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Abstrakt  

Diplomová práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci a její rizika. Je členěna do několik 

základních kapitol. Jednou z nich jsou teoretická východiska, kde jsou základní pojmy související s tímto 

tématem. Následně analýza současného stavu. Velmi důležitou kapitolou jsou také návrhy řešení, které 

obsahují návrh komunikačního mixu. U každého návrhu je také kromě popisu, také časový 

harmonogram, lidské zdroje, finanční plán a analýza rizik vycházejících z implementace jednotlivých 

návrhů. Diplomová práce byla zpracována na kavárnu Bílá Vrána nacházející se v okrajové části Brno 

Komín. 

 

Abstract  

Diploma thesis aims at marketing communication and its risks. The thesis is divided into several basic 

chapters, one of which is devoted to theoretical basis with main terms related to this topic. It is followed 

with analysis of its current situation. Important part of the thesis presents draft of solution, which 

contains suggestions of communication mixture. Apart from its description, each suggestion includes 

time schedule, human resources, financial plan and analysis of possible risks due to implementation of 

suggestions. The diploma thesis was created on the basis of Bílá Vrána cafe situated in Brno-Komín 
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1 ÚVOD 

Marketing je v současnosti velmi populární a oblíbený obor. Každý podnik marketing řeší ať už 

ve větší či menší míře. Marketing je občas také zaměňován s reklamou, ale ta je pouze malý zlomek toho, 

co marketing nabízí.  

Diplomová práce je zaměřena na rizika v oblasti řízení marketingové komunikace. Komunikační 

mix je vlastně propagace, což je jedna ze složek marketingového mixu. Komunikační mix obsahuje již 

zmiňovanou reklamu, ale také osobní prodej, podporu prodeje, přímí marketing atd.  

Komunikační mix byl zpracován na kavárnu Bílá Vrána, které se nachází v městské části Brno 

Komín. Právě zde budou provedeny analýzy současného stavu, aby bylo zjištěno, jak si kavárna v oblasti 

propagace stojí a následně budou navrhnuty změny ve stávající komunikaci včetně rizik plynoucích 

z jejich implementace.  

Práce je strukturovaná do několika hlavních kapitol. V kapitole dvě je stanoven hlavní cíl a také 

dílčí cíle a také metody, které budou použity ke splnění cílů.  

Teoretická východiska, která dávají podklad pro analýzu současného stavu. To je další 

významnou kapitolou práce, protože na základě provedených analýz jsou navrhnuty opatření.  

Kapitola pět obsahuje shrnutí dosažených výsledků z jednotlivých analýz, a to z analýz vnějšího 

tak vnitřního prostředí.  

Poslední velmi důležitou kapitolou jsou vlastní návrhy a řešení práce. Ty tedy na základě cíle 

práce navrhují změnu komunikačního mixu včetně analýzy rizik. Každý návrh obsahuje popis daného 

návrhu, finanční zhodnocení návrhu, časový rámec a analýzu rizik při implementaci návrhů.  

Závěr práce je shrnutí celé práce a pak následují seznamy zdrojů, tabulek, grafů, obrázků a také 

zkratek.  
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2 VYMEZENÍ PROBLÉMŮ, STANOVENÍ CÍLŮ ŘEŠENÍ A POUŽITÉ 

METODY  

V současnosti je velká konkurence v oblasti kavárenství, a proto je třeba zaměřit se na neustálé 

oslovování a získávání nových zákazníků.  Mnou zvolená kavárna je Bílá Vrána, která se nachází v Brně 

Komíně.  

2.1 HLAVNÍ CÍL 

Hlavním cílem diplomové práce je na základě teoretických podkladů a analýzy současného stavu 

kavárny Bílá Vrána navrhnout změnu v oblasti řízení marketingové komunikace včetně rizik.  

2.1.1 Dílčí cíle  

Dílčími cíli je na základě provedeného vlastního výzkumu a analýzy současného stavu zjistit, jaký 

je zájem o podporu prodeje a navrhnout změnu v této oblasti komunikačního mixu.  

Dalším dílčím cílem je také zjistit, jaké jsou nejvhodnější komunikační kanály a jaké informace 

jsou žádané.  

2.2 METODY PRÁCE  

Nejprve je provedena analýza vnějšího prostředí, a to konkrétně analýza SLEPTE. Jedná se o 

jednotlivé faktory, které ovlivňují kavárnu Bílá Vrána. Poté se provede analýza vnitřního prostředí, a to 

Porterova analýza pěti konkurenčních sil. Tato analýza byla využita proto, aby byly zjištěny činitelé, kteří 

působí na kavárnu Bílá vrána.  Do analýzy vnitřního prostředí také patří analýza marketingového mixu, 

která vymezí jednotlivé položky jako produkt, cena, distribuce a propagace. Více podrobně bude 

prozkoumán stávající komunikační mix. Následně proběhne tzv. Focus groups, což byl podklad pro 

dotazníkové šetření.  Poté bylo provedeno také dotazníkové šetření, které je zaměřeno zejména na 

důležitost jednotlivých komunikačních kanálů a také informací, které je třeba se z daných kanálů čerpat. 

Sloužil také jako podklad pro návrhovou část. Nedílnou součástí diplomové práce je také shluková 

analýza. Ta potvrdí nejsilnější shluk a také ochotu členů utrácet peníze.  Dále je provedena také regresní 

analýza, díky které bude zjištěno, jaký komunikační kanál je dle významnosti nejlepší. Na základě 

provedených analýz je provedena také shrnovací SWOT analýza, která zjišťuje silné a slabé stránky, které 

jsou z analýzy vnitřního prostředí a také příležitosti a hrozby, které vedou z vnějšího prostředí.  V práci 

byla provedena také plus mínus matice, která ohodnocuje vztahy mezi jednotlivými položkami a tím 

vznikne nejvíc silná a slabá stránka a také největší příležitost a hrozba.  
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Občanský zákoník, který byl novelizován a vešel v účinnost 1.1.2014 nahrazuje pojem ,, podnik“ 

zcela novým pojmem ,,obchodní závod“ (Občanský zákoník, 2014)   

Pojmy obchodní závod i podnik chápu jako synonyma. V diplomové práci však budu používat i 

nadále pojem podnik, protože je tento pojem již zaběhlý a v ekonomické terminologii a odborných 

ekonomických publikacích často používaný. 

V kapitole se nachází teoretické zázemí, které tvoří teoretický podklad dalších kapitol diplomové 

práce.  Primárně se teoretická východiska týkají pojmu marketing, služby, marketingového prostředí a 

marketingového a komunikačního mixu.  

3.1 MARKETING  

Úkolem marketingu je zjišťování lidských potřeb a následně jejich naplňování. Důležité také je, 

aby celý proces byl ziskový (Kotler, Keller, 2006).  

Ve společnosti je pojem marketing velmi často zaměňován s pojmy prodej či reklama. Tyto 

pojmy sice do marketingu bezesporu patří, ale je to pouze zlomek toho, co marketing obsahuje. 

Marketing je typický především tím, že se snaží uspokojit lidské potřeby zákazníků a následně dochází 

k prodeji, ale to až ve chvíli, kdy je produkt či služba vyrobená nebo zrealizovaná (Kotler, 2007).  

 

,,Marketing lze stručně chápat jako souhrn nástrojů a postupů, s jejichž pomocí se snažíme zvýšit 

pravděpodobnost uspět na trhu, dosáhnout na něm svým cílů .“ (Foret, 2010) 

3.2  MARKETINGOVÉHO PROSTŘEDÍ  

Marketingové prostředí je vše, co firmu obklopuje a také jej ovlivňuje, je to tedy schopnost uspět 

u budoucích zákazníků (Kozel, Minářová, Svobodová, 2011).       
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Obr. 1: Marketingové prostředí (Zdroj: vlastní zpracování dle Vysekalová, 2019) 

                

3.2.1 Marketingové makroprostředí – SLEPTE  

SLEPTE analýza makroprostředí, která je zaměřena na hodnocení jednotlivých faktorů, které 

ovlivňují podnik. Začáteční písmena napovídají, které faktory to jsou. Jedná se o sociálně kulturní, 

legislativní, ekonomické, politické, technologické a ekologické.  

Do skupiny sociálně kulturních faktorů patří jak demografické faktory, tak kulturní faktory. Mezi 

demografické faktory paří zkoumání obyvatelstva. Konktrétně se jedná o vývoj počtu obyvatel.  

Legislativní faktory jsou nová nařízení, zákony a veškerá legislativa, která ovlivňuje nejen chod 

podniku, ale také podnikání jako takové.  

Ekonomické faktory jsou obecně ekonomická úroveň státu. Tato úroveň je sledována za pomocí 

ekonomických ukazatelů. Mezi tyto ukazatele patří například inflaci či míra nezaměstnanosti.  

Mezi politické faktory, které ovlivňují podnik jsou právní normy a legislativa, které jsou třeba 

respektovat.  Patří jsem také politické dění a obecně zásahy státu do oblasti podnikání.  

Mezi technologické faktory se řadí celková rychlost pokroku v technických možnostech. Rozvoj 

technologií, moderní komunikační kanály, systémy elektronických dat a informační systémy.  

Poslední a neméně důležitými faktory jsou tzv. ekologické faktory.  Do této skupiny jsou řazeny 

zásahy a vlivy na životní prostředí (Zamazalová, 2009).  
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3.2.2 Marketingové mikroprostředí  

Do mikroprostředí patří dodavatelé, konkurence, zákazníci a veřejnost, a především podnik jako 

takový.  

Podnik sám ovlivní, jak moc úspěšný na trhu bude, do jaké míry splní své cíle, jak dobře bude 

koordinovat svá oddělení a také jak dobře bude plnit potřeby svých zákazníků.  

S tím, aby podnik dobře fungoval závisí také na dodavatelích. Ti do určité míry mohou ovlivnit, 

jak bude podnik plnit požadavky svých zákazníků.  

Konkurenceschopnost je velmi důležitá proto, aby se podnik vůbec udržel na trhu a získal si své 

zákazníky. Zákazníků je omezený počet, a snahou každého podniku je obstát v konkurenčním boji.  

Klíčovým objektem, který také zásadně ovlivňuje chod podniku jsou zákazníci. Bez zákazníků by 

existence podniku nebyla možná.  

Na podnik také působí veřejnost, kterou je míněné užší okolí podniku. Jedná se především o 

zájmové skupiny, které svými aktivitami ovlivňují chod podniku (Zamazalová, 2009).  

3.3 PORTEROVA ANALÝZA PĚTI KONKUREČNÍCH SIL  

Porterova analýza pěti konkurenčních sil, nebo také analýza 5F. Princip metody je prognózování 

vývoje situace v daném odvětví.  Jedná se konkrétně o odhadování chování jednotlivých subjektů, které 

se vyskytují na trhu. Konkrétní subjekty jsou konkurenční rivalita, nová konkurence, vliv zákazníků, 

dodavatelé a také hrozba nových substitutů (Management Mania, 2014).  

3.3.1 Konkurenční rivalita  

Zmapování konkurence v okolí podniku. Zjištění, jakými silami působí konkurence na daný 

podnik. Také jaká je konkurenční výhoda podniku a jak sní nakládá.  

3.3.2 Nová konkurence  

Jedná se o vstup nové konkurence. Zvažují se také podmínky, které musí nová konkurence splnit, 

aby mohla vstoupit na trh. Mezi tyto podmínky patří například, vynaložené finanční prostředky na 

vybavení, hygienické předpisy a legislativa.  

3.3.3 Vliv zákazníků  

Znamená, jaký vliv má zákazník při vyjednávání ceny.  Zda využívá přímou formu, kdy oslovuje 

podnik a snaží se ovlivnit cenu produktu a služeb.  
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3.3.4 Dodavatelé  

Vyjednávací síla s dodavateli o cenách či slevách na dodané zboží či službu. Odvíjí se od oboru, 

u některých neexistuje žádná vyjednávací schopnost s dodavateli.  

3.3.5 Hrozba vstupů substitutů  

Jedná se o produkty či služby, kterými může zákazník nahradit produkty nebo služby, které nabízí 

kavárna Bílá vrána. 

3.4 ANALÝZA MARKETINGOVÉHO MIXU  

Marketingový mix je soubor úkolů a jednotlivých opatření, které napomáhají uspokojit jednotlivé 

požadavky zákazníků a zároveň napomáhají k dosažení cílů optimální cestou. Marketingový mix je tvořen 

čtyřmi základními nástroji, přičemž jednotlivá počáteční písmena z anglických názvů vytváří zkratku 

marketingového mixu tzv. 4P: 

 produkt (product),  

 cena (price), 

 disribuce (place),  

 propagace-marketingová komunikace (promotion) (Kincl, 2004). 

3.4.1 Produkt  

Hlavník úkolem podniku je uspokojit potřeby zákazníka, a to buď hmotnými produkty či 

nehmotnými službami.  

Produkt je hmotný statek, který slouží k uspokojení potřeb zákazníka. Typickými znaky produktu 

je, fyzická existence, tzn. že je uchopitelný, dále to, že je převoditelný a také že se skládá z určitých 

komponentů (Havlíček, Kašík, 2012).  

Nehmotný produkt je služba. Služba je činnost, kterou jedna strana nabízí té druhé. Služba může, 

ale nemusí být spojena s hmotným produktem (Vaštíková, 2008).  
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Obr. 2 Marketingová analýza produktu (Zdroj: vlastní zpracování dle Zamazalové, 2009) 

Jádro produktu představuje vyřešení problému zákazníka. Je to tedy hlavní důvod proč si 

zákazník danou věc kupuje.  

Vlastní produkt představuje vlastnosti, které jsou očekávány od zákazníka, jedná se především o 

vybavenost a úroveň technologie.  

Doplňkovou částí produktu jsou dodatečné užitky, které plynou z koupě produktu. Je to 

například servis, zvýhodněné platební podmínky, poradenství, výměna zboží atd.  

Potenciál je konkurenční výhoda oproti jiným prodejcům daného produktu. Jsou to specifické 

vlastnosti, které konkurence nenabídne (Kašík, Havlíček, 2012).  

 

Obr. 3 Vývoj nové služby (Zdroj: vlastní zpracování dle Janečkové, Vaštíkové, 2000) 
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3.4.2 Cena  

,,Cena představuje množství peněžních jednotek požadovaných za produkt či službu. Vyjadřuje 

aktuální, momentální hodnotu produktu na trhu.“ (Foret, 2011) 

Cena je jediná položka marketingového mixu, která přináší do podniku peněžní prostředky. 

Hlavním cílem podniku je vždy maximalizace zisku, ale musí se cena produktu či služby stanovit tak, aby 

byla na trhu akceptovatelná. Cena také zároveň tvoří poptávku po daném produktu či službě 

(Eckhardtová, 2018). 

Metody tvorby ceny dle Kincla:  

 nákladově orientovaná,  

 poptávkově orientovaná, 

 konkurenčně orientovaná.  

Při tvorbě ceny pomocí tzv. nákladově orientovanou cenou se berou v potaz veškeré náklady, 

které byly spojeny s pořízením či výrobou produktu plus stanovená zisková marže.  

Velká výhoda je, že se může zisková marže změnit a nevýhodou je, že tato metoda nezobrazuje 

situaci, která je na trhu.   

Metoda, která vychází z hodnot zákazníků je tzv. poptávkově orientovaná. Ta se dále ještě dělí 

na pružnou a nepružnou poptávku.  

Konkurenčně orientovaná metoda vychází z analýzy konkurence. Tedy vychází z předpokladu, 

že za srovnatelné výrobky může podnik dosáhnout srovnatelné ceny (Kincl, 2004).  

3.4.3 Distribuce  

Je velmi důležité rozhodnutí o tom, jakým způsobem se produkt dostane na trh, potažmo 

k zákazníkovi. Distribuce může velmi významně ovlivnit cenu produktu. Základní funkce distribuce 

spočívá v překonání časových, prostorových a také vlastnických rozdílů (Foret, 2011). 

Distribuční cesty dělíme podle toho, jaký počet článků se v dané cestě vyskytuje. Jedná se tedy 

buď o přímé neboli bez úrovňové anebo nepřímé tzv. víceúrovňové.  

