou 925 Kč v prvním 

roce, je ale nutné počítat s tím, že obdobná částka musí být vydána každý rok. Je velmi 

obtížné určit finanční přínosy z tohoto návrhu, jelikož nelze určit, který z uživatelů 

webových stránek navštíví restauraci. Vzhledem k nízké nákladové položce není určení 

finančního přínosu až tak důležité. Mnohem důležitější jsou ovšem přínosy nefinanční, 

kterými jsou především zlepšení image společnosti, získání nových zákazníků a zvýšení 

spokojenosti zákazníků stálých. Nefinanční přínos by se dal vyhodnotit na základě 

statistik návštěvnosti webových stránek a to pomocí Google Analytics. 

4.2 Zavedení věrnostního programu 

Dle dotazníkového šetření bylo v otázce číslo 15. „Jaký věrnostní program byste 

uvítal/a?“ zjištěno, že respondenti nejvíce preferují jednorázovou procentuální slevu na 

další návštěvu. O věrnostní kartu by mohl požádat jakýkoliv zákazník. Obsluha by 

zákazníkovi přinesla jednoduchý formulář, kde by žadatel vyplnil své jméno a emailovou 

adresu, důležitý by byl podpis, kde zákazník souhlasí se zpracováním údajů čistě pro 

potřeby věrnostního programu podle obecného nařízení GDPR. Zákazníci budou 

informování o věrnostním programu pomocí příspěvků na profilech sociálních sítí. 

Rovněž obsluha bude zákazníkům nabízet možnost zapojit se do věrnostního programu, 

přičemž podmínky programu budou na webových stránkách a zmíněných sociálních 

sítích.  

Stav konta by zákazník mohl zjistit na účtence po předložení karty nebo po přihlášení do 

účtu na navrhovaných webových stránkách. Uživatel by se přihlásil pomocí emailové 

adresy a hesla, které by bylo automaticky zasíláno na email žadatele po vyplnění 

registračního formuláře. Stav konta by se nuloval po šesti měsících od připsání první 

útraty do věrnostního programu. Uživatel tedy nemusí využít první kategorii, slevy 10 %, 

ale může kontrolovat svůj stav útraty a vyčkat na slevu 15 % či 20 %. Slevu lze využít 

v období těchto šesti měsíců. V následující tabulce lze vidět systém věrnostního 

programu. 
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Tab. 17: Systém věrnostního programu. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Minimálně utracená částka Jednorázová sleva na další návštěvu 

2 000 Kč 10 % 

4 000 Kč 15 % 

6 000 Kč 20 % 

Společnost využívá pokladní systém a informační systém AWIS, který disponuje 

speciálními funkcemi, mezi něž patří i modul věrnostní program se zákaznickými  

a slevovými kartami pro motivaci hostů. Je tedy nutné nastavení tohoto věrnostního 

programu v pokladním systému. Pro výrobu plastových věrnostních karet byla vybrána 

společnost iNETPrint.  

Byla zvolena plastová karta formátu 85 x 54 mm o síle 0,76 mm se zakulacenými rohy. 

Přední i zadní strana karty bude upravena lesklou laminací. Na přední straně se bude 

nacházet logo společnosti a na zadní straně bude čárový kód, číslo karty a odkaz na 

webové stránky. Bylo vybráno povinné minimální množství výroby karet, tedy 200 ks, 

jelikož se bude čekat na úspěch využití věrnostního programu zákazníky. Celková cena 

za výrobu plastových karet včetně dopravy je 5 924 Kč. Na následujícím obrázku je 

grafický návrh plastové karty (63). 

 

Obr. 12: Věrnostní karta. (Zdroj: Vlastní zpracování dle 30) 
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U tohoto návrhu je velmi obtížné odhadnout finanční přínosy. Lze například odhadnout, 

kolik zákazníků se v prvních šesti měsících registruje a kolik celkově tito zákazníci 

přinesou tržeb, již ale nelze odhadnout, kolik zákazníků v tomto období nedosáhne ani na 

první kategorii slevy, kolik zákazníků získá slevu, počet slev využitých jedním 

zákazníkem za šest měsíců a především, nelze odhadnout, jakou procentuální slevu 

zákazník využije na jakou hodnotu útraty další návštěvy. Lze ale určit nefinanční přínosy, 

kterými jsou přilákání nových zákazníků a především utužení vztahů se zákazníky 

stávajícími. Finanční přínosy by bylo možné určit po vyhodnocení úspěšnosti věrnostního 

programu, které by mělo proběhnout nejpozději po šesti měsících od jeho zavedení. Ze 

zjištěných výsledků daného hodnocení potom bude možné provést patřičné úpravy 

věrnostního programu. 