Mezi nepřímé distribuční cesty patří jednoúrovňová, dvouúrovňová a tříúrovňová cesta. Rozdíl 

je tedy v počtu přidaných článků. U jednoúrovňové distribuční cesty je přidán mezi výrobce a 

spotřebitele jeden článek, a to je maloobchod. V případě dvouúrovňových distribučních cest je přidán 

k maloobchodu také velkoobchod a u tříúrovňových cest je navíc ještě přidán prostředník následuje 

velkoobchod, maloobchod a spotřebitel (Kincl, 2004).  
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3.4.4 Propagace  

Propagace je velmi důležitou a čtvrtou složkou marketingového mixu. Je chápána jako 

komunikační působení, které má za cíl vyvolat u daného cílového segmentu rozhodnutí, které je 

v souladu se záměrem firmy (Jurášová, Horňák, 2012).  

Propagace je také mylně zaměňována s termínem reklama, ta je však jedna z části propagace 

nikoliv však jediná. Propagace neboli komunikační mix má za úkol informovat budoucí zákazníky a 

stimulovat je k nákupu.  Do komunikačního mixu, patří nejen již zmiňovaná reklama, ale také osobní 

prodej, podpora prodeje, práce s veřejností, přímí marketing a také sponzorství.  

 

3.5 KOMUNIKAČNÍ MIX 

Komunikační mix, nebo také propagační mix je ukrytý v marketingovém mixu, a to konkrétně 

v propagaci. Do komunikačního mixu patří: reklama, osobní prodej, podpora prodeje, práce s veřejností, 

přímí marketing a také sponzorství (Smith,2000).  

3.5.1 Reklama  

,,Reklama je jakákoliv placená forma neosobní prezentace a propagace myšlenek, zboží nebo 

služeb identifikovaného sponzora.“ (Kotler, 2007) 

Reklama má za úkol předávat informace prostřednictvím masových médií cílovým segmentům.  

Dokáže cílovou skupinu přesvědčit, informovat a také jí informace neustále připomínat. Mezi hlavní 

funkce reklamy patří především to, že zvyšuje povědomí a ovlivňuje postoje (Karlíček, Král, 2011).  

Aby reklama zanechala stopu v co možná největším množství potenciálních zákazníků musí být 

účinná, a to bude tehdy pokud bude splňovat 5M:  

 mission – poslání (jedná se o konkretizaci cílů),  

 message – sdělení (vytvoření obsahu dané reklamy),  

 money – peníze (vytvoření rozpočtu),  

 media – média (zvolení vhodného prostředku) 

 measurement – měřítka (stanovení dle čeho bude sledovat účinnost reklamy)  

(Vaštíková, 2014).   
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Při výběru reklamy je velké množství medií, které může být zvoleno. Mezi nejčastější druhy 

reklam v současnosti patří:  

 televize,  

 internet, 

 noviny a časopisy, 

 kino,  

 venkovní reklama,  

 direct mail (Hesková, Štachroň, 2009).  

Výhodou je že reklama působí rychle, zadavatel má kontrolu nad obsahem a volbou druhu 

média a také si může sám určit jaká oblast bude danou reklamou zasažena. Nevýhodou je, že je pro malé 

firmy příliš drahá. Je neosobní, jednostranná a nemusí se projevit hned (Vaštíková, 2014).  

3.5.2 Osobní prodej  

Tato forma komunikačního mixu je nejstarší forma osobní komunikace. Jedná se tedy o osobní 

kontakt se zákazníkem s cílem je dosažení prodeje. Osobní prodej je velmi důležitý zejména u služeb, 

kdy je zákazník v přímém kontaktu s poskytovatelem služby.  V těchto případech je pak osobní prodej 

upřednostňován oproti jiným složkám komunikačního mixu. Výhodou osobního prodeje je tedy osobní 

kontakt, zpětná vazba a stimulace k dalším nákupům (Janečková, Vaštíková, 2000).  

3.5.3 Podpora prodeje  

,,Podpora prodeje jsou marketingové aktivity, které přímo podporují nákupní chování spotřebitele. 

Skládá se ze souboru pobídkových nástrojů, které jsou navrženy pro stimulaci a rychlejší nákup.“ (Kotler, 

Kellner, 2007)  

Mezi nástroje, které jsou využívány k podpoře prodeje patří například slevy, zvýhodněné balíčky 

a různé akce. Dále se sem řadí také věrnostní karty, ochutnávky a odměny za nákup produktu (Hesková, 

Štarchoň, 2009).  

Primárním cílem finančních, ale i jiných odměn je vyvolat určité chování v cílových skupinách. 

Jedná se především o nákup samotného produktu nebo podpora prodeje jiných produktů. Nástroje, 

které jsou využívány představují přidanou hodnotu, tedy něco navíc co dostane zákazník za nákup 

daného produktu (Karlíček, Král, 2011).  

3.5.4 Práce se veřejností  

Nebo také public relations či PR.  Jedná se o marketingovou techniku, která předává informace 

o službách a produktech. Cílem je vytvoření vhodného prostředí pro předání informací veřejnosti. 
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Typickým znakem je důvěryhodnost, tímto se mnohdy podaří ovlivnit i tu část veřejnosti, kterou 

neovlivnila reklama (Vysekalová, 2006).  

,,Hlavním úkolem public relations je soustavné budování dobrého jména firmy, vytvoření 

pozitivního vztahu s veřejností a zlepšení komunikaci s veřejností. “ (Foret, 2010) 

3.5.5 Přímí marketing  

Jedná se o přímou komunikaci mezi zákazníkem a prodávajícím.  Cíl je zaměřen na prodej zboží 

či služeb. Přímý marketing je o reklamě, která je uskutečňována prostřednictvím telefonu, e-mailu, pošty 

anebo televize.  Mezi prodávajícím a kupujícím existuje přímá vazba a se zákazníkem se pracuje adresně. 

Mezi nástroje, které se řadí do přímého marketingu patří telemarketing, oslovování pomocí e-mailů nebo 

katalogový prodej (Janečková, Vaštíková, 2000).  

3.5.6 Sponzorství  

Je nástroj marketingových komunikací. Sponzoring je investování finančních, ale i nefinančních 

prostředků do aktivit někoho jiného.  Cílem sponzoringu je představení produktu či služby, oslovení 

cílových skupin a budování vztahů s nimi (De Pelsmacker, Geuens, Bergh, 2010). 

Sponzorským darem může být cokoliv. Mohou to být věcné nebo finanční dary, ale také 

uspořádání nějaké akce (Smith, 2000). 

Druhy sponzoringu: 

 sportovní sponzoring,  

 kulturní sponzoring,  

 sociální sponzoring (Vysekalová, 2006).  

3.6 DOPLNĚNÍ 4P NA 7P 

U služeb je standartní marketingový mix rozšířen ještě o složky lidé, materiální prostředí a 

procesy ve službách.  Anglické názvy těchto třech doplněných složek rozšíří klasické 4P na 7P 

 (Vaštíková, 2008).  

 lidé (people),  

 procesy (process), 

 matriální prostředí (physical evidence).  
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3.7 KVANTITATIVNÍ VÝZKUM  

Je typický velkým počtem respondentů, kdy výsledkem jsou statistické údaje. Informace nejsou 

tak podrobné, jako u kvalitativních výzkumů (Kotler, 2007). 

3.7.1 Dotazování  

Je jednou z nejpoužívanějších metod v marketinkových výzkumech. Jedná se o přímé kladení 

otázek lidem. Dotazníkové šetření má několik forem, jednou z nich je písemné dotazování, které má tu 

výhodu, že je anonymní. V současnosti je nejčastější online forma dotazníkového šetření. Jedná se o 

použití sociálních sítí a internetu. Výhodou je velký rozsah a také nízké náklady. Další kvantitativní 

metody jsou porovnávání a také experimentální výzkum (Foret, 2011). 

3.8 SHLUKOVÁ ANALÝZA  

Analýza, která sdružuje data, mající podobné vlastnosti do jednotlivých shluků. Jedná se o 

vícerozměrnou statistickou metodu. Jednotlivé členy v daném shluku vykazují maximální podobnost, 

naopak objekty různých shluků jsou podobné minimálně. Používá se pro segmentaci zákazníků (Tahal, 

2017).  

3.9 REGRESNÍ ANALÝZA  

Statistická metoda, která umožňuje zkoumat vztah mezi proměnnými X což je nezávislá 

proměnná a také proměnnou Y, kterou je závislá proměnná (Hendl, 2015). 

3.10 SWOT ANALÝZA  

Je analýza, která je zaměřena na vyhodnocení vnitřních a vnějších faktorů, které ovlivňují 

úspěšnost záměru podniku (McGuire,2014).  

Mezi vnitřní faktory patří silné a slabé stránky. Do vnějších faktoru jsou řazeny příležitosti a 

hrozby. Název SWOT je složený z anglických názvů jednotlivých složek (Kotler, Keller, 2007).  

Tab. 1: SWOT strategie (Zdroj: Urbánek, 2010) 

 S- silné stránky (Strengths) W-slabé stránky (Weaknesses) 

O-příležitosti (Opputunities)   Strategie SO Strategie WO  

T-hrozby (Threats)  Strategie ST Strategie WT 
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3.10.1 Jednotlivé položky dle (Čavelová, 2018) 

Podrobnější popis jednotlivých položek SWOT matice. Konkrétně se jedná o silné a slabé stránky 

a také příležitosti a hrozby.  

 Silné stránky  

Silné stránky jsou vlastnosti, ve kterých podnik vyniká a které posilují pozici na trhu. Také se dá 

říct, že je to oblast, ve které je podnik lepší než konkurence. Především se jedná o úspěchy a potenciál, 

který je k dispozici.  

 Slabé stránky  

Opakem silných stránek jsou stránky slabé. Jsou to oblasti, kde je podnik horší než konkurence, 

Obecně platí, že silné stránky vlastní firmy jsou však zároveň slabými stránkami konkurence a naopak.  

 Příležitosti  

Jsou to skutečnosti z venčí, které mohou podniku přinést úspěch samozřejmě však pouze jen, 

když je včas identifikuje a využije. Příležitosti jsou často zaměňovány se silnými stránkami, a to pak vede 

ke špatně sestavené SWOT analýze.  

 Hrozby  

Jsou to skutečnosti, které mohou podniku snížit poptávku, zvýšit nespokojenost zákazníků 

dokonce i ohrozit stabilitu na trhu.   

3.11 ANALÝZA RIZIK  

Analýza rizik je dělena na dvě části. První částí je tvořena identifikací rizik, jakožto jevy, které 

ovlivňují firmu. Druhá část je tvořena výpočtem velikostí rizik.  V podstatě se jedná o proces, kde jsou 

rizika měřena a jsou jim udělena pravděpodobnosti dopadů (Fotr, Hnilica,2014).  

Analýza rizik je proces zjišťování hrozeb, určování pravděpodobnosti a následně zjištění 

závažnosti rizik, tj. určení jejich dopadu na aktiva podniku (Smejkal, Rais, 2010).  

3.11.1 Riziko  

Obecně se dá říct, že riziko je pravděpodobnost vzniku škody, poškození, zničení či ztráty anebo 

také nebezpečí chybného rozhodnutí (Smejkal, Rais, 2010).  
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3.11.2 Riziko a člověk  

Člověk dělá svoji práci dobře ve chvíli, kdy chce, umí a má k tomu potřebné podmínky. Pokud 

člověk chce, zvládne téměř vše, aby také odváděl dobrou práci musí mít potřebnou kvalifikaci a znalosti. 

Je také třeba, aby zaměstnavatel vytvořil vhodné podmínky pro zaměstnance, aby mohl vykazovat co 

nejlepší výkony (Kruliš, 2011). 

3.11.3 Identifikace rizik  

Hlavním důvodem, proč se identifikují rizika je získání skupiny rizikových faktoru. Tyto faktory by 

mohly především negativně ovlivnit hospodářské výsledky podniku, snížit hodnotu aktiva firmy, anebo 

snížit míru úspěšnosti investičních projektů (Fotr, Hnilica, 2014).  

3.11.4 Kvantifikace rizik  

Cílem je ohodnocení pravděpodobnosti hrozeb, pravděpodobnost scénáře a také dopadu čímž 

se zjistí hodnota rizika (Lacko,2005).  

3.11.5 Tvorba opatření  

Na základě analýzy rizik je zřejmé, jaká rizika mají nízkou hodnotu, jaká mají střední hodnotu a 

také vysokou hodnotu rizika (Lacko,2000).  

 K těmto rizikům je třeba vypracovat návrhy na opatření, která sníží hodnotu rizika. Následně 

dojde buď k akceptaci nebo snížení rizika anebo také vytvoření rizikového plánu (Lacko, 2000) 

3.11.6 Vyhodnocení  

Celkové vyhodnocení úrovně projektu a také zaevidování do registru rizika (Lacko, 2000) 

3.11.7 Verbální hodnocení rizik dle (Lacka, 2000) 

Pravděpodobnost 

Jedná se o stanovení pravděpodobnosti, kdy NP je nízká pravděpodobnost, SP je střední 

pravděpodobnost a VP je vysoká pravděpodobnost. Tato pravděpodobnost se určuje jak u hrozby, tak 

u scénáře.  

Dopad  

Ohodnocení dopadu je MD, malý dopad drobné zásahy do projektu, dále SD střední dopad což 

by mohlo vést k ohrožení dílčí činnosti a VD velký dopad, který ohrožuje cíl projektu.  
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Hodnota rizika  

Hodnota rizika je dána pravděpodobností a dopadem a v průsečíku je stanovená hodnota rizika. 

Ta je buď NHR což je nízká hodnota rizika a riziko se akceptuje, SHR střední hodnota rizika a je třeba jej 

snížit nebo VHR vysoká hodnota rizika, kdy je třeba připravit rizikový plán.  

Návrhy opatření  

Na základě hodnoty rizika je třeba navrhnout opatření, která sníží hodnotu rizika, která je 

přijatelná.  

Nová hodnota rizika  

Na základě navrhovaného opatření, která sníží hodnotu rizika je nová hodnota rizika. 
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4 ANALYTICKÁ ČÁST 

Pro účel diplomové práce byla vybrána kavárna Bílá Vrána. Tato kavárna se nachází v Brně, 

konkrétně v městské části Brno Komín. Kavárna byla vybrána především proto, že se tyto podniky obecně 

mají čím dál větší oblibě a já sama ji hodně často navštěvuji. 

4.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE  

Základní informace o společnosti  

Obchodní firma: Kavárna BV s.r.o. (dále jen společnost či kavárna),  

Sídlo: třída Kpt. Jaroše 1944/31, Černá Pole, 602 00 Brno, 

Datum zápisu: 22 února 2016, 

Identifikační číslo: 04832388, 

Právní forma: společnost s ručením omezeným,  

Spisová značka: C 92177 vedená u Krajského soudu v Brně,  

Základní kapitál: 10 000 Kč,  

Jednatelka: Ing. Hana Havránková (ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2018).  

 

4.2 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ  

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

hostinská činnost, 

prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin (OBCHODNÍ REJSTŘÍK, 2018).  

 

Kavárna Bílá Vrána se nachází v okrajové části Brna, a to v Komíně. Městská část má zhruba 7 400 

obyvatel a sousedí s částí Bystrc, Jundrov, Žabovřesky, Medlánky a částečně i s Královým polem. 

Konkrétně se nachází na křižovatce Hlavní, Branka a Kristenova kde se nachází i stejnojmenná zastávka 

trolejbusu číslo 36. Vzhledem k tomu, že se kavárna nachází na okraji Brna, je třeba počítat s trochu horší 

dostupností. Ze zastávky Česká se jedná o přímí spoj trolejbusem 36 a dojezd je necelých 20 minut. 

Pokud se někdo dopravuje z Hlavního nádraží, musí počítat s přestupem a dojezdem do cíle zhruba 30 

minut.  Kavárna je však především zaměřena na místní obyvatelé, kteří mají kavárnu dostupnou pěšky.  
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Komínem také protéká řeka Svratka, která nabízí příjemné místo k procházkám a relaxaci. 

Nejbližší okolí kavárny je tvořeno rodinnými domy vše působí spíše jako na malém městě či vesnici. Bílá 

vrána je ideální místo, kde se dá příjemně strávit čas s rodinou, kamarády či pracovní schůzky. Na své si 

přijdou všichni napříč všemi věkovými kategoriemi.  

4.3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA  

Kavárna má velmi malou organizační strukturu. Na výši si na nachází majitelka a jednatelka 

podniku paní Ing. Hana Havránková.  Dála jsou tam tři zaměstnankyně na hlavní pracovní poměr z toho 

dvě obsluhují a jedna je zaměstnaná v kuchyni, kde připravuje polévku na denní menu a druhá peče 

domácí zákusky a dorty. Stálému týmu v kavárně také vypomáhají brigádníci, kterých je dle sezóny pět 

až sedm. Majitelka kavárny zvolila liberální styl vedení, protože ji velmi záleží na tom, aby všichni 

zaměstnanci a brigádníci odváděli tu nejlepší práci, je třeba aby všichni tvořili tým, kde panuje pohoda 

bez častých neshod. Ve chvíli, kdy majitelka chce přijmout nové brigádníky, účastní se pohovoru také 

stálý tým kavárny, právě proto, aby i oni mohli rozhodnout o tom, kdo se do jejich kolektivu nejvíce hodí 

a kdo skvěle doplní jejich pracovní skupinu.  

 

 

Obr. 4 Organizační struktura (Zdroj: vlastní zpracování dle Havránková)  
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4.4 SLEPTE ANALÝZA  

V kapitole 4.4 bude na základě teoretických poznatků provedena analýza SLEPTE V této analýze 

se zohledňují určité faktory, které podnik ovlivňují.  

4.4.1 Sociálně demografické 

Na konci června 2018 měla Česká republika 10 625 449 obyvatel. V roce 2017 bylo podle sčítání 

lidu na našem území 10 589 526 lidí. Od roku 2008 je v České republice rostoucí tendence v počtu 

obyvatel. V Brně žilo ke konci roku 2017 zhruba 379 527 obyvatel z toho 57 598 ve věku 0-14 let. Lidí ve 

věku 15-64 let žilo v Brně 244 455 a obyvatel nad 65 bylo ke konci roku 77 474 (ČESKÝ STATISTICKÝ 

ÚŘAD, 2018). 

 

Graf 1.Počet obyvatel v Brně (zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ) 

Z grafu je vidět, že počet obyvatel v Brně meziročně rostl, ale od roku 2018 došlo 

k poklesu o 2 388 obyvatel. Jestliže však bude počet obyvatel v Brně nadále klesat, bude problém 

s nárůstem zákazníků.  

 

 

Graf 2. Věk obyvatel v Brně (zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ)  
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Největší počet obyvatel je ve věku 15–64 let.  Toto zjištění je příznivé, protože do kaváren 

obecně chodí nejvíce lidé v tomto věkovém rozsahu.  

 

 

Graf 3 Průměrná mzda v Jihomoravském kraji (Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ)  

Z grafu 3 je zřejmé, že průměrná mzda v Jihomoravském kraji dosud rostla. Lidé tedy měli 

větší možnost utrácet své úspory.  

 

 

 

Graf 4 internet v domácnostech (Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ)  
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Graf 5 počítač v domácnosti (Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ)  

 

 

Graf 6 Využití mobilu k přístupu na internet (Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ) 

 

Internet dle ČSÚ používá 81 % domácností. 78 % domácností má počítač, který používají 

jako prostředek přístupu na internet. 58 % používá mobil k přístupu na internet. Celkem vlastní 

sociální sítě 4,5 milionů lidí což je více jak 50 % osob starších 16 let.  

 

4.4.2 Legislativa  

Kavárenství je spojeno s několika předpisy a zákony, které nejen tento druh podnikání regulují a 

vymezují. Jedná se o zákon č. 89/ 2012 Sb. což je Občanský zákoník, který je brán jako základní a obecný 

předpis soukromého práva. Dále je to zákon č. 513/1991Sb. tedy Obchodní zákoník, který vymezuje typy 

společnosti. Zákoník práce- 262/ 2006 Sb. upravuje vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Další 
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důležitou věcí v pohostinství je zákaz podávání alkoholu mladistvým. Tento fakt je obsažen v trestním 

zákoníku č. 40/2009 Sb.  

Nově se kavárenství dotýká také zákon o evidenci tržeb což je zákon č. 112/2016 Sb. Tento zákon 

udává povinnost vystavovat a vydávat účtenky a evidovat tržby. Zákon č. 65/2017 Sb. je tzv. protikuřácký 

zákon, který musí také podniky v pohostinství respektovat. Poslední novinkou je zákon o ochraně 

osobních údajů tedy zákon č. 101/ 2000 Sb.   

Kavárnu od vzniku dostihlo několik změn týkajících se podnikání v kavárenství. Jedná se 

především o zavedení EET, protikuřácký zákon a také zákon o ochraně osobních údajů.  

 

4.4.3 Ekonomický  

V roce 2016 byla míra nezaměstnanosti okolo 4 %. Průměrná míra nezaměstnanosti v roce 2017 

byla 2,9 %. Tato míra nezaměstnanosti se považuje jako velmi uspokojivý výsledek. Na začátku roku 2017 

byla míra nezaměstnanost 3,4 % a na konci roku byla 2,4 %. Celkový pokles v roce 2017 je 1 %. V roce 

2018 se míra nezaměstnanosti velmi stabilizovala a pohybovala se okolo 2,3 %. Meziročně měla míra 

nezaměstnanosti klesající tendenci (ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2018). 

V Brně má nezaměstnanost klesající tendenci. V roce 2016 se nezaměstnanost pohybovala 

v rozmezí 4,3 – 5,4 %, ale jak je vidět na grafu: Průměrná nezaměstnanost v Brně jsou v jednotlivých 

čtvrtletích výkyvy. Naopak v roce 2017 je již klesající tendence v jednotlivých kvartálech roku. Tento trend 

pokračoval i v následujícím roce i když ve druhém a třetím čtvrtletí je zaznamenána stagnace a celkový 

pokles není tak markantní (ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2018). 
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Graf 7. Průměrná nezaměstnanost (zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ) 
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Graf 8. Průměrná nezaměstnanost v Brně (zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ) 

Zohledněním ekonomického hlediska vyplývá, že nezaměstnanost klesá a je stále větší 

problém najít kvalifikované zaměstnance, a to nejen v Brně.  

V České republice byla průměrná inflace v roce 2017 okolo 2,5 %. V roce 2018 se pohybovala 

okolo 2 % (ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, 2018).  

 

Graf 9. Průměrná inflace (zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ) 
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v pohostinství. Kromě počátečních zmatků se to kavárny nijak zvlášť nedotklo, protože již předtím měla 

kvalitní systém. Během vlády Andreje Babiše také vešel v platnost zákon o zákazu kouření v hospodách 

a restaurací. Tento zákon také kavárnu neovlivnil, protože v kavárně se nekouřilo ani v minulosti. Nově 

zavedené nařízení ohledně ochrany osobních údajů také nevyvolalo zvýšení nákladů, spíše pouze nárůst 

byrokracie.  

Z pohledu politického faktoru se dá říct, že pro tento obor podnikání je zatím stabilní 

situace a zatím nejsou aktuální další politické zásahy.  

 

4.4.5 Technologický  

Nové technologie patří k dnešní moderní době a je třeba s ní držet krok, tak abych se 

optimalizoval čas, ale i lidské zdroje. Vzhledem k tomu, že kavárna je poměrně malá, objednávky se 

zapisují na papír a následně se to přepíše do tabletu. Tento postup je ověřený a zaměstnancům vyhovuje.   

Mezi technologie v kavárenství je zařazeno také Latte art. Jedná se o kreslení obrazců 

našlehaným mlékem na kávu. Tato technika je v současnosti velmi oblíbený trend, a proto i někteří 

zaměstnanci kavárny Bílá vrána vytvářejí zajímavé obrazce do šálku s kávou.  

Zaměstnanci pracují s pákovým kávovarem typu Faema E91. Je to tří pákový kávovar, který 

umožňuje dělat až šest káv zaráz. Tento typ kávovaru patří mezi špičku mezi svými konkurenty.  

Co se týče technologií pražení kávy odebírá kavárna dva druhy kávových zrn. První druh je Bwindi 

Coffee ze Střelic u Brna. Tento druh kávy pochází z Ugandy, kdy byla zrna původně tříděna pomocí stroje. 

Následně se začalo pražit a třídit ručně. Tímto krokem byly zaměstnaný tři ugandské ženy s dětmi, které 

by za normálních podmínek práci nesehnaly (Bwindi, 2019).  

Další druh kávy je Mezzo Caffe, která pochází z Jižní Ameriky, praží se metodou postupného 

zahřívání zrna což vede k velmi vysoké kvality (Mezzo Caffe, 2019).  

V současnosti je velmi populární latté art což je tvoření obrazů pomocí pěny do šálku kávy. 

Jedná se především o motivy zvířat či květin.  

4.4.6 Ekologický  

Ekologie je v současnosti velmi diskutované téma. V Jihomoravském kraji produkce odpadu na 

obyvatele v letech 2009–2017 se zvýšila o 0,2 %.  

Toto mírné navýšení je dáno zvýšeným zájmem o biologicky rozložitelný odpady a také větší 

propagace třídění odpadů. (Zdroj: Zprava o životním prostředí v krajích ČR, 2017)  
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4.5 PORTEROVA ANALÝZA PĚTI KONKURENČNÍCH SIL 

Stejně tak jako na ostatní subjekty působí i na kavárnu různé vlivy, které mohou zásadně ovlivnit 

její činnost. Pro analýzu odvětví se doporučuje provést právě analýza pěti konkurenčních sil tedy 

Porterova analýza pěti konkurenčních sil.  

 

4.5.1 Konkurenční rivalita  

Kavárna nemá v okolí téměř žádnou konkurenci v podobě kavárny. Jediný subjekt, který 

poskytuje stejné služby je cukrárna Aida, která nabízí také kávu, čaj, zákusky, snídaně, a navíc dorty na 

objednávku. Cukrárna Aida se nachází cca pět minut pěšky od kavárny Bílá Vrána.  Cílová skupina 

cukrárny jsou spíše rodiny s dětmi a lidé v důchodovém věku, kdežto do Bílé Vrány chodí nejčastěji lidé 

v produktivním věku na pracovní schůzky či posezení. Proto se dá říct, že cukrárna není pro kavárnu 

zásadní konkurence, protože každý podnik se zaměřuje na jinou cílovou skupinu.  

V okolí kavárny jsou také dvě restaurace Mallasorte a restaurace u Dvořáků, kde je také k dostání 

káva, čaj případně dezerty.  

 

Graf 10. Konkurence kavárny Bílá Vrána (zdroj: vlastní zpracování dle průzkumu) 

 

4.5.2 Nová konkurence  

Vznik nové konkurence je vždy hrozbou pro stávající podniky. Ve chvíli, kdy by vznikla nová 

kavárna v okolí mohlo by to být do jisté míry nepříjemná situace i pro kavárnu Bílá vrána. Na druhou 

stranu se kavárna do jisté míry pojišťuje před novou konkurencí tím, že si vytvářejí dlouhodobě stálé 

zákazníky, o které pečují a snaží se jim vyjít vstříc v jakýchkoliv přání právě proto, aby si je udrželi i v době, 

kdy by nová konkurence vznikla. Ve chvíli, kdy by opravdu vznikla nová konkurence, musela by kavárna 

Kavárna Bílá 
Vrána 

Restaurace 
Mallasorte 

Restaurace u 
Dvořáků 

Cukrárna 
Aida 
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na donou situaci reagovat, a to buď přizpůsobit ceny, nebo přijít s novým produktem, který se odliší a 

vytvoří si tak konkurenční výhodu.  

Vznik nové kavárny znamená vynaložení spoustu finančních prostředků buď na odkup 

nemovitosti nebo na pronájem, také na zakoupení vybavení především kvalitního kávovaru a kávy. Také 

se jedná o splnění hygienických a právních podmínek. Nedílnou součástí je také zapracování na 

propagaci nově vzniklé kavárny.  

4.5.3 Vliv zákazníků  

Každý z nás by chtěl kvalitní produkty a služby za co nejnižší ceny. Ne všude mají zákazníci tu 

moc cenu ovlivnit. Stejně tak tomu je i v kavárně Bílá Vrána. Zákazník nemá z krátkodobého hlediska 

žádnou moc ovlivnit cenovou politiku podniku. Kavárna neposkytuje žádné slevy pro zákazníky, a to ani 

pro ty stálé.   

Nejčastější zákazníci jsou lidé v produktivním věku a struktura návštěvníků se lehce mění 

v průběhu dne. Ráno kavárnu nejvíce využívají pracující lidé, k různým business schůzkám či snídaním. 

Pracovní schůzky se v kavárně konají v průběhu celého dne.  

Dalším segmentem, který je menší jsou mamky s dětmi. Většinou se jedná o matky s malými 

dětmi, kdy jsou děti v kočárku. Matky s dětmi, které mají děti větší kavárnu většinou nenavštěvují i proto, 

že se v kavárně nenachází žádný dětský koutek. Matky navštěvují kavárnu většinou v odpoledních 

hodinách.  

Posledním segmentem jsou lidé v důchodovém věku. Ti kavárnu navštěvují také v odpoledních 

hodinách. Jak již bylo zmíněno v okolí se nachází i cukrárna Aida a ta je variantou pro prarodiče s dětmi. 

Večerní hodiny v kavárně vyplní především páry, různá posezení s přáteli či jednotlivci, kteří 

chtějí pracovat v příjemném prostředí.  

 Drtivá většina návštěvníků jsou místní obyvatelé městské části Komín.  

4.5.4 Dodavatelé  

Kavárna spolupracuje již od začátku podnikání se stejnými hlavními dodavateli. Jedná se 

především o dodavatele zákusků. Mezi ty patří dezerty od Martina Beránka z Dolce Passione, makronky 

od Romany Zubalové z Cukrovinky Republika, čokodortíky od Michaely Lipenské z Kokina. Toto jsou 

stěžejní dodavatelé, kteří dodávají dezerty ke kávě. Další dodavatelé jsou Kusmi tea, kteří dodávají 

kavárně stejnojmenné čaje. Víno pro kavárnu dodávají drobní moravští vinaři z okolí Mikulova. Kávu  

100 % arabica z Ugandy zprostředkovává Petr Nechuta a také ze Střelic z Bwindi Coffee. S dodavateli má 

vedení velmi dobrý vztah.  
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4.5.5 Hrozba vstupu substitutů  

Na trhu je v současnosti velké množství možností, kde využít svůj volný čas nebo kde proběhne 

pracovní schůzka. Je pravdou, že v městské části Brno Komín těch možností zase tolik není. Nikde však 

není na napsáno, že pracovní schůzka nemůže proběhnou ve firmě nebo v restauraci při obědě. Stejně 

tak čas s rodinou může být stráven v pohodlí doma. Schůzka s kamarádkou může proběhnout venku 

v parku či u ní doma. A všechna tato zmíněná místa jsou substituty kavárny.  

Substitut kávy jako také jsou poslední dobou narůstající obliba nákupu kávovarů a dělání si 

kvalitní kávy z pohodlí domova. Podle Testada, byl kávovar v roce 2017 v TOP 10 jako nejčastější 

elektronický vánoční dárek (Testado,2017).  

 

4.6 ANALÝZA MARKETINGOVÉHO MIXU  

Kapitola 4.6 obsahuje analýzu marketingového mixu. Veškeré teoretické poznatky z kapitoly 

Teoretická východiska se zde aplikují přímo na kavárnu Bílá vrána.  

4.6.1 Produkt  

Kavárna Bílá vrána poskytuje svým zákazníkům služby, které jsou typické pro kavárenství. 

Především se jedná o drobné občerstvení jako například zákusky, malé slané pohoštění či polévka, a 

především kvalitní káva, alkoholické a nealkoholické nápoje.  

Na některé dezerty má kavárna své dodavatelé, ale některé dorty jsou pečeny v kavárně. To 

zajišťuje zaměstnankyně z kuchyně, která také chystá veškeré občerstvení a polévku, která se podává na 

denní menu. K pohoštění, které jsou kavárnou nabízeny patří snídaňové menu, které se podává do 11:00 

hodin. Ke snídani jsou nabízeny například kvalitní párky, míchaná vejce, croissant či domácí müsli 

s jogurtem. V lístku jsou také tzv. chuťovky, kam jsou zařazeny například tortilly, salámové či sýrové talíře, 

toasty, nakládané hermelíny nebo utopenci.  

Kavárna je zaměřena především na čerstvost a kvalitu. Kvalita surovin a konečných produktů je 

pro vedení velmi důležitá, protože v dnešní době, je velmi populární zdravý životní styl a ten se majitelka 

kavárny snaží prostřednictvím menu předat hostům kavárny. Dále je také pro zákazníky připravena 

nabídka zmrzlinových pohárů.  