4.3 Reklama na sociálních sítích 

Jelikož návrhem číslo 4.5 je událost uzení, byla vybrána její propagace na sociálních 

sítích, čímž by se mohla zvýšit návštěvnost plánovaných událostí uzeného masa, zvýšení 

počtu sledujících na sociálních sítích a především zvýšení povědomí o restauraci. Událost 

uzení masa se bude konat každou třetí sobotu v měsíci a to od října do března, kdy 

navrhovaným řešením je spustit propagaci 14 dní před začátkem první události v měsíci 

říjnu. Propagace bude spuštěna přes facebookové stránky, kdy je nabídnuto propojení 

propagace s Instagramem, kde už není uvedený dosah uživatelů. Věkové rozmezí bylo 

vybráno v souvislosti s cílovou skupinou studentů a pracujících obyvatel na 18-60 let. 

Lokalitou pro propagaci bylo vybráno město Brno plus okolí 15 km a to z důvodu 

dojíždění obyvatel za prací či studiem. V následující tabulce se tedy nachází náklady  

a dosah uživatelů na propagaci přes Facebook. 

Tab. 18: Náklady a dosah facebookové propagace. (Zdroj: Vlastní zpracování dle 64) 

 Náklady Dosah uživatelů 

Den 82 Kč 1,5 – 5,4 tis. 

14 dní před událostí 1 148 Kč 21 – 75,6 tis. 
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Obr. 13: Příspěvek na sociálních sítích. (Zdroj: Vlastní zpracování dle 65; 66) 

Nevyčíslitelným přínosem je zvýšení povědomí o restauraci, zvýšení návštěvnosti 

události a oslovení nových zákazníků z propagace, kteří nemusí navštívit reklamovanou 

událost uzení, ale mohou do pivnice přijít v jiném období a stát se stálými zákazníky.  

4.4 Tisk a umístění letáků 

Událost uzení je vhodné podpořit i v místě restaurace, proto by se nechaly natisknout 

letáky o velikosti A5, které by propagovaly tyto události 14 dní předem. Celkem je 

v restauraci 30 stolů, tudíž na každých 14 dní před událostí by se na tyto stoly položily 

letáky, které budou zvát hosty na událost. Počítá se s určitou rezervou, kdy se mohou 

letáky poničit, proto se natiskne celkem 400 letáků dohromady na šest událostí. Na 

následujícím obrázku je grafické znázornění tištěných letáků. 
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Obr. 14: Grafický návrh letáku. (Zdroj: Vlastní zpracování dle 65; 66) 

Grafický návrh se zašle společnosti Reptisk, která letáky natiskne a odešle na adresu 

restaurace. Velikost letáků je A5 (148 x 210 mm) s barevným tiskem na křídový papír  

o gramáži 135 g. Cena celkem za 400 výtisků i s dopravou je 1 311 Kč (67). Nefinančním 

přínosem je zvýšení návštěvností jednotlivých událostí uzení.  
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4.5 Událost uzení 

V dotazníkovém šetření byly položeny dvě otázky související s uzením, první byla „Jaké 

nástroje podpory byste uvítal/a?“, kdy druhou nejčetnější odpovědí byla nová událost 

uzení. Druhá otázka byla položena konkrétněji, tedy „Jaký máte vztah k uzenému 

masu?“, kdy necelých 43 % respondentů odpovědělo „velmi kladný“. Na základě těchto 

odpovědí bude navrhnuta nová událost uzení masa, která se bude konat každou třetí 

sobotu v měsíci v zimním období od října do března každý rok. Jelikož restaurace před 

nedávnem ve vnitrobloku vybudovala udírnu, bylo by vhodné jí využít k nějaké události. 