Stěžejním produktem kavárny je samozřejmě káva. I zde je kladen velký důraz na to, aby káva 

byla vždy čerstvě nemleta, aby si uchovala svojí vůni a především chuť. V kavárně jsou nabízeny dva 

druhy kávy. Obě jsou 100 % arabica. První z nich je ugandská z Bwindy ze Střelic a druhá nabízená je 

brazilská z Mezzo Caffe z Prahy.  
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Pro ty, kteří mají rádi čaj, je k dispozici kvalitní sypaný čaj KUSMI anebo čaj, který je připravován 

z čerstvých bylin, jako je máta či zázvor.  

Další produkty, které jsou kavárnou poskytovány jsou různé typy teplých nápojů jako svařené 

víno, mošt, grog a spoustu dalších. Kavárna také nezapomíná na milovníky piva. Pivo, které je nabízeno 

je jak točené, tak lahvové a nabídku točených piv obměňují. Pro různé příležitosti je připravena v nabídce 

také řada destilátů, rumů, whisky, vín a také míchaných nápojů. Vedle alkoholických nápojů je nabízeno 

velké množství nealkoholických nápojů, kam patří domácí limonády, džusy atd.  

Většina nabízených produktů lze i po domluvě zabalit s sebou.  

Jako doplňkový produkt je nabízen ještě prodej hrnečků, které mohou sloužit na kávu či čaj 

s sebou. A také je k prodeji sušené ovoce, které je vhodným dárkem, a hlavně zdrojem vitamínů.  

 

4.6.2 Cena  

Cena je velmi důležitý faktor nejen v podnikání. Cena může zákazníky přilákat či naopak odradit. 

Cenová politika je nastavena na základě ceny podle poptávky tzv. poptávkově orientovaná cena. Kavárna 

při svém vzniku neměla žádnou velkou konkurenci a vlastně ji nemá ani dnes. Proto se cena mohla tvořit 

na základě odhadů objemu prodeje. Tím, že v dané lokalitě nebyla žádná konkurence, mohlo vedení 

firmy tento způsob zvolit právě proto, že předpokládali, že objem prodeje bude poměrně velký, 

vzhledem k dané situaci na trhu. Při tvorbě ceny mělo vedení kavárny také na paměti to, aby vytvořené 

ceny nepřesahovaly například ceny kaváren v centru Brna, protože chtělo zachovat ráz levnější periferie 

nad dražším centrem.  To se potvrdilo, při interním průzkumu kaváren napříč Brnem.  

Tab. 2: srovnávání cen kaváren (vlastní zpracování dle Park Lane a Momenta, 2019) 

Ceny jsou uváděny v Kč.  

Produkt  Bílá vrána – Komín  Park Lane – Lužánecká  Momenta – Zelný trh  

Espresso 39,- 44,- 42,- 

Cappuccino 49,- 55,- 55,- 

Domácí limonáda 44,- 50,- 65,- 

Čaj 44,- 55,- 62,- 

Víno 0,1 l 34,- 38,- 39,- 

Toast 1ks 35,- 33,- 59,- 
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4.6.3 Distribuce  

Kavárna Bílá vrána používá tzv. přímou distribuční cestu. Prodej je uskutečněn v místě produkce, 

a to tedy v kavárně. Produkty jsou distribuovány prostřednictvím personálu a to tak, že personál 

obsluhuje zákazníky, kteří kavárnu navštíví. Dochází tedy k přímému kontaktu zákazníka s personálem 

kavárny, díky němuž jsou zaměstnanci schopni zjistit vše o spokojenosti zákazníka, zjistit jeho přání a 

podněty, které povedou ke zlepšení a inovací podniku. Právě tento osobní kontakt dělá z kavárny 

rodinné prostředí, kdy veškerý personál ví již jaké požadavky mají stálí hosté a jak například jejich 

objednávku naservírovat, aby jim udělali radost. Tento přístup velmi oceňují stálí zákazníci, kteří mnohdy 

přijdou do kavárny a jejich oblíbený pokrm či káva se již chystá a oni se tak nemusí zaobírat 

objednávkami, které jsou stále stejné.  

Také zde funguje velmi populární coffee to go, které využívají především maminky s dětmi.  

Zaměstnanci kavárny se vždy snaží vyjít vstříc požadavkům zákazníků, a tak není problém si nechat 

zabalit prakticky vše na co je v nabídce.  

4.6.4 Propagace  

Reklama je v současnosti velmi důležitá.  V současnosti se na trhu v Brně nachází velké množství 

kaváren, čajoven či bister. K tomu, aby podnik obstál oproti jiným je důležitá propagace a také propagace 

je poslední část marketingového mixu. 

Reklama  

I když je propagace velmi důležitá, kavárna paradoxně téměř žádnou neměla a nemá. Při zrodu 

kavárny byly na oknech vylepeny pouze letáky, že se na daném místě připravuje café a bistro Bílá Vrána. 

Nebyly vyvěšeny nikde žádné billboardy, žádné směrovky a ani v současnosti nejsou žádné formy 

reklamy vidět. Největší reklama je Word of Mouth tedy doporučení, a právě to je v současnosti největší 

a jediná forma reklamy.  

Osobní prodej  

V kavárně přichází do přímého styku zákazník s personálem kavárny. Všichni zaměstnanci jsou 

proškoleni k tomu, aby se vždy hezky usmívali, chovali se přirozeně, ale mile a svým milým přístupem se 

pak snažili zjistit představy svého zákazníka. Právě tímto způsobem se mnohdy dozvídají od zákazníků 

informace, které jim pak pomáhají ještě víc si zákazníka získat a zjistit jeho představy, či požadavky na 

to, co má rád. Když takový zákazník přijde častěji personál již zákazníka zná lépe a už ví, jak s ním 

komunikovat nebo co si objedná. Mnohdy se zákazníci personálu otevřou natolik, že se z kavárny stane 

spíše poradna. Samozřejmě vše musí být oboustranné. Když začne sám zákazník v rozhovoru personál 

nemá problém si popovídat na různá témata. 
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Vedle milého přístupu, je třeba, aby se zákazník cítil v kavárně příjemně, k tomu napomáhá také 

předepsaný Dress code. Jedná se o tmavé kalhoty a tmavé tričko. Nově mají i šedé zástěry, které působí 

čistě a profesionálně. V kavárně je aplikovaný tzv. zákaznicky orientovaný přístup. V praxi to znamená, 

že se zákazníkovi nabídnou určité alternativy, či tipy na občerstvení a pití. Další krok je již na zákazníkovi, 

jak se rozhodne, v jakém množství a v jakém složení. Zaměstnanci nepoužívají žádné tvrdší techniky 

k tomu, aby zákazníky přesvědčili.  

Velkou výhodou je, že personál se dozví okamžitě zpětnou vazbu o spokojenosti zákazníka. 

Ovšem i přesto se najdou tací, kteří nechají personálu tuzér a pak si na kvalitu či cenu stěžují například 

na hodnocení na facebookovém profilu.  

Podpora prodeje  

Bílá vrána neposkytuje žádné slevy, žádné výhodné balíčky, ani žádné akce. Jediné co, tak 

propůjčuje stěny kavárny amatérským umělcům. Někdy to jsou soukromí fotografové, kteří nemají 

sebevědomí na to, aby své fotografie vystavili například v galerii. Bývají to také i obrázky z místní základní 

školy či družiny. Některé obrazy či fotografie jsou k prodeji, avšak to nijak nevstupuje do výnosů kavárny. 

Na druhou stranu si majitelka kavárny neúčtuje žádný pronájem poskytnutých ploch. Celé to pouze slouží 

k zútulnění a výzdobě interiéru.  

Public relations 

Kavárna Bílá vrána se nijak nezapojuje do práce s veřejností. Nijak nepropaguje svoje produkty 

či služby a nesnaží se veřejnost přimět k návštěvě.  

Přímý marketing  

 Vzhledem k tomu, že kavárna Bílá Vrána nemá téměř žádnou reklamu, také nijak přímo 

nekontaktuje zákazníky. Nevytváří žádné letáky ani časopisy, které by měly sloužit k cílenému oslovení. 

Sponzorství  

Kavárna Bílá Vrána neposkytuje žádné sponzorské dary, a to ani finanční ani věcné. Přestože se 

každoročně v městské části Brno Komín pořádá krojovaný ples, kavárna se do sponzoringu pro tento 

ples nezapojila. Vedení jménem kavárny nepodporuje žádné akce v místě ani v Brně. 

Online marketing  

Kavárna má profily na Facebooku a na Instagramu. Snaží se co nejvíce vkládat příspěvky a to tak, 

aby přilákaly co nejvíce nových zákazníků. Bohužel kvalita těchto příspěvků a fotografií není na vysoké 

úrovni. Chybí oslovení zákazníků a některé příspěvky zní laxně a neprofesionálně.  
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Bílá Vrána nemá žádnou reklamu v masových médiích. Kavárna nemá ani webové stránky, takže 

zákazník nemá žádnou možnost, jak se dozvědět jaké občerstvení či nápoje mohou v kavárně dostat.  

Informace o kavárně si může každý zákazník najít na internetu. Problém je však to, že vzhledem k tomu, 

že kavárna nemá webové stránky, kde jsou všechny informace shrnuty. Po zadání názvu kavárny do 

vyhledávače se na prvním místě objeví kavárna Bílá Vrána, avšak po prozkoumání webu se jedná o 

stejnojmennou kavárnu v Praze. Pro ty, kteří vůbec neví, jak kavárna vypadá může jít o milné představy 

kavárny v Brně. 

 

4.7 DOPLNĚNÍ 4P NA 7P 

4.7.1 Lidé  

V kavárně panuje spíše přátelské až rodinné prostředí, a to vyhovuje jak zaměstnancům, tak i 

zákazníkům. Klade se velký důraz na slušné jednání a úctu k zákazníkovi, a to i ve chvíli kdy nastane 

problém.  Pro zaměstnance není slušné jednání cizí slovo a pomoc druhým si nesou již ze základních 

zásad fungování rodiny.  Vhledem k tomu, že je kavárna poměrně malá a budu je stálé zákazníky je velmi 

důležité tento trend udržet.  

4.7.2 Procesy  

 

Obr. 5 Proces v Kavárně (Zdroj: vlastní zpracování dle Havránková)  

 

Jak je zřejmé z grafu, v první fázi je samotné získání si zákazníka. V Brně je velké množství 

kaváren a bister. To, že zákazník přijde do kavárny Bílá Vrána je krok dopředu. I přestože, že v okolí Bílé 

Vrány nejsou jiné kavárny či bistra neznamená, že zákazník z Komína nemůže popojet do centra a vybrat 

si z řady jiných kaváren.  

Dalším krokem je tedy konkrétní objednávka, kdy zákazník vysloví své přání a personál se snaží 

mu co nejvíce vyhovět.  

získání 
zákazníka objednávka realizace 

objednávky 
zpětná 
vazba úhrada  
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Realizace objednávky znamená příprava nápojů či pokrmů, které si zákazník objednal. Je kladen 

důraz na kvalitu nápojů a pokrmů a dále také na čas. Prodloužením doby obsluhy či poskytnutí 

nekvalitních produktů by mohlo vést k odrazování zákazníků.  

Velmi důležitá je zpětná vazba, kterou je ideální se dozvědět již na pracovišti. Tím se podnik pak 

vyhýbá špatným recenzím. Zaměstnanci by se vždy měly chtít dozvědět, zda byl zákazník spokojený a 

pokud ne, měly by si obě strany vysvětlit vzniklou situaci.  

Poslední fází je úhrada za danou službu. Kavárna nepřijímá platební karty a neúčtuje si kuvér. 

Ohodnotit službu nad rámec mohou zákazníci tuzérem.  

 

4.7.3 Materiální prostředí  

Kavárna se nachází v bytovém domě v přízemí. Jedná se o jednu místnost, kde se nacházejí bar 

a místa k sezení zákazníků. Celý prostor působí velmi útulně a čistě. Ke kavárně je v létě také k dispozici 

i venkovní terasa. Teplota v kavárně je nastavena pro příjemné posezení u kávy, čaje či vína. I když je 

kavárna hned u hlavní silnice přes dobrou izolaci hluk ulice nenaruší chvilky v kavárně. Tomu přispívá i 

muzika, která nenásilně dokresluje příjemnou atmosféru. Interiér je laděn do šedé, žluté a tyrkysové.  

Zaměstnanci mají předepsaný Dress code, který dodržují, a to přidává na preciznosti a čistotě 

podniku. Musí mít vždy i upravené vlasy ideálně sepnuté, aby se mohli plně soustředit na práci. Velmi 

příjemný vzhled má i jídelní a nápojový lístek, který je v minimalistickém stylu, ale je přehledný a do 

kavárny se hodí.  

 

Obr. 6 Interiér kavárny (Zdroj: Havránková, 2017)  
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4.8 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

Dotazníkové šetření bylo strukturované do čtyř základních bloků. Prvním z nich byly informace 

ohledně respondentů, dále následovaly otázky na důležitost jednotlivých informací, které respondenti 

chtějí znát, třetí oblast byla zaměřená na komunikační kanály a čtvrtá na konkrétní podporu prodeje a 

čtvrtá na celkovou úroveň komunikace.  

Metoda sběru dat 

Dotazník byl prováděn online formou v elektronické podobě a byl vytvořen v Google 

Formulářích. Tento dotazník byl vložen na Facebookovou stránku Brno Komín. Lokalita odpovídá místu, 

kde se nachází kavárna Bílá Vrána. 

Popis vzorku respondentů  

K identifikace vzorku respondentů byl použit tzv. kvótní výběr a byl definován dle pohlaví a věku. 

Byl zaměřený na obyvatelé městské části Brno Komín, kde se nachází také kavárna Bílá Vrána. Celkově 

se dotazníkového šetření zúčastnilo 204 respondentů.  

4.8.1 Informace týkající se respondentů  

Informace byly zaměřeny na pohlaví, věk a sociální statut. Dotazník vyplnilo více žen než mužů, 

konkrétně tedy 151 žen a 53 mužů. Věk respondentů se pohyboval v rozmezí 17 až 71 let. Což 

představuje typické návštěvníky kavárny. Nejvíce respondentů jsou ekonomicky aktivní obyvatelé, kteří 

také představují typický zákaznický segment.  

 

Graf 11 Základní informace (Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování))  
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Graf 12 Základní informace (Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování)  

 

 

Graf 13 Základní informace (Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování)  
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4.8.2 Otázky zaměřující se na důležitost jednotlivých informací.  

V těchto otázkách je zjišťováno, které informace jsou důležité či nedůležité pro zákazníky 

kavárny.  Otázky byly formulovány: Jak moc je pro Vás důležitá informace v podobě jednotlivých 

následujících aspektů ? 1 byla nejméně důležitá informace a 10 byla naopak nejvíce důležitá informace.  

 

Graf 14 Důležité informace (Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování)  

 

Graf 15 Důležité informace (Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování)  
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Graf 16 Důležité informace (Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování)  

 

Graf 17 Důležité informace (Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování)  

 

Graf 18 Důležité informace (Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování)  
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Graf 19 Důležité informace (Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování)  

 

Graf 20 Důležité informace (Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování)  

 

Graf 21 Důležité informace (Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování)  
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Graf 22 Důležité informace (Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování)  

 

Graf 23 Důležité otázky (Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování)  

 

Graf 24 Důležité informace (Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování)  
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Graf 25 Důležité informace (Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování) 

 

Graf 26 Důležité informace (Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování)  

 

Graf 27 Důležité informace (Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování)  
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Graf 28 Důležité informace (Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování)  

 

Graf 29 Důležité informace (Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování)  

 

Z druhého bloku otázek bylo zjištěno, že lidé nejvíce shání informace týkající se kvality 

používaných surovin a prodávaných produktů. Další informacemi jsou dostupnost, platba kartou, 

otevírací doba, také místo, kde kavárna nachází, jaké má hodnocení a recenze, prostředí, jakou mají 

nabídku a také zda má letní zahrádku.  

Naopak informace, které nejsou podstatné jsou pro respondenty bezlepkové potraviny, kontakt 

na kavárnu a také bezbariérový přístup.  

Názory se rozcházejí v oblasti informací týkající se parkování u kavárny a také zda má podnik 

wifi.  
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4.8.3 Komunikační kanály  

Třetí blok dotazníku je zaměřen na komunikační kanály. Respondenti ohodnotili, jak je pro ně 

důležitý daný komunikační kanál jako zdroj informací v oblasti kavárenští. 1 je nejméně důležitý a 10 je 

nejvíce důležitý komunikační kanál.  

 

Graf 30 Komunikační kanály (Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování)  

 

Graf 31 Komunikační kanály (Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování)  
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Graf 32 Komunikační kanály (Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování)  

 

Graf 33 Komunikační kanály (Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování)  

 

Graf 34 Komunikační kanály (Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování)  
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Graf 35 Komunikační kanály (Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování)  

 

Graf 36 Komunikační kanály (Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování)  

 

Jako dobré komunikační kanály vyšly v dotazníkovém šetření reference což je zdroj ve službách 

velmi častý. Dále webová stránka, výloha a cedule v okolí kavárny.  

Naopak Instagram a lokální zpravodaje vyšly jako nevhodný komunikační kanály v oblasti 

kavárenství.  

Zajímavý výsledek byl u Facebooku, kde se názory na důležitost toho komunikačního zdroje 

velmi lišil.  
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4.8.4 Podpora prodeje  

Tato část dotazníku obsahovala otázky na konkrétní podporu prodeje, dále co si respondenti 

dávají nejčastěji v kavárně či v bistru a kolik jsou měsíčně ochotni utratit v kavárně.  

 

Graf 37 Podpora prodeje (Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování)  

 

 

Graf 38 Dojezd o kavárny (Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování)  
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Graf 39 Nejčastěji objednávané produkty (Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování)  

 

Graf 40 Ochota utrácet za měsíc (Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování)  

Jako nejlepší podpora prodeje je dle respondentů snídaňová menu, dále tako 10 +1 káva zdarma 

a také zapojení se do projektu Otoč kelímek. 54 % by také tato zmíněná podpora prodeje přesvědčila, 

aby do kavárny dojeli i z centra, kdy je dojezdová doba cca 20 minut. Produkty, za kterými se nejčastěji 

chodí do kavárny je bezesporu káva a dezerty. Oslovení respondenti jsou ochotni utratit měsíčně 

v kavárně nejčastěji 500 Kč.  
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4.8.5 Celková úroveň komunikace  

Poslední otázkou byla očekávaná úroveň komunikace mezi zákazníkem a kavárnou.  Opět je 1 

nejhorší úroveň a 10 je nejlepší úroveň.  

 

Graf 41 celková úroveň komunikace (Zdroj: Dotazník, vlastní zpracování)  

 

Tato otázka byla použita z důvodu následného statistického zpracování. Jak je vidět v grafu 41 

největší počet respondentů očekává komunikaci na úrovni 10.  

4.9 SHLUKOVÁ ANALÝZA  

Ve shlukové analýze byly zjištěny čtyři shluky a z nich vždy typický člen dle věku a dle měsíční 

útraty v kavárně.  

Tab. 3 Shluková analýza (Zdroj: vlastní zpracování dle Statistica)  

Proměnná 

Prům. shluků (shluková analýza Excel) 

Shluk (čís.1) 
obsahuje  
24 členů  

Shluk (čís.2) 
obsahuje  
79 členů  

Shluk (čís.3) 
obsahuje  
53 členů  

Shluk (čís.4) 
obsahuje 
48 členů   

Věk 41,250 37,9494 43,0189 40,5417 

Utracená částka 1270,833 536,7089 334,9057 180,6458 

Proměnné byly zvoleny věk a měsíční částka, kterou je respondent ochoten utratit. Tato analýza 

prokázala, že typický člen shluku 1 má 41 let a utratí 1 270 Kč měsíčně. Člen shluku 2 má 37 let a utratí 

536 Kč měsíčně. Ve shluku 3 je člen 43 let starý a utratí 334 Kč měsíčně. Poslední člen shluku 4 má 40 let 

a utratí 180 Kč měsíčně. Nejsilnější shluk je číslo 2, protože obsahuje nejvíce členů a zároveň utracená 

částka je poměrně velká. Jedná se o shluk, který obsahuje nejmladší členy.  
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4.10 REGRESNÍ ANALÝZA  

V regresní analýze byl zpracován shluk 2 kde byly stanoveny závislé a nezávislé proměnné. 

Závislá proměnná je celková úroveň komunikace a nezávislé jsou jednotlivé komunikační kanály.  Hladina 

významnosti je 0,05. Některé hodnoty včetně absolutního členu, byly větší než udaná hladina 

významnosti, proto byly odstraněny.  

Po odstranění statisticky nevýznamných hodnot včetně konstanty zbyly dva komunikační kanály, 

jejichž p – hodnota je menší než 0,05 a jsou tak statisticky významné.  

 

Tab. 4 Regresní analýza Zdroj (Vlastní zpracování dle Statistica)  

 
N=79 

Výsledky regrese se závislou proměnnou: Celková komunikace (regresní analýza shluk 2) 
R= ,96691485 R2= ,93492433 Upravené R2= ,93323405 F(2,77)=553,12 p 

b* 
 

Sm.chyba 
z b* 

 

b 
 

Sm.chyba 
z b 

 

t(77) 
 

p-hodn. 
 

reference  
 

0,717351 0,115654 0,813148 0,131098 6,202575 0,000000 

webová 
stránka  

 

0,255634 0,115654 0,283874 0,128430 2,210343 0,030051 

             Celková úroveň komunikace je závislá na referencích a doporučeních a také na webové stránce  

y = 0,813148 x1 + 0,283874 x2  

 x1= reference, x2 = webová stránka,  

 

Tab. 5 Shrnutí výsledků regresní analýzy (Vlastní zpracování dle Statistica)  

 
Statist. 

Statistické shrnutí; ZP: Očekávaná celková komunikace? (regresní 
analýza shluk 2) 

Hodnota 
 

Vícenás. R 
 

0,966914851 

Vícenás. R2 
 

0,934924329 

Upravené R2 
 

0,933234051 

F(2,77) 
 

553,118945 

p 
 

0 

Sm. chyba odhadu 
 

2,25147535 
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V tabulce číslo 5 jsou shrnuty výsledky regresní analýzy.  Spolehlivost modelu je 93,5 % což je 

vysoká hodnota a čím víc se blíže ke 100 % tím je model lepší.  P je menší než 0,05 což znamená, že 

je statisticky významný.  

 

4.11 SWOT ANALÝZA  

Kapitola s názvem SWOT analýza je zaměřena na silné a slabé stránky a také příležitosti a hrozby 

které kavárna Bílá vrána má.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: SWOT kavárny Bílá vrána (zdroj: vlastní zpracování dle Havránkové, 2019) 
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4.11.1 Silné stránky  

Kavárna si zakládá na osobním a rodinném přístupu, který nejvíce ocení stálí zákazníci.  Kvalitní 

personál je pro majitelku kavárny samozřejmostí.  

Velká výhoda je také to, že kavárna občas poskytuje svoje prostory amatérským umělcům, ti 

vystavují své výtvory a zároveň tak zvelebují prostory kavárny.  

 

4.11.2 Slabé stránky  

Velkým problémem je nedostatečná propagace ve smyslu absence webové stránky, kde si 

potencionální zákazníci mohou vyhledat základní informace včetně nabídky. Také úroveň FB profilu 

neodpovídá úrovni bistra. Slabou stránkou je také nedostatečná podpora prodeje a omezené využití 

komunikačních kanálů.  

 

4.11.3 Příležitosti  

Kavárna by se mohla zapojit do programu Otoč kelímek, který se snaží eliminovat jednorázové 

plasty na kávu s sebou.  Také by se mohla více zapojit do dění v jejím okolí například tím, že budou 

podporovat lokální akce v podobě sponzorských darů.  

Je třeba se také zajistit proškolení zaměstnanců v Latté art.  Se stálými dodavateli může kavárna 

vyjednat lepší ceny a následně vytvořit lepší podpory prodeje nebo zapracovat na větší propagaci. 

Velkou příležitostí je také to, že lidé čím dál více používají internet a sociální sítě.  

 

4.11.4 Hrozby  

Hrozby jsou například nové legislativní změny, které by zasahovali do chodu podniku nebo by 

zlehčovali či ztěžovali například vstup nové konkurence. Další hrozbou je nová konkurence, která bude 

mít propracovanější komunikační mix nebo lepší podporu prodeje.  

Pokles obyvatel v Brně by způsobil problém s nárůstem zákazníků a také by snižoval rozsah lidí, 

které chce kavárna zaujmout. Pokud dojde k poklesu mezd, lidé přestanou využívat všechny služby, které 

nebudou nutné a nepřinutí je k tomu ani propracovaná propagace. Jestliže odejdou zákazníci ke 

konkurenci může to být důsledek nedostatečné propagace, podpory prodeje nebo jiných částí 

komunikačního mixu.  
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4.12 ZHODNOCENÍ SWOT MATICE  

Nejprve se stanoví pomocí zkratek jednotlivé složky SWOT matice. Těmi jsou silné stránky a slabé 

stránky, také příležitosti a hrozby.  

Tab. 6: Silné stránky (Zdroj: Vlastní zpracování dle Havránkové, 2019)  

Silné stránky Hodnocení Váha Součin 

Osobní prodej na vysoké úrovni  4 0,2 0,8 

Možnost výstavy v kavárně  4 0,1 0,4 

Příjemné prostředí  5 0,2 1 

Stálí zákazníci  4 0,1 0,4 

Proškolený personál  4 0,2 0,8 

Rodinný přístup  3 0,2 0,6 

Součet  1 4,0 

 

Tab. 7: Slabé stránky (Zdroj: vlastní zpracování dle Havránkové, 2019) 

Slabé stránky Hodnocení Váha Součin 

Absence webové stránka -4 0,3 -1,2 

FB profil  -4 0,2 -0,8 

Nedostatečná podpora prodeje  -4 0,2 -0,8 

Nevyužití všech komunikačních kanálů  -5 0,3 -1,5 

Součet   1 -4,3 

 

Tab. 8: Příležitosti (Zdroj: vlastní zpracování dle Havránkové, 2019) 

Příležitosti Hodnocení Váha Součin 

Program Otoč kelímek 5 0,2 1 

Latté art   3 0,2 0,6 

Vyjednávací síla s dodavateli   4 0,2 0,8 

Sponzorské dary   4 0,2 0,8 

Nárust uživatelů internetu  5 0,2 1 

Součet   1 4,2 
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Tab. 9: Hrozby: (Zdroj: vlastní zpracování dle Havránkové, 2019)  

Hrozby  Hodnocení  Váha  Součin  

Legislativní změny  -4 0,3 -1.2 

Propracovanější KM u konkurence  -3 0,2 -0,6 

Nová konkurence s lepší PP -3 0,2 -0,6 

Pokles obyvatel v Brně   -3 0,1 -0,3 

Pokles průměrných mezd  -4 0,1 -0,4 

Odchod zákazníků ke konkurenci  -5 0,1 -0,5 

Součet  1 -3.6 

 

Tab. 10: Výsledek strategie (Zdroj: vlastní zpracování, 2019) 

 Silné stránky-S Slabé stránky-W 

Příležitosti-O 8,2 8,7 

Hrozby-T 8,0 8,3 

 

Podle součinů, které jsou tvořeny z hodnocení a vah jednotlivých složek SWOT analýzy byly 

zjištěny jednotlivé hodnoty. Ty byly použity v součtech a jako výsledek vyjde strategie, kterou by měl 

podnik použít.  

Nejvyšší číslo je v průsečíku slabé stránky a příležitosti. Tedy strategie WO je ta, kterou by měla 

kavárna využívat. Jedná se o zapracování na slabých stránkách a zároveň využití svých příležitostí, které 

má.    

Z plus mínus matice, která je v tabulce č. 12 na straně 69 bude zjištěno, jaká silná stránka je 

největší a jaká příležitost je nejlepší. Nejprve jsou jednotlivé složky SWOT matice zapsány pomocí zkratek, 

které se dále jsou ohodnoceny plusy, mínusy či nulou.   
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Tab. 11: SWOT (Zdroj: vlastní zpracování dle Havránkové, 2019) 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

S1 – Osobní prodej na vysoké úrovni   W1-Absence webové stránky  

S2 – Možnost výstavy v kavárně  W2 – Kvalita vedení FB profilu  

S3 – Příjemné prostředí  W3 – Nedostatečná podpora prodeje  

S4 – Stálí zákazníci   W4 – Nevyužití všech kom.   kanálů 

S5 – Proškolený personál   

S6 – Rodinný přístup   

Příležitosti (O) Hrozby (T)  

O1 – Program Otoč kelímek  T1 – Legislativní změny  

O2 – Latté art  T2 – Propracovanější KM u konkurence  

O3 – Dobrá vyjednávací síla s dodavateli   T3 – Nová konkurence s lepší PP   

O4 – Sponzorské dary   T4 – Pokles obyvatel v Brně  

O5– Nárust uživatelů internetu  T5 – Pokles průměrných mezd  

 T6 – Odchod zákazníků ke konkurenci  

 

Nyní se jednotlivé složky SWOT analýzy ohodnotí plusy či mínusy.  

Velmi silná kladná závislost + + 

Slabá kladná závislost + 

Velmi silná záporná závislost - - 

Slabá záporná závislost –  

Žádný vztah 0 
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Tab. 12: SWOT Analýza plus mínus matice (Zdroj: vlastní zpracování dle Havránkové, 2018) 

  
S-silné stránky  W-slabé stránky  

Suma  
pořadí  S1 S2 S3 S4 S5 S6 W1 W2 W3 W4 

O
-p

ří
le

ži
to

st
i 

O1 0 0 0 + + + + + - - - - - - - - 3 2. 

O2 + + ++ + + ++ + 0 0 - - - - 3 2. 

O3 + 0 0 + 0 0 0 0 0 0 2 3. 

O4 0 ++ ++ + ¨0 0 0 0 - - - 2 3. 

O5 ++ + ++ 0 0 + + - - - - - + + 4 1. 

T
-h

ro
zb

y 
 

T1 - - - - 0 - - - + 0 0 0 - - -8 1. 

T2 - - - 0 - + - - - - - - - - -7 2. 

T3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 4. 

T4 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 -3 3. 

T6 0 0 0 0 - + + 0 - - - - -3 3. 

Suma  0 1 5 3 0 7 -5 -6 -11 -5 
  

pořadí  5. 4. 2. 3. 5. 1. 3. 2. 1. 3. 
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      Z plus mínus matice na straně 68 je zřejmé, že jsou určitě prvky v jednotlivých kvartálech, které jsou 

významnější než ty ostatní.         

              Silné stránky S6, S3 a S4 

Slabé stránky W4 a W1 

Příležitosti O5, O2 a O1 

Hrozby T1 a T2  

 

Konkrétně největší silnou stránkou je rodinný přístup, který vytváří příjemnou atmosféru 

v kavárně. S tím souvisí i další silná stránkou, a to je celkově příjemné protřídí kavárny a také stálí 

zákazníci jsou velkou předností kavárny Bílá Vrána.  

Naopak slabou stránkou je absence webové stránky a celkové nevyužití všech komunikačních 

kanálů, které má kavárna k dispozici.  

Příležitostí je stále větší počet uživatelů internetu. Také zapojení se do projektu Otoč kelímek, 

který se snaží eliminovat jednorázový odpad a také proškolení zaměstnanců v Latté art.  

 Legislativní změny mohou být velkou hrozbou a také to, že konkurence bude mít 

propracovanější komunikační mix, a tak přiláká více zákazníků případně odláká ty stávající z kavárny.  
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5 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY Z JEDNOTLIVÝCH ANALÝZ  

V této kapitole jsou shrnuty výsledky z analýz, které byly provedeny. Výsledky jsou podrobněji 

popsány v kapitole analytická část diplomové práce.  

5.1 SLEPTE ANALÝZA  

Ze SLEPTE analýzy bylo zjištěno, že nejvíce obyvatel v Brně je ve věkovém rozmezí 15-64 let a že 

od roku 2017 došlo z poklesu obyvatel v Brně, jestliže by tato tendence nadále pokračovala, mohl by 

nastat problém s nárůstem nových zákazníků. Také uživatelů internetu a sociálních sítí roste. Bylo 

zjištěno, že za existenci kavárny, bylo zavedeno EET a také protikuřácký zákon, oboje však kavárnu nijak 

zvlášť nezasáhlo. Nezaměstnanost je v současnosti velmi nízká a je problém najít kvalifikované 

zaměstnance. Kavárna odebírá zrna kávy, které jsou sbírané v Ugandě, kde dávají práci místním ženám. 

Kavárna se také snaží neplýtvat potravinami a dbát na to, aby celkově vyprodukovali co nejméně 

jednorázového odpadu.  