Rovněž by společnosti momentálně nevznikly žádné náklady s výstavbou udírny. Tento 

návrh je již propojen s návrhem 4.3 reklama na sociálních sítích a 4.4 tisk letáků. 

Nabídka v této události by se skládala z uzené vepřové krkovice, uzené vepřové panenky, 

uzeného vepřového boku a uzeného sýru Eidam 30 %. Tyto produkty by byly současně 

podávány s domácím pečivem, dále hořčicí, křenem a beraními rohy. Druhy masa by se 

daly zakoupit v jedné porci samostatně za 110 Kč, porce sýra za 70 Kč nebo jako 

ochutnávkový talíř všech druhů uzených pokrmů za 330 Kč.  

V následující tabulce se nachází odhad hospodaření události uzení, kdy se berou v potaz 

návštěvníci, kteří přijdou na základě propagace na sociálních sítích a propagace pomocí 

letáků a tedy i náklady s tím spojené. 

Tab. 19: Odhad hospodaření události uzení. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka/odhad pesimistický reálný optimistický 

Průměrný počet návštěvníků 
události uzení 55 110 220 

Průměrná útrata na  
návštěvníka uzení 140 Kč 240 Kč 340 Kč 

Průměrné náklady na danou 
útratu návštěvníka 70 Kč 120 Kč 170 Kč 

Celkové výnosy  7 700 Kč 26 400 Kč 74 800 Kč 

Celkové náklady  6 310 Kč 15 660 Kč 39 860 Kč 

Zisk  1 390 Kč 10 740 Kč 34 940 Kč 
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Dle reálného odhadu by nová událost uzení, která byla propagovaná na sociálních sítích 

a pomocí letáků v prostorách restaurace, mohla přinést zisk 10 740 Kč. Při pesimistickém 

odhadu by společnost generovala zisk ve výši 1 390 Kč, což není velká částka, ale mohli 

by na událost přijít noví lidé, kteří by se následně mohli stát stálými zákazníky. 

4.6 Inzerce v Židenickém zpravodaji  

Restaurace U Badinů pořádá po celý rok sezónní události, které se konají každý měsíc  

a jsou zaměřeny na danou příležitost určitého měsíce. Tyto události se konají každý 

vybraný víkend v měsíci, tedy od pátku do neděle. Jelikož by společnost chtěla zvýšit 

návštěvnost a povědomí těchto událostí, návrhem je využití inzertního sdělení 

v Židenickém zpravodaji od června do listopadu roku 2019. V tomto období se chystají 

tyto události: červenec – jahody a meruňky, srpen – rajčata a papriky, září – 

Svatováclavské dýňové pochoutky, říjen – Octoberfest, listopad – Svatomartinská husa  

a vína a prosinec – zvěřinové speciality.  

Židenický zpravodaj byl vybrán z důvodu lokalizace restaurace v městské části Brno-

Židenice, tedy jejími zákazníky jsou převážně lidé z této oblasti. Výhodou inzerce 

v Židenickém zpravodaji je, že je distribuován zdarma do schránky každé domácnosti 

v městské části. Je zde tedy velká pravděpodobnost, že se o plánovaných událostech dozví 

mnoho potenciálních zákazníků. Další výhodou je, že Židenický zpravodaj si je možné 

přečíst i v online PDF podobě na stránkách www.zidenice.eu.  

Na další stránce se nachází grafický návrh pro první inzerci v červnovém vydání 

Židenického zpravodaje, která bude propagovat červencovou událost meruňky a jahody. 

Grafický návrh obsahuje logo společnosti, informace o události a především adresu 

restaurace, telefonní číslo a odkaz na webové stránce pro více informací. 
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Obr. 15: Grafický návrh inzerce v Židenickém zpravodaji. (Zdroj: Vlastní zpracování dle 69; 70; 71) 

Grafický návrh bude vytvořen dle podmínek inzerce v Židenickém zpravodaji. Za plošný 

inzerát šířky 9,25 cm a výšky 19 cm je účtován poplatek 35 Kč za 1 cm2. Zpravodaj 

vychází jedenkrát měsíčně v celkem 11 600 výtiscích. Každá událost musí být inzerovaná 

měsíc dopředu, tedy červencové jahody a meruňky budou inzerovány v červnovém 

vydání Židenického zpravodaje (68).  
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V následující tabulce jsou zpracovány tři odhady, pesimistický, reálný a optimistický na 

hospodaření jedné události. 

Tab. 20: Odhadované hospodaření na událost. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka/odhad pesimistický reálný optimistický 

Průměrný počet návštěvníků 
události z inzerce 58 116 232 

Průměrná útrata na  
návštěvníka z inzerce 150 Kč 250 Kč 350 Kč 

Průměrné náklady na danou 
útratu návštěvníka 75 Kč 125 Kč 175 Kč 

Náklady na inzerci 7 444 Kč 

Celkové výnosy  8 700 Kč 29 000 Kč 81 200 Kč 

Celkové náklady  11 794 Kč 21 944 Kč 48 044 Kč 

Zisk  -3 094 Kč 7 056 Kč 33 156 Kč 

Podle reálného odhadu by průměrně každá událost na základě inzercí mohla přinést zisk 

ve výši 7 056 Kč, což při počtu šesti inzerovaných událostí by mohlo přinést 42 336 Kč. 

Lidé, kteří restauraci navštíví poprvé na inzerovaných událostech, se mohou stát stálými 

zákazníky společnosti. Avšak při pesimistickém odhadu by mohlo dojít ke ztrátě 18 564 

Kč, což by bylo pro majitele přijatelné riziko, jelikož se očekává zvýšení povědomí o 

restauraci, tudíž oslovení lidé z inzerce nemusí navštívit reklamovanou událost, ale 

mohou do pivnice přijít v jiném období a stát se stálými zákazníky.  

4.7 Polep automobilu 

Společnost vlastní automobil Volkswagen Caddy v bílé barvě, který slouží pro občasný 

rozvoz individuálním zákazníkům, ale především pro drobné zásobování a zajištění 

chodu restaurace. Bylo by tedy vhodné nechat vyrobit řezané fólie s logem a informacemi 

o společnosti, které by se poté nalepily na automobil. Reklama na automobilu se dá 

považovat za velmi dobrou a levnou formu propagace společnosti a jejích produktů. 

Výhodou je také to, že se v podstatě jedná o reklamu na různých místech v různých 

časech.  
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Polep auta by mohl podpořit nově vytvořené webové stránky, jelikož by na automobilu 

byl uveden odkaz na tyto internetové stránky. Rovněž by polep obsahoval adresu 

provozovny restaurace, logo vlastního piva Badinovo skoro, ikony sociálních sítí  

a samozřejmostí je logo restaurace. 

Pro výrobu řezaných fólií byla vybrána společnost Řezaná, s. r. o., která byla vybraná na 

základě rozsahu poskytovaných služeb, především možnosti konfigurátoru vytvořit si 

vlastní design na daném typu automobilu a tím zjistit konkrétní ceny. Společnost také 

deklaruje životnost fólií až 8 let. Samolepící fólie budou umístěny dle návodu, a to zprava, 

zleva, zepředu i zezadu automobilu. Na následujících obrázcích lze vidět grafické návrhy 

fólií. 

 

Obr. 16: Grafický návrh fólie z bočního pohledu automobilu. (Zdroj: Vlastní zpracování dle 72) 

 

Obr. 17: Grafický návrh fólie pohledu zepředu a zezadu automobilu. (Zdroj: Vlastní zpracování dle 72) 
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Celková cena všech konfigurovaných řezaných fólií je 1 651 Kč s dopravou zdarma (72). 

Finanční přínos tohoto návrhu nelze zhodnotit, ale důležitý je nefinanční přínos v podobě 

zvýšení povědomí o společnosti, což může zvýšit návštěvnost restaurace v budoucnu.  

4.8 Časový harmonogram návrhů 

Pro realizaci vytvořených návrhů je důležité určit časový harmonogram návrhů, kdy by 

realizace návrhů mohla začít v červnu roku 2019 a trvala by do března roku 2020. 