5.2 PORTEROVA ANALÝZA  

Z Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil bylo zjištěno, že co se týče současné konkurence, 

nemá kavárna téměř žádnou konkurenci v podobě kavárny či bistra. Co se týče nové konkurence, je třeba 

splnit určitá hygienická opatření a také ze začátku vynaložit poměrně velkou část finančních prostředku 

na prostory, kávovar, suroviny, vybavení a především zaměstnance. Z této analýzy byl také zjištěn, kdo 

nejvíce chodí do kavárny. Jsou lidé v produktivním věku, kteří se setkávají v kavárně na snídaně či 

pracovní schůzky během celého dne. Zákaznici kavárny nemají z krátkodobého hlediska žádný vliv na 

cenu. Jako substituty je primárně vaření si kávy doma, cože v současnosti, kdy jsou kávovary cenově 

přijatelné a velmi oblíbené může být problém.  

5.3 MARKETINGOVÝ MIX  

Tato analýza jasně vymezila produkt, cenu, distribuci a propagaci. Na základě této analýzy bylo 

zjištěno, že nejčastějším produktem, který si lidé dávají v kavárnách či v bistru je káva. To potvrzují 

odpovědi z dotazníku, kdy si kávu dává z 204 respondentu 175. Další oblíbený produkt je dezert, který 

bezesporu ke kávě patří. Velmi časté jsou také limonády či drobné pohoštění v podobě toastu nebo 

pannini.   

V oblasti ceny, bylo zjištěno, že ceny jsou stanoveny pomocí poptávkové metody, která ceny 

odvíjí od poptávky daných produktů. Tato metoda byla nastavena díky tomu, že kavárna nemá téměř 

žádnou konkurenci.  
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Distribuce je tzv. přímou metodou což je prostřednictvím zaměstnanců. Proto je kladen vysoký 

důraz na přátelské a slušné chování personálu.  

V propagaci byly zjištěny značné nedostatky zejména v absenci webových stránek, kdy tedy 

zákazník má minimální možnost vyhledat si informace v podobě nabídky a akcí v kavárně. Při analýze 

bylo také zjištěno, že kavárna nevyužívá žádnou formu podpory prodeje. Kavárna také nijak přímo 

neoslovuje zákazníky, neposkytuje sponzorské dary. Z online marketingu kavárna využívá pouze profil 

na FB a také Instagramu.  

Celkový vzhled kavárny a materiální vybavenost je na velmi dobré úrovni, kavárna je útulná a 

čistá. Jak již bylo zmíněno, klade se důraz na zdvořilé a milé chování vůči svým zákazníkům.  

5.4 FOCUS GROUPS A DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ  

Podklad pro dotazníkové šetření byl zvolen Focus Groups. Tím byly zjištěny podklady odpovědí. 

Výsledky byly komunikační kanály, ze kterých lidé čerpají, druhy informací, které shánějí, rizika spojená 

s kavárenstvím a také celková očekávaná úroveň komunikace.  

Dotazníkové šetření bylo rozděleno do čtyř bloků. První blok byly základní údaje o 

respondentech. Druhý blok bylo ohodnocení konkrétních informací škálou 1-10 kdy 1 je nejméně 

důležitá a 10 nejvíce důležitá. Třetí blok bylo ohodnocení konkrétních komunikačních kanálů a poslední 

blok byla celková úroveň komunikace.  Zajímavým zjištěním bylo, že potencionální zákazníci nevnímají 

Facebook a Instagram jako stěžejní a důležitý komunikační kanál. Facebook ohodnotilo 31 lidí známkou 

1 (nejmenší), 29 respondentů označilo důležitost číslem 5 (střední) a 31 lidí oznámkovalo Facebook 

známkou 8 (poměrně velká). Zbytek respondentů je poměrně rovnoměrně rozvrstveno do dalších 

hodnot. Instagram ohodnotilo 81 respondentů jako nejméně důležitý a pouze 2 respondenti označili 

Tento kanál jako nejvíce důležitý. Zbytek je opět rozvrstvený do ostatních hodnot. Toto zjištění prokazuje 

nevhodnost zvolených kanálů k dosavadní propagaci. Naopak velmi důležité jsou pro potenciální 

zákazníky webové stránky, recenze a doporučení, výloha a cedule.   

Co se týče informací, které jsou pro budoucí respondenty velmi důležité jsou především 

informace v podobě otevírací doby, cen, nabídky, dostupnosti, platby kartou a letní zahrádka.  

Konkrétní odpovědi jsou v kapitole dotazníkové šetření a také slouží jako podklady vlastních 

návrhů a řešení.   

5.5 SHLUKOVÁ ANALÝZA   

Proměnné v této analýze byly zvoleny věk a také měsíční částka. Výsledkem této analýzy byly 

čtyři shluky. Nejsilnější shluk je č. 2 obsahuje 79 členů což je nejvíc ze všech a také má poměrně vysokou 
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utracenou částkou, které je 536 Kč. Zajímavé také je, že členové v tomto shluku jsou nejmladší oproti 

ostatním shlukům. Na tento shluk bude také zpracována regresní analýza.  

5.6 REGRESNÍ ANALÝZA  

Regresní analýza byla zpracována na nejsilnější shluk, což byl 2. shluk, který obsahuje 79 členů a 

utracená částka je 536 Kč.  Závislá proměnná byla celková úroveň komunikace a nezávislé byly všechny 

komunikační kanály, které vzešly z dotazníkového šetření. Po odstranění komunikačních kanálů, které 

byly statisticky nevýznamné vyšly dva komunikační kanály, které mají p-hodnotu menší než hladinu 

významnosti.  Výsledné komunikační kanály jsou reference a webové stránky s hodnotami 0,813148 a 

0,283874.  Spolehlivost modelu je 0,9332 což je velmi spolehlivý model 

5.7 SWOT  

SWOT analýza odhalila jak silné a slabé stránky tak také příležitosti a hrozby. Ty byly jednotlivě 

ohodnoceny váhou a hodnocením. Jednotlivé součty byly pak v závěru sečteny a výsledek s největší 

hodnotou je strategie. Ta v případě kavárny vyšla WO což je strategie zaměřená na slabé stránky a 

příležitosti.  

Jednotlivé položky ze SWOT analýzy byly také použity v tzv. plus mínus matici. Výsledkem je 

odhalení nejvíce silné a slabé stránky a také největší příležitostí a hrozbou.  Konkrétně největší silnou 

stránkou je rodinný přístup, na kterém si vedení kavárny zakládá. Nejslabší stránkou je absence 

webových stránek a celkové nevyužití všech komunikačních kanálů. Velkou příležitostí je nárust uživatelů 

internetu, také zapojení se do projektu Otoč kelímek a proškolení zaměstnanců v Latté art Největší 

hrozbou jsou přibývající legislativní změny, zasahující do oblasti podnikání a také to, že konkurence bude 

mít propracovanější komunikační mix.  

. 
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6 VLASTNÍ NÁVRHY A ŘEŠENÍ PRÁCE  

V kapitole vlastní návrhy a řešení práce bude navrhnutý komunikační mix, který by měl vést ke 

zlepšení celkové propagace a tím i zvýšit počet nových zákazníků.  

6.1 REKLAMA  

Návrhy týkající se komunikačního mixu konkrétně reklamy jsou vytvoření webové stránky a 

využití dalších komunikačních kanálů jakož to jsou cedule umístěná v okolí kavárny a také využití výlohy.  

6.2 VYUŽITÍ DALŠÍCH KOMUNIKAČNÍCH KANÁLŮ  

Z dotazníkového šetření bylo zjištěno, že kavárna na svoji propagaci využívá poměrně málo 

komunikačních kanálů. Jedná se pouze o FB a Instagramový profil. Tyto kanály jsou navíc z pohledu 

dotazovaných středně důležité až nedůležité. Dle respondentů bylo zjištěno, že by kavárna mohla 

využívat daleko více komunikačních kanálů, které na budoucí zákazníky působí velmi pozitivně.  

6.2.1 Vlastní návrh  

Jedná se o zapojení více komunikačních kanálů do propagace kavárny. Na základě 

dotazníkového šetření bylo zjištěno, že potenciální zákazníci vidí důležitost komunikačních kanálů jinak, 

než jaké dosud využívá kavárna.  

Jedná se zejména o vytvoření webové stránky (viz návrh reklama – webové stránky). Dále 

respondenty nejvíce osloví samotná výloha kavárny případné cedule či tabule v okolí.  

K návrhu by byla využita křídová tabule ve tvaru písmene A cca 120 x 60 cm. Na tu by se každé 

ráno napsala denní polévka, či nějaká aktualita nebo novinka, která by oslovila kolemjdoucí.   

Křídová tabule, bude zvolena, protože vypadá esteticky velmi hezky a příjemně. Pokud se 

oznámení doplní kresbou například šálku s kávu, navodí to příjemnou atmosféru. Může to mít také 

z psychologického hlediska příznivý vliv. Lidé uvidí šálek kávy a dostanou na něj chuť, uvidí drobné 

pohoštění a zjistí, že mají vlastně hlad.  
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Obr. 8 Návrh tabule k rozšíření komunikačních kanálů (Zdroj: AZ reklama, 2015) 

 

Kavárna má podél chodníku poměrně dost oken. Do těch by mohly nalepit plakátky, které 

budou informovat o nových akcích. Musí se však dbát na to, aby leták nebyl kýčovitý a hodil se 

barevně do interiéru, protože leták bude vidět i zevnitř.  

 

Obr. 9 Návrh plakátku do oken (Zdroj: vlastní zpracování)  

6.2.2 Finanční rámec návrhu  

K tomuto návrhu je třeba zakoupit áčkovou ceduli včetně kříd. Ta tvoří největší část vynaložených 

peněžních prostředků. Dále by se jednalo o měsíční navýšení mzdy zaměstnankyně, která by měla 

vystavování cedule na starosti. Některá z brigádnic by měla na starosti doplňování textu do předem 

stanoveného návrhu plakátu a také jeho vylepování. 
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Tab. 13 Finanční rámec (Zdroj: vlastní zpracování dle AZ reklama)  

Produkt Měsíční náklady  Roční náklady 

Cedule typu A včetně kříd  2 950 Kč 2 950 Kč 

Brigádnice  200 Kč  2 400 Kč  

Zaměstnankyně  500 Kč  6 000 Kč 

Plakátky (tisk + doplnění textu)  200 Kč 2 400 Kč 

Počáteční náklady celkem 3 850 Kč  13 750 Kč 

 

Tento návrh na počátku realizace vyjde 3 850 Kč Náklady na brigádnice a zaměstnankyně. Cedule 

je jednorázový náklady, který se nadále již nebude opakovat. Další měsíce se budou náklady počítat 

kolem cca 900 Kč.   

6.2.3 Lidské zdroje  

Ceduli bude mít na starosti vždy zaměstnankyně, která chodí do práce každý den a při otevření 

ceduli vyndá. Bude také zodpovědná, za to, že na ceduli napíše danou akci či nabídku.  Předem určená 

brigádnice bude mít na starosti vylepení plakátů, do kterých nejprve dopíše text akce.  

6.2.4 Časový rámec  

Vzhledem tomu, že cedule má dodací lhůtu cca 2 týdny. Může se část začít realizovat hned, 

například tisk a vylepení plakátů do výlohy. Cedule se bude využívat až po dodání a vytvoření aktuální 

akce. Plakáty se tedy mohou začít realizovat ihned.  

Tab. 14 Časový plán plakátů a cedulí (Zdroj: vlastní zpracování) 

 Měsíčně  Ročně  

Plakáty  1x 12x 

Cedule  4x  48x 
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6.2.5 Analýza rizik  

Tab. 15 Analýza rizik (Zdroj: vlastní zpracování dle RIPRAN a Havránkové) 

ID
  

H
rozba  

P. H
rozby 

Scénář  

P. Scénáře  

Celková P.  

D
opad  

H
odnota 

rizika  

O
patření  

N
ová 

hodnota R  

R1 Nedostatečný 
efekt  

SP Cedule bude 
odcizena a 
kavárna přijde o 
komunikační 
kanál 

SP SP SD SHR Přivázání 
cedule 
k zahrádce.  

MHR 
 
 
 
 
 

  SP Cedule bude 
umístěna na 
místě, kde ji lidé 
budou míjet 

SP SP SD SHR Umístění 
cedule na roh 
kavárny, kde 
bude dobře 
vidět. 

MHR 

R2 Smazání 
cedule  

VP Text na ceduli 
bude smazán 
kvůli 
klimatickým 
změnám 

VP VP VD VHR Umístit ceduli 
ideální na roh 
kavárny, kde 
dosahuje ještě 
střecha. 
Cedule tak 
bude kryta  

SHR 

  VP Text na ceduli 
bude smazán 
kvůli zásahu 
jiných osob 

SP VP VD VHR Cedule se 
bude po 
zavírací době 
schovávat do 
zázemí kavárny 
a text 
upravován.   

SHR 

R3 Volba 
nevhodného 
dodavatele 

SP Opoždění 
dodávky cedule, 
opoždění 
propagace,  

SP SP SD SHR Prověřit si 
dostupnost a 
dodavatele.  
Nákup cedule 
v kamenné 
prodejně.  
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6.3 PORPORA PRODEJE  

Vhodně zvolená forma podpory prodeje vede ke zvýšení povědomí o kavárně nebo i rovnou 

navýšení počtu nových zákazníků. Podpora prodeje v podobě zvýhodněných cen snídaňového menu 

vyšla i v dotazníkovém šetření jako jedna z nejlepších forem podpory prodeje.  

Další forma je zapojení se do projektu Otoč kelímek. Ten se snaží minimalizovat jednorázový 

odpad, který je v současnosti velmi aktuální téma.  

6.4 SNÍDAŇOVÉ MENU  

Aby podnik přilákal více zákazníků měl by se zaměřit také na tzv. podporu prodeje. Podle 

dotazníku by bez mála 55 % respondentů podpora prodeje přisvědčila o tom, aby jeli do kavárny 

například z centra Brna tzn. dojezdová doba s využitím MHD je cca 20 minut.  

6.4.1 Vlastní návrh  

Podle odpovědí respondentů by jednou z nejlepších podpor prodeje byly zvýhodněné snídaně. 

Jednalo by se o celkové menu za zvýhodněnou cenu. Toto menu by obsahovalo jak slanou, tak sladkou 

variantu a na výběr by byla káva či čaj. Toto zvýhodněné menu by se nabízelo od 7:30 do 11:00.  

6.4.2 Finanční rámec návrhu  

Nabídka by byla zachována, protože to je již v zaběhlém podniku osvědčené. Jednalo by se 

akorát k připojení nějakého nápoje navíc a utvořila by se cena za celkové menu.  

 

Tab. 16 Finanční návrh snídaňového menu (Zdroj: Vlastní zpracování dle Havránkové)  

 Menu  Cena jednotlivě  Cena celkem  

Míchaná vejce na cibulce (3ks) se zeleninou a 
pečivem + esspreso / čaj 

 107 Kč  99 Kč 

Slanina s vejci (2ks) se zeleninou a pečivem + 
esspreso / čaj 

107 Kč  99 Kč 

Párky (3ks) s hořčicí a pečivem + esspreso / čaj 107 Kč  99 Kč 

Domácí ořechové musli s jogurtem a ovocem + 
esspreso / čaj 

91 Kč  84 Kč 

Pečený croissant s máslem a marmeládou nebo 
medem + esspreso /čaj 

85 Kč  78 Kč 
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              Jedná se tedy o snížení ceny v menu o 7-8 Kč dle typu. Toto snížení i nadále ponechá 

akceptovatelnou ziskovou marži. Nutno zmínit, že toto snížení v menu bude probíhat pouze v čase 

snídaně, v případě podání jídel v jiných čase bude menu rozloženo na dvě položky, které budou 

naúčtovány zvlášť.  

Návrh nevyžaduje zvýšení nákladů, ale snížení zisku. Znamená to, že náklady na snídaně budou 

po realizaci stále stejné, avšak se sníží zisk, který jednotlivé snídaně do podniku přináší.  Z krátkodobého 

hlediska se jedná o snížení zisku a z dlouhodobého o zvýšení počtu zákazníků.  

 

Tab. 17 Finanční návrh – Snídaňové menu (Zdroj: vlastní zpracování dle Havránkové) 

Položka  Náklady na suroviny  

100 snídaní  2 800 – 3 600 Kč  

6.4.3 Lidské zdroje  

Tento návrh bude realizován jak již doposud pracovníky kuchyně, jde pouze o to, aby ostatní 

zaměstnankyně neudělaly chybu při markování.  