V následující tabule lze vidět vytvořený harmonogram návrhů. Inzerce v Židenickém 

zpravodaji je prvním realizovaným návrhem, jelikož se v tomto zpravodaji propaguje 

sezónní událost na měsíc červenec, tudíž je nutné zahrnout inzerci již do předcházejícího 

vydání zpravodaje, tedy měsíce června. V červenci roku 2019 budou realizovány návrhy 

vytvoření nových webových stránek, zavedení věrnostního programu a polep automobilu. 

Dále pokračuje další inzerce v Židenickém zpravodaji, která bude realizována každý 

měsíc až do listopadu 2019. V říjnu roku 2019 jsou realizovány tři návrhy, které jsou na 

sobě závislé, tudíž je nutné je uskutečnit zároveň. Tyto návrhy jsou reklama na sociálních 

sítích a tisk a umístění letáků, které propagují událost uzení. Reklama na sociálních sítích 

bude propagovat pouze první říjnovou událost uzení, letáky budou umísťovány  

14 dní před každou událostí uzení až do března roku 2020.  
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Tab. 21: Časový harmonogram návrhů. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Návrh/měsíc 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 

Vytvoření nových webových 
stránek           

Zavedení věrnostního programu           

Reklama na sociálních sítích           

Tisk a umístění letáků           

Událost uzení           

Inzerce v Židenickém zpravodaji           

Polep automobilu           
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4.9 Zhodnocení jednotlivých návrhů 

V následující tabulce lze vidět celkové shrnutí jednotlivých návrhů a jejich zhodnocení 

z hlediska nákladů, finančních přínosů a také nefinančních přínosů. Náklady jsou 

stanoveny jako jednorázové náklady nebo celkové reálné náklady na události. Zlepšení 

komunikačního mixu vychází zejména z nefinančních přínosů, kterými mohou být 

zlepšení image společnosti, utužení vztahů se stávajícími zákazníky či získání nových 

zákazníků. Tyto nefinanční přínosy mohou v budoucnu přinést zvýšení tržeb a tudíž 

budoucí finanční přínosy.  

Tab. 22: Zhodnocení jednotlivých návrhů. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Návrh/položka Náklady Finanční přínosy Nefinanční přínosy 

Vytvoření 
nových 
webových 
stránek 

Jednorázové 
náklady činí  
925 Kč 

– 

Zlepšení image 
společnosti, získání 
nových zákazníků, zvýšení 
spokojenosti stálých 
zákazníků 

Zavedení 
věrnostního 
programu 

Jednorázové 
náklady činí 
5 924 Kč 

– 
Přilákání nových 
zákazníků, utužení vztahů 
se zákazníky stávajícími 

Reklama na 
sociálních sítích 

Jednorázové 
náklady činí 
1 148 Kč 

– 

Zvýšení povědomí, 
zvýšení návštěvnosti 
události, oslovení nových 
zákazníků 

Tisk a umístění 
letáků 

Jednorázové 
náklady činí 
1 311 Kč 

– Zvýšení návštěvnosti 
události  

Událost uzení 

Celkové reálné 
náklady na 
události činí 
81 659 Kč 

Celkové reálné 
výnosy z událostí 
činí 158 400 Kč 

Zvýšení návštěvnosti 
restaurace, zlepšení vztahů 
se zákazníky 

Inzerce 
v Židenickém 
zpravodaji 

Celkové reálné 
náklady na 
události činí 
131 664 Kč 

Celkové reálné 
výnosy z událostí 
činí 174 000 Kč 

Zvýšení povědomí o 
restauraci, získání nových 
zákazníků 



102 
 

Polep 
automobilu 

Jednorázové 
náklady činí 
1 654 Kč 

– 
Zvýšení povědomí o 
restauraci 

Celkové reálně odhadované náklady činí 221 826 Kč a obsahují jednorázové náklady 

navrhovaných řešení v celkové výši 10 962 Kč. Náklady na události uzení ve výši  

81 659 Kč již obsahují jednorázové náklady na reklamu na sociálních sítích a tisk letáků. 

V celkových reálně odhadovaných nákladech jsou promítnuty i náklady na průměrnou 

útratu na zákazníka. Celkové reálně odhadované výnosy jsou určeny pouze u dvou návrhů 

a činí 332 400 Kč. U ostatních návrhů nejsou vyčísleny finanční přínosy, avšak 

v budoucnu se může počítat s navýšením tržeb, ovšem výši těchto tržeb nelze vhodně 

odhadnout.  
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ZÁVĚR 

Diplomová práce byla zaměřena na komunikační mix společnosti, kdy hlavním cílem této 

práce bylo vytvořit návrhy na zlepšení komunikačního mixu restaurace  

U Badinů na základě provedených analýz. Uvedené návrhy by měly společnosti pomoci 

ke zvýšení konkurenceschopnosti, povědomí o restauraci či větší návštěvnosti  

a v budoucnu i ke zvýšení tržeb. Diplomová práce byla rozdělena na tři hlavní části. 

První kapitola se zaměřovala na teoretická východiska, které byly dále využity 

v analytické části práce. Nejdříve byly definovány základní marketingové pojmy, dále 

marketingové prostředí, které se dělí na makroprostředí a mikroprostředí. Následně byla 

popsána STEPE analýza, Porterův model pěti sil, segmentace trhu, SWOT analýza  

a metoda 7S. Dalším teoretickým východiskem byl marketingový mix 4P, kdy v rámci 

produktu byl popsán i marketing služeb. Další důležitou kapitolou byla podrobněji 

popsána marketingová komunikace. 

V rámci analytické části se nejdříve nacházelo představení a charakteristika společnosti 

U Badinů, které obsahovalo základní údaje, historii či organizační strukturu. Na 

představení restaurace navazuje analýza vnitřního prostředí provedená za pomocí metody 

7S. Následně byl analyzován současný stav marketingového mixu společnosti, ve kterém 

byly zhodnoceny čtyři základní prvky, nejvyšší důraz byl kladen na marketingovou 

komunikaci společnosti. Navazující částí je segmentace trhu společnosti. V rámci analýzy 

vnějšího prostředí bylo využito STEPE analýzy, ke zhodnocení atraktivity oborového 

prostředí byla využita Porterova analýza pěti sil. Následovala výzkumná část, která byla 

provedena za pomoci dotazníkového šetření s celkem osmnácti otázkami. Všechny 

zmiňované analýzy byly shrnuty ve SWOT analýze, která odhalila slabé a silné stránky 

společnosti a identifikovala příležitosti a hrozby z okolí. 

V závěrečné části diplomové práce bylo vytvořeno vlastní návrhové řešení, které 

navazuje na předcházející analýzy, ze kterých vyplynuly zejména slabé stránky podniku. 

V návrhové části bylo také využito preferencí respondentů z dotazníkového šetření. 

Společnost má nemoderní a neaktuální webové stránky, které byly také negativně 

hodnoceny v dotazníkovém šetření. Proto prvním návrhem bylo vytvoření nových 
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webových stránek, kdy realizaci těchto stránek provede autor diplomové práce. Dalším 

návrhem je zavedení věrnostního programu, kdy se zákazníci mohou registrovat  

a zapisovat si na kartu své útraty v rámci jednoho období, přesněji půl roku, kdy mohou 

následně získat určité procentuální slevy na další útratu v restauraci. Reklama na 

sociálních sítích, tisk a umístění letáků a událost uzení jsou na sobě závislé. Vytvoření 

nové události uzení vychází z dotazníkového šetření a je vhodným návrhem, jelikož 

společnost disponuje udírnou ve vnitrobloku. Reklama na sociálních sítích bude 

propagovat první říjnovou událost uzení, tisk letáků pak bude upozorňovat na všech šest 

událostí uzení v prostorách restaurace. Dalším návrhem je propagace sezónních událostí 

v Židenickém zpravodaji. Inzerce ve zpravodaji bude probíhat půl roku, od června do 

listopadu roku 2019. Posledním návrhem je nechat si vytvořit polep firemního automobilu 

pomocí řezaných fólií s logem společnosti a důležitými informacemi jako adresa 

restaurace, odkaz na webové stránky či to, že restaurace čepuje své vlastní pivo Badinovo 

skoro. Realizace zmíněných návrhů by měla přispět ke zlepšení marketingové 

komunikace společnosti, zvýšení jejích obchodních příležitostí a v budoucnu by mohla 

ovlivnit i případné tržby a zisk společnosti.  
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