Jde také o úpravu jídelní nabídky. Řešením by bylo napsat tuto změnu menu na ceduli, která by 

se neházela v okolí kavárny. To zajistí pracovnice, která bude mít na starost ceduli při otevření kavárny.  

6.4.4 Časový rámec  

Tento návrh nebude nijak časově náročný na realizaci. Tento typ snídaní byl až doposud podáván 

a standartně připravován. Pokud budou všechny pracovnice řádně upozorněny na tuto změnu, mělo by 

se během cca 14 ti dní dojít k plynulému chodu při podávání snídaní. Tato doba je dána střídáním se 

personálu především tedy brigádnic, které nechodí pravidelně každý den.  

Snídaně se budou podávat denně od 7:30 do 11:00. Tento čas byl vymezen pros snídaně i 

současnosti.  
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6.4.5 Analýza rizik  

Tab. 18 Analýza rizik (Zdroj: vlastní zpracování dle RIPRAN a Havránkové)  

ID
  

H
rozba  

P. H
rozby 

Scénář  

P. Scénáře  

Celková P. 

D
opad  

H
odnota 

rizika  

O
patření  

N
ová 

hodnota R 

R1 Velký zájem o 
snídaňové menu 

SP Špatný odhad 
potřebných 
surovin na 
snídaňové 
menu.  

VP VP VD VHR Zajištění 
mimořádných 
dodávek  

SHR 

  SP Malá kapacita 
kavárny  

VP VP VD VHR Zajištění snídaní 
s sebou.  

NHR 

R3 Absence 
brigádníků 
v době snídaní 

SP Mimořádné 
situace 
vzniklé malým 
počtem 
brigádnic na 
období 
snídaní.  

MP MP VD SHR Při plánování 
směn vytvořit 
tzv. 
pohotovosti, 
kdyby někdo 
vypadl, byl by 
nahrazen tím, 
kdo je k tomu 
určen.  
 
 

MHR 

R4 Nedostatečná 
propagace těchto 
akcí  

SP Lidé o 
zvýhodněných 
snídaních 
nebudou 
vědět a tím se 
nenaplní 
navýšení 
počtu 
zákazníků   

VP VP VD VHR Zveřejnění 
těchto 
výhodných 
menu na webu, 
na FB profilu, 
ceduli před 
kavárnou a také 
vylepit plakát 
do výlohy.  

MHR 

R5 Odchod 
kvalifikovaných 
pracovníků 
zejména z 
kuchyně 

NP  Problém najít 
nové 
zaměstnance, 
problém se 
přípravou 
snídaní  

VP SP VD VHR Mimořádné 
ohodnocování 
zaměstnanců. 
Zlepšení 
bonusů a 
odměn.  

SHR 
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6.5 VRATNÉ KELÍMKY  

V dotazníkovém šetření vyšel projekt Otoč kelímek jako druhá nejlepší podpora prodeje dle 

respondentů. Jedná se o nahrazení jednorázových kelímků na kávu s sebou za kelímky, které lze 

opakovaně používat.  

6.5.1 Popis návrhu  

Jedná se o zapojení do projektu otoč kelímek. Konkrétně se jedná o to, že existují tzv. vratné 

kelímky na kávu, které lze zapůjčit za 50 Kč. Ve chvíli, kdy kelímek splní svůj účel může se vrátit 

v jakémkoliv podniku, který je zapojený do tohoto projektu. Kelímek se může vracet i špinavý a není 

zapotřebí žádná účtenka. Vrácení kelímku není časově omezené a pokud bude kelímek poškozený, nebo 

jej dotyčný ztratí, záloha propadne. Tento kelímek se vyrábí z polypropylenu což je nejsnadněji 

recyklovatelný plast. Jeden kelímek by měl vydržet až 500 použití. Tímto krokem chce ambasador 

projektu snížit množství jednorázového odpadu.  Celý projekt funguje tak, že po zapojení se budou 

dovezeny kelímky do kavárny. Minimální počet je 50 ks a za každý kus je účtovaná cena 50 Kč. To je i 

cena vratné kauce, kterou kavárna získá zpět od svých zákazníků. Pokud by se kelímky v kavárně spíše 

hromadily, budou odebrány a poměrná kauce vrácena zpět. Předpokládá se, že lidé, co si často kupují 

kávu s sebou, v případě kavárny Bílá Vrána jsou to matky s dětmi, které si kávu kupují cestou na hřiště, 

na procházku či do školky. Tito spotřebitelé by si kelímek mohli ponechat i delší dobu, pokud by tuto 

službu využívali často a pravidelně (Otoč kelímek, 2018).  

 

Obr. 10 Vratné kelímky (Zdroj: Otoč kelímek, 2018) 

 

6.5.2 Finanční rámec  

Co se týče financí stojí tento projekt 250 Kč měsíčně a je splatný čtvrtletně. Minimální množství 

odběru kelímku je 50 ks a za každý kus si firma Otoč kelímek naúčtuje 50 Kč což je i cena vratné kauce. 

První měsíc tedy vyjde projekt na 2 750 Kč. Je však potřeba zmínit, že pak již nevznikají náklady na 
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jednorázové kelímky a víčka navíc tak nevzniká zbytečná jednorázový odpad, který je v současnosti čím 

dál větším problémem.  

Tab. 19 Návrh Otoč kelímek (Vlastní zpracování dle Otoč kelímek)  

Položka  Náklady na návrh 

Minimální počet kelímku 50 ks a cena za jeden 
kelímek 50 Kč  

 2 500 Kč  

Měsíční poplatek (distribuce, obnova atd.)   250 Kč  

Celkem 1. měsíc  2 750 Kč  

 

Finanční částka 2 500 Kč se vybere během záloh kelímků. Náklady na jednorázové kelímky a 

víčka jsou zhruba o 80 Kč menší, ale vratné kelímky, jsou opakovatelně použitelné tudíž náklady na 

nákup dalších kelímků odpadají. Vratné kelímky jsou dobrou cestou ke snížení jednorázových 

odpadů.    

 

6.5.3 Lidské zdroje  

Tento návrh musí být nejprve schválen majitelkou kavárny, která o všech zásadních věcech 

rozhoduje. Dále je třeba seznámit s touto změnou všechny zaměstnankyně a brigádnice v kavárně, 

kromě těch v kuchyni. Je třeba zainteresované osoby seznámit s fungováním celého projektu, aby 

nedocházeli k počátečním zmatkům. Dovoz kelímků po vyplnění formuláře obstará externí firma Otoč 

kelímek.  

 

6.5.4 Časový rámec  

Vzhledem k tomu, že na jaře a v letních měsících je káva s sebou oblíbenější a častější bylo by 

vhodné začít s návrhem co nejdříve, aby byl co nejlépe využit. Zapojení do projektu by mohl proběhnout 

v květnu 2019.  

Kelímky budou k dispozici každý den dle otevírací doby.  
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6.5.5 Analýza rizik  

Tab. 20 Analýza rizik (Zdroj: vlastní zpracování dle RIPRAN a Havránková)  

ID
  

H
rozba  

P. hrozby 

Scénář  

P. scénáře 

Celková p. 

D
opad  

H
odnota 

rizika  

O
patření  

N
ová hodnota 

R 

R1 Nedostatečná 
propagace  

SP  Lidé nebudou 
moci službu 
využít, protože 
se o ní dozví 
později. 

PV VP VD VHR Zajistit 
dostatečnou 
propagaci. 
Na webových 
stránkách, na 
FB, plakáty a 
také cedule. 

NHR 

R2 Příliš velký zájem 
o službu  

SP  Nedostatečná 
kapacita 
kelímků, velký 
zájem o 
službu.  

SP  SP VD VHR  Přiobjednání 
dalších 
kelímků. To 
je zahrnuto 
v poplatku za 
službu.  

NHR 

R3 Příliš malý zájem 
o službu 

SP Finanční 
prostředky 
vložené 
v tomto 
projektu 

NP NP SD NHR Zvětšení 
propagace 
toho 
projektu.  
 
 

NHR 

R4 Potíže 
s prodejem kávy 
s sebou  

VP Špatné 
účtování a 
markování 
kávy s sebou 

SP VP VD VHR Vytvoření 
složky v kase 
vratný 
kelímek, kdy 
se 
automaticky 
zaúčtuje 50 
Kč záloha  

NHR 

6.6 10+1 KÁVA ZDARMA  

V dotazníkovém šetření bylo zjištěno, že třetí nejlépe hodnocenou podporou prodeje je 10+1 

káva zdarma.  

6.6.1 Popis návrhu  

Tento návrh by probíhal tak, že ti zákazníci, kteří by projevili zájem o zapojení se do programu 

by dostali kartičku, kde by dostávali od personálu razítka. Na základě kartičky by pak byla prokazatelně 

káva zdarma.  Typ kávy zdarma bude espresso i přestože zákazníci dostanou razítko za jiný typ kávy. 
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Káva s sebou bude také zahrnuta do programu. Program by odměňoval stávající zákazníky, kteří mají 

kavárnu v oblibě. Zároveň by také mohla přilákat nové zákazníky nebo ty, které zajdou na kávu do 

kavárny pouze zřídka kdy. Kartička bude mít rozměr 90 x 50 mm. Ze začátku bude natisknuto 100 ks. 

Podmínkou je mít v útratě minimálně jednu kávu. Tím, že bude kartička na osobu nelze dostat například 

dvě razítka, když zákazník platí i za někoho jiného.  

 

Obr. 11 Návrh kartičky na 10 + 1 káva zdarma (Zdroj: vlastní zpracování)   

 

6.6.2 Finanční rámec  

Tento návrh zahrnuje jak výtisk kartiček, na kterou budou zákazníci dostávat razítka. Je třeba 

také vytvořit malé razítko, které se bude využívat výhradně na tyto kartičky.  

Tab. 21 Finanční rámec návrhu 10 + 1 káva zdarma (Zdroj: Tisknito,2019) 

Položka  Náklady na návrh  

Tisk kartiček 100 ks  530 Kč 

Razítko + příslušenství  200 Kč 

Náklady na kávu 100 ks  1 300 Kč 

Celkem  2 030 Kč 

 

Celkem tento návrh bude stát při realizaci 2 030 Kč. Tato cena zahrnuje jak tisk sto kusů kartiček, 

razítko a příslušenství, které již při dalším tisku kartiček nebude hrazeno a také náklady na kávu.  

6.6.3 Lidské zdroje  

Tato kartička bude na konkrétní osobu, pokud si zákazník kartičku zapomene, nebude možné 

doplňovat razítka zpětně. Razítka bude na kartičku doplňovat vždy zaměstnankyně případně brigádnice 

po předložení kartičky při placení útraty. Za tisk kartiček bude oslovená firma a taktéž za výrobu razítka.  
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6.6.4 Časový rámec  

Tisk věrnostních kartiček bude trvat cca 5 dní.  Výroba razítka bude hotova během 7 dní. Celkový 

návrh se bude realizovat v průběhu července, a to z toho důvodu, že předešlé návrhy mají větší prioritu 

a není třeba vše realizovat zaráz.  

6.7 SPONZORSTVÍ  

Aby podnik získal co nejvíce nových zákazníků, je třeba se postarat o to, aby se o podniku 

dozvědělo hodně potencionálních zákazníků. Jednou takovou formou je sponzoring. 

6.7.1  Popis návrhu  

 Kavárna by mohla darovat poukázky do tomboly, které by mohli vyhrát účastníci krojovaného 

plesu, který se pořádá každoročně v Brně Komíně. Jednalo by se o tři poukázky v různých hodnotách, 

které by jednotlivě tvořily výhry na plese.  

  

Obr. 12 Návrh poukazu (Zdroj: vlastní zpracování)  

6.7.2 Finanční rámec  

Tab. 22 Návrh typu poukázek do tomboly (Zdroj: vlastní zpracování)  

Poukázka  Hodnota  

Poukázka dle vlastního výběru  500 Kč  

Poukázka na snídani  200 Kč  

Poukázka na kávu a dezert  100 Kč 

Celkem  800 Kč  
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Celková hodnota poukazů je 800 Kč. Jedná se tedy o tři poukazy, které by jednotlivě tvořily tři 

výhry v tombole a dovedly by tři výherce a potencionální zákazníky. Ti samozřejmě s sebou mohou 

někoho vzít a hned je tu možnost, získat víc nových zákazníků.  

Tab. 23 Finanční zhodnocení návrhu (Zdroj: Tisknito,2019) 

Položka  Náklady 

Tisk + obálka  200 Kč 

Hodnota produktů 260–400 Kč  

Celkem  460–600 Kč  

Nutno také upozornit, že náklady na produkty, které budou za poukázky vyměněny budou 

zhruba v třtinové až poloviční hodnotě dle výběru produktů a jejich nákladů.  

6.7.3 Lidské zdroje  

Ten, kdo bude určovat kolik poukazů se dostane do oběhu a zda, budou využity i jindy, než jako 

sponzorský dar na ples bude majitelka kavárny Ing. Hana Havránková. Ta také určí, jaké hodnoty poukazy 

budou mít a zda budou mít nějaké omezení typu pouze na snídani nebo na celý sortiment.  

6.7.4 Analýza rizik  

Tab. 24 Analýza rizik (Zdroj: vlastní zpracování dle RIPRAN a Havránkové) 

ID
  

H
rozba  

P. H
rozby  

Scénář  

P. Scénáře  

Celková P.  

D
opad  

H
odnota 

rizika  

O
patření  

N
ová hodnota 

R  

R1 Pozdní 
oslovení 
pořadatelů 

NP Bude již dost 
sponzorských 
darů    

NP NP  SD NHR Začít si 
informace o 
plese zjišťovat 
dostatečně 
brzo. Oslovit 
pořadatele, 
zda mají zájem. 

NHR 

R2 Nedostatek 
poukázek  

SP  Projevení 
velkého zájmu, 
avšak kavárny 
poukázky 
nebude mít.  

SP SP  VD VHR Zajistit výtisk 
většího počtu 
poukázek.  
Datum 
platnosti 
vyplnit vždy 
ručně až při 
prodeji.  

NHR 
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6.7.5 Časový rámec  

Ples se koná každoročně koncem ledna. Je třeba oslovit pořadatelé již dříve například na podzim 

roku 2019. Realizace vyžití poukazů přijde nejdříve koncem ledna či spíše během následujících měsíců. 

Je třeba také časově omezit poukázky ideálně asi rok od vystavení a vložení poukázek do tomboly.  

Poukázky. Tisk poukázek je garantován do 24h.  

6.8 ONLINE MARKETING  

Online marketing je typický pro vhodné a efektivní využití sociálních sítí. V případě kavárny Bílá 

Vrána se jedná o využívání Facebookového a Instagramového profilu.   

6.9 SPRÁVA FACEBOOKOVÉHO A INSTAGRAMOVÉHO PROFILU  

Zlepšení kvality jak Facebookového, tak i Instagramového profilu.  

6.9.1  Popis návrhu  

Kavárna doposud nejvíce kontaktovala zákazníky pomocí Facebookového a Instagramového 

profilu.  Zejména Instagram je dle respondentů velmi nepotřebný.  Díky sociálním sítím se dá velmi 

jednoduše propagovat myšlenka dále, je však třeba aby příspěvky byly úderné a kvalitní a také se zaměřit 

na vyšší kvalitu příspěvků a také fotografií.  

6.9.2 Finanční rámec  

Tab. 25 Finanční rám (Zdroj: Vlastní zpracování dle Havránkové) 

Návrh  Hodnota  

Zapracování na kvalitních příspěvcích, jak 
z hlediska smyslu, tak kvality fotek.  
Majitelka by si měla na tento návrh vyčlenit více 
času, aby kvalita příspěvků odpovídala kvalitě 
kavárny.  

Adekvátní zvýšení mzdy majitelky. Pokud se 
návrhu bude věnovat hodinu denně, navýší si 
mzdu dle odpracovaných hodin a hodinové 
sazby majitelky.  

 

6.9.3 Lidské zdroje  

Doposud Facebookový a Instagramový profil spravovala majitelka kavárny. Nadále by se o to 

starala ona, ovšem by si měla na tyto příspěvky vyčlenit více času, aby tyto příspěvky dávaly smyl a také 

aby přidané fotografie nebyly rozmazané.  
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6.9.4 Časový rámec 

Jak bylo již zmíněno, je třeba si na příspěvky vyčlenit větší čas, aby kvalita příspěvků odpovídala 

kvalitě poskytovaných služeb. Celkově se s tímto návrhem může začít hned od června 2019.  

 

6.9.5 Analýza rizik  

Tab. 26 Analýza rizik (Zdroj: vlastní zpracování dle RIPRAN a Havránkové)  

ID
  

H
rozba  

P. H
rozby 

Scénář  

P. Scénáře 

Celková p.  

D
opad  

H
odnota 

rizika  

O
patření  

N
ová hodnota 

R.  

R1 Podcenění 
kvality 
příspěvků  

VP  Neoslovení 
zákazníků.  
 

VP  VP  VD VHR Vymezení si více 
času na 
propagaci. Vše 
řádně 
zkontrolovat. 
Přečíst si po 
sobě. Vyhledat 
v pravidlech 
pravopisu 
 

NHR 

R2 Rozmazané 
a nekvalitní 
fotografie  

SP Neprofesionalita 
a neatraktivita 
z pohledu 
zákazníků  

VP VP  VD VHR Vymezit si větší 
prostor pro 
 Instagram 
Facebook.  
Mobil s lepším 
fotoaparátem. 
Úprava fotek ve 
Photoshopu 
 

NHR 

R3 Styl psaní 
příspěvků 

NP Absence 
oslovení 
zákazníků, 
celkový 
příspěvek zní 
lhostejně  

SP NP VD SHR Oslovit 
zákazníky 
v příspěvku  
,, Milí/ Vážení 
zákazníci“  
 

NHR 

R4 Špatné 
recenze 

VP Veřejné stížnosti 
na sociální síti.  
Cena, kvalita, 
personál.  

SP VP SD VHR Snažit se 
podávat pouze 
100 % výkony, 
kvalitní 
produkty.  

SHR 
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6.10 WEBOVÉ STRÁNKY  

Na základě provedených analýz a dotazníkového šetření bylo zjištěno, že má kavárna problém 

s propagací. Jedním významným komunikačním kanálem jsou webové stránky, které však kavárna nemá. 

Z dotazníkového šetření také vyšlo, že webová stránka je dle respondentů velmi důležitá forma 

propagace.  

Pokud by si chtěl nový zákazník vyhledat potřebné informace o kavárně a zadal do Googlu příkaz 

Bílá Vrána, najde mu hned první odkaz stejnojmennou kavárnu, ale v Praze. To však není na první pohled 

zřejmé a může tak dojít k záměně. Proto je třeba pro realizaci nové webové stránky dbát na to, aby bylo 

hned zřejmé, že se jedná o kavárnu Bílá vrána v Brně.  

Popis návrhu  

Z dotazníku je také zřejmé, že je pro respondenty, důležité mít informace hlavně v podobě 

dostupnosti, místa, ceny a nabídky. To vše a další informace by se dozvěděli z přehledné webové stránky.  

Webová stránka by se měla udělat v moderním minimalistickém, ale přehledném stylu. Jednalo 

by se o vytvoření několika odkazů v podobě kontaktu, informací o kavárně, dostupnosti a také místa. 

Další odkaz by tvořila nápojový a jídelní lístek včetně cen. Třetí odkaz by mohl být v podobě pořádaných 

akcí či mimořádné nabídky. Vše by bylo podtrhnuté fotografiemi jak z interiéru, tak také nabízených 

produktů. Barvy by měly být zvoleny tak, aby se člověk navodil na příjemné prostředí a dobrou kávu. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Základní odkazy webu (Zdroj: vlastní zpracování)  

Tyto základní odkazy by se za pomocí prokliku rozbalili a zákazník by viděl podrobnosti v daném 

odkazu.  

o nás  nabídka akce  

Vložený jídelní a 

nápojový lístek 

včetně aktuálních 

cen  

Informace o místě, 

dostupnosti, otevírací 

době  

Aktuální akce, 

výstavy, novinky  
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Finanční rámec návrhu  

Vytvoření webové stránky není nejlevnější záležitost, ale je to nutný prostředek k tomu, aby se 

lidé o kavárně dozvěděli.  Tvorba webové stránky je tvořena ze dvou částí. První je grafický návrh a druhá 

je samotná realizace webové stránky.  

 

Tab. 27 Návrh webové stránky (Zdroj: vlastní zpracování dle Kolaříka, 2019) 

Popis  Cenová relace  

Grafický návrh se skládá ze schůzky s grafikem, 
kde jsou prokonzultovány veškeré požadavky.  

10 000 Kč 

Samotná realizace je tvořena z naprogramování a 
kódování webové stránky  

20 000 Kč 

Roční doména podniku a hosting  200 Kč + 750 Kč  

Celkem  30 950 Kč  

 

Grafické návrhy a realizace webu jsou jednorázové výdaje kavárny. Co jsou však pravidelné roční 

výdaje je doména podniku a také hosting, to je zhruba 950 Kč ročně. Celkem se jedná o 30 950 Kč 

v prvním měsíci, kdy dojde ke spuštění webu.  

Tento návrh byl prokonzultován se zaměstnancem VIKTORIN Computers, kdy byly reálně zadané 

požadavky provedení bylo inspirováno konkurenční kavárnou v centru Brna.  

Lidské zdroje  

Grafický návrh i následná realizace webu by byla zadána externí firmě, která se nachází ve vesnici 

Šitbořice nedaleko Brna. Jedná se o malou firmu, která má za sebou velmi úspěšné projekt a webové 

stránky jsou jejich silnou stránkou.  

Časový rámec  

Celý proces tvořený všemi činnostmi níže uvedené bude trvat 58 dní. Zahájení proběhne na 

začátku července 2019 a předpokládané ukončení bude koncem srpna. 

Projekt: Tvorba webové stránky. 

Činnosti: 

 Výběr firmy  

 Oslovení firmy  
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 Návrh koncepce webu  

 Definování přínosu webu  

 Porovnání konkurence webu  

 Funkční návrh webu  

 Cenová kalkulace 

 Grafický návrh webu 

 Schválení grafického návrhu  

 Nekódování webu  

 Implementace do redakčního systému  

 Testování webu 

 Výběr domény a hostingu  

 Nastavení hostingu a nahrání webu  

 Představení webu  

 Úhrada faktury  

Datum zahájení: 1. 6. 2019  

      Tab. 28 PERT (Zdroj: vlastní zpracování dle Kolaříka, 2019)  

 

Doba trvání je 58 dní. Kritická cesta vyšla dle PERT  1-2-4-5-6-7-8-9-10-11-12.  Jedná se tedy o 

činnosti, na které je potřeba se zaměřit a pohlídat si, aby byly činnosti dokončeny dle požadovaného 

termínu.  

 

i j a m b te Zm Km Zp Kp RC 
1 2 22 24 26 24 0 24 0 24 0 
1 3 11 12 13 12 0 12 13 25 13 
1 4 1 2 3 2 0 2 24 26 24 
2 4 1 2 3 2 24 26 24 26 0 
2 5 2 3 4 2 24 26 25 27 1 
3 4 0,5 1 1,5 1 12 13 25 26 13 
4 5 0,5 1 1,5 1 26 27 26 27 0 
5 6 7 9 11 9 27 36 27 36 0 
5 7 0,5 1 1,5 1 27 28 50 51 23 
5 8 8 10 12 10 27 37 44 54 17 
6 7 13 15 17 15 36 51 36 51 0 
7 8 2 3 1 3 51 54 51 54 0 
8 9 0,5 1 1,5 1 54 55 54 55 0 
9 10 0 1 2 1 55 56 55 56 0 

10 11 0,5 1 1,5 1 56 57 56 57 0 
11 12 0,5 1 1,5 1 57 58 57 58 0 
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Graf 42 PERT (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Analýza rizik  

ID
  

H
rozba  

P. hrozby 

Scénář  

 P. scénáře 

Celková P.  

D
opad  

H
. rizika  

O
patření  

N
ová h.  

rizika  

R1 Nevyužití 
webové 
stránky  

VP Nezvýšení 
počtu 
zákazníků 

VP VP SD VHR Je třeba 
zajistit, aby po 
zadání příkazu 
na internetu, 
jako první byla 
vyhledána 
kavárna v Brně 

MHR  

R2 Špatná 
komunikace 
s grafikem 
webu  

NP Nedostatečné 
vyslovení 
požadavků a 
nároků na web 
a prodloužení 
doby realizace 

VP SP SD SHR Schůzka 
s grafikem 
musí 
proběhnout 
s jasnou 
představou co 
od webu 
vedení chce  

MHR  

R3 Nevhodný 
výběr firmy  

SP  Vznik 
problémů 
s realizací 
webu 

SP SP VD VHR Při výběru 
oslovit více 
firem 3-5. 
Zjistit časové 
možnosti, cenu 
a již vytvořené 
weby.  

SHR 

R4 Výrazně vyšší 
cena než ta 
sjednaná 

SP Nedostatečná 
komunikace 
týkající se 
požadavků na 
web. Na 
základě 
nesrovnalostí 
vyšší cena.  
 

SP SP VD VHR Mít jasnou 
představu, jak 
má web 
vypadat a co 
má splňovat. 
Minimalizovat 
vznik 
dodatečných 
požadavků. 

SHR 
 
 
 
 
 
 
 

  SP Špatný odhad 
ceny návrhu. 
Vyšší cena 
realizace.  
 
 
 
 

MP MP VD VHR Ověření si ceny 
i jinou formou.  

MHR 
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ID
  

H
rozba  

P. hrozby 

Scénář  

 P. scénáře 

Celková P.  

D
opad  

H
. rizika  

O
patření  

N
ová h.  

rizika  
R5 Výrazné 

prodloužení 
doby 
realizace 

NP  Ohrožení 
sjednaného 
termínu 
dokončení  

SP  MP VD SHR Sjednat 
penalizaci při 
nesplnění 
termínu 
výrazném 
termínu. 

MHR 

R6 Nevhodná 
doména 

SP  Již zabraná 
doména 
www.bilavrana.
cz 

VP VP VD VHR Použít doménu 
pouze ve 
zkratce např. 
www.Bvrana.cz 

SHR 

R7 Neuhrazená 
faktura za 
web / 
hosting 

NP Smazání webu. 
Webová 
stránka 
nebude moc 
být využita 
jako 
komunikační 
kanál. 

VP SP VD VHR Zaplatit 
fakturu hned 
po obdržení. 
Nastavit si 
upomínku na 
platbu.  

NHR 

6.11 EKONOMICKÉ SHODNOCENÍ NÁVRHŮ 

V této kapitole budou zahrnuty návrhy dle časového a finančního hlediska. První návrhy se 

budou realizovat od května 2019 do září 2019. 

 

 

Celkem realizace všech návrhů vyjde 42 340 – 43 280 Kč a budou rozvrhnuty do období od 

května 2019 do září 2019.  

reklma a Otoč 
kelímek

•květen 2019 
•3 350 + 2 750 = 6 100 Kč 

snídaně 

•červen 2019 
•2 800 - 3 600 Kč 

10 + 1 káva 
zdarma

•červenec 2019
•2 030 Kč 

web 

•srpen 2019 
•30 950 Kč 

sponzoring 

•září 2019 
•460 - 600 Kč 
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Data pro zpracování realistické, optimistické a pesimistické verze byly obraty za jednotlivé 

měsíce od roku 2016–2018 ty však z důvodu citlivosti dat nebudou zveřejněny. Obraty byly nejprve 

očištěny od kalendářních variací, protože jednotlivé měsíce mají různé počty dnů.  

Následně byly spočítány sezónní indexy, protože dle obratů bylo zřejmé, že sezónnost hraje 

v případě kavárny roly.   

Tab. 29 Sezónní indexy (Zdroj: vlastní zpracování dle Excel)  

 

Tab. 30 Předpovědi obratů (Zdroj: vlastní zpracování dle Statistica) 

 Předpovědi obratů v Kč 

Období  Realistický odhad 
obratu 

Pesimistický odhad 
obratu s horní hranicí 
95 % intervalu 
spolehlivosti  

Optimistický odhad 
obratu s dolní hranicí 
95 % intervalu 
spolehlivosti 

Leden 2019 71228,4 61010,3 81446,5 

Únor 2019 73551,8 62589,3 84514,4 

Březen 2019 96513,9 81585,4 111442,3 

Duben 2019 107412,3 90189,6 124635,1 

Květen 2019 111492,7 92981,0 130004,4 

Červen 2019 124955,7 103494,7 146416,8 

Červenec 2019 124650,2 102527,2 146773,1 

Srpen 2019  104210,0 85116,3 123303,7 

Září 2019 108317,8 87848,4 128787,1 

Říjen 2019 78371,4 63110,0 93632,7 

Listopad 2019  76095,3 60838,9 91351,7 

Prosinec 2019 70308,5 55807,4 84809,5 

 

Tab. 31 Odhadované hodnoty obratů (Zdroj: vlastní zpracování dle Statistica) 

 

 

 

 Jednotlivé měsíce v roce 2019 

Období 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Sezónní 
index 0,754 0,777 1,018 1,130 1,170 1,308 1,302 1,086 1,127 0,813 0,788 0,726 

odhadované hodnoty květen-září 2019 

realistická optimistická pesimistická 

478 600 Kč 563 560 Kč 393 640 Kč 
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Hodnoty součtu obratů za dobu realizace návrhů jsou v tabulce č. 31 uspořádány dle realistické, 

optimistické či pesimistické verze. Navrhované změny vyjdou kavárnu na 42 340 – 43 280 Kč což je 

v poměru obratu reálné. Veškeré návrhy by po realizaci měly vést k optimistické verzi růstu obratů. 

Grafické zobrazení dat spolu s uvedením rovnice regresní funkce, kterou budou data vyrovnána. 

Na grafu jsou zobrazeny obraty, očištěná data od kalendářních variací a také regresní funkce. Ta vyšla 

y= 217,06x + 86387 

 

Graf 43 Grafické zobrazení dat (Zdroj: vlastní zpracování dle Excel) 

Realizované návrhy budou sledovány na základě počtu zákazníků, počtu udělaných snídaní či 

káv, a také obratu. 

y = 217,06x + 86387
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7 ZÁVĚR 

Diplomová práce byla zaměřena na rizika v oblasti řízení marketingové komunikace. Zvolený 

podnik byla kavárna Bílá Vrána, která se nachází v okrajové části Brno Komín.  Hlavním cílem bylo na 

základě teoretických východisek a analýzy současného stavu navrhnout změnu stávajícího 

komunikačního mixu.  

Práce je strukturovaná do několika kapitol.  Nejprve je třeba formulovat problém a stanovit cíle 

řešení a také metody, které budou použity. 

Velmi důležitou kapitolou jsou Teoretická východiska, která poskytují podklad pro další 

zpracování práce.   

Analytická část obsahuje analýzy současného stavu kavárny. V těchto analýzách byla provedena 

SLEPTE analýza, Porterova analýza, také analýza marketingového mixu, dotazníkové šetření a také 

shluková a regresní analýza. Dále také SWOT analýza, na jejímž základě byla také provedena plus 

mínus matice 

Všechny výsledky, které byly dosaženy z těchto analýz jsou shrnuty v kapitole Dosažené výsledky 

z jednotlivých analýz.  

Kapitola vlastní návrhy a řešení práce obsahuje změnu stávajícího komunikačního mixu. Všechny 

návrhy obsahují popis daného návrhy, finanční rámec, lidské zdroje, časový rámec a také analýzu rizik. 

Konkrétně se jedná o návrhy realizaci webových stránek, které pomohou novým zákazníkům zjistit 

základní údaje o kavárně.  Dalším návrhem je také rozšířit komunikační kanály, kterými bude kavárna 

komunikovat se zákazníky. Těmi jsou cedule v okolí kavárny a také vylepené plakátky ve výloze 

kavárny. V oblasti podpory prodeje je navrhnuto zvýhodněné snídaňové menu, které bude obsahovat 

jak doposud podávanou snídani, tak plus nějaký nápoj, a to vše je za zvýhodněnou cenu. Podpora 

prodeje typu zapojení se do projektu vratné kelímky je dalším návrhem. Tento projekt se snaží 

snižovat jednorázový odpad. Jedním z návrhů je také vytvoření kartiček 10 + 1 káva zdarma, což opět 

povede k vyšší návštěvnosti. Sponzorství je jednou z možností, jak přilákat nové zákazníky a dát o 

kavárně vědět pomocí výhry poukázky na krojovaném plese v Brně Komíně. A to, je další návrh, který 

se v práci nachází. Také je třeba větší pečlivosti při spravování Facebookového a Instagramového 

profilu.  

Práce je zakončena závěrem, seznamem zdrojů, tabulek, grafů a obrázků a také přílohy, které 

jsou nedílnou součástí práce.  
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